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USPORIADATELIA A ORGANIZÁTORI  

KASPRZYK Liptovský Mikuláš 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Dom kultúry Liptovský Mikuláš 

Súkromná ZUŠ Liptovský Hrádok 

Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok 

FEM – Federácia európskych mímov  EU 

AMIS - Asociácia profesionálnych mímov Slovenska 

ATĎ o.z. Žiar nad Hronom              

Štúdio pantomímy Kasprzyk a Dobrovoľníci 
 

S FINANČNÝM PRISPENÍM: 

FOND NA PODPORU UMENIA 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

SPOLUORGANIZÁTORI: 

FUNSPORT 

 

 

KONTAKT 
KASPRZYK Liptovský Mikuláš 
mob.: 0905 244 259  

e-mail: miro.kasprzyk@gmail.com 

 

DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš 
Ul. Hollého 4 

031 01 Liptovský Mikuláš 

tel.: 044/55 64 010, 55 64 013 - 16 

fax.: 044/55 64 011 

e-mail: dklm@dklm.sk; programy@dklm.sk   

http://www.dklm.sk                                                http://www.festivalpan.sk 

 

 

mailto:miro.kasprzyk@gmail.com
mailto:dklm@dklm.sk
mailto:programy@dklm.sk
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http://www.festivalpan.sk/
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PARTNERI 

CD – profil s.r.o.  Karol Durný 

HOTEL STEVE a VILLA BETULA 

Penzión BONIFÁC 

 

PODPOROVATELIA 

Rekreačné zariadenie Demänovka 

Hotel LODENICA 

100% účtovná 

MIRAGE 

Rim. – kat. farský úrad 

GRAFON 

RED POINT 

LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO  
 

 

MEDIÁLNI PARTNERI 

TV LIPTOV 

RÁDIO LIPTOV 

MY LIPTOV 

TANEČNÍ AKTUALITY  

 
 

Projekt z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA 
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Festival PAN XXV. ročník & MY MIME V. ročník 

 *PANtastický a európsky festival pantomímy* 

Najstarší, najväčší  a jediný svojho umeleckého druhu na Slovensku.  

Držiteľ troch oficiálnych slovenských rekordov so zápisom  

do Slovenskej knihy  rekordov.  

REKORD: v roku 2017 bolo na jednom javisku 237 mímov.  

Je to zároveň, aj neoficiálny svetový rekord, lebo nik vo svete  

nič podobné nezorganizoval. 
 

OSLAVUJEME A ĎAKUJEME ZA  

*25 rokov * 

*slovom dvadsaťpäť*  

číslom XXV 

♥ ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME ♥ĎAKUJEME 

♥ĎAKUJEME ♥ 

dvadsaťpäť krát a ešte omnoho, omnoho viac :-) 

 
 FONDU PRE PODPORU UMENIA  

HLAVNÉMU MESTU SLOVENSKEJ 

PANTOMÍMY  MESTU   

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

DOMU KULTÚRY  

VŠETKÝM ORGANIZÁTOROM 

NEUVERITEĽNÝM DOBROVOĽNÍKOM  

ĎAKUJEME 
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NAOZAJ ÚPRIMNE VŠETKÝM  

DOBRÝM ĽUĎOM,  

KTORÍ CELÝCH 25 ROKOV  

S LÁSKOU A NEKONEČNOU OCHOTOU 

ODOVZDÁVAJÚ A PRIJÍMAJÚ…  

NAŠE - VAŠE  

SRDCE NA DLANI. 

PANTOMÍMA NIE JE LEN UMENIE TICHA 

PANTOMÍMA  JE  ŽIVOT A POHYB 

A LÁSKA 

A UMENIE 

A SLOBODA 

A VŠETKO…  ČO DOKÁŽEME ZAHRAŤ. 

A samozrejme aj ... 

 
P.S. Ďakujeme aj tým, čo nepomohli. Ich postoje nám dali silu pokračovať.  

 

 

 
Krátke vyznanie o PANe  Miro 

Moje vyznanie PANu? 

Tam chodím rád, tam ma neklamú. 

Môžem byť sám sebou, slobodný, šťastný. 

S Vami a Umením – Život je krásny. 

 

 

 
Ďalšie vyznania v nasledujúcej kapitole 
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Miroslav Kasprzyk 1981 - Stredná pedagogická škola Seč pri Chrudimi. Mladý 

Mirko vtedy nevedel, že ho fotia. Že táto fotografia a okamih vojdú do dejín a už 

vôbec netušil, že hrá na javisku pantomímu. Ráno ženy… 
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Príhovor ako posledných 25 rokov. 

Každoročné ďakovanie sa stalo rituálom. Presne takým, ako sa 

aspoň raz do roka snažíme úprimne stretnúť. Spoločne sa vystískať 

a sadnúť si na javisko s Ľuďmi a priateľmi. To je tá RADOSŤ a slávnosť 

TICHA. Ľudia, umenie, priateľstvá, umelci, aj lásky. „Kto príde na PAN, 

nikdy nie je sám!“ toto spoločne vykrikujeme na námestí raz do roka. 

Okoloidúci nechápu. Majú nás za „umelcov“, ktorí nevedia čo činia. Ale 

my vieme svoje. Nech si myslia – My nemusíme. My mímujeme!  

ĎAKUJEME. 

 Keď som sa prvý krát ocitol na javisku na strednej škole v Seči 

a zabával som spolužiačky niečím, čo som videl v telke – chlap ukazoval 

ako sa ráno žena oblieka, umýva a líči (mám pocit, že v tej telke bol český 

mím Ruda Papežík) – nevedel som, že robím pantomímu. To som netušil 

ani o pár rokov, keď mi zdravie vystavilo športovú stopku a našiel som 

novú lásku - ochotnícke divadlo v Liptovskom Hrádku. Hovoril som, hral 

a objavoval Thaliu. Podvedome som popri tom na javisku hľadal pohyb 

a umelecký pohyb hľadal mňa. A takto nejako spoločne sme našli umenie. 

Intuitívne sme improvizovali kade tade s priateľom Vladom Hradeckým, 

bratom Ivanom a chalanmi na diskotékach, či javiskách Liptova. Bolo to 

úžasné, bez slov a s častými výbuchmi smiechu. To bolo niečo tak, tak… 

že až. Až neskôr mi osvietená porota na krajskej prehliadke v Žiline 

zahlásila, že som vraj talent a robím pantomímu. Netušil som, čo hovoria 

a už vôbec, čo sa deje. Asi dobre. A niečo sa vtedy v tej chvíli pohlo a hýbe 

sa to dodnes. ĎAKUJEM. 

 Miloval som pantomímu a popri rodine i všetkých možných 

robotách – hasič, bagrista, vodič nákladiaka, úradník, pracovník klubu 

mladých – som voľný čas venoval umeniu a divákom. Úžasné i ťažké 

chvíle na cestách, v robote i na javiskách. Najkrajšie, čo sa mi mohlo stať, 

bol ten pocit radosti pre všetkých. Keď sme každý rok preberali ceny na 

celoslovenskej prehliadke malých javiskových foriem v Poprade, už vtedy 

mi niečo vŕtalo v duši i hlave, že toto treba dopriať všetkým, čo milujú 

pohyb a pantomímu. Pocit, že treba niečo robiť. Spraviť také, aby sa 

mímovia i divadielka nemotali v okresných kolách s porotami, ktoré 

nevedia kde je pantomimický sever a nepomôžu. Pocit, že stačí len jedno 

javisko, termín, ľudia, čo urobia a priestor - javisko. Prvý pokus bol 

v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, keď sa na jeden deň stretli ľudia 

okolo pohybu a pomohli mi osláviť 5 rokov na scéne. Rok 1989 - Divadlo 
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Úsmev Bratislava, Tumáš, Ketchup, či Pišta Ferencz, Vladko Kulíšek. A to 

neprišli Brontosauri a NO zo Žiliny. Až potom… o 5 rokov, teda 1994... 

V roku 1994…. som nabral odvahu a myšlienku na festival som 

premenil na čin. Nechcete vedieť, kde všade som bol, za kým, a kto všetko 

ma odmietol. Nakoniec som stretol osvieteného riaditeľa Liptovskej osvety 

Jara Uhela, ktorý ma aj s Naďkou Gilániovou vypočuli a neodmietli. 

Naopak. Hneď začerstva zavolali Evku Stankoviansku, teraz Štofčíkovú 

a počali sme PAN. Bolo nás 60 a diváci. Nuž a čo bolo ďalej? Vy! Tisíce 

Vás. PANtastické… Iba ĎAKOVAŤ zas a zas. 
 

Všetko najlepšie milovaný festival. Prišli nám gratulovať európski 

mímovia. ĎAKUJEME. Prišli „starci“, ktorí mútia umelecké vody. Prišli aj 

Tí, ktorým ostalo umenie ako dôležitá časť ŽIVOTA popri všetkej práci 

a rodine. Prišli nováčikovia, ktorí netušia. Prišiel každý, čo zistil, že sa dá.  

 A my? Sme tu na to, aby zažili a pochopili. Sme tu na to, lebo 

umenie a pohyb patria k sebe. Kým sa bude dať, bude PAN otvorený 

všetkým, aby nemuseli hľadať inde. Preto - Nik neostane doma. Každý 

musí dostať šancu vidieť, zažiť, siahnuť si, vyskúšať, postaviť sa na 

javisko a improvizovať, žonglovať, cirkusovať, klaunovať, tancovať, 

slobodne mímovať. Umenie je sloboda. PANtomíma  je výkrik, ktorý vidíš. 

Popozeraj sa okolo seba. Vidíš? Nie je nás 60. A skúsim streliť od boka. 

Od 1994 do 2018 prešlo, účinkovalo, učilo sa, súťažilo na festivale PAN 

cca 7000 ľudí. A nie – nepíšem o divákoch. Je nás veľmi veľa. Sme tu 25 

rokov. Čítal som si staré bulletiny a moje príhovory, či príhovory 

odborníkov ako napr. Drahoš Šišovič. Chcel som ich dať sem, ale netreba. 

Súčasnosť hlboko ďaleko predbehla všetko, o čom sa vtedy písalo, či 

spochybňovalo. Slová ostali zachované, ale len my môžeme naplniť 

a napĺňame krásnu prítomnosť živej slovenskej pantomímy. A odpoveď 

novinárom na ich klasickú otázku, či žije slovenská pantomíma?  ŽIJE! 

ŽIJEME! HÝBEME SA UMENÍM! VRCHOLÍ ZLATÁ ÉRA… Dnes 

spoločne vieme, že keď je s nami Európa na PANe, tak bude s nami aj 

naďalej. No a perfektné je na tejto situácii jedno:  

Vieme čo zlepšiť a kam sa môžeme dostať umením…  

Urobme prosím spolu všetko pre pantomímu… aj to, čo sa nedá.   

Vidíte?  

DÁ! 
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Festival PAN XXV. ročník & MY MIME V. ročník 
Liptovský Mikuláš, Slovakia  

*PANtastický a európsky festival pantomímy* 
 

PROGRAM FESTIVALU 
 

 

Pondelok 19. 11. 2018                                                                            PAN 
FESTIVAL PANTOMÍMY DEŤOM a LIPTOVU 

 

9,00   „KLAUNOVE SNY“ Miroslav Kasprzyk  

predstavenie pre postihnuté deti (DK) 

 

10,30  „ZLÝ KRÁĽ“ Miroslav Kasprzyk  

predstavenie pre MŠ a ZŠ (DK) 

 

18,00  „MIMshow k 25ke“ Miroslav Kasprzyk a hostia  

predstavenie pre všetkých (DK) 

 

 

Utorok 20. 11. 2018                                                                                PAN 
PANart IV. ročník  

 

14,00  Súťažný festival pantomímy  

- pre konzervatóriá a umelecké školy  

(SZUŠ Nová sála - Lipt. Mikuláš) 

 

Festival PAN XXV. ročník & MY MIME V. ročník 

 

18,00   „FILMY o PANe a iné“  

premietanie a beseda 

 „PANtastický festival“ J. Kuska 

„Muž, ktorý pozná ticho“ V. Hradecká 

 (DK – Klubová scéna) 
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Streda 21. 11. 2018                                                                                 PAN 
Festival PAN XXV. ročník & MY MIME V. ročník 

12,00   Stretnutie účastníkov a fototermín  

(pódium DK LM - Veľká sála) 

 

14,00 – 16,00  Dielne Festival PAN  

14,00 – 16,00  Sládek workshop Festival MY MIME 

 

Hosťovský program:  

DIE ETAGE BERLÍN a WARSZAWSKIE CENTRUM PANTOMIMY 

18,00   „ETUDY“  

WARSZAWSKIE CENTRUM PANTOMIMY  

- B. Ostapczuk  

(DK LM - Veľká sála) 

 

19,45  PANtastický festival film J. Kuska 

  (DK LM – Klubová scéna) 

 

21,00   „VISUAL SHORT STORIES“  

DUO MIMIKRY- DIE ETAGE BERLÍN  

- Z. Kuhn  

(DK LM - Veľká sála) 
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Štvrtok 22. 11. 2018                                                                               PAN 

 

9,00 – 17,00  Ostapczuk Workshop  Festival MY MIME V. ročník 

9,00 – 17,00  Dielne Festival PAN XXV. ročník  

 

Hosťovský program:  

HAMU PRAHA – A. Halaš – predstavenia študentov HAMU 

18,00   „DÓ“ Lukáš Blaha a Eva Stará 

ped. vedenie Roman Horák  

(DK LM - Veľká sála) 

 

19,30   „DISKUSIA o 25 ročnom PANe a pantomíme“  

Petišková a Byček  

(DK LM - Klubová scéna) 

21,00   „GORŠEK“  

Šimon Pliska a Andrej Lyga 

Réžia: William Valerián  

(DK LM - Veľká sála) 

 

Piatok 23. 11. 2018                                                                                 PAN 
Festival PAN XXV. ročník      GALAPAN DEŇ I.  
 

8,30   „Pan BONOBO“  

SACRA CIRCUS  PRAHA 

Štefan Capko a Lukáš Simon  

predstavenie pre deti  

(DK LM – Veľká sála) 

 

10,00   „O POHÁR PRIMÁTORA“  

súťaž trojčlenných družstiev v improvizovaní  

moderuje Adrián Ohrádka 

(DK LM - Veľká sála)  

 

13,00  PAN na námestí a v meste  

PANtastická OSLAVA 25ky 
 

15,00 -17,00  „GALA účastnícke “ Jednotlivci, dvojice, trojice  

(SZUŠ Nová sála - Lipt. Mikuláš) 
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19,00   „GALAPAN 25“  

Veľkolepá oslava festivalu a pantomímy, plná hostí  

i gratulantov zo Slovenska aj zahraničia.  

Predstavia sa lektori, absolventi PANu a nebude chýbať ani 

legenda slovenskej pantomímy - jubilujúci Milan Sládek.  

Účinkujú:  
Milan Sládek, Kasprzyk – Eliška, Tomáš, Lukáš a Miroslav, 

Monika Potokárová, Peter Vrťo, Michal Hecht, Filip Hajduk, 

Adrián Kobetič, Demko+Železný+Holý+Zezulová, Adrián 

Ohrádka, Dušan Musil, Pavel Surový, Paľo Blaho, Karel Prais, 

Juraj Benčík, Martin Jurek, Helenka Škovierová,  Pišta Ferencz  

a Maike Jansen, Andrej Lyga, Tóno Eliaš, Bartlomiej Ostapczuk, 

Martin Herian, Štúdio pantomímy Kasprzyk staré i nové a ďalší. 

(DK LM - Veľká sála) 

 

Sobota 24. 11. 2018                                                                                PAN 
Festival PAN XXV. ročník  GALAPAN DEŇ II.  
 

8,00 Javiskové skúšky 

 Zasadnutie AMIS Slovensko 
 

12,00 - 17,00  „GALA účastnícke súbory “  

Predstavenia súborov  

(DK LM - Veľká sála) 
 

Hosťovský program:  

19,00   „OBLIQUE“  

Pauline Nadoulek, Vahram Zaryan Paris Francúzsko  

(DK LM - Veľká sála) 
 

CHLIEB S MASŤOU A CIBUĽOU pre všetkých 
cca 20,00  „OHŇOSTROJ“  

bude po poslednom predstavení 

(DK LM ) 
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FEM - Federation of european Mime 

 Vážený pane Kasprzyk, milý Miroslave, 

Je to čest a potěšení napsat tento pozdrav.  To, že PAN Festival se koná 

již 25-ty rok je obrovským úspěchem, který jsi Ty a tvůj Team 

umožnili. Zvláště v dnešní kulturní krajině to vyžaduje hodně nadšení 

a vytrvalosti. PAN je jedinečný na Slovensku a skvělý doplněk ke 

slovenské a mezinárodní kulturní scéně. Město Liptovský Mikuláš, 

může byt pyšné na tento festival a jeho tvůrce. FEM a My Mime 

spolupracujeme velmi radi s festivalem PAN. Děkujeme Vám za 

neúnavnou práci a přejeme Tobe/Vám i do budoucnosti kreativitu, 

úspěch jakož i nám všem nezapomenutelné okamžiky.  

 

Berlín, říjen 2018                           Nils-Z. Kühn  Chairman 

 

Grußwort     Sehr geehrter Herr Kasprzyk, lieber Miroslav, es ist mir eine 

Ehre und eine Freude dieses Grußwort zu schreiben. Das das PAN Festival 

nun schon zum 25.-male stattfindet, ist eine gewaltige Leistung, die Du mit 

Deinem Team hier erbracht hast. Gerade in der heutigen Kulturlandschaft 

gehört dazu schon sehr viel Enthusiasmus und Durchhalte-Vermögen. Das 

PAN Festival ist in der Slowakei einmalig und eine große Bereicherung der 

slowakischen und auch der internationalen Kulturszene. Die Stadt 

Liptovsky Mikulas kann stolz sein auf ihr Festival und auf Euch, die 

Macher. Wir die FEM mit My Mime sind immer gern dabei. Wir danken 

für Euch für die unermüdliche Arbeit und wünschen auch weiterhin gutes 

Gelingen und viel Erfolg. Mögen wir gemeinsam viele schöne Momente 

erleben und neue Inspirationen mit nach Hause nehmen.  Berlin, Oktober 

2018    Nils-Z. Kühn  Chairman 
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VŠETKY DIELNE PANu  
 

Program výučby: 17 dielní a 20 lektorov zo Slovenska a zahraničia  

 

Streda 21. 11. 2018:  

12,00 Otvorenie festivalu PAN - DK LM veľká sála - javisko 
Dielne  14,00 -16,00/17,00 hod.  

 

Štvrtok 22. 11. 2018:  

Dielne  14,00 -16,00/17,00 hod.  

 

 

 

LEKTORSKÝ ZBOR 

 
1. Klauni v pohybe 

Mirka Zezulová, Praha, ČR 

 

2.   Ateliér fyzického herectva 
Veronika Vaculíková, Praha, ČR 

 

3.   Neverbálne historické divadlo 
Adrián Kobetič  – absolvent PANu, SR 

 

4.   Žonglovanie 
Pavel Surový, SR 

 

5.   Hľadáme námety 
Natália Novotná, Žiar nad Hronom, SR 

 

6.   Maska 
Štefan Capko, Praha – HAMU, SR   od 12 rokov 

 

7.   Základy pantomímy 
Miroslav Kasprzyk, L. Mikuláš, SR 
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8.   Nový Cirkus akrobacia, performing 
Helena Škovierová, Martin Herian Bratislava, SR 

 

9.   Komické prvky, pohybová inšpirácia a divadelná súdržnosť 
Štefan Ferencz / Maike Jansen SR, D 

 

10.  Pohyb a hudba 
Eliška Kasprzyk, absolvent HAMU Praha, ČR 

 

11.  Herecká zložka míma 
Tomáš Kasprzyk, absolvent HAMU Praha, SR 

 

12.  Pantomíma – Telesný mimus 
Lukáš Simon, Praha, HAMU, SR 

 

13.   Herecká akce v pohybu 
Adam Halaš, Praha – HAMU, ČR 

 

14.    Herec (sa) musí hrať! 
Filip Hajduk, BB, absolvent AU, SR 

 

15.   Improvizácia 
Dušan Kubáň, Poprad, SR 

 

16.    Reč tela 
Marica Harčaríková, absolvent DAMU Praha, SR 

pre vedúcich súborov a učiteľov ZUŠ 

 

17.   Pantomíma 
Len pre MYMIME organizuje Halaš cez FEM 

Sládek Milan  - streda poobede 

Ostapczuk Bartlomiej - štvrtok 
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Víťazi súťažných prehliadok festivalov pantomímy  
PAN 1994 – 2017  v  Liptovskom Mikuláši 

 

 

1994  ZŠI pre nepočujúcich Hrdličkova Bratislava 

 

1995 DS Aréna Martin   

Štúdio pantomímy Kasprzyk Lipt. Mikuláš 

 

1996 Štúdio „G“ Nové Zámky 

 

1997 Štúdio pantomímy Kasprzyk Lipt. Mikuláš  

 

1998 DS Zádrapky pri ZUŠ Senica 

 

1999 DS Zádrapky pri ZUŠ Senica 

 

2000 DS Zádrapky pri ZUŠ Senica  

Štúdio pantomímy Kasprzyk Liptovský Mikuláš 

2001 Štúdio pantomímy Kasprzyk Liptovský Mikuláš 

 

2002 DDS Stromáčik pri ZUŠ Banská Štiavnica 

DS Kusy cukru Kremnica 

 

2003   X. ročník  Nesúťažný oslavný ročník 
 

2004 DS Yemelo Banská Štiavnica 

 

2005 Štúdio pantomímy Kasprzyk Liptovský Mikuláš 

 

2006 Štúdio pantomímy Kasprzyk Liptovský Mikuláš 

 

2007 DS Šťastlivec Poprad a DS Paľo a jeho buchty 

  

2008  XV. ročník  Nesúťažný oslavný ročník 
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2009 Letný divadelný tábor Počúvadlo 

 

2010 DS Trma – Vrma Poprad 

DS Štiavničanky Banská Štiavnica 

 

2011 DS Štiavničanky Banská Štiavnica 
  

2012 DS TOTE TAM Kežmarok    
 

2013  XX. ročník  DS SLÚCHADLO Nitra  

 

2014 XXI. ročník        

 DS ČIAROVÝ KÓD Bratislava  

 DS TRMA – VRMA Poprad 

 

2015 XXII. ročník  MoDRé TraKy  Vráble 

  
Od roku 2015 sa festival PAN a Súkromné tanečné konzervatórium 

Liptovský Hrádok stali organizátormi jedinečnej umeleckej súťaže a vyhlásili 1. 

ročník PANart – ide o súťažnú prehliadku pantomímy pre konzervatóriá, stredné 

umelecké školy,  vysoké umelecké školy a umelecké akadémie Slovenska. 

 

2016 XXIII. ročník    PANart 2. ročník 

 DDS MÍMOVCI ZUŠ Štúrovo  

 J ZUŠ Košice 

 

2017 XXIV. ročník   PANart 3. ročník  

 DDS TRÁPNE TICHO Šahy 

 DDS MÍMOVCI ZUŠ Šahy 

 

2018 XXV. ročník PAN  Nesúťažný oslavný ročník 

    PANart 4. ročník 
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VYZNANIA významných k 25ke 
 

Krátke vyznanie o PANe  Juraj Benčík mím a pedagóg 
PAN je ako prvý bozk,  

prvé stretnutie s milou - pantomímou, pre tisíce mladých mímov. 

PAN je ako škôlka mladých stromčekov  

vo veľkom pralese pantomímy - prvého umenia ľudstva. 

PAN je ako tradičný, výročný, slovenský jarmok - raz do roka, na tom 

istom mieste, tí istí predávači poznania. 

 

Krátke vyznanie o PANe  Matej Herian žonglér, artista 
Na prvý ročník PANu som ako 12 ročný nechcel ísť, no na ZUŠke 

v Banskej Štiavnici ma presvedčili. Dnes odmietam ponuky vystupovať 

v zahraničí pokiaľ ich termín padne na dni PANtastické. Nestačí to ako 

dôkaz lásky? A práve to slovo "láska" sa mi spája s PANom najväčšmi. Na 

PANe som objavil lásku k umeniu, spoznal tam svoju prvú priateľku a 

o mnoho rokov na to moju najväčšiu lásku Janku, s ktorou na PANe 

oslavujeme výročie. Ako inak by som PANu mohol oplatiť to všetko, čo mi 

dal, než zdieľaním svojich skúseností na dielni a potešením oka divákov 

vystúpením na javisku?  

 

Krátke vyznanie o PANe   Duško Kubáň lektor, pedagóg, herec 
PAN mi každý rok dáva inšpriráciu. V časoch sebectva a apatie vidím na 

PANe a v zákulisí PANu ľudí, ktorí pracujú a tvoria preto, že im to robí 

radosť. Obdarúvajú tou radosťou aj ostatných. Motivuje ma to, aby som sa 

aj ja aspoň o kúsok zlepšil.  

 

Krátke vyznanie o PANe  Štefan-Pišta Ferencz, mím, Nemecko 
Mirko, o PANe sa nedá písať, to sa musí prežiť! Ale mám tu pár viet. 

PAN festival je podľa mňa jedinečný v Európe, a možno aj na svete! Toľko 

mladých ľudí som ešte po kope nevidel, čo majú „hlad“ na divadlo a tiché 

umenie. Je to krása, mladým odovzdávať naše skúsenosti a ukázať im 

cestičku do sveta divadla. Je to úžasné Miro, čo si za tie roky postavil na 

nohy! Veľké ĎAKUJEM a klobúk dole PANe. A aj veľké ĎAKUJEM 

Houstonu, Stankovi, Ľubovi a všetkým technikom ... vlastne všetkým, čo 

podporujú PAN! 
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Krátke vyznanie o PANe  S úctou český mim Michal Hecht  
PAN je evropský fenomén, kterého jsem se měl tu čest zúčastňovat po 

mnoho let. 25 let znamená, že je to už i historicky potvrzeno. Není tedy 

větší cti, než si tam zahrát a popřát tím k těmto polokulatým narozeninám. 

 

Krátke vyznanie o PANe    Adrián Kobetič, mím  
Keď som prišiel prvý krát na PAN, netušil som, čo mi môže tento festival 

priniesť. V žiadnom prípade mi nenapadlo, že to bude práve moje budúce 

povolanie. Kto by predsa chcel pre prácu mlčať? Čo je ale ešte dôležitejšie, 

priniesol mi do života umenie a to považujem za omnoho väčší dar. S tým 

je totiž spojené to, že ma pantomíma naučila nemlčať.  

 

Krátke vyznanie o PANe    Marica Harčaríková, lektorka 
PAN je miestom priateľstiev a objatí. 

Miestom kde múzy Mímu, nie sú v zajatí.  

Kde klania sa gesto fantázii a rytmus v tele imaginácii. 

Kde hudba srdca priestor naplní. 

Skrátka PAN je ticho ktoré hovorí. 

 

Krátke vyznanie o PANe 

Miroslava Pavlíková, herečka  
„Niekedy sú slová zbytočné! Niekedy stačí 

len otvoriť srdiečko a vieme sa dorozumieť  

aj bez slov. Pri spomienkach na festival PAN, 

ktorého som sa zúčastňovala už pred 20 

rokmi, mám vždy úsmev na tvári. Bola som 

vtedy taká maličká na veľkom javisku, keď 

mi s obrovským úsmevom a s otvoreným 

srdiečkom dával do ruky diplom samotný 

PÁN Miro Kasprzyk! Mala som neuveriteľ-

ne krásny pocit z toho, že si ma všimol... že 

ma videl, aj keď som bola malé utiahnuté 

dievčatko. Dnes sme s Mirom kolegovia,  

ale už navždy zostane v mojom srdiečku  

ako veľký PÁN PAN! ”  
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Krátke vyznanie o PANe   

Alexej Byček mím, produkčný, divadelný vedec - pantomíma  
PAN je úžasná událost, která má hluboký smysl. Nejenže udržuje a posiluje 

umění pantomimy na Slovensku, ale dělá jednu z nejzáslužnějších věcí - 

vzdělává a zpřístupňuje pantomimu mladé generaci. Právě tím pomáhá 

tvořit budoucnost celého oboru, celého toho krásného umění, které umí 

rozplakat i neuvěřitelně pobavit. A proto přeji PANu ještě aspoň dalších 25 

let, protože podle mě nemůže být záslužnější činnost, než nechat úsměvy na 

tvářích a v srdcích lidí - a to přesně tento festival umí.  

 

Krátke vyznanie o PANe  mím, Anton Eliaš, Levoča/Praha 

Začiatok PANu si moc nepamätám. Vlastne na to mam právo,  keďže som 

mal iba 8 alebo 9 rokov. Viem len toľko,  že každý ďalší rok som sa viac 

a viac tešil na ďalší ročník. A to trvá až dodnes. 

PAN je o ľuďoch a ich vzťahu k pantomíme. A že ich na PANe bolo,  je 

a dúfam bude!  

Prajem  PANu len to najlepšie a teším sa na PAN 50.  

 

Krátke vyznanie o PANe  

Gabriel Žifčák, divadelný kritik a stand up komik    

Na PAN som prvý krát prišiel keď som mal 15 rokov a PAN mal vtedy 10. 

Áno viem, už som starý, ale stále nie taký starý ako Miro a to ma teší. 

(Mirko vieš, že ťa ľúbim.) Nejdem vám písať aký je úžasný a ako ho 

ľúbim, veď to predsa všetci vieme a ľúbime ho rovnako. Poviem vám ako 

som naň prvý krát prišiel. Keďže sme boli súbor z Tatranskej Lomnice, 

prišli sme všetci oblečený ako do hôr s obrovskými turistickými ruksakmi. 

Navyše sme hrali predstavenie, v ktorom nám dve dievčatá viseli zo stropu 

javiska ako anjelikovia na hojdačkách, takže sme mali ruksaky ovešané 

horolezeckými lanami aby sme ich mohli istiť. Vošli sme do domu kultúry 

a vtedy som prvý krát v živote stretol Aďka Ohrádku. Pozrel na nás a 

opýtal sa: „Vy ste horolezci?“ Vravím mu: „Nie, my sme divadelný súbor 

Divedlô a hráme v sobotu o dvanástej.“ Aďko pozrel do bulletínu a hovorí: 

„Aha, aha. No áno, áno mám vás tu.“ Potom si nás ešte raz premeral: „Ale 

vy ma chcete oklamať! Vy ste horolezci.“ A tak som priliezol prvý krát na 

PAN. A hoci v mojom veku a pri mojom behaní po celom Slovensku je 

priliezť na PAN občas náročné ako vyliezť na Lomničák keď sa dá, tak 

som tu. Lebo láska hory prenáša.  
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Krátke vyznanie o PANe  

Mirka Zezulová, dlhoročná lektorka, zdravotná klaunka, Praha 

Tento festival je fenomén. Je naprosto jedinečný a to v celosvětovém 

měřítku. Tolik nádherných zážitků, tolik silných emocí, tolik skvělých 

a nadaných lidí, tolik dětí a mladých lidí nadšených pro umění! To není jen 

samo sebou. Miro Kasprzyk je fenomén. Je naprosto jedinečný a to 

v celosvětovém měřítku! Bez něho by to fakt nešlo. Mám tu čest být 

součástí této "jízdy" jako lektorka i porotkyně už 15 let. Mám tu čest být 

kamarádkou Mira Kasprzyka a dalších skvělých lektorů, organizátorů, 

kolegů. Díky za příležitost, že mohu předávat mé zkušenosti a díky, že 

mohu zpět čerpat energii, kterou mi děti za učení oplácejí. Je to nádhera, je 

to radost. Přeji dalších 25 let festivalu PAN ! :-)   S láskou Mirka Zezulová 

 

Krátke vyznanie o PANe   

Adrián Ohrádka, herec, klaun, mím, dlhoročný moderátor  
Zakladateľ a člen Teáter Komika. Člen divadla J. G. Tajovského Bánov.  

Člen AeRTé – Mestské divadlo Levice. Člen AMIS 

Píšem… Spomínam… P A N   

... sú mladé výhonky ktoré raz vyrastú na veľké stromy mímov a umelcov 

... to je Liptovský sneh padajúc v tichu večera po krásnych predstaveniach 

... sú  vrúcne a hrejivé objatia priateľov 

... radosť a oslava pohybu 

... sú ligotavé oči pri rozlúčkach  

         Tričká z každoročného PANu majú v mojom šatníku svoj komínik. 

Dobre sa nosia a ešte lepšie sa v nich spí. Tak isto ako diplomy za účasť. 

Akurát tie sa ťažšie obliekajú. 

Áno. Je toho veľa... Za každým tričkom sa ukrývajú vždy iné príbehy, 

zážitky, spoznania nových ľudí, veľa prebdených nocí (po 40tke už len do 

0:00 h) v debatách o divadle, ale najmä zdroj neskutočnej inšpirácie. Keď 

ma pozval Mirko prvý krát na festival PAN asi v r.1998 do LM netušil som 

ani vo sne že sa to stane mojím životným medzníkom. Vlastne už sám 

Mirko je tým medzníkom. Prišiel som v roku myslím 1998 prvý krát a do 

dielne mímovi Michalovi Hechtovi. A hneď prvý večer 38,5°C horúčka. 

„Zápal“ pre pantomímu teda bol skutočne veľký. Povedal som si že uvidím 

čo a ako na druhý deň. Po nejakých tabletkách som doobeda vydržal 

a potom opäť. Horúčky. Asi pôjdem domov. Mirko ma povzbudzoval 
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a vydržal som na striedačku až do soboty večera,  keď bola súťaž 

jednotlivcov. Zahral som. S úspechom, dovtedy ako samouk.  

Povzbudený a takto nabudený prišiel za mnou s úprimnou gratuláciou 

Michal H. a Vladko Kulíšek. A Vlado mi povedal.: “Spolu ešte toho veľa 

porobíme.“ Stalo sa a spolupracujeme spolu na profesionálnej úrovni 

dodnes. Potom dielňa žonglovania a klauniády u Karla Praisa z Ostravy 

(CZ). A takto začala cesta klauna Adyna a jeho neverbálne klauniády. Som 

rád že môžem byť súčasťou tejto veľkej rodiny a nikdy nezabudnem ako 

niekoľkoročný moderátor spolu s divákmi sme dokázali posadiť na 

piedestál takej malinkej slávy pesničku „Plávala sirka po vode“. 

 Veľká vďaka  a úcta patrí nielen Mirovi s jeho zverencami zo 

štúdia, Stankovi, Ľubovi, ale aj veľkému počtu ľudí, ktorí sa 25 rokov 

starali o to, aby táto rodina festival PAN mohla fungovať. Hlboká poklona, 

že funguje do dnes.  

 Prajem festivalu PAN, aby to srdce na dlani bilo pre pantomímu na 

furt. Aďo. 

 

Krátke vyznanie o PANe  

Tomáš Kasprzyk, absolvent HAMU, lektor 

(dojemná klavírna hudba) Vyznanie PANu je pre mňa vo svojej 

jednoduchosti zložitá vec. Najprv som totiž musel prísť na to, v akom 

príbuzenskom vzťahu sa nachádzame a tak som od prvoplánového: "Keď 

Miro je otcom mne aj PANu, je to môj mladší brat!" dospel k menej 

logickému, ale o to pravdivejšiemu: "PAN je môj tretí rodič!" (dramatická 

znelka) 

(rocková hudba) PAN ma naučil láske k divadlu, kde sa nikto neschováva 

za slová, dal mi priateľstvá, ktoré sú navždy, naučil ma sebakritike 

a zároveň mi dal možnosť každý rok zožať potlesk a byť aspoň na pár dní 

niekým ... kto sa opäť zmení na nikoho, keď sa vráti do školskej lavice, kde 

nikoho nezaujíma, že je v niečom dobrý. A človek pretrpí celý rok v škole 

aby to zažil znovu, cvičí a maká na sebe aby sa dorovnal starším lebo vie, 

že môže byť taký dobrý ako oni, keď bude na sebe pracovať. 

PAN ma naučil, že nič nie je zadarmo, že každý môže vstúpiť na javisko, 

ale je to na vlastnú zodpovednosť (voči divákovi). A naučil ma aj 

zodpovednosti voči druhým, od chvíle, kedy sme zážitky z PANu pre 

ostatných už organizovali aj my zo Štúdia pantomímy a menej a menej 

hrali. 
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PANu vďačím aj za svoje vzdelanie (magisterský titul z nonverbálneho 

divadla) a za prebudenie lásky k učeniu a možnosť poslať svoje skúsenosti 

ďalej. 

(bubenické sólo na záver, ako inak) 

Teším sa na ľudí a ich umelecké počiny tento okrúhly ročník a PANu 

želám nech to tu s nami vydrží ďalších 25 rokov! 

Takže nezabúdaj, že ty si PAN / PANI /PANØ  

a bez teba PAN neni PANom :) 

 

Krátke vyznanie o PANe            

klaun Štefan Capko pedagóg HAMU, lektor  

PAN – festival prastarého umenia pantomímy má svoju nezameniteľnú 

atmosféru. Stretnutia, smiech, sústredení diváci, rozžiarené oči, 

prebúdzanie fantázie, tréningy, objavy, dojatie, radosť, úspechy a zase 

stretnutia a tréningy a humor a rozprávanie príbehov a napätie a … mnoho, 

mnoho ďalších dôvodov prečo znovu a znovu každý rok prísť do Mikuláša, 

stretnúť Mira ...a absolvovať celý tento pantastický kolotoč. 

Hlavný dôvod je však Pantomíma, silný hlas ticha. Chcel by som nám 

všetkým pripomenúť čo hovorí o pantomíme Marcel Marceau: 

„Naše umenie sa snaží skrz smiech a slzy spodobniť človeka zápasiaceho 

s ťažkosťami bytia. Naše mlčanie je ozvenou našich minulých súčasných 

i budúcich životov. 

Naše umenie nemá hranice. Je to reč srdca, ktorá je všeobecne 

zrozumiteľná. 

Pantomíma je umenie protiváhy, postoja, fantázie a metamorfózy. 

V prvom rade myslite na diváka, musíte ho zaujať a vtiahnuť do hry. 

Všetko je dôležité!“ Prajem nám všetkým, aby sa umeniu pantomímy darilo 

aj naďalej búrať bariéry a prinášať radosť. 

Divadlu zdar! ...a PANTOMÍME zvlášť!!! 

Števo Capko 
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Niečo k programom: 

 

Streda  21. 11. 2018 o 18,00 hod.                                          veľká sála DK 
 

„ETUDY“ 
WARSZAWSKIE CENTRUM PANTOMIMY 

Bartlomej Ostapczuk 

 

„VEČER ETUD“ 
V 20. storočí sa umenie pantomímy stalo autonómnym divadelným 

druhom, celkom nezávislým na iných divadelných formách. Na konci 40. 

rokov minulého storočia veľký mím Marcel Marceau vytvoril sériu 

pantomimických etúd „Pantomimes de style“, ktoré sa stali pre mnoho 

ďalších generácií vzorom jazyka a zásad tohto umenia. Identifikácia herca -

míma s emóciami, pocitmi, osobami a svetom, ktorý ho obklopuje, rovnako 

ako interpretácia javov, ktoré sa v ňom objavujú, sú základom súčasnej 

pantomímy.  

Už mnoho rokov vo Varšavskom centre pantomímy vznikajú 

krátke divadelné formy realizované hercami Divadla varšavského centra 

pantomímy a rovnako aj adeptmi Štúdia pantomímy.  

Srdečne Vás pozývame na Večer pantomímy, počas ktorého 

predstavíme najrôznejšie tváre divadelného umenia bez slov. Časť etúd 

bude predstavená premiérovo, čím sa naše stretnutie s Festivalom PAN 

stane ešte výnimočnejším.  

 

Bartłomiej Ostapczuk 

 

 

Vystupujú: Ewelina Grzechnik, Paulina Staniaszek, Renata 

Birska, Małgorzata Watras, Gabriela Całun, 

Aleksandra Batko, Maja Rękawek, Dominika 

Jucha, Maciej Jan Kraśniewski, Bartłomiej 

Ostapczuk. 

Umelecký dozor: Bartłomiej Ostapczuk 

www.mimowie.pl 
 

 

 

http://www.mimowie.pl/
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Streda  21. 11. 2018 o 21,00 hod.                                          veľká sála DK 

 

„VISUAL SHORT STORIES“  DUO MIMIKRY 
 

 “Duo Mimikry” is Nicolas Rocher and Elias Elastisch, two modern 

actors who for several years have been treading the boards internationally 

with shows that can be understood in any language – without uttering a 

word. 

 The lights go up and an elegant man rushes onto the stage. He sits 

on a chair. Then expressions, emotion, rhythm and an empty space depict 

the story to be told with the paintbrush of the invisible. Welcome to the 

realm of your own imagination! But where are we ? In a theatre… a theatre 

that needs no set and no words, only the body, an enthusiasm for acting and 

the consummate art of transformation. “Visual Short Stories” – what you 

don’t hear you see, and what you don’t see happens in your head ! “Duo 

Mimikry” is visual comedy, dance, mime, satire, acting and everything else 

at the intersection of comedy and theatre. 

The principle is simple: the two actors tell us stories, and whether that story 

is about a funeral parlour with a shortage of customers, or a post-modern 

re-make of Rapunzel by the Brothers Grimm, complete with 3D special 

effects, you would never have imagined that mime could be so modern and 

able to make you laugh or move you so much. 
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Štvrtok  22. 11. 2018 o 18,00 hod.                                        veľká sála DK  

 

„DÓ“ 
Lukáš Blaha a Eva Stará 

 

 Pohybová poezie. Spojení tance a cirkusu v jednoduchosti haiku.  

Sledujeme cestu, která nezačíná ani nekončí. Plyne. Cesta skrz báseň, tanec, 

divadlo, prostor i čas. Skrz dovednost, řemeslo a umění.  

Důraz na podstatu bytí, na přítomnost bez ohledu na minulost nebo budoucnost. 

Proměnlivost přírody nahlížená z pozice člověka. 

  

 

 

nakonec  

 

je smutné být sám  

 

uschlá tráva 
 

 

 

 

 

▪ INSCENAČNÍ TÝM ▪ Lukas Blaha, Eva Stará   

Dramaturgie: Jana Stárková ▪ Hudba: Jakob Schubert   

Kostýmy: Klára Bliss ▪ Light design: David Prokopič  

Produkce: Sára Pospíšilová ▪ Pedagogické vedení: Roman Horák  

 

 

Štvrtok  22. 11. 2018 o 19,30 hod.                                  klubová scéna DK  

 

„DISKUSIA o 25 ročnom PANe a pantomíme“ 
Ladislava Petišková a Alexej Byček 

 

Alexej Byček (*1988) absolvoval katedru pantomimy HAMU a má za sebou řadu 

autorských inscenací, z nejvýraznějších lyrická Pantomima Malý princ anebo 

fyzické divadlo o svědomí Heydrich. Řadu let byl produkčním českých mimických 

skupin Mime Fatale a Mime Club. Současnou pantomimu, klaunérii a fyzické 

divadlo řeší také ve svém vědeckém výzkumu.  
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Štvrtok  22. 11. 2018 o 21,00 hod.                                        veľká sála DK  

 

„GORŠEK“ 
Šimon Pliska a Andrej Lyga 

Réžia: William Valerián 

 

Hudba: William Valerián  

Masky: Rufina Bazlová, Viktorie Drdová 

Supervize: Roman Horák    

Autorské představení studentů katedry nonverbálního divadla HAMU.   

 

 „When darkness comes to Goršek“ Can you imagine, what is it like to be 

in one room for one year with one person? What about two years? Or ten? 

Let us say hundred years? Or what about eternity? And what if that person 

is your brother? A show of Šimon Pliska and Andrej Lyga tells a legend 

about two brothers from 

a mythical Goršek hills. It is 

a performance for two actors  

and two masks, which on one 

stage shows a tragicomedy  

full of love and hate, cruelty  

and friendship, but most of all – 

cabin fever. Both absurdity and 

purpose of life is something 

Goršek brothers know well. 

Come to the performance and 

soon you will know too! 

Devising show of the students  

of Nonverbal theatre depart- 

ment of HAMU in Prague. 

Director and music: William 

Valerián Masks: Rufina Bazlová, 

Viktorie Drdová Supervision: 

Roman Horák  Performers: Šimon Pliska, Andrej Lyga 

“Když na Goršek přijde čerňava“ Dovedete si představit, jaké to je, být rok 

zavřený v jedné místnosti s jedním člověkem?  A co dva roky? Nebo deset 

let? Ještě přidáme! Co sto? A co věčnost? A co když je tím člověkem váš 

bratr? Autorské představení Šimona Plisky a Andreje Lygy vypráví legendu 
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o dvou bratrech z mýtické Goršecké náhorní plošiny. Jde o představení pro 

dva herce a dvě masky, které rozehrává na prostoru jedné místnosti 

tragikomedii plnou lásky a nenávisti, krutosti a přátelství, především však 

ponorkové nemoci. Absurdita i smysl života, o tom Goršečtí bratři vědí své. 

A brzy budete i vy!  

 

 

Piatok 23. 11. 2018 o 8,30 hod.                                             veľká sála DK 

 

„Pan BONOBO“ 
SACRA CIRCUS PRAHA 

 

Réžia: Števo Capko  

Scénografia. Magdaléna Capková  

 

Osoby a obsadenie:  
Krotiteľ Rodolfo: Števo Capko      

Pan Bonobo: Lukáš Šimon  
                      

Pán BONOBO je chytrý, mrštný, vtipný, mlsný, šikovný a veľmi rýchly. 

Tým provokuje a škádlí svojho Krotiteľa Rodolfa, s ktorým putujú 

svetom. Pán Bonobo má rád banány, čokoládu, svoju nohu, torty, čaj, 

srandu a všetky deti, ale aj tých z vás, čo kedysi boli deťmi. Pán Bonobo so 

svojím Krotiteľom k nám prichádzajú až z ďalekého Vaudeville. Z časov, 

keď ľudia chodili vo frakoch, platilo čestné slovo, dámy aj páni mali 

úroveň a šľahačkové torty mali dvojité použitie. Príďte sa zoznámiť a 

pobaviť!  
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Piatok 23. 11. 2018 o 15,00 hod.                                        SZUŠ Nová sála 

 

„GALA účastnícke“ 
 

NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA - kategória: JEDNOTLIVCI 
 

LANO Bratislava 

Tomáš Rajdl 

LAVIČKA                                                                                                        7 min. 
 

STUDIO 12+20 Spišská Nová Ves 

Zuzana Gromadová 

ŽUVAČKA                                                                                                      3 min. 

 

 

NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA - kategória: DVOJICE 
 

DS VAYCO Nitra 

Katarína Honzová, Paula Ácsová 

KOVBOJKA                                                                                               5,20 min. 
 

DS VAYCO Nitra 

Hana Borguľová, Laura Vidová 

SPOMÍNAME...                                                                                         5,10 min. 
 

TRMA-VRMA Poprad 

Matúš Farkaš, Soňa Janigová 

ACH                                                                                                                  5 min. 
 

ZUŠ J. Rosinského Nitra 

Jana Milová, Jakub Cerulík 

TERAZ NIE JANKA, PRACUJEM!                                                          12 min. 
 

DS „L“ Levoča 

Diana Durstová, Samuel Skurka 

AŽ ZA MREŽE                                                                                              5 min. 

 

 
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA - kategória: TROJICE 

 

TOTE TAM Kežmarok 

Anna Kubalová, Monika Miškovičová, Alžbeta Hanášková 

PSIE ROZMA(E)RY                                                                                     5 min. 
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Piatok 23. 11. 2018 o 19,00 hod.                                          veľká sála DK 

 

„GALAPAN 25“ 
 

Veľkolepá oslava festivalu a pantomímy, plná hostí i gratulantov zo 

Slovenska aj zahraničia. Predstavia sa lektori, absolventi PANu a nebude 

chýbať ani legenda slovenskej pantomímy - jubilujúci Milan Sládek.   

/V programe je zaradená prestávka 15 min. /  

 

Účinkujú:  

Milan Sládek, Kasprzyk – Eliška, Tomáš, Lukáš a Miroslav, Monika 

Potokárová, Peter Vrťo, Michal Hecht, Filip Hajduk, Adrián Kobetič, 

Demko+Železný+Holý+Zezulová, Adrián Ohrádka, Dušan Musil, Pavel 

Surový, Paľo Blaho, Karel Prais, Juraj Benčík, Martin Jurek, Helenka 

Škovierová,  Pišta Ferencz a Maike Jansen, Andrej Lyga, Tóno Eliaš, 

Bartlomiej Ostapczuk, Martin Herian, Štúdio pantomímy Kasprzyk staré i 

nové a ďalší. 

 

 

 

 

 

Štúdio pantomímy Kasprzyk v predstavení Traja zhavranelí bratia a sestra 
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Sobota 24. 11. 2018 o 12,00 hod.                                                             DK 

 

„GALA účastnícke súbory“ 
NESÚŤAŽNÁ PREHLIADKA - kategória: SÚBORY 

 

klubová scéna 12:00 hod                                                   (skúška 11:00 - 11:45) 

DS LANO Bratislava 

Zasnívané 

Réžia: Matej Čertík                                                                                  20 min. 

 

veľká sála 12:30 hod                                                         (skúška 11:15 - 12:15) 

DDS MÍMOVCI Štúrovo 

Zvieracia farma 

Réžia: Štefan Lengyel                                                                              20 min. 

 

klubová scéna 13:00 hod                                                  (skúška 10:30 - 11:00) 

DS ARS STUDIO Nitra 
Zrkadlo 

Réžia: Alžbeta Alakšová a kolektív                                                         15 min. 

 

veľká sála 13:30 hod                                                         (skúška 10:45 - 11:15) 

DS ŠŤASTLIVEC Poprad 
Ham - ham 

Réžia: Michal Novák                                                                               15 min. 

 
klubová scéna 14:00 hod                                                  (skúška 10:00 - 10:30) 

DS ŠŤASTLIVEC Poprad 
Akvárium 

Réžia: Zuzana Krupková                                                                          15 min. 

 

veľká sála 14:30 hod                                                          (skúška 9:30 – 10:30) 

Divadlo ŠTÚDIO MLADÝCH ZUŠ Hriňová 
Veľký dar 

Réžia: Peter Kamenský                                                                           25 min. 

 
klubová scéna 15:00 hod                                                    (skúška 9:00 - 10:00) 

NOVÁ VLNA Bratislava 

Hudžahembabobobobu 

Réžia: Miro Mihálek                                                                                15 min. 
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veľká sála 15:30 hod                                                             (skúška 8:45 - 9:30) 

DS MAČKY VO VRECI ZUŠ Senec 
Skúška orchestra 

Réžia: Vojtech Koleják                                                                     15 - 20 min. 

 

klubová scéna 16:00 hod                                                       (skúška 8:30 - 9:00) 
TRMA-VRMA Poprad 

Raz-dva-tri, dva-dva-tri...                                                                

Réžia: Alena Váradyová                                                                                 20 min. 

 

 

Sobota 24. 11. 2018 o 19,00 hod.                                          veľká sála DK 

 

„OBLIQUE“ 
OBLIQUE CYCLE 1 

 

Obsadenie:  

Pauline Nadoulek, Vahram Zaryan  

Hudba: Vincent Trollet  

Námet, réžia:  

Vahram Zaryan, Pauline Nadoulek  

Video: Auguste Diaz, Vahram Zaryan  

Produkcia, distribúcia:  

Jana Jasenkova, Florent Bracon  

 

Predstavenie Vahrama Zaryana 

OBLIQUE sa znovu stretáva so svojim 

publikom. Prostredníctvom citlivej témy 

našich identít medzi súčasnosťou a 

tradíciami, hudba našich rozbitých 

a zmierených tiel, je nové gesto 

prístupné všetkým cez emócie... 
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PANtastickí ĽUDIA PANU 

:-) kto nie je v zozname, toho máme v srdci tiež :-) 

ĎAKUJEME ľuďom čo boli pri tom na začiatku:  

Jaroslav Uhel, Nadežda Gilániová, Eva Štofčíková, Liptovské kultúrne stredisko - 

Mirka Palanová, Robert Szolnoki    

ĎAKUJEME ľuďom čo stáli roky, alebo stoja teraz pri PANe:  

Lektor a Klaun Zezulová Mirka, Mím Michal Hecht, lektor, žonglér Pavel Blaho, 

Veronika Vaculíková, Dušan Kubáň, Klaun Prais Karel, Tomáš Kasprzyk,  

Lukáš Kasprzyk, Pavel Surový, Gabriela Rajniaková, Saška Frajkorová,  

Nadežda Bělková, Mária Bajsová, Adrián Ohrádka, Anton Eliaš, Eliška Kasprzyk, 

Lukáš Javoš, Miloš Javoš, Filip Hajduk, Martin Herian, Martin Jurek,  

Barbora Jurková, Majkl Velner, Jana Droppová Drusková, Anna Ondrejková,  

Žofia Kráľová, Nina Uličná, Mária Surová, Daniela Szeghö 

ĎAKUJEME oficial špecial super:  

Primátor mesta - Ján Blcháč  

FOND PRE UMENIE a MINISTERSTVO KULTÚRY SR 

Dom kultúry – René Devečka, Stanko Štofčík, Ľubomír Raši  

SZUŠ a STK - Eva Ohraďanová, HAMU PRAHA - Adam Halaš  

MY MIME a FEM, Zdeněk Kühn a Bartlomiej Ostapczuk a Adam Halaš  

ĎAKUJEME významní partneri a podporovatelia, ubytko, sponzori a atď.: 

CD PROFIL - Ing. Karol Durný, 100% účtovná - Dáška Maguthová, Stopercentná 

- Danka Droppová, Mirage - Miroslav Mihalovič, Grafon - Vladimír a Michal 

Rengevičovci, hotel STEVE – Anna Brezinová, penzión Bonifác - Richard 

Duchovný, Demänovka – p. Štefaničiaková, penzión Lodenica – Eva Kurilovská 

a Ján Kadura, FUNSPORT - Lucia Jurečková 

AKTIVITY – Alena Brunčiaková, Farský úrad Liptovský Mikuláš 

ĎAKUJEME zaslúžilí PRIATELIA, vedúci súborov, pedagógovia, atď… 

Mária Muránska za skoro všetky ročníky, OZ ATĎ - Natália Novotná cca 20 

ročníkov, Darinka Marková, Emília Šavelová, Alena Váradyová, Zuzka Krupková, 

či dlhé roky od prvého ročníka Daniel Sóoš a ďalší a ďalší... 

POTLESK pre všetkých čo boli na prvých ročníkoch PANu Radovan Žiaran, Jana 

Pluhařová, Lucia Otčenášová, Drahoš Šišovič, Oľga Panovová, Dušan Kubáň, Igor 

Rattaj, Tiborko Kubička, Drahuša Panušková… a mnoho ďalších… POTLESK pre 

všetkých, ktorí nemohli prísť a ostali doma napr. Tomáš Berník, ktorý rodí v USA 

a veľmi chcel prísť, Daniel Soóš, ktorý sa zotavuje doma atď…  

 

POTLESK a spomienka na všetkých, ktorí nám pomáhajú už len z Neba na Annu 

Gamanovú, Zuzku Kollárovú, Olega Dlouhého, Zdeňka Břicháčka a ďalších… 

Ďakujeme... 
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Účastníci oslavného festivalu 

 

DS VAYCO 

Nitra 
Kategória dvojice: 

SPOMÍNAME... 

- Hana Borguľová, Laura Vidová 

Autor: Ľubica Šulíková a kol. 

Réžia: Ľubia Šulíková 

Hudba: mercury freddie & montserrat cabale 

 

KOVBOJKA 

- Katarína Honzová, Paula Ácsová 

Autor: Ľubica Šulíková a kol. 

Réžia: Ľubia Šulíková 

Hudba: Sountrack Limonádový Joe 

 

 

DS „L“ 

Levoča 
 

Kategória dvojice: 

AŽ ZA MREŽE 

- Diana Durstová, Samuel Skurka 

Autor: kolektív 

Réžia: Mária Muránska 

 

Slovo o súbore: 
Dianka a Samko si zostali verní aj v tohtoročnom výstupe, ktorým by sme 

chceli prispieť k dnešnému slávnostnému programu. 

 

Dnešnému jubilantovi, nášmu PAN-u chceme k významnému výročiu 

zablahoželať. Prajeme mu veľa nových nápadov i veľa krásnych tvorivých 

a obetavých ľudí, ktorí budú v tejto práci pokračovať a tešiť sa i nás aspoň 

ďalších 25 rokov. 
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DS ARS STUDIO 

Nitra 
 

Kategória súbory: 

ZRKADLO 

- Natália Labovská , Simona Szombayová, Dominika Borotová, Viktória 

Jedličková, Ema Drábeková, Nina Nedosóczka 

Autor: Alžbeta Alakšová a kolektív  

Réžia: Alžbeta Alakšová a kolektív 

Hudba: Bjork - It´s oh so quiet 

 
Slovo o predstavení: 
Predstavenie Zrkadlo vzniklo ako odpoveď na otázku: „Dievčatá čo Vás 

najviac zaujíma, alebo trápi?“ Hneď sa spustila zvrava o pleti, oblečení, 

vlasoch, o make upe... O sociálnych sieťach, kde sa nám ukazujú dokonalé 

tváre a telá, ktoré nám ukazujú ako by sme mali vyzerať, ako sa máme obliekať 

a maľovať...a potom sa môže stať, že štrnásťročné dievča sa pozrie na seba do 

zrkadla a uvidí to čo pred tým nevidela...Zrkadlo teda nie je len vec 

prostredníctvom ktorej sa môžeme na seba pozerať, je to tiež odraz doby, 

v ktorej sa zabúda na prirodzenosť, ľudskosť, vzťahy... Je to odraz sveta, 

v ktorom je dôležitý povrch bez duše. 

 

Slovo o súbore: 
Členovia súboru DS ARS STUDIO, SZUŠ Ars Studio Nitra, sú úžasne tvorivé 

a fantáziu milujúce osôbky,  ktoré sa festivalu PAN zúčastňujú už nejaký ten 

rôčik. Za ten čas nám niektorí členovia odišli, noví pribudli, no jadro súboru 

zostalo neporušené. Pod mojím vedením je to druhýkrát kedy sa pokúsime 

o šťastie aj súťažne a užijeme si jeho krásu plnými dúškami. 

 

 

DS TOTE TAM 

Kežmarok 
 

Kategória trojice: 

PSIE ROZMA(E)RY 

- Anna Kubalová, Monika Miškovičová, Alžbeta Hanáčková 

Autor a réžia: kolektív 

Hudba: youtube 
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DS NOVÁ VLNA 

Bratislava 
 

Kategória súbory: 

HUNDŽAHEMBABOBOBOBU 

- Marek Mráz, Daniel Samec, Matilda Šefčíková, Katarína Biberlová, 

Sarah Haterne Prebreza, Eliška Zsilleová, Michaela Poórová,  

Daniela Zmeková 

Autor: kolektív 

Réžia: Miro Mihálek 

Hudba: výber z Balkánskej hudby 

 
Slovo o predstavení: 
Čo sa stane, keď sa dvaja začnú hádať o tom, kto je lepší? Kravata – symbol 

moci? Sliepka. Hudžahemba kde je hlava? Bobobu tiky tak. Som mutant 

hundžahembabobobu. 

 

Slovo o súbore: 
Kolektív ľudí s pozitívnou energiou a s humorom, ktorý v sebe nesie veľkú 

dávku absurdity. Súbor vznikol pri ZUŠ Júliusa Kowalského.  

 

 

ZUŠ J. ROSINSKÉHO 

 Nitra 
 

Kategória dvojice: 

TERAZ NIE JANKA, PRACUJEM! 

- Jana Milová, Jakub Cerulík 

Autor: Marica Šišková a kolektív 

Réžia: Marica Šišková 

Scénografia: kolektív 

Choreografia: Jakub Cerulík a Jana Milová 

Hudba: živá hudba 

 

Slovo o predstavení: 
Pozná to každé dieťa. Je to ako náraz do steny. Skok do chladnej vody. Vtedy 

sa scvrkne do malého zrnka a odkotúľa sa do kúta izby. Alebo naopak, nevzdá 

sa a bojuje o pozornosť, o spoločný čas pre dvoch.  
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Stretnutie Jakuba a Janky na tejto téme je krásnym tvorivým priestorom pre 

tvorcov a dúfame že aj pre diváka. 

 

DS ŠŤASTLIVEC 

Poprad 

 
Kategória súbory: 

HAM-HAM 

- Karolína Bielená, Dominik Cimerman, Noemi Jurčová, Lucia 

Jurkovičová, Nela Kakalejčíková, Teo Karafa, Alžbeta Omámiková, 

Katarína Spodná, Klára Stejskalová, Oľga Šimková, Samuel Špirek, 

Viktória Vanková 

pod dohľadom Michala Nováka a Dušana Kubáňa 

 

Slovo o predstavení: 
Uvidíme, ako si fiktívny ľudský kmeň poradí s nedostatkom potravy. 

 
Slovo o súbore: 
DS Šťastlivec funguje pri Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici 

v Poprade. Často inklinuje k pohybovému divadlu a koketuje 

s pantomímou, resp. využíva čoraz intenzívnejšie prvky pantomímy 

v svojich produkciách. V uplynulých školských rokoch si žiaci LDO 

vyskúšali popri tvorbe pohybového divadla aj ponor do autorského divadla 

i prácu podľa dramatického textu. Na festival PAN prichádzajú nesmierne 

radi. Sú to pre nich divadelné Vianoce. 

 

 

DS ŠŤASTLIVEC – Zuzana Krupková  

Poprad 
 
Kategória súbory: 

AKVÁRIUM 

- Alexandra Bukovinová, Anna Slovjaková, Laura Pavlovská, Matej 

Korenko, Martin Fábry 

Autor a scénografia: kolektív 

Réžia Zuzana Krupková 
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DS LANO 

Bratislava 
 

Kategória jednotlivci: 

LAVIČKA 

- Tomáš Rajdl 

Autor: Tomáš Rajdl 

Réžia: Matej Čertík 

Hudba: Roman Ďurka 

 

Kategória súbory: 

ZASNÍVANÉ 

- Nina Benkovičová, Anna 

Budinská, Ráchel 

Rimarčíková, Pavlína 

Knížatová, Katarína 

Mesiarkinová, Linda Ollé, 

Lucia Šedivá, Patrícia Rotterová 

Autor a scénografia: kolektív 

Réžia: Matej Čertík 

Hudba: Amelia soundtrack 

Výroba a výtvarné spracovanie: kolektív 

Choreografia: Zlatica Šomorjai, Etela Nôtová 

 

Slovo o predstavení: 

Má ma naozaj rád... čo ak to nezvládnem... keby sa tu tak naraz objavil... 

keby som sa narodila ako... prečo mi nedajú pokoj...  

Každý z nás má svoje problémy, riešenia a sny. A každý z nás sa občas 

zasníva.  

 

Slovo o súbore:  

Divadelný súbor Lano funguje od roku 1985 pri Základnej umeleckej škole 

Jozefa Kresánka v Bratislave. V súbore sa strieda prevažná väčšina žiakov 

literárno – dramatického odboru. Predstavenie: Zasnívané naštudovala 

skupina dievčat, teenageriek, ktoré sú vo veku, keď snívame možno 

najviac... 
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DS TRMA - VRMA 

Poprad 
 

Kategória dvojice: 

ACH! 

- Matúš Farkaš, Sofia Janigová 

Autor: Matúš Farkaš, Sofia Janigová 

Réžia: Alena Váradyová 

Hudba: mix 

 

Kategória súbory: 

RAZ-DVA-TRI, DVA-DVA-TRI... 

- Jasmine Cehulová, Simona Janigová, Slavomíra Špaková, Daniela 

Vaverčáková,Lea Weberová a Ivan Ondruška, Nicolas Adrián Klauda, 

Mathias Mayer, Tomáš Michlík,  Matej Synak 

Autor: kolektív 

Réžia: Alena Váradyová 

Hudba: mix 

 

Slovo o predstavení: 
Pohľad na nohy. Občas pozrie on na ňu, občas ona na neho, občas iskry, 

občas otlaky, občas pošliapané chodidlá, občas pošliapané nádeje. Prvá 

tanečná, prvé...všeličo. 

 

Slovo o súbore: 
Trma-vrma, chaos, mumraj, zhon a motanica, virvar, harmatanec a 

kucapaca a ešte všeličo iné sa deje v našom súbore. Deti prichádzajú a 

odchádzajú, ale láska k divadlu, pohybu, pantomíme a PAN-u pretrváva. 

Vivat PAN! 
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DDS MÍMOVCI 

Štúrovo 
 

Kategória súbory: 

ZVIERACIA FARMA 

- Andrej Faragó, Nikoletta Hlósková, Michaela Zgurišová, Alex 

Bidelnica, Daniel Bavlšík, Adam Kurali, Lukáš Bedžela 

Réžia: Štefan Lengyel 

Scénografia a kostýmy: Zuzana Faragó 

Hudba: Blue Swede, Jay & The Americans, Laibach 

 

Slovo o predstavení: 
O tomto príbehu už všetci počuli a niektorí ho dokonca aj čítali. Príbeh 

o tom ako sa rozkošné zvieratká zbavia ľudskej nadvlády a budú si vládnuť 

samé. Všetko však dopadne akosi ináč. Veľmi rýchlo sme pochopili, že je 

to len metafora. Že zvieratá v príbehu sú ľudia a aj medzi ľuďmi žijú 

zvieratá. A že ak sa neozveš včas, možno sa už neozveš vôbec. 

 

Slovo o súbore: 
Počas nácviku súbor získal základné stolárske zručnosti, učil sa prežiť 

v prostredí bez kyslíka, zažil otravu betakaroténom, bol aj vylomený zub 

a všetci absolvovali základné lekcie trápneho tanca. Nič nás však nezastaví, 

aby sme s nadšením opäť naplnili javisko. 
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Divadlo ŠTÚDIO MLADÝCH 

Hriňová 
 

Kategória súbory: 

VEĽKÝ DAR 

- Veronika Malčeková, Kornélia Rojíková, Sofia Sujová,  

Lucia Malatincová, Katarína Portisová, Bibiána Melichová  

Autor: kolektív DŠM 

Réžia: Peter Kamenský 

Scénografia: Peter 

Kamenský 

Hudba: výber 

www.jamendo,com 

 

 

Slovo o predstavení: 
Predstavenie VEĽKÝ DAR 

vzniklo ako nonverbálne 

predstavenie starších žiačok 

literárno-dramatického 

odboru inšpirované rovnomenným filmom Toma Flynna a Marca Webba. 

Príbeh rozpráva o malom dievčatku Marry, ktoré po svojej matke bývalej 

uznávanej vedkyni, zdedila matematický talent. Čo sa stane, keď sa o tom 

dozvedia nesprávny ľudia, ako bude smerovaný jej osud a ako sa 

vysporiada s prostredím obyčajnej školy uvidíte v našom najnovšom 

predstavení. 

 

Slovo o súbore: 
Štúdio mladých  vzniklo v októbri 2010 ako mládežnícke divadlo pri 

Hriňovskom divadle. Od septembra 2011 je súčasťou Základnej umeleckej 

školy v Hriňovej ako literárno-dramatický odbor. V súčasnosti sa skladá 

z dvoch tried žiakov vo veku od 5 do 14 rokov. Štúdio sa snaží u mladých 

,,hercov,, rozvíjať ich potenciál, talent, ale hlavne chuť na divadelné 

umenie. 

Pedagogicky a režijne ho vedie Mgr. art. Peter Kamenský. Od svojho 

vzniku štúdio naštudovalo 12 divadelných hier a získalo viacero ocenení. 

Najvýraznejšie boli predstavenia Mačacie dievča, For sale, O Maruške 

a mesiačikoch, Baletka, Ruženka či Veľký dar. 

https://www.facebook.com/studiomladychzushrinova?fref=ts
http://www.peterkamensky.sk/profil/
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SPAD 

Svidník 
 
Kategória jednotlivci: 

FANÚŠIK 

- Katarína Simčaková 

Autor a réžia: Darina Marková a kolektív 

Hudba: VK Slávia Svidník OFICIÁLNA HYMNA 2014 

Slovo o predstavení: 
Svidník žije volejbalom po celý rok. Zarytá fanúšička Katka si nikdy nenechá ujsť 

dôležitý zápas. 

 

Kategória dvojice: 

MRAKODRAP 

- Daniela Gajdošíková, Kristína Šturáková 

Autor: Ema Vanátová, Bianka Suchaničová 

Réžia: Darina Marková a kol. 

Hudba: Fíha tralala- Bager a tatrovka 

Slovo o predstavení: 
Je náročné postaviť „mrakodrap“ pre dve malé dievčatká? A čo všetko im ich 

prácu dokáže skomplikovať? 

 

Kategória trojice: 

DESATORO 

- Bianka Suchaničová, Tamara Suchaničová, Juliana Vargová 

Autor a réžia: Darina Marková a kolektív 

Hudba: Enya 

Slovo o predstavení: 
Nie všetko, čo stojí v garáži je auto a nie  každý, kto chodí do kostola je kresťan. 

To však neplatí o našich kresťankách. 

 

Slovo o súbore: 
SPAD Svidník "Súbor pantomímy a divadla". Táto skupina je tvorená nami. Nami, 

ktorí starneme a dospievame spolu s PANom. Učí nás umeniu, pre umenie 

s umením. Ukazuje nám, že pantomíma nie je trápenie, že  pohyb môže mať 

obrovský zmysel. Tvoríme pod záštitou ZUŠ na ďalekom východe - vo Svidníku. 

Pod názvom SPAD fungujeme už od roku 2000, s našou náčelníčkou a divadelnou 

mamičkou Darinou Markovou. A práve s ňou prichádzame na Liptov aj tento rok, 

aby sme oslávili krásne 25. výročie PAN-u.      

                            Členovia súboru SPAD 
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DS MAČKY VO VRECI 

Senec 
 

Kategória súbory: 

SKÚŠKA ORCHESTRA 

- Veronika Blahová, Soňa Fulöpová, Tim Köppl, Angelika 

Koželuhová, Mária Lančaričová, Erik Šupčík, Lucia Tichá 

Autor: Juraj Benčík 

Réžia: Vojtech Koleják 

Scénografia, choreografia, výroba a výtv. spracovanie: kolektív 

Hudba: Mozart 

 

Slovo o súbore: 
Súbor Mačky vo vreci funguje s malými 

obmenami už siedmy rok. Pod vedením 

Zuzany Kolejákovej máme za sebou 

úspechy s divadlom poézie na 

Hviezdoslavovom Kubíne a autorským 

divadlom na iných súťažiach. Rozhodli 

sme sa otestovať našu telesnú a mimickú 

zložku v Skúške orchestra Juraja Benčíka, 

ktorý trafil masku po nose záznamom 

libreta pôvodnej mimoslovnej divadelnej 

inscenácie z decembra 2009 (uverejnenú 

v magazíne Javisko 1/2010). V roku 2018 

sa tejto skúšky ujímame my. Aká to je 

skúška? Či sa niečo zmenilo odvtedy? Že 

či máme aj teraz masky? Samozrejme. 

Veď, kto nemá?  
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AMIS  -  GRATULUJE k výročiu FESTIVALu  PAN 

 

 Je to krásne ak sa darí UMENIU. Potom sa darí aj umelcom. Je evidentné, 

že radosť z umenia a umeleckého pohybu na Slovenku naplno ŽIJE! Oslavuje a má 

čo! Možno nadnesene povedať, že spoločne žijeme „zlatý vek“ slovenskej 

pantomímy. Prišla sa na to pozrieť, aj umelecká Európa a Federácia európskych 

mímov – Zdeněk Kühn, Adam Halaš a Bartek Ostapczuk. Jedinečný festival PAN, 

európsky festival MY MIME a PANtastickí ĽUDIA sú toho absolútnym dôkazom. 

Je perfektné, ak sa raz do roka na PANe máme kde stretnúť a prežiť niečo 

neopakovateľné. Na Liptove nás Umenie spája a oslobodzuje. Väčšina členov 

AMIS, ktorá je v pozadí tohto najväčšieho, najstaršieho a jediného podujatia 

svojho druhu na Slovensku sa skláňa pred každým mladým talentom. Nielen 

morálne, umelecky, ale aj vlastným vkladom dávame všetkým záujemcom to 

najlepšie zo seba. Sme pripravení pomáhať viac a viac. Budeme naďalej 

k dispozícii PANi PANtomíme a prídeme za Vami do ZUŠiek, súborov, či pomôcť 

na iné podujatia. Za Nami nie sú len sľuby, slová, ale najmä pozitívny, aktívny 

pohyb a činy. Nech žije pantomíma, všetky druhy nonverbálneho umenia a úspešne 

pokračuje 25 ročný PAN!  

 Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú rozvíjať toto umenie 

v umeleckom školstve. Pokračujeme v organizovaní PANart so Súkromným 

konzervatóriom v Liptovskom Hrádku - medzinárodná súťaž v pantomíme pre 

všetky umelecké školy, konzervatóriá a vysoké umelecké školy a akadémie. 

Budúci rok 2019 bude významný 5. ročník. Tak isto ako PAN, bude budúci rok 

2019 oslavovať 25 rokov existencie obľúbený Letný divadelný tábor OZ ATĎ na 

Štiavnických Baniach, ktorým každoročne prejde do 60 mladých nadšencov 

a zamiluje sa do umenia. Treba jednoznačne spomenúť aj podujatia pre sluchovo 

postihnuté deti – Počuť srdcom s Vladkom Kulíškom, či festival Nového cirkusu 

s Helenkou Škovierovou, výučbu na LETAVÁCH a ďalšie  podujatia… Na javisku 

toho moc nepovieme… a aj v živote – milujeme pohyb! 

 Festival pozdravujú: Miroslav Kasprzyk, Vladimír Kulíšek, Adrián 

Ohrádka, Štefan Capko, Adrián Kobetič, Helena Škovierová, Dušan Musil, Tomáš 

Kasprzyk, Lukáš Šimon, Roman Večerek, Štefan Ferencz, Valéria Daňhová, Filip 

Hajduk, Juraj Benčík a čestný člen AMIS - Profesor Milan Sládek. 
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OTÁZKY NA TELO Mirovo 

Miro, prečo PAN?    Áno. 

Miro, načo je dobrý PAN?   Áno. 

Miro máš predstavu, kam by mal ísť PAN?  Áno. 

Miro, koľko objatí stihneš za jeden PAN?  Všetky… okrem. 

Miro, 25 rokov to je dosť dlhý čas, nie?  Prepočítavam. 

Miro, chodí na PAN dosť ľudí?   Prepočítavam. 

Miro priznaj. Ako to všetko zvládaš?  Prepočítavam. 

Miro! Bude PAN pokračovať?  Prepočítavam. Ak ho sľúbim, tak... 

Posledná, zákerná otázka. Miro! Prečo teraz platíme 50€? 

Ok. Vysvetlím. Platíte za ubytovanie – jedna noc min. cca od 12€. Teda. Vlastne 

platíte vstupenku na 10 predstavení cca á 5€. Oprava platíte workshop cca 10 

hodín. Cena 1 hodiny sa pohybuje okolo 50€ podľa poslednej ponuky na 

lektorovanie z Poľska. To mi nevychádza. Prepáčte som sa v tom stratil. Pomóc. 

Stankó! Za čo to vlastne platia... 

P.S. Miro! A čo GDPR?    Áno.  

Akcia je verejná a fotografovanie je ošetrené ústnym súhlasom na začiatku 

podujatia. Podobne je to aj s údajmi účastníkov. Kto si neželá byť na fotografiách, 

alebo aspoň jeho tvár, vydá na prezentácii písomný nesúhlas s fotografovaním 

a zverejňovaním. Potom dostane ústny súhlas a môže na všetkých fotkách, ktoré 

dohľadá začierniť svoje údaje, či tvár… alebo tak voľáko… 
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ŠTIAVNICKÉ BANE zažijú VÝNIMOČNÝ             

Letný divadelný umelecký tábor  21. - 31. júl 2019 

Príďte osláviť 25 rokov na NARODENINOVÝ  TÁBOR  

 

25x  VÝNIMOČNÝ            

Letný umelecký divadelný tábor 21. až 31. júla 2019  
  

ĎAKUJEME každému kto daroval i daruje 2%  zo svojich daní. 

Veľmi nám pomohli a pomáhajú. Vďaka Vám sa k nevšedným zážitkom a 

k umeniu dostáva cca 70 detí na tábore, či 400 ľudí na Našom PANtastickom - 

Festivale PAN :-) 

                Náš Divadelný tábor je o rok mladší ako Festival PAN, no má rovnakých 

Ľudí v pozadí. K Natálke a Mirovi, ktorí to všetko dlhé roky spoločne ťahajú, sa 

pridali deti a mladí umelci odchovaní Táborom, Štúdiom Kasprzyk, ZUŠkami 

a PANom. Tí, čo toto všetko zažili a vyrástli v rodinnej atmosfére plnej umenia, sa 

teraz starajú o úžasné a talentované deti v jedinom a jedinečnom turnuse 

nezabudnuteľného  Tábora. Sú z nich na slovo vzatí odborníci a umelci. Spoločne 

sa vrátili k tajchom do lona banskoštiavnickej prírody. Štiavnické Bane sú tak 10 

dní plné radosti z umenia.  

Náš Tábor je o talentovaných deťoch, ktoré zažívajú Živé Umenie. Je aj 

o dospelákoch, ktorí ho naozajstne žijú a každoročne sa oň radi podelia. Na tábore 



PAN 2018PAN 2018

 

sa okrem kopy zážitkov aj usilovne vyučuje. Tak ako na PANe, máme na tábore 5 

dielní, s tým rozdielom, že všetci absolvujú všetky dielne. Dielne vedú 

profesionálni lektori a umelci. Spoločne s deťmi hľadajú a objavujú nové 

TALENTY dramatiky, tanca, žonglovania, výtvarnej a samozrejme pantomímy. 

Táborové večery sú  o zážitkoch. Hry, súťaže v improvizovaní či umelecké 

produkcie účastníkov i hostí sú plné inšpirácií, ktoré odhaľujú skryté hviezdy. Po 

10 dňoch končíme spoločným záverečným vystúpením, kde sa vždy predstavia 

všetci mladí herci, tanečníci, žongléri či mímovia. Rodičia a diváci ani nechápu, čo 

sa dá za 10 dní prázdnin naučiť a hneď aj odprezentovať. Aj keď je tábor v júli, 

treba priebežne sledovať táborovú stránku a táborový facebook, lebo v apríli už 

môžeme mať plný stav. Penzión Assisi nie je nafukovací a vie sa rýchlo zaplniť. 

NEVÁHAJTE! 

   

Občianske združenie ATĎ vďaka Vám podporilo Festival PAN 2018 a Vaše 2% 

z daní opäť pomôžu na Divadelnom tábore 2019. 

 

            ĽUDIA PANu žijú so Srdcom na dlani. Preto sa s dôverou obraciame na 

Vás. Chceme takto úprimne a pokorne poprosiť, aby ste opäť požiadali svojich 

rodičov, priateľov, známych, starkovcov, aby prispeli svojimi 2% z už 

odvedených daní na Občianske združenie ATĎ. Naše Občianske združenie ATĎ 

organizačne aj finančne výrazne pomáha nášmu Festivalu PAN. Okrem toho, 

vyzbierané peniaze garantujú, že bude opäť Náš - Letný umelecký divadelný 

tábor... Spoločne dlhé roky s láskou k deťom a umeniu pokračujeme na 

Štiavnických Baniach. Letný divadelný tábor vydržal toľko rokov naozaj aj vďaka 

Vám :-) Sme pri tom už 20 rokov - Vaše deti síce menej, ale je veľká šanca, že 

z tých  70-tich detí bude po čase kopa úžasných Ľudí. 

  

  

Údaje, čo k tomu potrebujete: 
Názov: Občianske združenie ATĎ 

Sídlo: Dukelských hrdinov 33/9, 96501 Žiar nad Hronom 

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 42187982 

Kontakt: 0905 552 576, obcianskezdruzenieatd@gmail.com 

Ďalšie informácie si môžete pozrieť na stránke: 

http://festivalpan.sk/letny-tabor/2018/     alebo 

https://www.facebook.com/Letn%C3%BD-divadeln%C3%BD-t%C3%A1bor-

147112841968048/ 

Natália Novotná, predseda OZ ATĎ 

 

 

https://maps.google.com/?q=Dukelských+hrdinov+33&entry=gmail&source=g
tel:0905%20552%20576
mailto:obcianskezdruzenieatd@gmail.com
http://festivalpan.sk/letny-tabor/2018/
https://www.facebook.com/Letný-divadelný-tábor-147112841968048/
https://www.facebook.com/Letný-divadelný-tábor-147112841968048/
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