
Nazwa instytucji: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki     

Miasto / województwo: Poznań / wielkopolskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.opera.poznan.pl/pl/      

Organizator: Województwo Wielkopolskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Ważnym celem w działalnośći Teatru Wielkiego w Poznaniu jest szeroko 
rozumiana edukacja operowa realizowana poprzez projekty i propozycje 
edukacyjne dla najmłodszych widzów, współpracę z uczelniami i studentami, 
rozwijanie Laboratorium Teatru Operowego i Pracowni Krytyki Operowej oraz 
organizację warsztatów i wykładów otwartych dla szerokiej publiczności w 
każdym wieku. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

ZA KULISAMI TEATRY Odkrywając tajemnice poznańskiej Opery zwiedzający mają okazję stanąć na 
scenie, zobaczyć garderoby artystów i rekwizytornię, dowiedzieć się, za co w 
teatrze odpowiada inspicjent i gdzie siedzi sufler. Zerkając za kulisy niejedni 
zaczynają wątpić, czy teatralną magię odczuć można jedynie na scenie, czy nie 
chowa się ona aby przy stanowisku oświetleniowca czy garderobianej …   

dzieci i 
dorośli 

5 zł za osobę  Małgorzata 
Arentowska 

60 min 

BALETOWA PODRÓŻ PO 
TEATRZE 

W czasie warsztatów prezentowane są fragmenty przedstawień Dziadek do 
orzechów, Romeo i Julia oraz Jezioro łabędzie. Autorami kostiumów 
prezentowanych przez tancerzy są Anna Kontek, Ryszard Kaja i Boris Kudlicka. 
Autorem koncepcji warsztatów jest Aleksandra Brzezowska.   

przedszkola i 
klasy I-III 

15 zł za osobę Małgorzata 
Arentowska 

90 min 

PRACOWNIA OPEROWA Przepustkę do Pracowni Operowej mogą zdobyć  wszyscy  młodzi i 
nieustraszeni, którzy w pogoni za sceniczną prawdą są gotowi zanurzyć  się w 
mglisty świat dźwięku i obrazu. 

Starsza 
młodzież i 

studenci 

b/d Katarzyna 
Frątczak 

b/d 

http://www.opera.poznan.pl/pl/


MAMO, TATO, CHODŹ DO 
OPERY! 

eatr Wielki wraz z ENEA podczas wybranych spektakli operowych organizuje 
warsztaty dla dzieci. W miłej i twórczej atmosferze, pod opieką 
wykwalifikowanych animatorek, Państwa dzieci spotkają się z artystami 
poznańskiej opery i przeżyją teatralną przygodę. Kreatywne zabawy 
inspirowane nauką, techniką i znaczną dawką sztuki w najlepszym wydaniu 
przekażą dzieciom prawdziwą energię teatru. Państwo natomiast w tym 
samym czasie równie silnych emocji doznają na spektaklu.  

5-10 lat 15 zł za osobę  Małgorzata 
Arentowska 

Raz w miesiącu w 
czasie wybranego 

spektaklu 

LABOLATORIUM TEATRU 
OPEROWEGO 

Laboratorium Teatru Operowego b/d b/d Małgorzata 
Arentowska 

Cały sezon 

HERBATNIKI Z PEGAZEM Comiesięczne spotkania z artystami poznańskiej sceny. W kameralnej 
atmosferze operowej kantyny  opowiadamy o wielkich rolach i codzienności 
artysty, o marzeniach i planach, zaskoczeniach i porażkach. 

dorośli i 
seniorzy 

b/d Małgorzata 
Arentowska/ 

Katarzyna  
Frątczak 

Raz w miesiącu 
godzinne spotkanie 

MOV(IN)G OPERA WILDA 
1.0 

Projekt muzyczny aktywizujący mieszkańców Wildy. Opowiedziny przez nich 
historie stanowią kanwę muzycznej prezentacji. Młodzi twórcy związani z 
dzielnicą oraz jej mieszkańcy oddają jej muzyczny, powieściowy i teatralny 
potencjał. 

Mieszkańcy 
dzielnicy 

Wilda 

b/d Małgorzata 
Arentowska/ 

Katarzyna  
Frątczak 

Od kwietni a 2017 

LEKCJE Z TEATREM 
WIELKIM 

Opera, balet, teatr - w czasie spotkań mówimy, jakich ingrediencji należy użyć, 
aby przyrządzić jak najdoskonalsze przedstawienie. Pokazujemy, jak śpiewak 
przygotowuje się do przedstawienia, łamiemy języki ćwicząc dykcję, stajemy 
przy baletowym drążku. Pragniemy przygotować uczniów do pełnego odbioru 
spektakli, a przede wszystkim zarazić ich miłością do muzyki. 

Dzieci i 
młodzież 

450 zł/grupa Małgorzata  
Arentowska 

45 min. 

CHÓR DZIADÓW I BAB W ciągu dwóch miesięcy 2016 roku seniorzy brali udział w warsztatach 
chóralnych pt. „Moniuszko w kolorze” prowadzonych przez dyrygenta 
Grzegorza Wierusa czerpiąc z bogatego repertuaru pieśni Stanisława 
Moniuszki. W roku obecnym projekt ten jest kontynuowany pod nazwą 
nawiązującą do jednej z pieśni kompozytora. Planujemy rozszerzenie 
repertuaru seniorów o najbardziej znane operowe utwory, a także – wzorem 
roku ubiegłego – finałowy pokaz na schodach Opery 

Grupa 
docelowa 

Seniorzy (50 
+) 

b/d Grzegorz 
Wierus 

Ok. 12 spotkań 

MONIUSZKO W KOLORZE  "Moniuszko w kolorze" to zajęcia dla seniorów odbywające się w miłej 
atmosferze. Uczestnicy uczą się wykonywać pieśni Moniuszki,  
czego zwieńczeniem będzie wspólny śpiew na schodach Teatru.  

dorośli i 
seniorzy 

b/d Grzegorz 
Wierus  

b/d 



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 

 


