
Nazwa instytucji: Opera Nova     

Miasto / województwo: Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.opera.bydgoszcz.pl/      

Organizator: Województwo Kujawsko-Pomorskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

OPERA NOVA  w Bydgoszczy, największa instytucja artystyczna Kujaw i 
Pomorza, jeden z największych, a z pewnością najpiękniej położony polski 
teatr operowy. Wszystko  zaczęło się 60.lat temu od Studia Operowego, 
którego pierwsze przedstawienie "Flis" i "Verbum nobile" 21 września 1956  
r. Moniuszki oraz "Wesele w Ojcowie" Kurpińskiego dało początek odległej 
jeszcze w czasie Operze.Repertuar dzisiejszej Opery Nova obejmuje 33. i 
dzieła (operowe, baletowe ,operetkowe ,musical) oraz okolicznościowe 
koncerty, w tym plenerowe. Od 1994 roku Opera Nova jest organizatorem 
corocznego Bydgoskiego Festiwalu Operowego, imprezy o dość szerokiej 
formule programowej, która gości zarówno znakomite przedstawienia 
operowe, jak i baletowe w wykonaniu kompanii tanecznych z Europy, 
Ameryki i Azji. 24.edycja festiwalowa odbędzie się w dniach 29.04.-
14.05.2017 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

POZNAJ WNĘTRZE OPERY 
NOVA 

Opera Nova udostępnia swe wnętrza do zwiedzania w zorganizowanych 
grupach 

bez 
ograniczeń 

 Wcześniejsze 
zgłoszenie 

Dział Obsługi 
Widzów 

Opery Nova 

 Godzinę przed 
rozpoczęciem 
spektaklu, co 

najmniej raz w 
tygodniu 

SPEKTAKLE DLA NAJ 
MŁODSZYCH 

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” do muzyki Bogdana 
Pawłowskiego, „Jaś i Małgosia” - opera baśniowa Engelberta Humperdincka, 
"Magiczne zabawki" - balet kameralny, "Dziadek do orzechów" - balet do 
muzyki Piotra Czajkowskiego 

szkoły 
podstawowe 

Zakup biletów Dział Obsługi 
Widzów 

Opery Nova 

b/d 

http://www.opera.bydgoszcz.pl/


SPEKTAKLE DLA 
MŁODZIEŻY 

„Zemsta nietoperza” i „Baron cygańskiego” Johanna Straussa, „Hrabina 
Marica” Emmericha Kálmána, 
„Cyrulik sewilski” Gioacchina Rossiniego i „Napój miłosny” Gaetana 
Donizettiego, oraz 
balety: „Kopciuszek” Sergiusza Prokofiewa w choreografii Iwony Runowskiej, 
„Zniewolony umysł” - balet współczesny Roberta Bondary do muzyki Philipa 
Glassa i Wojciecha Kilara, libretto inspirowane esejem Czesława Miłosza. 
"Sen nocy letniej" -  balet  do muzyki Feliksa Mendelssohna ,w inscenizacji i 
choreografii Karola Urbańskiego, tańczony  w technice klasycznej . Libretto 
bazuje na wątkach komedii Williama Szekspira. 

gimnazjum i 
szkoły 

średnie 

Zakup biletów 

Dział Obsługi 
Widzów 

Opery Nova 

b/d 

„ZE SKARBCA KULTURY 
POLSKIEJ” 

Premierze baletowej do utworów Karola Szymanowskiego towarzyszyła na 
foyer wystawa zdjęć starodruków, najstarszych zabytków piśmiennictwa ze 
zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego przy Katedrze Gnieźnieńskiej. 

bez 
ograniczeń 

 Wystawy 
dostępne dla 

widzów 
przybywających 

na spektakle. 

Dział 
Promocji, 

Pracownia 
Plastyczna 

Opery Nova 

b/d 



„RYSOWANE OPERĄ” Wystawa szkiców Krzysztofa Candera. Prace, które powstały w latach 80-tych 
i 90-tych minionego wieku z  inspiracji  sztuką operową, w tym spektaklami 
obecnymi w repertuarze bydgoskiej opery i śpiewakami znanymi m.in. z jej 
sceny oraz projektowane dla Opery plakaty i ilustracje do programów 

bez 
ograniczeń 

 Wystawy 
dostępne dla 

widzów 
przybywających 

na spektakle. 
Wystawy 

organizowane 
są w 

nawiązaniu do 
bieżącego 

repertuaru 
Opery Nova. 

Ich 
powstawanie 

nie pociąga za 
sobą kosztów 

Dział 
Promocji, 

Pracownia 
Plastyczna 

Opery Nova 

b/d 

"W PIÓRACH I CENIKACH" Wystawa rekwizytów z koncertów sylwestrowych Opery Nova bez 
ograniczeń 

b/d b/d b/d 

STUDIO BALETOWE Powstałe w latach 60.tych -Studio Baletowe wprowadzające w świat opery i 
baletu dzieci i młodzież. Adepci Studia biorą udział w spektaklach-
produkcjach Opery Nova, głównie baletach , m.in. w przedstawieniach baśni 
baletowych z bieżącego repertuaru: "Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków" Bogdana Pawłowskiego , opery baśniowej „Jaś i Małgosia” 
Engelberta Humperdincka, balecie Piotra Czajkowskiego "Dziadek do 
orzechów", w których odpowiedzialne sceny baletowe realizatorzy spektaklu 
powierzyli właśnie dzieciom ze Studia Baletowego.  

dzieci i 
młodzież 

selekcja i 
nabór. Nabór 

do Studia 
odbywa się 
zwykle we 

wrześniu 

b/d b/d 

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 

 


