
Nazwa instytucji: Opera Śląska     

Miasto / województwo: Bytom / śląskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://opera-slaska.pl/      

Organizator: Województwo Śląskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Opera Śląska w Bytomiu jest najstarszym teatrem operowym w powojennej 
Polsce. Jest także jedyną operą na Górnym Śląsku oraz jedną z najważniejszych 
i najstarszych instytucji kultury południowej Polski. Istnieje nieprzerwanie od 
1945 r. Za datę rozpoczynającą działalność Opery Śląskiej przyjmuje się 14 
czerwca 1945 roku – datę wystawienia „Halki” Stanisława Moniuszki, 
zaprezentowanej przez zespół utworzony i kierowany przez Adama Didura. 
Dorobek Opery Śląskiej to ponad 260 premier oper, operetek i baletów. W 
bieżącym repertuarze znajduje się ok. 30 tytułów. Działalność artystyczna 
wzbogacona jest o projekty edukacyjne skierowane zarówno do dzieci jak i do 
dorosłych. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

LEKCJE TEATRALNE Dla najmłodszych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z kulturą i 
sztuką przygotowaliśmy Elementarz Operowy, który w przystępny sposób 
prezentuje najważniejsze zagadnienia związane zarówno z historią teatru 
operowego jaki i najbarwniejszymi elementami pracy artystycznej. 

 Dzieci do lat 
12 

koszt 3 zł/ 
uczestnik 

 Magdalena 
Molska 

 Lekcja na 
zamówienie grupy 

zorganizowanej. 
Terminy ustalane 

indywidualnie. 

WARSZTATY MUZYCZNO – 
PLASTYCZNE 

Na małych pasjonatów sztuk wszelkich czekają warsztaty muzyczno – 
plastyczne, które wykorzystują sztuki plastyczne do poznawania teatru 
operowego i rozwijania swojej kreatywności. Warsztaty skupiają się na 
tematyce związanej zarówno z wykorzystaniem sztuk plastycznych w 
tworzeniu spektaklu operowego, kostiumem scenicznym, scenografią, ale 
także dają możliwość swobodnej ekspresji twórczej i rozwoju wrażliwości 
estetycznej. 

Dzieci do lat 
12 

 koszt 3 zł/ 
uczestnik 

 koszt 3 zł/ 
uczestnik 

 Warsztaty na 
zamówienie grupy 

zorganizowanej. 
Terminy ustalane 

indywidualnie. 

http://opera-slaska.pl/


WYCIECZKI PO OPERZE W trakcie naszej wycieczki można sprawdzić co jest pod sceną, policzyć 
wszystkie pracownie, podejrzeć próbę czy zajrzeć do garderoby. Zwiedzanie 
Opery Śląskiej do doskonała okazja do wysłuchania opowieści o Operze, a 
także by przekonać się na własne oczy jak dużo pracy towarzyszy 
przygotowaniom do spektaklu Operowego. 

brak 
ograniczeń 

brak Magdalena 
Molska 

Wycieczka  na 
zamówienie grupy 

zorganizowanej. 
Terminy ustalane 

indywidualnie. 

MUZTCZNE ŚRODY,  CZYLI 
SPOTKANIA  
Z ORKIESTRĄ 

Spotkania z Orkiestrą to podróż przez motywy muzyczne z popularnych filmów 
i bajek. W trakcie spotkania dzieci mogą samodzielnie zagrać na 
instrumentach oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Spotkania z 
Orkiestrą organizowane są w środy po uprzednim uzgodnieniu dokładnego 
terminu. 

Dzieci i 
młodzież do 

lat 15 

300 zł/ grupa Jan Knapik Spotkanie na 
zamówienie grupy 

zorganizowanej. 
Terminy ustalane 

indywidualnie. 

STUDIO BALETOWE Zajęcia w ramach Studia wykorzystują elementy tańca klasycznego, terapii 
ruchem, ćwiczeń relaksacyjnych i oddechowych. Metodyka zajęć to połączeniu 
spontanicznej interpretacji ruchu scenicznego oraz zabaw ruchowo – 
tanecznych. 

od 5-7, 8-10 
lat oraz 
dorośli 

koszt 25 zł/ 
miesiąc 

Instruktor:  
Anna Majer 

Koordynacja: 
Magdalena 

Molska 

2 lekcje w miesiącu 

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 

 


