
Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki     

Miasto / województwo: Białystok / podlaskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.oifp.eu/pl/     

Organizator: Minister Kultury i Województwo Podlaskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki jest 
ośrodkiem artystycznym otwartym na środowiska mniejszości 
narodowych, zainteresowanym współpracą z krajami Europy Wschodniej 
i krajami nadbałtyckimi. Swoją siedzibę mają tu: Orkiestra Opery i 
Filharmonii Podlaskiej, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór 
Dziecięcy Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespoły kameralne: Big 
Band Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kwartet im. Aleksandra Tansmana, 
Zespół Muzyki Dawnej CONSORT 415 oraz Quintet Dęty Blaszany Op!era 
Brass. Instytucja prowadzi różnorodną działalność teatralną i muzyczną, 
dysponując własnym studio nagrań oraz warunkami do realizacji 
radiowo-telewizyjnych. 

    

      

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa docelowa Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

Spektakl 
KOT W BUTACH 
Hanna Januszewska 
(na podstawie ludowej 
baśni Charles'a Perraulta 

„Kot w butach” to znana bajka, ale opowiedziana trochę inaczej. Można 
w tym tekście doszukać się wątków historycznych i nawiązań literackich 
do „Zemsty” A. Fredry. Duża część przedstawienia to partie śpiewane, a 
muzyka to bez wątpienia walor, który temu stylizowanemu językowi 
dodaje jeszcze większego koloru. Za muzykę jest odpowiedzialny uznany 
duet - Piotr Nazaruk i Jan Stokłosa  

dzieci od 5 roku życia bilet w cenie 
22 zł 

Iwona 
Matosek 

75 min 

Spektakl 
PINOKIO 
wg. opowiadania  
Carla Collodiego 

„Pinokio” na scenie przy ul. Odeskiej 1 to koprodukcja Opery i 
Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku i 
Białostockiego Teatru Lalek. Spektakl, skierowany do najmłodszej 
widowni, zawiera liczne atrakcje – różnego rodzaju lalki oraz muzykę na 
żywo. Występują aktorzy BTL, a towarzyszą im muzycy z OiFP. 

dzieci z klas 0-V bilet w cenie 
16 zł 

Iwona 
Matosek 

75 min 



Spektakl 
ADONIS MA GOŚCIA 
Fred Apke 

Spektakl  opowiada o możliwości ujrzenia w kimś innym, odmiennym, 
różnym nie kogoś, kto jest zagrożeniem, ale kogoś, kto pozwoli nam 
spróbować myśleć inaczej, zwrócić uwagę na inne cechy, wybrać inne 
zalety. Pokazuje, że można różnie żyć, nie przeszkadzając ani nie 
narzucając swoich jedynie słusznych przemyśleń innym. 

dzieci od 4 roku życia bilet w cenie 
22 zł 

Iwona 
Matosek 

80 min 

Spektakl 
CZARODZIEJSKI FLET - nie 
tylko baśń…  

Szkolny spektakl opery „Czarodziejski flet" Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Przeniesiona w cyfrowy wymiar - za sprawą nowoczesnych 
technologii multimedialnych- baśniowa historia zyskała na scenie OiFP 
znakomitą ilustrację.  
Aby przybliżyć i ułatwić młodzieży możliwość obejrzenia dzieła W.A. 
Mozarta, przygotowano skróconą wersję opery. 
 
Reżyseria:  Jarek Marszewski 
Inscenizacja: Rafał Supiński 

od V klasy szkoły 
podstawowej, 

młodzieży 
gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej 

bilet w cenie 
30 zł. 

Iwona 
Matosek 

85 min 

Warsztaty do bajki „KOT 
W BUTACH”  

Warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
przybliżają uczestnikom najważniejsze wartości obecne w życiu każdego 
człowieka. Warsztaty realizowane są w oparciu o trzy scenariusze: 
Prawdziwa przyjaźń – tworzymy portret prawdziwego przyjaciela; „Koty 
Psoty” – przygotowujemy maskotkę z filcu!; „Kocia bajka” 

dzieci od 5 roku życia bilet w cenie 
10 zł 

Katarzyna 
Wołkowycka 

60 min 

Warsztaty o tolerancji 
towarzyszące bajkom 
PINOKIO i ADONIS MA 
GOŚCIA  
Jesteś inny? - Nic nie 
szkodzi! 

Cykl warsztatów skierowany do najmłodszych opracowany na podstawie 
bajek (Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej) pod redakcją 
Anny Młynarczuk-Sokołowskiej, Katarzyny Potoniec, Katarzyny Szostak-
Król. 

dzieci od 4 roku życia bilet w cenie 
10 zł 

Katarzyna 
Wołkowycka 

60 min 

WARSZTATY O OPERZE Cykl edukacyjny, który w ciekawy i przystępny sposób przybliża 
uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu tematyki operowej. 
Podczas spotkania uczniowie dowiadują się m.in. tego, kim jest  
i czym zajmuje się garderobiana czy inspicjent, jak powstaje spektakl  
i czy naprawdę nocą po operowych korytarzach przechadza się duch 
opery? 

od 6 roku życia bilet w cenie 
10 zł 

Katarzyna 
Wołkowycka 

60 min 



 OTWARTE PRÓBY 
GENERALNE 

Otwarta Próba Generalna to swoista 45 minutowa lekcja, w którą 
wkomponowane są elementy wykładu prowadzonego przez dyrygenta 
lub solistę. 
 Prowadzący opowiadają młodej publiczności historie związane z 
powstaniem prezentowanego przez orkiestrę dzieła, przedstawiając 
postać kompozytora, treść koncertu oraz rolę biorących w nim udział 
instrumentów. 

 dzieci klas V-VI 
szkoły podstawowej 

oraz młodzież klas 
gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

bilet 1 zł Iwona 
Matosek 

120 min 

CYKL PRELEKCJI 
HISTORYCZNYCH 
realizowanych w 
białostockich szkołach 

Podczas spotkań z historią, poezją i muzyką młodzież szkolna poszerza 
swoją wiedzę na temat ludzi oraz wydarzeń, które w świadomości 
narodowej urosły do rangi najważniejszych w naszej historii i kulturze. 
Symboliczne dla Polski daty, ludzie i wydarzenia, ujęte przez wielki 
artyzm sprawiły, że poezja, muzyka i pieśń stanowią ciągle cenne 
spojrzenie na wydarzenia naszej historii i pomagają zrozumieć przeszłość. 

 uczniowie szkół 
podstawowych, 

gimnazjalnych  
i 

ponadgimnazjalnych 

 bezpłatne Irena Kosztyła 45 min. 

PROSZĘ PAŃSTWA OTO 
MOZART 

Aktor wcielający się w rolę kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta 
odwiedza podlaskie szkoły podstawowe. Lekcja utrzymana jest w 
konwencji żywiołowego i zabawnego „wykładu” prezentującego treść 
opery „Czarodziejski flet”. Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów 
z treścią opery i utrwalenie w świadomości najsłynniejszej arii 
pochodzącej z „Czarodziejskiego fletu”. Niekonwencjonalny sposób 
prezentacji umożliwi uczniom poznanie ponadczasowego przesłanie 
dzieła, a także podstawowych zagadnień związanych z operą jako 
gatunkiem scenicznym. Spotkanie przekształca się w spontaniczną 
zabawę dającą dzieciom radość wspólnego zdobywania wiedzy. 

klasy I–VI bilet w cenie 
5 zł. 

Iwona 
Matosek 

 45 min. 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 

     

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa docelowa Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

b/d b/d b/d b/d b/d b/d 

 

 

Tabela opracowana na podstawie informacji przesłanych przez instytucję. 


