
Nazwa instytucji: Opera na Zamku w Szczecinie     

Miasto / województwo: Szczecin / zachodniopomorskie     

Adres strony internetowej: http://www.opera.szczecin.pl/      

Organizator: Województwo Zachodniopomorskie     

Krótka charakterystyka (do 600 
znaków): 

 Opera na Zamku to samorządowa instytucja kulturalna powstała w 1956 
r. jako Operetka Szczecińska. Od 1978 roku siedzibą opery jest Zamek 
Książąt Pomorskich. W roku 2010 Opera na Zamku rozpoczęła proces 
gruntownej przebudowy zmierzającej do unowocześnienia teatru i 
zapewnienia mu optymalnej funkcjonalności. Nowe Otwarcie 
wyremontowanej siedziby odbyło się w listopadzie 2015 r. Zespół 
artystyczny Opery na Zamku składa się z ponad 100 osób, w tym solistów 
– śpiewaków, orkiestry, chóru i zespołu baletu. Instytucja zrealizowała 
ponad 200 musicali, oper, baletów i operetek w różnych wersjach 
językowych. Bogaty repertuar obejmuje także zamówienia nowych 
kompozycji. Od 2013 roku dyrektorem Opery jest Jacek Jekiel.  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

Alicja w Krainie Czarów- spektakl baletowy 
Balet na motywach powieści Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów“ i 
„Po drugiej stronie lustra powstał przy współpracy z choreografem 
Jackiem Tyskim do muzyki Przemysława Zycha. 
Wraz z premierą spektaklu  w maju 2015 r. miała miejsce światowa 
prapremiera  utworu, który został napisany specjalnie dla tej realizacji. 

Od 5 lat; 
spektakle 
szkolne i 
familijne 

od 20 do 50 zł Dział 
Marketingu 

4 spektakle w 
sezonie 2016/2017 

 
Czas trwania: 1,45 

h 

SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

Dziadek do orzechów- spektakl baletowy 
Nowa realizacja baletowego arcydzieła wprowadza dziecięcą i dorosłą 
publiczność w krainę magii i tajemnicy. Przenikające się światy ludzi i 
lalek, muzyczna podróż przez różne krainy, barwne kostiumy i niebanalna 
scenografia przenosząca do wnętrza szafy z zabawkami sprawiają, że jest 
to dla wszystkich niezapomniane spotkanie teatralne. 

Od 5 lat; 
spektakle 
szkolne i 
familijne 

20-50 zł 

Dział 
Marketingu 

8 spektakli w 
sezonie 2016/2017 

(w tym premiera) 
 

Czas trwania: 2h 

http://www.opera.szczecin.pl/


SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

Dla Niepodległej- spektakl muzyczno-taneczny dla młodzieży 
"Dla Niepodległej" to spektakl, podczas którego publiczność ma 
możliwość wysłuchania najważniejszych i najbardziej znanych utworów 
wybitnych polskich twórców. Są to tradycyjne pieśni w wykonaniu 
solistów i chóru oraz nastrojowe chwile zadumy podczas solowych partii 
baletowych.  
  

Od 7 lat; 
spektakle 

szkolne  

20-30 zł Dział 
marketingu 

2 spektakle w 
sezonie 2016/2017 

 
Czas trwania: 1,20 

h 

SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

Historia najmniej prawdopodobna- opera dla dzieci 
Akcja spektaklu toczy się w różnych przestrzeniach Opery na Zamku. 
Kolejne sceny w różny sposób odnoszą się do tematu czasu i stanowią 
obrazy wytwarzane w pełnych godzinach przez niezwykły zegar. Owe 
obrazy ilustrowane są za pomocą rozmaitych, często nietypowych 
instrumentów, ruchu tancerzy oraz projekcji multimedialnych. 

Od 7 lat; 
spektakle 
szkolne i 
familijne 

20-30 zł Dział 
marketingu 

4 spektakle w 
sezonie 2016/2017 

 
Czas trwania: 2h 

SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

O krasnoludkach i sierotce Marysi- musical dla dzieci 
Roztańczony i rozśpiewany spektakl, w którym baśniowy świat przenosi 
się daleko poza granice sceny. Opowieść o tym, że dobre uczynki wracają 
do nas wtedy, kiedy tego potrzebujemy.  

5-10 lat; 
spektakle 

szkolne 

20-30 zł Dział 
marketingu 

5 spektakli w 
sezonie 2016/2017 

 
Czas trwania: 1,55 

h 

SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

Muzyka z filmów i gier- koncert dla dzieci i młodzieży 
Muzyka filmowa symfonicznie, interaktywnie, kolorowo w wykonaniu 
Orkiestry Opery na Zamku. Młodzi widzowie aktywnie biorą udział w 
koncercie, odgadują tytuły utworów, rozmawiają z dyrygentem, poznają 
skład orkiestry oraz muzyków, którzy ją tworzą.  

Od 7 lat; 
spektakle 
szkolne i 
familijne 

20-50 zł Dział 
marketingu 

4 spektakle w 
sezonie 2016/2017 

 
Czas trwania: 1,40 

h 

SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

Cztery Pory roku- spektakl interaktywny dla dzieci 
Interaktywny spektakl dla najmłodszych widzów oparty na motywach 
koncertów skrzypcowych Vivaldiego. 
Połączenie zabawy, muzyki i tańca.  

1-5 lat; 
Spektakl dla 

grup 

20 zł Dział 
marketingu 

8 spektakli  (do 
30.04.2017) 

 
Czas trwania: 0,45 

h 



SPEKTAKLE 
DZIECIĘCE/FAMILIJNE/SZKOLNE 

Roztańczony OPERAnek- warsztaty taneczne dla dzieci 
Interaktywne zajęcia, podczas których teoria przeplatała się z zadaniami 
tanecznymi z udziałem uczestników. Młodzi widzowie poznają rolę tańca 
w życiu człowieka i społeczeństw oraz specyfikę tańca jako formy sztuki, a 
także rodzaje tańców tradycyjnych i współczesnych.  
Warsztaty prowadzone są przy udziale tancerzy Opery na Zamku oraz 
kierownika baletu, w grupach szkolnych. 

5-10 lat; 
warsztaty 

dla grup 

20 zł Dział 
marketingu 

5 warsztatów (do 
30.04.2017) 

 
Czas trwania: 1h 

 
OPERAcja STUDENT 

W ramach cyklu OPERAcja Student Opera na Zamku, kilka razy w sezonie, 
zaprasza studentów na spektakle tylko dla nich. Są to zarówno opery, 
operetki, jak i balet. Każdy spektakl poprzedzony jest krótką prelekcją. 
Opera oferuje atrakcyjną cenę biletu zarówno dla studentów, jak i osób 
towarzyszących. 

studenci 20 zł + 20 zł 
osoba 

towarzysząca 

Dział 
marketingu 

2 spektakle (do 
30.04.2017) 

 
Czas trwania: w 

zależności od 
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 

 


