
Nazwa instytucji: Teatr Muzyczny w Poznaniu     

Miasto / województwo: Poznań / wielkopolskie     

Adres strony 
internetowej: 

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

Organizator: Teatr Muzyczny w Poznaniu Fundacja Kulturalny Poznań      

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Teatr Muzyczny stawia na różnorodność umieszczając w swoim repertuarze 
pełny zakres gatunków, od klasycznej operetki poprzez koncerty, wieczory 
muzyczno-poetyckie, spektakle edukacyjne, przedstawienia dla dzieci i 
młodzieży po musicale. Wśród najnowszych premier są między innymi 
"Księżniczka Czardasza" oraz "Evita". 
 
Siedzibą teatru jest budynek Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych w centrum 
Poznania, w sąsiedztwie Starego Browaru oraz hotelu Novotel. Ze względu na 
niewystarczające warunki lokalowe dla działalności teatru istnieją plany 
przeniesienia jego siedziby do budynku, w którym wcześniej mieściło się kino 
Olimpia. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

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


COOLTURALNE SZKOŁY Od 2015 roku Fundacja Kulturalny Poznań organizuje corocznie konkurs 
Coolturalne Szkoły, którego Teatr jest partnerem. Projekt adresowany jest 
przede wszystkim do młodzieży – uczniów poznańskich liceów. Ma za zadanie 
pomóc w rozwoju szkolnych kół teatralnych, zapewnić zdrową rywalizację 
między szkołami oraz ich promocję. Wymienione cele zostaną osiągnięte 
poprzez konkurs na najlepsze przedstawienie teatralne, które zostają 
nagrane, a następnie umieszczone w Internecie. Kolejnym etapem projektu 
jest ocena przedstawień przez społeczność internetową. Trzy szkoły, które 
uzyskają największą ilość głosów, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w 
warsztatach. Każda szkoła będzie miała przydzielonego tutora – aktora z 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, który poprowadzi warsztaty oraz pomoże 
szkolnym grupom teatralnym przygotować się do gali finałowej. Podczas Gali 
Finałowej, odbywającej się na scenie Teatru, przyznawane są nagrody 
zarówno przez Jury, jak i przez publiczność zgromadzoną w Teatrze.  

Młodzież 
licealna                              

Zgłoszenie w 
konkursie 

Mateusz 
Frąckowiak 

3x9 H warsztaty z 
tutorami, 

8 H próby i gala 
finałowa 

"WYGINAM ŚMIAŁO 
CIAŁO - BY MI SIĘ 
CHCIAŁO!" 

Projekt edukacyjny "Wyginam śmiało ciało by mi się chciało!" będzie 
realizowany przez Teatr Muzyczny w Poznaniu przy okazji polskiej 
prapremiery musicalu dla dzieci "MADAGASKAR", która odbędzie się 
13.05.2017 r. Interdyscyplinarne działania edukacyjno-animacyjne z 
wykorzystaniem nowych technologii odbędą się na przestrzeni kilku 
miesięcy. Za pomocą form tradycyjnych oraz wirtualnych dotrzemy do 
kilkudziesięciu tysięcy odbiorców indywidualnych, grupowych oraz 
zaproszonych do wzięcia udziału dzieci. Wydana gra planszowa, 
przeprowadzone warsztaty i happeningi oraz stworzony „wirtualny 
instruktor” uczący, jak wykona piosenkę „Wyginam śmiało ciało” – z 
udziałem m.in. Mateusza Damięckiego – sprawią, że projekt będzie miał 
zasięg ogólnopolski. 

Dzieci ze szkół 
podstawowych 

Zapisy lub 
dostęp online 

Barbara 
Pawelec, 

Aleksandra 
Wróblewska 

Kwiecień-czerwiec 
2017 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 

     

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 



MADAGASKAR  Warsztaty wokalno-taneczne dla nauczycieli pozwalające przygotować 
piosenkę ,,Wyginam śmiało  ciało’’ przez klasy z pomocą wirtualnego 
instruktora.  

Nauczyciele 
szkół 

podstawowych 

Zgłoszenia  Barbara 
Pawelec 

2 h 

 


