
Nazwa instytucji: Teatr Rozrywki     

Miasto / województwo: Chorzów / śląskie     

Adres strony 
internetowej: 

https://www.teatr-rozrywki.pl/     

Organizator: Województwo Śląskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Teatr Rozrywki jest wojewódzką samorządową instytucją 
kultury, prowadzącą działalność artystyczną łączącą dziedziny 
sztuki takie jak teatr, muzyka, balet, plastyka. Teatr podejmuje 
również aktywności mające na celu edukację i upowszechnianie 
kultury. W repertuarze Teatru dominują widowiska muzyczne i 
musicale, a także spektakle komediowe i dramatyczne, również 
te bardziej kameralne. Tutaj powstają też spektakle 
przygotowane specjalnie z myślą o chorzowskiej scenie. Teatr 
prowadzi działalność impresaryjną, zapraszając  teatry i 
artystów z całej Polski.  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa docelowa Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin 
akcji lub cykl 

organizacji 

GÓRNY ŚLĄSK - ŚWIAT 
NAJMNIEJSZY 

Cykl paneli, spotkań autorskich, debat historycznych i 
prezentacji artystycznych, prezentowany w Teatrze Rozrywki od 
roku 2005.  

bez ograniczeń Bilety 10/5 zł Krzysztof 
Karwat 

Wg. 
repertuaru 

SZKOŁA TEATRY Projekt edukacyjny, adresowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych, przybliżający uczestnikom tajniki języka 
scenicznego. Pokazuje teatr, jako sumę sztuk, sztukę 
zespołową, miejsce spotkania i dialogu. 
 Zajęcia mają charakter otwarty, interaktywny - poprzez 
zderzenie różnych form prezentacji. 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych/nauczyciele 

Bilety 10/5 zł Magdalena 
Skorupa 

90 minut 

OBSERWATORIUM 
ARTYSTYCZNE ENTREE 

Projekt, przygotowany z myślą o artystach niezależnych, 
działających w obszarze teatru, tańca, happeningu, instalacji, 
performance itp., którzy mają odwagę poddawać się krytyce i 
ocenie, podejmować otwartą dyskusję – chcą pytać i być pytani. 
Projekt ma charakter konkursu, prezentacji i dyskusji. 

Dorośli Zgłoszenie 
uczestnictwa 
w konkursie. 

Dla widzów 
bilety 10/5 zł 

Magdalena 
Skorupa 

Sezon 
artystyczny 

wrzesień-
czerwiec 

      

https://www.teatr-rozrywki.pl/


Szkolenia / warsztaty 
dla nauczycieli 

     

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa docelowa Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin 
akcji lub cykl 

organizacji 

SZKOŁY TEATRU DLA 
NAUCZYCIELI 

Ideą powołania do życia SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI jest 
stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni 
twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem oraz połączenie 
oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i 
tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”. 

Nauczyciele 120 zł MACIEJ 
CIERZNIAK, 

BARTOSZ 
JAŚKOWSKI, 

MAGDALENA 
SKORUPA 

25 godzin 

 


