
Nazwa instytucji: Teatr Muzyczny w Łodzi     

Miasto / województwo: Łódź / łódzkie     

Adres strony 
internetowej: 

www.teatr-muzyczny.lodz.pl  

    

Organizator: Miasto Łódź     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Teatr Muzyczny w Łodzi to pierwszy powojenny i przez jakiś czas jedyny teatr 
muzyczny w Polsce. Swoją działalność rozpoczął w 1945r. jako kontynuator 
tradycji wiedeńskiej „Lutni”. W ciągu ponad 70 lat działalności Teatr 
Muzyczny w Łodzi dał blisko dwieście premier, wystawiając operetki, 
musicale, komedie muzyczne, wodewile, rewie i bajki muzyczne. Obecnie 
teatr jest instytucją kultury, która służy mieszkańcom całego regionu 
łódzkiego. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

„MUZYCZNY Z BLISKA” Oferta dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb zamawiającego i może 
obejmować: wycieczkę za kulisami, gry i zabawy teatralne, spotkania z 
artystami oraz wykłady/warsztaty z zakresu np. prozodii lub emisji głosu. 

szkoły – różne 
poziomy  

Grupa do 30 
os. – 400 zł 

 
Grupa 

powyżej 30 
os. – 500 zł 

Anna Korzon-
Wnukowska 

Do tej pory 
zorganizowano 13 

spotkań, w których 
wzięło udział blisko 

600 uczniów z 
całego regionu. 

Każde trwało od 3 
do 4 godzin. 

„BLIŻEJ SCENY” Spotkania odbywają się raz w miesiącu w wybrany piątek w godzinach 
popołudniowych. Każde z nich poświęcone jest innej tematyce. Widzowie 
mogą zwiedzić teatr, spotkać się artystami oraz wziąć udział w warsztatach i 
wykładach przybliżających specyfikę pracy teatrów muzycznych. 

wszyscy 
zainteresowani 

5-15 zł 
 

(ceny 
preferencyjne 

dla 
studentów i 

seniorów) 

Koordynator i 
prowadzący: 

Anna Korzon-
Wnukowska 

Do tej pory odbyło 
się 6 spotkań 

(każde trwało około 
3 godzin). 

 
= ok. 18 godzin 

http://www.teatr-muzyczny.lodz.pl/


„OTWARTA SCENA PRZY 
PÓŁNOCNEJ” 

Program skierowany jest do zespołów muzycznych i grup teatralnych, 
chórów, wokalistów i tancerzy, którzy chcieliby zaprezentować swoje 
umiejętności szerszej publiczności. Teatr udostępnia im scenę i zaplecze 
techniczne, umożliwiając profesjonalny występ. 

soliści, grupy i 
zespoły 

muzyczne i 
teatralne 

 
od 16 do 35 

roku życia 

bezpłatne Katarzyna 
Potyralska-

Stach 

Program 
wystartował wiosną 

2016 roku. 
 

W ramach 
programu do chwili 

obecnej 
zaprezentowały się 

4 podmioty. W 
przygotowaniu są 

kolejne dwa 
koncerty.  

„NIEZŁA SCENA!” - 
WARSZTATY TEATRALNE 

Warsztaty dla zebranej w danym sezonie grupy odbywają się raz w tygodniu i 
są podzielone na trzy bloki tematyczne: praca z tekstem (interpretacja 
tekstów dramatycznych, poezji i prozy; ćwiczenia logopedyczne oraz trening 
techniki wymowy), emisja głosu i zajęcia wokalne (nauka prawidłowego 
oddychania i artykulacji, nauka śpiewu), zajęcia taneczne i plastyki ciała 
(poznanie świadomości własnego ciała oraz pojęć z zakresu pantomimy).  

14-19 lat od 80 zł do 
130/miesiąc 

Wykładowcy 
stali: 

Zuzanna 
Dinter-

Markowska; 
Agata 

Ostrowska 
 

Wykładowca 
dodatkowy w 

bieżącym 
sezonie: 

Dorota 
Bielska 

Trwa trzeci sezon 
warsztatów. Od 

początku istnienia 
grupy odbyło się 

ponad 100 spotkań 
(każde trwało około 

3 godzin). 
 

= ok. 300 godzin 

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 

 


