
Nazwa instytucji: Gliwicki Teatr Muzyczny     

Miasto / województwo: Gliwice / śląskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://teatr.gliwice.pl/      

Organizator: Miasto Gliwice     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Teatr dramatyczny w Gliwicach, powołany 13 października 2016 roku uchwałą 
Rady Miasta Gliwice. Spektakle prezentowane są na czterech scenach: Dużej 
Scenie przy Nowym Świecie, Małej Scenie przy Nowym Świecie, Scenie przy 
alei Przyjaźni oraz Scenie Bajka w budynku Kina Amok. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

LEKCJE TEATRALNE Lekcje odbywają się po obejrzeniu spektaklu z repertuaru Teatru Miejskiego w 
Gliwicach. Mają formę  rozmowy z twórcami spektaklu (aktorami, reżyserem, 
dramaturgiem) lub teatrologiem. Podczas spotkań uczniowie i nauczyciele 
poznają różne konwencje teatralne i typy przedstawień, uczą się je analizować 
za pomocą nowoczesnych metod, szukają ciekawych kontekstów, zyskując 
pewność siebie i umiejętność swobodnej interpretacji dzieła scenicznego. 
Ponad to uczniowie będą mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach 
dotyczących estetyki słowa, improwizacji, DRAMY. 

b/d 5 zł od osoby Krystyna 
Hussak - 
Przybyło 

Około 40 minut 

POZNAŃ TEATR Kto podnosi kurtynę? Co to jest orkiestron? Skąd podpowiada sufler ? Na te i 
inne pytania poznacie odpowiedzi podczas godzinnej wycieczki po naszym 
teatrze. Pokażemy wam, gdzie, co i jak powstaje, opowiemy ile pracy trzeba 
włożyć w przygotowanie spektaklu, zobaczycie miejsca do których na co dzień 
widzowie nie mają wstępu. 

b/d 5 zł/os Krystyna 
Hussak – 
Przybyło, 

 
Katarzyna 
Wysłucha 

60 minut 

DZIECIĘCE STUDIO 
TEATRALNE 

Zadaniem proponowanych przez nas warsztatów teatralnych jest 
stymulowanie rozwoju młodego człowieka poprzez zabawę w TEATR oraz 
szeroko rozumiana edukacja teatralna. 

6-11 lat b/d Krystyna 
Hussak – 
Przybyło 

Dwa razy w 
tygodniu po 90 

minut 

http://teatr.gliwice.pl/


FAMILIJNE NIEDZIELE Z 
TEATREM - KREATYWNE 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

Twórcze spędzenie wolnego czasu z rodzicami – zacieśnianie więzi. 
Program skierowany do kreatywnych i ciekawych świata dzieciaków oraz ich 
rodziców, którzy pragną wspierać wszechstronny rozwój swoich pociech już 
od najmłodszych lat.  

5-13 lat b/d Krystyna 
Hussak – 
Przybyło 

 
Okazjonalnie 

TEATR SENIORA TEATR SENIORA to nowa propozycja działu edukacyjnego Teatru Miejskiego w 
Gliwicach, forma, która ma służyć MIŁOŚNICZEJ tj. AMATORSKIEJ – twórczości 
teatralnej. 

b/d b/d Krystyna 
Hussak – 
Przybyło 

 Dwa razy w 
tygodniu po 90 

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 

szkolenia dla nauczycieli i 
instruktorów teatralnych 

Chcemy dostarczyć nauczycielom inspiracji do własnych zajęć szkolnych oraz 
propozycje do przetestowania na lekcjach. Naszym celem jest również  
wsparcie osób, które prowadzą grupy teatralne, szukają nowych metod pracy, 
ale także chcą dzielić się własnym doświadczeniem. 

Nauczyciele i 
instruktorzy 

teatralni 

200 zł Krystyna 
Hussak – 
Przybyło 

24 godziny 

 


