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Istotną część działań teatru zajmuje organizacja wydarzeń zewnętrznych o tematyce poli-
tycznej, naukowej, medycznej i kulturalno-rozrywkowej. Wielokrotnie w naszym gmachu 
gościliśmy podczas swoich jubileuszy i innych ważnych okazji, takie firmy i instytucje, jak: 
Bussines Centre Club, Polish Market, Telewizję Polską, Polsat, TVN, Bank BPH, Sal Op-
penhaim, Fundację Teraz Polska, Paszporty „Polityki”, Stowarzyszenie Komunikacji Mar-
ketingowej SAR, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Kino Świat, Forum Film Poland.

W naszych mniejszych i kameralnych salach odbywały się liczne konferencje, sympozja 
naukowe, pokazy mody, warsztaty tematyczne, jubileusze, gale okolicznościowe i wiele 
innych wydarzeń organizowanych m. in. przez Narodowy Bank Polski, Polską Wytwór-
nię Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, KGHM Polska Miedź, 
HiPP, Instytut im. Adama Mickiewicza i TDR Studio Mody.

To w naszych stylowych wnętrzach, z naszą oprawą, także muzyczną, firmy te postanowiły 
podjąć i uhonorować swoich gości. Lista tych wydarzeń jest długa i różnorodna. Szerokie 
spektrum możliwości teatru, doświadczenie z jednej strony i rzetelność, profesjonalizm 
oraz szacunek dla naszych potencjalnych partnerów z drugiej strony, stanowią istotę wza-
jemnej, owocnej współpracy. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą organizacji imprez  
w salach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

fo
t. 

K
. B

ie
liń

sk
i/T

W
-O

N

The Teatr Wielki - Polish National Opera offers a broad range of artistic activity, cul-
tivating, therefore, its tradition spanning over more than 200 years; it stages pro-
ductions from a diverse opera and ballet repertoire, master-pieces by Polish and 
foreign composers, world classics, and pieces by contemporary authors.
A small but significant part of the theatre’s activity involves the organisation of 
external events focussed on po-litical, scientific, and medical issues, as well as cul-
ture and entertainment. On many occasions, including our jubilee celebrations and 
other special events, we had a chance to have as our guests companies and insti-
tutions such as the Business Centre Club, Polish Market, Polish Television, Polsat, 
TVN, BPH Bank, Sal Oppenhaim, “Teraz Polska” Foundation, “Polityka” Passports, 
the SAR Marketing Communication Association, the Polish Brotherhood of Gutten-
berg Knights, Kino Świat, and Forum Film Poland.
Our smaller and more intimate rooms have hosted multiple conferences, scienti-
fic symposia, fashion shows, thematic workshops, jubilee celebrations, galas, and 
many other events organised by the National Bank of Po-land, the Polish Security 
Printing Works, the Polish Society of Allergology, KGHM Polska Miedź, HiPP, the 
Adam Mickiewicz Institute, and the TDR Fashion Studio, to name but a few.
It is in our stylish interiors, and with our services, including musical settings, that 
these companies decided to receive and honour their guests. The list of events is 
long and varied. The wide spectrum of the theatre’s capac-ity, plus the reliability 
and professionalism on the one hand, and respect for our potential partners on the 
other, all constitute the essence of a mutual and successful cooperation.
We kindly invite you to familiarise yourself with the package for room and hall rental 
that the Teatr Wielki - Polish National Opera has on offer.
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Dysponujemy jedną z największych scen na świecie o powierzchni 1150 m2, szerokości 
36,5 m, wysokości do stropu technicznego 34,3 m. Szerokość otworu sceny wynosi 17,45 
m, a wysokość 10,5 m. W jej wyposażeniu znajduje się 6 hydraulicznych dwupoziomowych 
zapadni, zascenie z mobilną sceną obrotową, 2 kieszenie boczne z 4 napędzanymi elek-
trycznie wózkami w każdej, system ponad 100 sztankietów do podwieszania dekoracji,  
8 mostów oświetleniowych, 3 ekrany (biały, grafitowy, szary) o wymiarach 18 m x 23 m. 
Nad fosą orkiestry istnieje możliwość zawieszenia na będącej na wyposażeniu TW-ON 
kratownicy, na której można zamocować aparaty oświetleniowe lub nagłośnienie o łącz-
nej wadze max. 450 kg. Dużym udogodnieniem jest winda towarowa o udźwigu 2 ton, 
którą z poziomu ulicy można przewozić urządzenia i elementy o dużych gabarytach (sce-
nografia, nagłośnienie, oświetlenie), a nawet samochody do scenicznej prezentacji. Na 
zapleczu sceny, na jej poziomie znajduje się poczekalnia dla artystów, charakteryzatornia, 
mała sala baletowa oraz liczne garderoby.

Widownia mieści na parterze, w amfiteatrze i na 3 balkonach 1736 osób. Jest ona utrzy-
mana w tonacji biało-perłowej z oszczędnymi złoceniami. Wygodne fotele mają kolor 
jasnoamarantowy. Całość dopełniają dekoracyjne kurtyny: srebrna lub purpurowa oraz 
złote obramowanie otworu scenicznego. Fosa orkiestry w zależności od potrzeb może być 
zabudowana, co powiększa powierzchnię sceny. Powyższe możliwości techniczne pozwa-
lają na niestandardowe wykorzystanie tego wnętrza np. na ustawienie widowni na scenie, 
czy instalację elementów scenografii na widowni. Sala MoniuSzki
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MONIUSZKO AUDITORIUM

We have at our disposal one of the largest halls in the world, with 1150 m2 of ava-
ilable space, a width of 36.5 m, and a height to the technical ceiling of as much as 
34.3 m. The aperture of the stage is 17.45 m-wide and 10.5 m-high. The available 
equipment comprises 6 hydraulic and double-level trapdoors, a rear stage with 
a revolving stage, two wing stages with four electric-driven carts in each, a sys-
tem comprising over 100 stage barrels, eight lighting bars, and three 18 m x 23 
m projection screens (white, graphite, gray). It is also possible to hang our own 
truss over the orchestra pit, on which lighting or sound equipment (with a maxi-
mum total weight of 450 kg) can be attached. An extra convenience is a freight lift 
with a lifting capacity of 2 tonnes, which can transport equipment and bulky ele-
-ments (set design, sounding, lighting), and even cars for presentation on stage, 
directly from street level. At the back stage, level with it, there is a waiting room 
for the artistes, a make-up room, a small ballet hall, and multiple dressing rooms. 
The seats situated on the ground floor, in the amphitheatre, and on three bal-
conies can accommodate 1736 specta-tors. Their ornamentation involves white 
and pearl colours with modest gilt decorations. The comfortable seats are colo-
ured in light amaranth. The whole is completed with decorative curtains, either 
silver or purple, and the golden outline of the stage aperture. The orchestra pit 
may, as required, be covered, which provides additional space on the stage. The 
above-mentioned technical capacity allows exceeding the standard usage of the 
interiors, including, among other things, putting seats on the stage or the assem-
bly of set designs in the auditorium.
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AUDIENCE - 1736 SEATS



widownia – 1736 MiejSc fot. K. Bieliński/TW-ON

fot. K. Bieliński/TW-ON

fot. arch. TW-ON

fot. arch. TW-ON fot. arch. TW-ON

fot. archiwum TW-ON

fot. SAR Marketing Communication Association

haSłowo

fot. Agencja Allegro, PKN Orlen.

fot. Agencja Allegro, PKN Orlen. fot. archiwum TW-ONfot. arch TW-ON

fot. archiwum TW-ON

fot. IDFX Agency fot. Małgorzata Szabłowska



Sala MłynarSkiego

Scena Kameralna o powierzchni 270 m² i widownią na 248 miejsc charakteryzuje się na-
strojowym wnętrzem oraz wyjątkową atmosferą. Zaletą tego miejsca jest znajdujące się 
obok małe Foyer z możliwością wykorzystania go na poczęstunek. Na zapleczu sceny 
znajduje się kilka garderób oraz bufet. Sala doskonale nadaje się na wszelkiego rodzaju 
niewielkie koncerty, konferencje, sympozja czy warsztaty tematyczne.

Dane techniczne sceny:
- wysokość: 13,95 m
- szerokość: 20 m
- wysokość otworu sceny: 6,43 m 
- 17 sztankietów 
- 3 mosty świetlne 
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MŁYNARSKI  HALL

The 270 m2 Chamber Hall with an auditorium for 248 people is characterised 
by a romantic interior and a special atmosphere. One asset of the hall is a small 
lobby located just next to it that can be used for food and drinks. The backstage 
houses several dressing rooms and a snack bar. The hall is perfect for various 
small concerts, confe-rences, symposia, and thematic workshops.

Technical specification:
-  height: 13.95 m
-  width: 20 m
-  stage aperture height: 6.43 m
-  17 stage barrels
-  3 lighting bars
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AUDIENCE - 248 SEATS



Sale redutowe

Sale Redutowe to dawne sale muzealne, jedyne pomieszczenia teatru, w których całko-
wicie zachował się pierwotny wystrój zaprojektowany przez Antonio Corazziego. Mają one 
specyficzny kształt litery T, który pozwala podzielić je na 3 części purpurowymi kotarami 
(można je również rozsunąć lub zdjąć). Ich wnętrze charakteryzujące się bardzo dobrą 
akustyką, otoczone jest ozdobnymi galeriami z profesjonalnym oświetleniem. Sale wypo-
sażone są w podwieszany ekran i krzesła do ustawienia widowni. Istnieje także możliwość 
wybudowania sceny.
Estetyczne białe ściany, kolumny, drewniana posadzka, to idealny punkt wyjścia do aran-
żacji tych pięknych wnętrz na różnorodne style, w zależności od potrzeb i okoliczności.
Powierzchnia Sal Redutowych wynosi 540 m², wysokość to 8,22 m i może pomieścić  
w ustawieniu:
- koncertowym: 400 osób
- kolacji serwowanej: 320 osób
- przyjęcia stojącego: 600 osób
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The Redutowe Rooms are former museum halls, the only place in the theatre 
where the original decor by Antonio Corazzi has been preserved. Their specific, 
T-like shape, facilitates dividing them into three sections with purple curtains 
(which can also be drawn or taken off completely). The interiors, characterised 
by excellent acoustics, are surrounded by professionally-lit decorative galle-
ries. The rooms are equipped with a suspended screen and chairs for the easy 
arrangement of the auditorium. There is also the possibility of erecting a stage. 
Aesthetically pleasing white walls and columns, and wooden flooring, form the 
perfect basis for arranging these beautiful interiors to embody different styles, 
as the situation and needs require.
The 8.22 m high Redutowe Rooms, with its 540 m2 floor, can accommodate:  
-  400 persons in concert arrangement
-  320 persons in dinner arrangement
-  600 persons in banquet arrangementREDUTOWE ROOMS
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Foyer główne

Przestronne Foyer o powierzchni ok. 860 m² usytuowane jest na poziomie pierwszego 
piętra teatru, w miejscu dawnej Loży Cesarskiej, z bezpośrednim wyjściem na taras. Wy-
korzystywane jest na uroczyste przyjęcia odbywające się po części artystycznej, ale służy 
także do organizacji niewielkich koncertów i różnorodnych spotkań. Jego ozdobą są mar-
murowe posadzki, stiukowe ściany, filary, kryształowe kandelabry oraz ogromne żyran-
dole.

Przestrzenne wnętrze pozwala na organizację różnorodnych imprez, takich jak:
- przyjęcie stojące dla 1700 osób
- kolacja serwowana dla 700 osób
- pokaz mody
- konferencja
- sympozja naukowe
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THE MAIN FOYER

A spacious lobby with an area of approx. 860 m2 is located at the level of the 
theatre’s first floor, in the place of the former Emperor’s Box, with direct exit 
to the terrace. It serves as a venue for formal receptions after performances, 
but small concerts and various meetings are also organised there. Its special 
ornaments are the marble floors, stucco walls, pillars, crystal candelabra, and 
large chandeliers.

The large interiors allow the organisation of a variety of events, including:
-  banquets for 1700 guests,
-  dinners for 700 guests,
-  fashion shows,
-  conferences,
-  scientific symposiums.
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taraS

Taras Główny o powierzchni 132 m², z pięknym widokiem na Plac Teatralny i odrestau-
rowany Pałac Jabłonowskich, bezpośrednio przylega do Foyer Głównego. Stanowi on do-
datkową powierzchnię do wykorzystania podczas organizacji imprez w gmachu teatru. 
Doskonale sprawdza się w sezonie wiosenno-letnim na organizację kameralnych i orygi-
nalnych spotkań. THE MAIN TERRACE

The Main Terrace, measuring 132 m2, with a beautiful view of Teatralny Square and 
the renovated Jabłonowski Palace, is directly adjacent to the Main Lobby. It consti-
tutes additional space to be used for events organised in the theatre and is perfect 
for small and original meetings in the spring-summer season.
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wszystkich państwa zainteresowanych współpracą z nami zapraszamy do kontaktu z działem Organizacji imprez:
saleteatru@teatrwielki.pl 

Kierownik Działu Organizacji Imprez – Sylwia Szewczyk 
sszewczyk@teatrwielki.pl
t. 22 69 20 518
M. 502 737 009

Specjalista ds. Organizacji Imprez – Monika Kloczkowska
mkloczkowska@teatrwielki.pl
T. 22 69 20 578
M. 603 960 425

Specjalista ds. Organizacji Imprez – Lucyna Kantor
lkantor@teatrwielki.pl
T. 22 69 20 578 

KOntaKt



wszystkich państwa zainteresowanych współpracą z nami zapraszamy do kontaktu z działem Organizacji imprez:
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Everyone interested in cooperation with us,  please contact the Commissioned Events Department:
saleteatru@teatrwielki.pl 

CONTACT

Head of the Event Management Department – Sylwia Szewczyk
sszewczyk@teatrwielki.pl     
T. +48 22 692 05 18
M. +48 502 737 009

Event Management Manager – Monika Kloczkowska
mkloczkowska@teatrwielki.pl
T. +48 22 692 05 78
M. +48 603 960 425

Event Management Manager – Joanna Krukowska
jkrukowska@teatrwielki.pl  
T. +48 22 692 05 78
M. +48 514 116 202




