
Nazwa instytucji: Opera Wrocławska     

Miasto / województwo: Wrocław / dolnośląskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.opera.wroclaw.pl/1/      

Organizator: Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego 

    

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Gmach Opery Wrocławskiej stanowi obiekt dziedzictwa narodowego zaliczany 
do czołowych zabytków Wrocławia. Wzniesiony w 1841 roku według projektu 
Carla Ferdinanda Langhansa dzięki swemu bogatemu wystrojowi, tysiącom 
metrów kwadratowych złoconych zdobień oraz szykownym kryształowym 
lustrom jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc na mapie 
Wrocławia. Położona przy ulicy Świdnickiej Opera Wrocławska o każdej porze 
roku odwiedzana jest przez melomanów i gości z zagranicy, stanowiąc jeden z 
najważniejszych punktów na kulturalnej i turystycznej mapie stolicy Dolnego 
Śląska. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

OPEROWY LABIRYNT Krótki opis: Opera Wrocławska zachwyca zdobioną widownią. Oszałamia blask 
złota na suficie, można schować się w pluszowych zasłonach lóż, spojrzeć w 
dół z ostatniego balkonu. Ale Opera Wrocławska to nie tylko widownia. 
Wchodząc na scenę, można policzyć, ile świateł podczas spektaklu pali się nad 
głowami śpiewaków, skąd pojawia się  scenografia, gdy wydaje nam się, że 
spływa na scenę z nieba. Można też zajrzeć do pracowni, gdzie powstają 
peruki, a nawet wąsy i brody! Dwa razy w miesiącu przed naszymi widzami 
otwieramy kulisy Opery. Zapuście się z nami w operowy labirynt i zobaczcie, 
jak i gdzie rodzi się teatralna magia. 

0-100 lat 5 zł - 10 zł  b/d Czas trwania 
wycieczki: 1 h 

http://www.opera.wroclaw.pl/1/


WYDAWNICTWO 
PROGRAMOWE 
TOWARZYSZĄCE 
PREMIEROM DZIECIĘCYM I 
FAMILIJNYM 

Pierwsza premierą tego sezonu o charakterze familijnym, czyli przeznaczoną 
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, była "W krainie Czarodziejskiego fletu" na  
odstawie opery W. A. Mozarta. Spektaklowi towarzyszył program 
przygotowany specjalnie dla dzieci zawierający tekst opracowany przez 
muzykologa z  oświadczeniem radiowym i prowadzeniem koncertów dla 
dzieci, a także część, w której każde dziecko może stworzyć swój własny 
program do spektaklu, kolorując świat "Czarodziejskiego fletu" wedle 
własnego uznania, oraz wycinając i ubierając Papagena, tak jak lubi. Program 
dający szansę twórczego  wykorzystania przez dzieci jest dla najmłodszych 
odbiorców dodatkowym pretekstem do aktywnego spotkania ze sztuką, a dla 
rodziców - pamiątką dziecięcej kreatywności. 

4-12 lat kupno 
programu 

(cena: 10 zł) 

Agnieszka 
Topolska 

b/d 

LEKCJE SŁUCHANIA DLA 
NAJMŁODSZYCH 

Przed spektaklami familijnymi i tymi skierowanymi do najmłodszej 
publiczności Opera Wrocławska planuje 15-minutowe wprowadzenia 
przybliżające kontekst dzieła, jak i postać samego twórcy. 

4-12 lat b/d b/d 15 minut przed 
każdym spektaklem 

PORANKI MUZYCZNE Półgodzinne weekendowe spotkania w przestrzeni Foyer Opery Wrocławskiej 
przyjaźnie ocieplonej i przystosowanej do dzieci i ich ruchliwości dzięki 
wyłożeniu miękkimi pufami i każdorazowo inaczej komponowana podłogą 
edukacyjną. W ramach spotkań realizowane będą tematy dotyczące opery i 
baletu, za  ośrednictwem zabawy i w ciekawej formie baśni przekazywane 
będą najmłodszym wiedza o świecie teatru i jego specyfice, o elementach 
dzieła muzycznego, rekwizytach i strojach typowych dla baletu, terminach, 
które nieodłącznie kojarzą się z operą, jak aria, recytatyw, dyrygent, inspicjent 
itp. Podczas zajęć będą wykorzystywane zabawki edukacyjne jak bum-bum 
rurki, jak i prawdziwe instrumenty. Zajęcia prowadzić będzie muzykolog 
doświadczony w pracy z najmłodszymi. 

3-8 lat bilet wstępu b/d 30 min. 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 
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