
Nazwa instytucji: Krakowska Opera Kameralna     

Miasto / województwo: Kraków / małopolskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.kok.art.pl/      

Organizator: Fundacja Ars Cameralis - Krakowska Opera Kameralna     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

"Początki to teatr Scena EL-JOT (z premierą Pastorele staropolskie 3 grudnia 
1991), przekształcony w Krakowską Operę Kameralną (Don Pasquale, 2 maja 
2004). Jego twórcy, Jadwiga Leśniak Jankowska i Wacław Jankowski, od 
początku wyraźnie zakreślili jego profil: jest to teatr słowno-muzyczny, który 
przedstawia dawne arcydzieła polskie i obce, nie stroniąc od rzadkich form jak 
misterium sceniczne, rapsod muzyczny albo udramatyzowane oratorium. 
Twórców cechuje wielki pietyzm dla przeszłości – stąd studia nad dawną 
plastyką ruchu, tańcem, recytacją, kostiumem i instrumentami." 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

WARSZTATY  WOKALNO - 
AKTORSKIE 

Warsztaty wokalno -  aktorskie prowadzone przez artystów  Krakowskiej 
Opery Kameralnej, będących również pedagogami  uczelni muzycznych, 
i pedagogami  państwowych uczelni aktorskich. Zajęcia obejmują m.in. pracę 
nad arią z pedagogiem śpiewu, plastykę gestu i ruchu scenicznego, 
opracowanie aktorskie roli i poszczególnych arii ale także historia kostiumu i 
obyczaju dawnych epok. 

Tylko 
uczniowie, 

studenci, 
absolwenci 

uczelni 
muzycznych 

Zgłoszenie, i 
deklaracja  

i opłata  
uczestnictwa 

Jadwiga 
Leśniak-

Jankowska  
Wacław 

Jankowski 

Warsztaty trwają 5 
dni 

Każdy uczestnik 
codziennie ma 

zajęcia 
indywidualne z 

pedagogiem śpiewu 
oraz w grupach 

aktorskie (zajęcia 
ruchowe, i z 
aktorstwa). 

http://www.kok.art.pl/


WARSZTATY  WOKALNO - 
AKTORSKIE 
(dla młodzieży) 

Warsztaty wokalno -  aktorskie prowadzone przez artystów  Krakowskiej 
Opery Kameralnej, będących również pedagogami  uczelni muzycznych, 
i pedagogami  państwowych uczelni aktorskich. Zajęcia obejmują m.in. pracę 
nad arią z pedagogiem śpiewu, plastykę gestu i ruchu scenicznego, 
opracowanie aktorskie roli i poszczególnych arii ale także historia kostiumu i 
obyczaju dawnych epok. 

bez 
ograniczeń 

Zgłoszenie  
i chęć 

uczestnictwa 

Jadwiga 
Leśniak-

Jankowska  
Wacław 

Jankowski 

Warsztaty trwają 5 
dni 

Każdy uczestnik 
codziennie ma 

zajęcia 
indywidualne z 

pedagogiem śpiewu 
oraz w grupach 

aktorskie (zajęcia 
ruchowe, i z 
aktorstwa). 

DZIADEK DO ORZECHÓW  
I KRÓL MYSZY 

Baśń muzyczna według powieści Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmanna bez 
ograniczeń 

Udział w 
spektaklu 

oraz w 
dyskusji po 

spektaklu 

Jadwiga 
Leśniak-

Jankowska  
Wacław 

Jankowski 

70 i 80  minut 
spektaklu oraz 15-
20 min -  dyskusja 

po spektaklu 

ŚPIĄCA KRÓLEWNA Baśń muzyczna według bajki francuskiego baśniopisarza epoki baroku 
Charlesa Perraulta. 

bez 
ograniczeń 

Udział w 
spektaklu 

oraz w 
dyskusji po 

spektaklu 

Jadwiga 
Leśniak-

Jankowska  
Wacław 

Jankowski 

70 i 80  minut 
spektaklu oraz 15-
20 min -  dyskusja 

po spektaklu 

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 

 


