
Nazwa instytucji: Warszawska Opera Kameralna     

Miasto / województwo: Warszawa / mazowieckie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.operakameralna.pl/?kontakt_pl-n      

Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

 Warszawska Opera Kameralna uruchomiła działania edukacyjne w 2013 
roku. Trzy zasadnicze projekty to : Rodzinne Poranki Operowe dla dzieci i 
rodziców odbywające się w niedziele o 10.30 i 12.15, projekt dla szkół OPERA 
ENTER raz w miesiącu o godzinie 9.30 i 11.45 oraz LOŻA MIŁOŚNIKÓW OPERY 
w czwartkowe wieczory . Projekty uzyskały trzykrotnie dofinansowanie z 
MKiDN 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

RODZINNE PORANKI 
OPEROWE 

Opracowane dla dzieci skrócone wersje przedstawień będących w 
repertuarze WOK, w wykonaniu znakomitych śpiewaków, zespołu 
kameralnego, w dekoracjach i kostiumach. Prezentujemy opery zawsze w 
oryginalnej wersji językowej, a dzięki mistrzowskiej narracji (Andrzej Ferenc) 
akcja jest całkowicie zrozumiała dla wszystkich. W przerwie odbywają się 
powiązane z przedstawieniem  muzyczne  zabawy dla dzieci i rodziców. 
Całość z przerwą trwa 70-75 minut. WOK zrealizowała już 12 premier w 
ramach cyklu porankowego. Przedstawienia cieszą się 100% frekwencją. 

3-10 lat bilet Viola 
Łabanow 

Od 2013 roku 
zrealizowane 98 

poranków 

LOŻA MIŁOŚNIKÓW 
OPERY 

Spotkania osób zainteresowanych historią muzyki, zwłaszcza opery oraz 
wykonawstwem operowym. Obejmują wykłady, krótkie koncerty  i dyskusje. 
Obecnie cykl został zawieszony. Wśród prowadzących spotkania w ramach 
Loży byli przede wszystkim :Piotr Maculewicz, Szymon Paczkowski i 
Małgorzata Komorowska. 

b/d zgłoszenie  Piotr 
Maculewicz i 

Viola 
Łabanow 

Od 2013 roku było 
się 18 spotkań. 

Obecnie cykl jest 
zawieszony. 

http://www.operakameralna.pl/?kontakt_pl-n


OPERA ENTER Zintegrowany projekt edukacyjny dla szkół składający się z warsztatów 
prowadzonych przez pedagogów teatru i ze skróconych wersji oper. 
Zasadniczy cel warsztatów i artystycznych prezentacji to zbliżanie teatru 
operowego do kultury codziennej dzieci i młodzieży, poznanie podstawowych 
wiadomości o teatrze operowym, interaktywne odkrywanie opery i 
pobudzanie do emocjonalnego i osobistego odbioru muzyki. Projektowi 
towarzyszy strona internetowa.  Czas 90 minut 

W osobnych 
spektaklach- 

uczniowie 
szkół 

podstawowych 
gimnazjów i 

liceów. 

bilety Viola 
Łabanow 

Od 2014 odbyło się 
34 spotkania dla 

szkół  

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 

 


