
Nazwa instytucji: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury     

Miasto / województwo: Warszawa / mazowieckie     

Adres strony 
internetowej: 

http://mteatr.pl/      

Organizator: Województwo Mazowieckie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Mazowiecki Teatr Muzyczny – MTeatr – teatr muzyczny powołany od podstaw 
Uchwałą Nr 42 Sejmiku województwa mazowieckiego z 25 kwietnia 2005 r., 
obecnie pod nazwą Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury. Jego 
p.o. Dyrektora od 17 października 2016 jest Iwona Wujastyk. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

FESTIWAL SZTUK 
ARTNOBLE - KONCERT 
LAUREATÓW 2015 

ArtNoble – nagroda dla wyróżniającej się „artOsobowości Twórczej” za 
najlepszy dyplom w zakresie sztuk wizualnych i muzycznych z publicznych 
uczelni artystycznych, oryginalnej osobowości artystycznej, pełnej pasji i 
artEnergii twórczej, której praca/prace zrealizowane są na europejskim 
poziomie i przykuwają uwagę odbiorców. Wydarzenie odbyło się6 listopada 
2016 r. 

Dzieci w 
wieku 8 – 13 

lat 

Wstęp wolny, 
po 

wcześniejszym 
zgłoszeniu 

b/d 1,5 h 

BAJKOWY BALET „Bajkowy Balet” to spektakl, w którym z najmłodszymi widzami spotkają się 
tańczące postaci z najsłynniejszych bajek, które występują w spektaklach 
baletowych. Opowieści snute słowem i tańcem, często w humorystyczny 
sposób, są rozrywką, ale i przystępną nauką dla dzieci.  19 listopada 2016 

Dzieci w 
wieku 5 – 10 

lat 

Zakup biletu 
w cenie 15 zł 

Ewa Budny-
Orłowska 

1 h 

MIKOŁAJKI DLA DZIECI: 
ROZTAŃCZONE 
OPOWIEŚCI KRÓLOWEJ 
ŚNIEGU 

Widowisko edukacyjno-rozrywkowe połączone z warsztatem baletowym i 
animacją Czarodzieja miało miejsce 3 grudnia 2016 r. 

Dzieci w 
wieku 5-10 

Zakup biletu 
w cenie 15 zł 

Ewa Budny-
Orłowska 

2 h 

http://mteatr.pl/


HEJŻE HEJ, HEJŻE HA! 
OPOWIEŚCI Z POLSKIM 
PRZYTUPEM! 

Koncert opowiadający muzyką i tańcem o polskiej tradycji i kulturze. Podczas 
spektaklu dzieci poznają polskie tańce narodowe, obejrzą i dotkną 
oryginalnych strojów szlacheckich i ludowych, a barwne tańce i przyśpiewki 
sprawią że każdy poderwie się do tańca. Esencja tradycji i folkloru podana w 
formie stworzonej specjalnie dla dzieci. 28 stycznia 2017 r. 

Dzieci w 
wieku 8 – 14 

lat 

Zakup biletu 
w cenie 15 zł 

Ewa Budny-
Orłowska 

2 h 

DON KICHOT I SPÓŁKA 
ZOO + BAL 
KARNAWAŁOWY. 

Taneczna podróż do słonecznej Hiszpanii w którą zabierze nas legendarny Don 
Kichot, poznamy jego przyjaciółkę Kitri, z którą zatańczą sewillę, flamenco a 
także wykonają najsłynniejsze pas baletowe w hiszpańskim stylu. Moc energii 
i radości na scenie uwieńczy kolorowy Bal Karnawałowy. 25 lutego 2017 r. 

Dzieci w 
wieku 3-10 

lat 

Zakup biletu 
w cenie 15 zł 

Ewa Budny-
Orłowska 

2 h 

MEEOW - ŻYWA LEKCJA 
MUZYKI Z WARSZTATAMI 

Koncert i warsztaty mają na celu przede wszystkim edukację muzyczną dzieci, 
przybliżenie im budowy instrumentów oraz bezpośrednią zabawę z muzyką. 
Są to zajęcia silnie angażujące uczestników do wspólnego spędzania czasu 
podczas warsztatów. 25 marca 2017 r. 

Dzieci w 
wieku 5 – 12 

lat 

Zakup biletu 
w cenie 20 zł 

Zespół 
Meeow 

1,5h 

„O RYBAKU I ZŁOTEJ 
RYBCE” 

Wydarzenie prócz walorów artystycznych niesie za sobą również walory 
edukacyjne wynikające z fabuły znanej wszystkim historii. Spektakl kukiełkowy 
będzie miał miejsce 22 kwietnia 2017 r.  

Dzieci w 
wieku 3 – 10 

lat 

Zakup biletu 
w cenie 20 zł 

Teatru Laliki i 
Aktora 

2h 

O WILKU I CZERWONYM 
KAPTURKU 

Znana wszystkim historia bajkowa w wykonaniu teatru lalki, jednego z 
pierwszych wyspecjalizowanych teatrów kierującego swój przekaz do 
najmłodszych. Wydarzenie odbędzie się 13 maja 2017 r. 

Dzieci w 
wieku 3 – 10 

lat 

Zakup biletu 
w cenie 20 zł 

Teatru Laliki i 
Aktora 

2h 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 
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docelowa 
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