
Nazwa instytucji: Teatr Wielki w Łodzi     

Miasto / województwo: Łódź / łódzkie     

Adres strony 
internetowej: 

www.teatr-muzyczny.lodz.pl  

    

Organizator: Województwo Łódzkie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Począwszy od 1967 roku Teatr Wielki w Łodzi przedstawił publiczności ponad 
300 premier. Współcześnie w repertuarze znajduje się kilkanaście oper, 
operetek, baletów i musicali – od klasyki po dzieła współczesne, 
zrealizowanych na najwyższym poziomie artystycznym. Jednym z 
priorytetowych działań w naszym Teatrze jest także edukacja. Intencje są 
oczywiste, chcemy przybliżyć operę i balet jako dziedziny sztuki teatru 
muzycznego, kształtować potencjalnego widza, zaproponować twórczy 
sposób spędzenia czasu. Z myślą zarówno o młodych, jak i starszych 
przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną.  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

CHÓR DZIECIĘCY Zespół występuje zarówno w spektaklach z bieżącego repertuaru Teatru 
(m.in. STRASZNY DWÓR, BARON CYGAŃSKI, CARMEN, TOSCA), jak i bierze 
udział w koncertach tematycznych i okolicznościowych czy w specjalnie z 
myślą o nich stworzonym spektaklu GDZIE MIESZKA KRÓLEWNA ŚNIEŻKA? 

7-15 lat przesłuchanie Michał J. 
Stankiewicz 

105 min 

VERDIANA - ŁÓDZKI CHÓR 
TEATRALNY  

Podczas prób pedagodzy poprowadzą ćwiczenia z emisji głosu, a przede 
wszystkim uczą najpiękniejszego operowego repertuaru chóralnego. Udział w 
chórze może być jedyną szansą poznania teatru operowego i wystąpienia na 
wielkiej scenie u boku artystów Teatru Wielkiego podczas koncertu 
finałowego na zakończenie sezonu. 

dorośli przesłuchanie Michał J. 
Stankiewicz 

120 min. 

GŁOS POD WŁOS Zajęcia w formie zabawy wokalnej, pod kierunkiem dyrygenta, zamiast lekcji 
muzyki w ławkach szkolnych? Podczas spotkań GŁOS POD WŁOS realizowany 
jest program, który stać się może idealnym uzupełnieniem typowych zajęć 
szkolnych 

od 8 lat grupy 
zorganizowane 

powyżej 10 
osób 

Michał J. 
Stankiewicz 

60 min. 

http://www.teatr-muzyczny.lodz.pl/


WARSZTATY 
ARTYSTYCZNE 

Podczas jednej wizyty w Teatrze uczestnicy mają możliwość udziału w 
zajęciach wokalno-aktorskich, tanecznych, muzycznych oraz plastycznych. 
Zajęcia zmieniają się co godzinę, aby wszyscy uczestnicy mieli okazję 
zaprezentować się w każdej z tych dyscyplin oraz nabyć nową wiedzę i 
umiejętności. 

od 8 do 15 
lat. 

Zgłoszenie 
Grupy 

zorganizowane 
maksymalnie 

do 30 osób 

Anna 
Adamiak, 

Sylwia 
Nowicka, 

Maria 
Tomala, 

Wiktor 
Krakowiak-

Chu. 

ok. 5 godzin 

ZA KULISAMI wizyta za teatralnymi kulisami może być niezapomnianą przygodą dla 
każdego, bez względu na wiek, płeć czy zainteresowania 

bez 
ograniczeń 

grupy 
zorganizowane 

powyżej 10 
osób 

Michał J. 
Stankiewicz 

90 min 

SELLINARIUM SELLINARIUM obejmuje comiesięczne seminaria i wykłady poświęcone 
literaturze, malarstwu, architekturze i wielu innym przejawom kultury, ale 
także przyrodzie, polityce czy kulinariom – zawsze jednak w powiązaniu z 
muzyką i teatrem operowym. Nie zabraknie też miejsca na panele dyskusyjne, 
gdzie wszyscy uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi uwagami. Mocnym 
punktem spotkań będą zapraszani goście, specjaliści w swoich dziedzinach. 

od szkół 
średnich do 

seniorów 

zgłoszenie Michał J. 
Stankiewicz 

90 min. 

BAJKOPERA Zajęcia odbywają się w specjalnej sali przeznaczonej do działań edukacyjnych. 
Oprócz czytania dzieci mogą rysować, kolorować oraz poznawać rekwizyty z 
różnych przedstawień naszego repertuaru 

od 4 do 8 lat. 10 zł Michał J. 
Stankiewicz 

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 

 


