
Nazwa instytucji: Opera Bałtycka w Gdańsku     

Miasto / województwo: Gdańsk / pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.operabaltycka.pl/pl/repertuar      

Organizator: Województwo Pomorskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Opera Bałtycka w Gdańsku jest największą instytucją kultury województwa 
pomorskiego. Podstawowym celem statutowym Opery jest zaspokajanie 
potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności 
artystycznej w dziedzinie opery, baletu i innych form muzycznych oraz zajęć 
edukacyjnych promujących operę i balet. 
W dotychczasowych sezonach realizowała ambitny repertuar artystyczny, 
proponując widzom oprócz wybitnych dzieł literatury operowej również 
utwory mniej znane i nowe dzieła muzyki współczesnej m.in. inicjując cykl 
zamówień kompozytorskich. Od początku sezonu 2016/2017 funkcję 
dyrektora Opery Bałtyckiej pełni prof. Warcisław Kunc. Zgodnie z nową wizją 
działalność Opery Bałtyckiej będzie oparta na czterech filarach: operze, 
balecie, edukacji oraz tutti, czyli urozmaiconych wydarzeniach 
towarzyszących ofercie repertuarowej.  

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

PATRONAT OPEROWY Projekt współpracy ze szkołami podstawowymi i średnimi z województwa 
pomorskiego, ma na celu nawiązanie faktycznej, bezpośredniej współpracy 
ze szkołami i przez to zachęcenie uczniów i nauczycieli do aktywnego 
uczestnictwa życiu kulturalnym, w tym do korzystania z oferty 
repertuarowej i edukacyjnej Opery oraz wspótworzenia wydarzeń. Poprzez 
tę współpracę Opera ma na celu wspierać szkoły w zakresie edukacji 
muzycznej i tanecznej. 

szkoły 
województwa 
pomorskiego, 

uczniowie, 
nauczyciele 

deklaracja 
aktywnej 

współpracy ze 
strony szkoły 

(umowa o 
współpracy) 

Aleksandra 
Filipek  

3-5 działań / sezon 
artystyczny  

http://www.operabaltycka.pl/pl/repertuar


OPERA? SI! Cykl prelekcji scenicznych poświęconych zagadnieniom sztuki operowej. 
Widzowie zostają zaproszeni do zgłębienia tajemnic sztuki operowej. 
Autorem cyklu jest znany i ceniony znawca opery i teatru Jerzy Snakowski. 
Gośćmi prelekcji są artyści Opery Bałtyckiej oraz specjaliści różnych dziedzin 
wiedzy. Podczas pierwszego Europejskiego Sezonu Opery Bałtyckiej, tj. 
włoskiego, szczególnie wprowadza widzów w operowy dorobek włoskich 
twórców, od których wywodzi się ten gatunek muzyczny. 

młodzież, 
dorośli, seniorzy  

bilet, cena 20 
pln 

autor cyklu, 
prowadzenie: 

Jerzy 
Snakowski 

max. 90 min,             
1 prel./m-c  

TANECZNA PACZKA  Zajęcia tańca klasycznego i współczesnego na różnym poziomie 
zaawansowania prowadzone przez doświadczonych tancerzy Baletu Opery 
Bałtyckiej w Gdańsku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozwijać 
zdolności i pasję do tańca oraz muzyki, zarówno dla rozpoczynających 
przygodę ze sztuką tańca, dla pasjonatów, jak i przyszłych profesjonalistów. 
Uczestniczenie w zajęciach poprawia koordynację ruchową i rozbudza 
wyobraźnię. W ramach Tanecznej Paczki prowadzone są także zajęcia 
zespołu tańca nowoczesnego łączącego elementy różnych stylów. 
Zaawansowany poziom uczestników umożliwia im prezentację choreografii 
na konkursach tanecznych 

3-9 lat, 
młodzież, dorośli 

Przesłuchania, 
zapisy 

otwarte 

Aleksandra 
Michalak 

45 min 

OPERA OD KULIS Oprowadzanie dla wszystkich zainteresowanych sekretami teatru 
operowego kierowane dla grup zorganizowanych. Wizyta w Operze 
obejmuje zwiedzenie miejsc na co dzień niedostępnych dla widzów, w tym 
sceny, orkiestronu, pracowni (m.in. charakteryzatorskiej, krawieckiej), 
magazynu kostiumów oraz próby jednego zespołów artystycznych. 

od 4 lat 5 - 8 zł  Aleksandra 
Filipek 

70 min - 90 min 

OPEROWY CHÓR 
DZIECIĘCY 

Cotygodniowe spotkania obejmują ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i 
rozśpiewujące, naukę wybranego repertuaru z podziałem na głosy, solo i w 
zespole, emisję głosu wraz z elementami interpretacji, kształcenie słuchu, 
samodzielne przygotowanie utworu, śpiew z akompaniamentem, 
podkładem muzycznym oraz naukę śpiewania z nut. 

8-14 lat przesłuchania prowadzenie: 
Jan Kurek 

koordynacja: 
Aleksandra 

Filipek 

 60 min          1 
zaj./tydz. 

PREMIERA STUDENCKA Cykl spotkań poświęconych nowym produkcjom. Każdej wybrane premierze 
w sezonie towarzyszy specjalne spotkanie z udziałem realizatorów, artystów 
i innych wybranych gości dedykowane studentom. Ma ono charakter 
swobodnej rozmowy i daje możliwość osobistego poznania i wymiany 
wrażeń  po spektaklu. 
Spotkania prowadzi teatrolog związany z artystycznym środowiskiem  
akademickim Trójmiasta. 

studenci uczestnictwo 
w spektaklu  

Katarzyna 
Gigiewicz 

max. 60 min. 



WARSZTATY TEATRALNE Zajęcia o charakterze warsztatowym dla grup zorganizowanych 
towarzyszące wybranym spektaklom repertuarowym. Scenariusz zajęć 
oparty jest na wybranych wątkach i zagadnieniach spektaklu. Cel to 
swobodna wymiana wrażeń po spektaklu, próby interpretacji, zdobycie 
nowych doświadczeń poprzez udział w zadaniach a także rozwój 
umiejętności świadomego odbioru sztuki operowej i baletowej oraz 
rozbudzenie twórczej aktywność uczestników.  

W zależności od 
spektaklu 

repertuarowego, 
(balet PINOKIO –

dzieci w wieku 
10-15 lat) 

5 PLN / 1 os. 
(max. 25 

osób) oraz 
uczestnictwo 

w spektaklu 

Aleksandra 
Filipek 

max. 60 min. 

OPERA TU! TU! Spektakl edukacyjny dla całej rodziny. W świat Opery wprowadzają dzieci 
główni bohaterowie, rodzeństwo Giovanni i Giulietta. Każdego miesiąca 
prezentowany jest nowy, tematyczny odcinek, w którym przedstawianie są 
wybrane zagadnienia operowe, uzupełnione o elementy interakcji z widzami 
w każdym wieku. W projekcie biorą udział artyści Opery Bałtyckiej, w tym 
artyści chóru, muzycy orkiestry, tancerze baletu oraz zaproszeni soliści.  

Dzieci w wieku 
4-10 wraz z 

rodzicami 

Bilety: 
Indywidualny 

– 20 zł. 
 rodzinny 2+2 

- 50 zł. 

koordynacja: 
Aleksandra 

Filipek 

60 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 

 


