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Tohtoročný Festival chutí sa blíži 

 

NITRA 23. 5. 2018 - Už po piaty krát sa Nitra stane centrom pozornosti nielen 

bubeníkov, perkusionistov a hudobníkov z celého sveta počas Festivalu drumpoint 

Slovakia 2018, ale aj gastronomických špecialít, Dňa otvorených dverí Divadla 

Andreja Bagara a Sviatku sv. Urbana. Festival chutí Nitrianskeho kraja otvára svoje 

brány už v sobotu 2. júna .  

 

Jahodová Nitra 

Tento rok si na Jahodovej Nitre nájde svoje jedlo určite každý – od moderného 

streetfoodu, cez vysokú gastronómiu až po jedinečné raw koláče. Na festivale sa 

predstaví 7 reštaurácii, 6 streetfoodových stánkov, 2 lokálne pivovary, 4 vinárstva, 2 

cidre a mnohí ďalší producenti delikates. Stánky, pri ktorých uvidíte na tabuľke 

jahodu, budú ponúkať aj jahodové  špeciality.  

Keď sa prejdete po Jahodovej ulici, nájdete tu kaviarničky, cukrárne aj čerstvé 

jahody. Hneď vedľa môžete navštíviť Hosťovskú zónu, do ktorej sme pozvali 3 

stánky z Bratislavy a Trnavy. „O kúsok ďalej zas narazíte na 10-metrový stôl, na 

ktorom bude spoločnými silami vznikať veľký nápis Nitra vyskladaný z jahodovej 

bublaniny,“ prezrádza iniciátor nápadu Viktor Klimo. Dokonca sme požiadali 

o zápis do Slovenských rekordov samotný inštitút, ktorý zaznamenáva údaje 

o slovenských NAJ zo všetkých oblastí. Výťažok z jej predaja bude venovaný na 

charitatívne účely. 

Prejdete si celý Starý rínok, môžete si s jedlom posedieť hoci aj na tráve, alebo 

zájdete na Svätoplukovo námestie, kde budú stany so sedením, ale hlavne program a 

koncerty. 

 

Program už nie je len o bubnoch 

Nielen milovníci bubnov, ale aj priaznivci latinskoamerickej hudby si na festivale 

nájdu zaujímavý program. „Počas festivalu vystúpi slovenská formácia Marco Pillo 

Salsa Band, skupina zložená z brazílskych a rakúskych hudobníkov Grupo de 

Pagode, či špeciálny hosť DJ Chicote, ktorý hráva vo vychytenom podniku v Rio de 

Janeiro,“ uvádza riaditeľka Festivalu drumpoint Slovakia 2018 Romana Bojdová. 

Zlatým klincom sobotňajšieho programu v rámci Festivalu chutí Nitrianskeho kraja 

je trio priamo z Rio de Janeiro a Londýna – Fabio Allman´s Samba Trio. 

Svätoplukovo námestie roztancuje kubánska kapela Presion Cubana v spolupráci 

s tanečnou skupinou Sangre Nueva, ktorá si pre divákov pripravila tanečnú školu 

salsy.  

„Nezabudnite si v sobotu 2 júna pribaliť dobrú náladu a chuť zažiť to všetko, čo sme 

pre vás pripravili,“ dodala výkonná riaditeľka NOCR, Marta Hároniková. 

 

Viac informácií na : www.festivalchuti.sk 

 

 


