
Nazwa instytucji: Teatr Wielki – Opera Narodowa     

Miasto / województwo: Warszawa / mazowieckie     

Adres strony 
internetowej: 

http://teatrwielki.pl/      

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Dyrektorem baletu w Teatrze Wielkim jest  od marca 2009 r. znany w świecie 
polski choreograf Krzysztof Pastor. Pod jego dyrekcją zespół baletowy Opery 
Narodowej uzyskał od dawna postulowaną autonomię artystyczną. 29 
kwietnia 2009 r., na wniosek dyrektora Waldemara Dąbrowskiego, minister 
kultury Bogdan Zdrojewski wyodrębnił balet w strukturze teatru i podniósł 
zespół do rangi Polskiego Baletu Narodowego jako równorzędnego partnera 
Opery Narodowej w Teatrze Wielkim. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

PORANKI MUZYCZNE połączenie koncertu z opowieściami o instrumentach i kompozytorach, a także 
z zagadkami muzycznymi. Świetna zabawa i sposób na zaprzyjaźnienie z 
muzyką i niezwykłym miejscem, jakim jest Teatr. 

5-10 lat bilet  Dział 
Programów 

Edukacyjnych 
+muzycy z 

orkiestry TW-
ON 

11 koncertó w 
sezonie  

POSZUKIWACZE 
OPEROWYCH DŹWIĘKÓW 

interaktywna forma zapoznania dzieci z magiczną atmosferą opery przy 
pomocy dźwięków instrumentów i głosów ludzkich. Poprzez gry i zabawy, a 
także kontakt z muzykami, uczestnicy będą mogli poznać różne instrumenty 
muzyczne wchodzące w skład orkiestry symfonicznej, a także nauczyć się 
rozpoznawać barwy ludzkiego głosu. 

od 5 do 7 lat zgłoszenie Dzial 
Programow 

Edukacyjnych 

1,5 godziny 

RODZINNE  
ZABAWY W WIELKIM 

Spotkania, które rozwijają wyobraźnię muzyczną, taneczną i plastyczną dzieci 
przez wspólną zabawę z opiekunami, odkrywają talenty i pokazują, że możliwe 
jest współistnienie sztuk oraz więzi międzypokoleniowych. 

5-7 lat bilet Dział 
Programów 

Edukacyjnych  

b/d 

http://teatrwielki.pl/


UNIWERSYTET WIEDZY 
OPEROWEJ DLA DZIECI 

Przedsięwzięcie skonstruowane na wzór uniwersytetu, na którym w ramach 
cyklu wykładów słuchacze są zapoznawani z zagadnieniami dotyczącymi 
opery. Wykłady prowadzone są w sposób lekki, często dowcipny, pełen 
anegdot. 

10-13 lat bilet Dział 
Programów 

Edukacyjnych 
+ wykładowcy 

wybitni 
specjaliści z 
dziedziny , 

której 
dot.wykład   

60 min/9 wykładów 
w sezonie 

TAJEMNICE BALETU Projekt polega na przeprowadzeniu w szkole zajęć dotyczących baletu przez 
tancerzy i tancerki Polskiego Baletu Narodowego. 

szkoły 
podstawowe 

 zgloszenie Dział 
Programów 

Edukacyjnych  
+ tancerze 

PBN 

1,5 godziny 

SPOTKANIE Z WIRTUOZEM oncerty dla młodzieży prowadzone w ciekawy sposób przez artystów. 
Słuchacze są wprowadzani w świat wirtuozerii i blasku każdego z 
prezentowanych instrumentów. 

10-15 lat bilet 25 zł DziaŁ 
Programow 

Edukacyjnych 
+wybitni 
wirtuozi 

instrumentu  

 5 koncertów w 
sezonie 

24 GODZINY W TEATRZE 24 godziny w teatrze podczas których uczestnicy biorą udział w zwiedzaniu 
obiektu, zajęciach teoretycznych, praktycznych i spektaklu po którym przed 
wspólnym noclegiem spotykają się artystami i rozmawiają o sztuce. 

10-13 lat bezpłatny Dział 
programów 

edukacyjnych 

 Raz w sezonie 

FOT. ON Warsztaty fotograficzne prowadzone przez wybitnych specjalistów z 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zakończone sesją zdjęciową w 
niezwykle pięknych i fotogenicznych wnętrzach Opery. Odkrywamy tajniki 
fotografii i niedostępne dla widza miejsca Teatru.  

b/d zgłoszenie Dział 
Programów 

Edukacyjnych 
+ASP 

WYDZIAŁ 
Sztuki 

Mediów 

b/d 



LEKCJE TEATRALNE 
2016/17 

Lekcja o operze ma na celu przybliżenie wiedzy o gatunku operowym w 
szerokim zakresie. Opowiemy o operze jako dziele muzycznym i scenicznym. 
Będzie mowa nie tylko o artystach śpiewakach, orkiestrze, dyrygencie, ale 
również o specjalistach, którzy biorą udział w tworzeniu spektaklu, a nie są 
widziani przez widza. 
Młodzież będzie mogła interaktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz wysłuchać 
najpiękniejszych i najbardziej znanych arii operowych w wykonaniu solistów 
śpiewaków. 

gimnazjum zgłoszenie Dział 
Programow 

Edukacyjnych 
+ dwójka 
solistów 
TW_ON 

1,5 godziny 

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 

 


