
Nazwa instytucji: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej     

Miasto / województwo: Gdynia / pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.muzyczny.org/      

Organizator: Samorząd Województwa Pomorskiego i Gmina Miasta Gdyni     

Łączny budżet w 2016 
roku: 

      

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej działa od 18 maja 1958 roku i niemal 
od początku swojego istnienia jest jedną z najważniejszych instytucji 
kulturalnych regionu. Znajduje się w atrakcyjnie turystycznie położonym 
mieście, tuż nad samym morzem. Dzięki trwającej od listopada 2010 roku 
rozbudowie Teatru widownia Dużej Sceny powiększyła się aż do 1070 miejsc. 
Przy Teatrze działa niemal od początku Studium Wokalneo-Aktorskie 
kształcące przyszłych artystów scen musicalowych. Od 26 lat prowadzona jest 
też działalość edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez stworzony 
przez Małgorzatę Ryś Teatr Muzyczny Junior, który prowadzi warsztaty 
musicalowe, wokalne i taneczne dla ponad 200 osób rocznie. Efektem pracy są 
spektakle prezentowane na scenach Teatru Muzycznego, w tym około 20 
tytułów na dużej scenie i ponad 30 na scenie kameralnej, m.in.: „SPOTKANIE Z 
MAŁYM KSIĘCIEM”, „KOTY I CAŁA RESZTA”, „KTO SIĘ NIE BOI”, „I WANT IT 
ALL”,  „POBUDKA”.  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

JUNIOR MUSICAL Warsztaty musicalowe JUNIOR MUSICAL stwarzają możliwości pracy nie tylko 
nad swoim ciałem, głosem, podstawami pracy aktora, wyobraźnią sceniczną, 
ale też tworzeniem scenariuszy i tekstów piosenek, nad odwagą bycia w pełni 
sobą oraz odkrywaniem co to właściwie znaczy :-) 

7-9 lat, 10-12 
lat, 13-15 lat 

koszt za 
semestr: 450 

zł 

Małgorzata 
Ryś 

120 min 

http://www.muzyczny.org/


DZIKI JUNIOR DZIKI JUNIOR to teatr tworzony z dziećmi i młodzieżą. Teatr ekspresji nie 
mający na celu przygotowania profesjonalnego, nienagannego 
przedstawienia, ale skupienie na procesie, którego celem jest rozwój 
motoryczny i twórczy młodych osób. Dziki Junior to przede wszystkim teatr, 
którego twórcy inspirują się dziećmi, uwzględniając ich sposób myślenia o 
świecie i ich wyobraźnię. Dla autorów projektu teatr rodzi się w wyobraźni co 
nie oznacza, że powstaje w głowie. Wręcz przeciwnie pochodzi z działania, 
dlatego językiem, w którym uczestnicy będą wyrażać się podczas zajęć jest 
szeroko-pojęty taniec współczesny. 

8-19 lat w 
podziale na 
dwie grupy 

wiekowe 

koszt za 
semestr: 450 

zł 

 Wioleta Fiuk 60 min, 120 min 

TYDZIEŃ Z TAŃCEM W 
DZIKIM STYLU 

warsztaty tańca w Dzikim Stylu to pięciodniowy projekt koncentrujący się na 
rozwoju. nutru tańca współczesnego dla dzieci. Uczestnicy mają możliwość 
spróbowania dwóch styli tańca jednocześnie: moder i breaking. Zajęcia kładą 
nacisk na kreatywność, która jest niezbędna do budowania własnej 
tożsamości ruchowej. 

Wiek b/o z 
podziałemna 

grupy 

150 zł Wioleta Fiuk, 
Patryk Gacki 

120 min  

WARSZTATY AKTORSKIE 
TEATR OFF JUNIOR 

Każde zajęcia są inne, urozmaicone tak, aby zachęcały do dalszej pracy. 
Wszystkie zajęcia, niezależnie od charakteru i tematyki, mają pobudzać 
ekspresję twórczą uczestników, uczyć koncentracji i skupienia, rozwijać 
wyobraźnię (kreatywne myślenie) i wrażliwość, zachęcać do pracy nad sobą. 
Osobliwy trening na zajęciach, powinien zaspokoić potrzeby intelektualno-
poznawcze, czyli poznanie samego siebie, poprzez ekspresję dramatyczną i 
kontemplację w grupie 

powyżej 16 Koszt za 
miesiąc zajęć 

150 zł 

Marek 
Rychter 

180 minut 

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 

 


