
Nazwa instytucji: Opera Krakowska     

Miasto / województwo: Kraków / małopolskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.opera.krakow.pl/      

Organizator: Województwo Małopolskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

„Opera Krakowska” w Krakowie to instytucja kultury, której organizatorem 
jest Województwo Małopolskie. Powstała w roku 1954. W sezonie 
artystycznym Opera prezentuje ponad około 150 spektakli, które ogląda 
średnio ok. 100 tys. widzów. W repertuarze znajduje się prawie trzydzieści 
tytułów - są to dzieła kompozytorów polskich i klasyka światowa, 
przedstawienia baletowe oraz spektakle dla dzieci. Opera Krakowska posiada 
scenę główną (Duża Scena) z amfiteatralną widownią na 760 miejsc oraz 
mniejszą scenę (Scena Kameralna) mieszczącą do 180 widzów.  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

STUDIO BALETOWE Studio Baletowe prowadzi działalność dydaktyczną od IX 1963r. Kadra 
pedagogiczna studia to doświadczeni artyści baletu z dużym dorobkiem 
artystycznym i przygotowaniem pedagogicznym. Uczniowie i absolwenci 
Studia co roku mają okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas 
otwartych dla publiczności Pokazów Pracy Studia Baletowego. 

od 4 roku 
życia (10 

klas) 

przesłuchanie 
+ czesne 

Magdalena 
Malska 

Zgodnie z planem 
zajęć na dany rok 

szkolny 

SPEKRAKLE DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY 

"DZIADEK DO ORZECHÓW", "KOPCIUSZEK", "OPERA B/O", "MUZYKA I MAGIA" brak 
ograniczeń 

zakup biletu b/d Spektakle 
powtarzane są 

cyklicznie w ciągu 
sezonu 

 CHÓR DZIECIĘCY Zespół przygotowuje się do udziału w spektaklach, w których przewidziana 
jest partia chóru dziecięcego. Występuje w spektaklach Opery Krakowskiej 
takich jak: Carmen G. Bizeta, Halka S. Moniuszki, Tosca G. Pucciniego, Dziadek 
do orzechów P. Czajkowskiego. Chór brał również udział w wielu koncertach i 
przedstawieniach. 

od 9 do 13 
lat 

przesłuchanie Marek Kluza Próby 2 razy w 
tygodniu 

http://www.opera.krakow.pl/


 SPOTKANIA W OPERZE. 
PORANKI 

Gośćmi każdego z „Poranków” jest pracownik opery: śpiewak, tancerz, muzyk, 
portier, automatyk sceny. Dzieci mogą nie tylko wysłuchać fascynujących 
opowieści, ale same próbują zatańczyć i zaśpiewać, aby poczuć się jak 
prawdziwi artyści. Młodzi uczestnicy poznają także kulisy Opery i dowiadują 
się jak działają urządzenia sceniczne.  

od 6-9 lat  25 zł Anna Adamus 90 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 

 


