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Slovo predsedu
Minulý rok sa nám po prvý krát
podarilo zostaviť niečo také, čo sa
aspoň z diaľky podobalo na výročnú správu — a v tomto trende by
sme radi pokračovali aj naďalej.
Ako sme sa mali, čo všetko podnikli, aké nové veci pribudli?

Uplynulých dvanásť mesiacov sme
teda pokračovali v našich klasických podujatiach. Stále sa snažíme
pripraviť zhruba jedno mesačne —
— aby toho na nás nebolo príliš veľa
a mohli sme sa každému venovať
dôkladne a bez zbytočného stresu.

V prvom rade sme svadbovali —
— dvaja naši členovia, Dominik
a Milan, sa rozhodli skočiť do chomúta. Boli sme pri tom, bolo to radostné, bolo to dojímavé. Je zaujímavé vidieť, ako ten čas beží, a my
sa meníme. Veď v novembri 2019
to už bolo päť rokov, čo sa z našej
neformálnej skupiny stalo seriózne občianske združenie!

Našu členskú základňu rozšíril
Peťo, okrem techniky a svetiel sa
chopil aj nového experimentu —
— podcastov. Instagram nám ožil
vďaka Monike, grantom sa rozhodla venovať Zuzka, aj nejakí dobrovoľníci nám pribudli. A Tomášovi
s Paťkou sa narodila malá Marína,
toľko z bulvárnej sekcie. A teraz už
poďme rekapitulovať.

Jakub Lenart
predseda, moderátor
a príležitostný barman

Reflektor
Kultúrno-spoločenské témy sme
v uplynulom roku otvorili celkovo
na 3 diskusných večeroch, venovali sme sa školstvu, vesmírnemu
výskumu i aktuálnym náladám
v spoločnosti. Naše pozvanie prijalo dohromady 12 hostí — medzi
nimi aj Jakub Kapuš, Marek Boka,
Tomáš Koziak, Marianna Varjanová či Noemi Ráczová. Na novembrovom Reflektore bol tentokrát
hosťujúcim moderátorom Marek
Hrubčo z prešovského združenia
Fórum pre kultúru.

PechaKucha Night Bardejov
Večer dynamických prezentácií,
na ktorom kreatívni ľudia predstavujú svoje myšlienky, zážitky či nápady, sa tradične striedal každé tri
mesiace v priestoroch Bašty a Židovského suburbia. Na 4 podujatiach
vystúpilo 39 rečníkov, napríklad
Anna Kalapáčová, Ján Máhrik,
Jana Bayerlová, Juraj Horňák,
Anna Repková, Matúš Rusnák,
Zuzana Šinaľová či Ondrej Kolárovský. Klebeta na záver — po piatich rokoch vystriedajú Dominka
a Milana v rolách koordinátorov
eventu Klára a Peťo.

Ružový Bicykel
Náš multižánrový festival tentokrát poriadne narástol. Odštartovali sme ho sériou exteriérových
predkoncertov — v Židovskom
suburbiu to bola dvojica Kinsfolk,
pred Baštou prešovský Papyllon.
Samotný festival naplnil Baštu na
2 dni divadlom, hudbou, výtvarnými dielami a workshopmi. A po
prvý krát sme mali aj samostatný
diskusný stejdž! Potulná galéria,
Divadlo Kontra, Martin Cubjak,
Jakub Tomiš, Doctor Bike, Fallgrapp,
Chiki liki tu-a, Isobutane & arX,
Longital, Vec & Tono S — spolu
viac než 35 hostí.

Ľudia Bardejova
Veľmi obľúbený online projekt,
ktorý formou textov a fotografií
prezentuje obyčajných ľudí s neobyčajnými záľubami či myšlienkami v našom malom mestečku.
Pomáha nám oslovovať aj ľudí,
s ktorými by sme sa bežne nedali
len tak do reči — v roku 2019
vzniklo až 21 takýchto originálnych rozhovorov. Hľadajte
na fb.com/ludiabardejova.

Festival slobody
Pripomienke tridsiateho výročia
Nežnej revolúcie sme venovali celý
jeden novembrový týždeň. Vďaka
podpore Ústavu pamäti národa
a spolupráci s OZ Different, Komunitnou nadáciou Bardejov a ďalšími dobrovoľníkmi sme mohli
pripraviť program pozostávajúci
z exteriérovej fotovýstavy, koncertov, kvízu, filmovej prehliadky, divadelného predstavenia a diskusie
so študentmi. Týždeň sme ukončili
spoločným odhalením pamätnej
tabule na Radničnom námestí.

Bardejovské divadlo
Naši divadelníci si okrem detských
predstavení Tri prasiatka a vlk
a Adonis a jeho hosť pridali do
svojho repertoára aj prvú hru
pre dospelých — Ci hutorim, ty
vole! — s ktorou úspešne naplnili
hľadisko nielen v Bašte, ale aj
v Kine Žriedlo. Tento rok odohrali
dokopy presne 17 predstavení.
A vďaka konkurzu objavili aj
nejaké nové (nielen) herecké
talenty, na workshope sa zas
viacerí naučili niečo o scénickom
a kostýmovom výtvarníctve.

BardJam
Amatérski i profesionálni hudobníci si tento rok spolu zahrali počas
4 dlhých večerov — a my zisťujeme,
že ľudia z publika majú čoraz
väčšiu odvahu pridať sa so svojim
nástrojom či spevom k tvorbe
spoločnej muziky. Teší nás, že táto
jam session má vďaka Erikovi
veľký úspech naprieč generáciami.

Výstavy
Náš dvorný grafik Peter tento krát
oslovil dizajnérov z celého sveta
s jednoduchým zadaním — vytvorte plagát na tému City of Bardejov.
Nakoniec k nám dorazilo 462 plagátov od 338 dizajnérov zo 40 krajín!
Menšiu časť sme vystavili v Kláštornom parku, hlavná expozícia
bola umiestnená na štvrtom
poschodí Bašty. Ak ste výstavu
nestihli, nevadí — jej katalóg
nájdete na issuu.com. Dostal sa
aj do výberu Top 20 najlepších
kníh v súťaži o Najkrajšie knihy
Slovenska roka 2019 v kategórii
Knihy o výtvarnom umení
a obrazové publikácie!

Podcasty
Aj my sme zachytili úspech podcastov, ktoré počúva čím ďalej, tým
väčšie množstvo ľudí. Preto nás už
nájdete aj na Spotify, SoundCloude,
Apple i Google Podcasts. Postupne
tam pribúdajú nielen záznamy
z našich podujatí, ale aj rozhovory
s Bardejovčanmi, či krátke reportáže. Hľadajte, klikajte, dajte odber.

Rok 2019 v číslach
1 svetová výstava
1 workshop
2 festivaly
13 podujatí
17 divadelných predstavení
21 rozhovorov
106 hostí
viac ako 2000 divákov
Výdavky: 21 335,03 €
Príjmy — 2 %: 1 027,00 €
Príjmy — granty: 14 150,00 €
Príjmy — iné: 4 738,53 €
Príjmy — spolu: 19 915,53 €

Chcete nás podporiť?
Ak sa vám naše aktivity páčia,
veľmi nám pomôže vaša podpora
— či už vo forme poukázania 2 %
z vašich daní, nákupom v našom
e-shope či finančným darom priamo na náš účet alebo prostredníctvom portálu darujme.sk. Všetky
financie budú použité na vytváranie kultúry v meste Bardejov.

Ďakujeme
OZ Different & Bašta
OZ Vita in Suburbium
OZ Náš Bardejov
Komunitá nadácia Bardejov
Fond na podporu umenia
Ústav pamäti národa
Prešovský samosprávny kraj
Rádio_FM
Dobrovoľníkom, podporovateľom
a divákom — bez vás by to nemalo
zmysel

Členovia
Tomáš Dzuruš
Dominik Fotta
Róbert Geci
Peter Javorík
Jakub Lenart
Peter Sivanič
Milan Škorupa
Asistenti
Monika Fecková
Klára Fottová
Zuzana Hvaťová
Zuzana Lenartová
Erik Ždiľa

Dobrovoľníci
Gabriela Brehuvová
Vojto Exner
Natália Lešičková
Gabriel Lišivka
Patrícia Patkaňová
Dorota Porubská
Niki Sabolová
Lenka Sisak
Ivana Škorupová

Bardejovské divadlo
Veronika Pachová
Martin Šidelský
Jana Kiecová
Soňa Ildžová
Viktória Balaščák
Ján Čech
Štefan Molčan
Betka Vojtušová
Katka Švecová
Nina Štafuriková
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