
[Zadajte text] 
 

Projekt Turčianske javisko 2018 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých  
Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK. 

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za jeho obsah.  
 

 
Výsledková listina 

 
V dňoch 19. - 21. apríla 2018 sa v priestoroch Slovenského komorného divadla 
Martin konala krajská  postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla 
dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2018. 
 
Odborná porota pracovala v zložení: 
 Mgr. art. Matej Moško, PhD. – predseda poroty 
 Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD. – člen poroty 
 Mgr. art. Maroš Krajčovič – člen poroty                             
 

Výsledky krajskej postupovej súťaže a prehliadky  
TURČIANSKE JAVISKO 2018 

 
Kategória – neprofesionálne divadlo dospelých – súčasné prúdy divadla: 
 
ZLATÉ PÁSMO: 
 
Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea  
- inscenácia Jestvuje krajina menom víkend 

1. miesto s priamym postupom do celoštátneho kola 
 
Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši 
- inscenácia Bazén 

2. miesto s návrhom postupu do celoštátneho kola  
 

ŠPECIÁLNE CENY: 
Borisovi Mutinovi – ocenenie za autorskú hudbu k inscenácii Bazén  
Soni Večerkovej – ocenenie za ženský herecký výkon v inscenácii Výkriky bez 
ozveny za postavu Zuzky Tropekovej 
RND RosaThea – ocenenie za koncept priestoru v inscenácii Jestvuje krajina 
menom víkend 



[Zadajte text] 
 

Projekt Turčianske javisko 2018 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých  
Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK. 

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za jeho obsah.  
 

 
 
Kategória – neprofesionálneho divadla mladých: 
 
ZLATÉ PÁSMO: 
Divadlo Popolus Žilina – inscenácia NIHIL OBSTAT 

1. miesto s priamym postupom do celoštátneho kola:  
Vaša Banda Žilina – inscenácia 2 litre samoty 

2. miesto s návrhom postupu do celoštátneho kola: 
Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter – inscenácia Neznášam Ťa! 
Dramaťáci Bytča – inscenácia Anna 
 
STRIEBORNÉ PÁSMO: 
TD Shadow of music pri TO ZUŠ Turčianske Teplice  
– inscenácia Na počiatku... 
DS LUNETRDLO Partizánska Ľupča a LDO SZUŠ RKK 
- inscenácia Ženský Zákon 
DDS Kamarát – Čučoriedky Martin 
- inscenácia Dámska šatňa 
 
BRONZOVÉ PÁSMO: 
DaMDS EVA Čadca – inscenácia Svedomie 
DS TOUCH Zákamenné – inscenácia Na druhej strane 
 
ŠPECIÁLNE CENY: 
Divadlo f*ACTOR z Liptovského Petra – ocenenie za komiku v inscenácii 
Neznášam Ťa! 
Márii Gašpercovej – za kostýmy v inscenácii Anna 
DS LUNETRDLO Partizánska Ľupča a LDO SZUŠ RKK – za kolektívny 
herecký výkon v inscenácii Ženský zákon 
Matejovi Trnovcovi – za réžiu inscenácie NIHIL OBSTAT 
 
 
 
 
V Martine, 21.4.2018    Vyhotovila: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká 

manažér pre ZUČ: folklór, divadlo dospelých  
Turčianske kultúrne stredisko v Martine 


