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CENTRUM KULTURY
I SPORTU
W PRUSZKOWIE
Nowoczesne Centrum o modernistycznej bryle
usytuowane przy Al. Jerozolimskich tuż przed
wjazdem do miasta Pruszkowa, sąsiadujące
z Halą Znicz i Stadionem Znicz oraz Parkiem
Potulickich w Pruszkowie.

Lotnisko Chopina 16 km
Dworzec Centralny 18 km
Parking naziemny i podziemny
łącznie 319 miejsc parkingowych
z bezpośrednim dostępem do obiektu
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:
tel. 668 999 635
mail: biuro@ckis.pruszkow.pl

www.ckis.pruszkow.pl

SALA WIDOWISKOWA
- powierzchnia całkowita: 555m2
- powierzchnia sceny: 110m2
- 2 poziomy, 4 wejścia
- widownia: 398 miejsc
- reżyserka
- system projekcji kinowej,
system sterowania Creston,
projekcja przednia i tylna
FOYER SALI WIDOWISKOWEJ
- powierzchnia całkowita: 450m2
- 2 poziomy, 4 wejścia
- oświetlenie zewnętrzne,
naturalne oraz wewnętrzne
architektoniczne
- funkcjonalność: wernisaże,
bankiety, imprezy towarzyszące
wydarzeniom odbywającym się
w Sali Widowiskowej, warsztaty, pokazy mody
SALA AUDYTORYJNA
- powierzchnia całkowita: 202m2
- 1 poziom, 4 wejścia
- widownia: 208 miejsc,
fotele konferencyjne
- ekran projekcyjny, projektor
mobilny system sterowania
Creston

GDAŃSKI TEATR
SZEKSPIROWSKI,
czyli puść wodze fantazji

chomych platform sceny i widowni, były nie lada wyzwaniem dla pracujących nad projektem architektów.
Dzięki tym rozwiązaniom GTS jest miejscem, którego
wnętrze samo w sobie jest niezapomnianą scenograﬁą dla organizowanych w nim wydarzeń, a możliwość
dowolnego dostosowania miejsca sceny i układu widowni do potrzeb organizatora, czyni go niepowtarzalnym w skali kraju i świata.

W poszukiwaniu miejsc niepowtarzalnych, do któr ych chce się wielokrotnie
wracać, miejsc z duszą, zaskakujących i pięknych jednocześnie, tr zeba wybrać
się do Gdańska. W 2014 roku otwarto tam niezwykły teatr, któr y nazwano
imieniem dramaturga wszechczasów, Williama Szekspira. To nie tylko jeden
z najciekawszych na świecie przykładów zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim inspirujący obiekt, który gwarantuje organizację
niezapomnianego wydarzenia.

Odważny, nowatorski projekt włoskiego architekta
Renato Rizziego zyskał uznanie w postaci ważnych
międzynarodowych nagród architektonicznych oraz publikacji w ponad 60 czasopismach poświęconych architekturze, dizajnowi i turystyce na całym świecie. GTS
jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów
z Polski oraz zagranicy. Jego niezwykła historia i architektura przyciągają nie tylko zwiedzających – na odbywające się codziennie zwiedzanie teatru z przewodnikiem (które może być też elementem wydarzenia organizowanego w teatrze), ale również organizatorów
wydarzeń, którym zależy na unique venue.
O wyjątkowości Teatru Szekspirowskiego świadczy
również szczególna otwartość i dostępność, zarówno

Fot: Dawid Linkowski

w kontekście przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami rozwiązań architektonicznych, jak również
działalności instytucji, otwartej na integrację wszystkich widzów i uczestników wydarzeń. Najlepszym
przykładem są tu takie wydarzenia, jak międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku cykl Teatry
Europy i Świata czy projekt „Teatralny Pasjans” oraz
Budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (GTS) mieści się w ścisłym cen-

powstające na jedyną w Polsce scenę elżbietańską

trum Gdańska, na obrzeżach historycznej zabudowy Głównego Miasta. Jest jedy-

inscenizacje dzieł Williama Szekspira grane, jak za

nym na świecie obiektem teatralnym, łączącym w sobie teatr w typie pudełkowym

czasów jego życia.

– zwany też klasycznym lub włoskim – oraz teatr elżbietański, będąc jednocześnie
jednym z najnowocześniejszych współczesnych teatrów oraz rekonstrukcją
XVII–wiecznego gdańskiego teatru zwanego Szkołą Fechtunku. Pierwowzór GTS
był pierwszym publicznym teatrem ówczesnej Rzeczypospolitej.
Gdański Teatr Szekspirowski jest pierwszym od ponad 40 lat teatrem dramatycznym w Polsce wybudowanym od podstaw. O tym, że jest to miejsce niezwykłe,

wnętrze XVII-wiecznego gdańskiego teatru elżbietańskiego, ale również fakt, że to
jedyny na świecie teatr z otwieranym dachem i całkowicie adaptowalną sceną i widownią. Nietypowy dla współczesnych czasów układ galerii dla widzów, okalających
scenę elżbietańską i specyﬁka przestrzeni Sali głównej teatru, zbudowanej z 56 ru-
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Fot: Dawid Linkowski

świadczy nie tylko to, co najbardziej widoczne – otoczona murem na kształt średniowiecznych miast solidna antracytowa bryła, mieszcząca w sobie zrekonstruowane

WNĘTRZE JAK WIELOFUNKCYJNA SCENOGRAFIA

rtów i spektakli, przez kongresy, konferencje i spotka-

Dla branży MICE Gdański Teatr Szekspirowski to miejsce, które inspiruje do nie-

nia biznesowe, po wesela, wigilie ﬁrmowe i bale kar-

szablonowego podejścia do organizacji eventów, konferencji i wszelkiego rodzaju

nawałowe. Z ekipami z całego świata realizował

spotkań. Organizatorzy, wybierając Gdański Teatr Szekspirowski jako przestrzeń dla

najbardziej zaawansowane technicznie spektakle

swojego wydarzenia, z pewnością docenią piękne drewniane wnętrze, z nietypo-

i koncerty. Może obsłużyć technicznie wydarzenie lub

wym układem trzech poziomów galerii dla widzów, okalających z trzech stron par-

nadzorować ekipę techniczną organizatora.

ter, który – dzięki ruchomym platformom – może pomieścić 195 osób siedzących
na obitych białą skórą wygodnych fotelach, bądź 250 osób na miejscach stojących

ZMIANY SPOWODOWANE EPIDEMIĄ

przy scenie elżbietańskiej, lub też 280 osób siedzących przy okrągłych stołach pod-

Wszyscy działamy obecnie w rzeczywistości zmienio-

czas uroczystej gala meeting. Może również stać się podłogą taneczną dla bli-

nej przez pandemię. Zarówno właścicieli obiektów, jak

sko 800 osób podczas koncertu lub wewnętrznym dziedzińcem pod gołym niebem,

i organizatorów wydarzeń obowiązują nowe zasady dla

gdy zostanie otwarty ogromny, mający powierzchnię 420 metrów kwadratowych

bezpieczeństwa uczestników. W Teatrze Szekspirow-

i ważący łącznie 160 ton dach teatru.

skim za regulamin udziału w wydarzeniu odpowiedzial-

W ofercie wydarzenia mogą zostać ujęte takie elementy, jak: spektakl lub jego

ny jest jego organizator. Jest on zobowiązany stworzyć

fragment, dedykowany happening artystyczny, akrobacje na szarfach podwieszo-

taki regulamin i przesłać go do akceptacji Wojewódz-

nych do dachu sali, koncert muzyki dawnej lub współczesnych gwiazd sceny muzycz-

kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

nej, a także zwiedzanie teatru z przewodnikiem dla wszystkich gości wydarzenia.

Organizator wydarzenia jest również odpowiedzialny

Niezapomnianym wydarzeniem jest, trwające zaledwie 3 minuty, otwarcie dachu te-

za zebranie od wszystkich uczestników oświadczeń

atru, którego dwa skrzydła podnoszą się do pionu po obydwu bokach Sali głównej

o stanie zdrowia wraz z danymi kontaktowymi oraz

nad głowami zgromadzonych gości.

za przechowywanie ich przez okres 2 tygodni.

Wydarzenie można również podzielić na kilka „scen” – do dyspozycji organizato-

Gdański Teatr Szekspirowski posiada środki do de-

rów jest nietypowe, drewniane, podwieszane do stropu foyer teatru, sale wystaw

zynfekcji dłoni przy wejściach do budynku oraz we

na poziomie -1, a także zewnętrzny taras i dziedzińce w obrębie 7-metrowej wyso-

wszystkich sanitariatach. Wszystkie przestrzenie teatru

kości muru, mogące pomieścić jednorazowo około 400 osób. Atrakcją jest też spa-

po wydarzeniach odbywających się z udziałem publicz-

cer po ścieżce spacerowej, znajdującej się na całej długości muru otaczającego

ności są dezynfekowane. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez GTS zobowiązani są do podpisania

właściwy budynek teatru.

oświadczenia o stanie zdrowia i pozostawienie danych

WSPARCIE W ORGANIZACJI WYDARZENIA
Zespół merytoryczny i techniczny Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego służy

kontaktowych – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.

organizatorom wydarzeń wsparciem w zakresie organizacji wydarzenia oraz wzbogacenia go o ewentualne elementy artystyczne. Zespół techniczny teatru ma wie-

Magdalena Hajdysz

loletnie doświadczenie w organizowaniu i obsłudze wszelkich wydarzeń – od konce-

Fot: Matteo Piazza

SPECYFIKA GTS
Gdański Teatr Szekspirowski jest teatrem
impresaryjnym, nieposiadającym
swojego zespołu aktorskiego i otwartym
na różnorodne wydarzenia artystyczne
oraz komercyjne.
Misją Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
jest stworzenie i prowadzenie w Gdańsku
prężnego ośrodka kulturalnego – artystycznego i edukacyjnego – o randze międzynarodowej oraz stworzenie turystycznej
destynacji kulturowej.

W. Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk
tel.: +48 691 082 277

TeatrSzekspirowski.pl
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Fot: Gdański Teatr Szekspirowski/materiały prasowe

AUTENTYCZNOŚĆ PRZESTRZENI
ZAPEWNIA SZCZEROŚĆ EMOCJI
AUTENTYCZNOŚĆ. TO TERMIN ISTOTNY W BRANŻY MICE I JEDEN Z NAJPOPULARNIEJSZYCH
OBECNIE TRENDÓW. POZWALA SKUTECZNIE PRZYCIĄGNĄĆ UWAGĘ I ZACHWYCIĆ
UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ. DLATEGO, ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES I WYRÓŻNIĆ SIĘ
NA TLE KONKURENCJI TRZEBA OPOWIEDZIEĆ CIEKAWĄ HISTORIĘ,
ZASKOCZYĆ NIESZTAMPOWYM WNĘTRZEM I ZAPEWNIĆ WRAŻENIA ARTYSTYCZNE
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. TO WSZYSTKO OFERUJĄ OBIEKTY KULTURY.

Muzeum, ﬁlharmonia czy teatr już dawno przestały być jednowymiarowymi obiektami, kojarzonymi głównie z ich funkcją kulturową czy edukacyjną. Dziś wiele z nich to wielofunkcyjne, bardzo
atrakcyjne przestrzenie, w których bez problemu można zorganizować niemal każde wydarzenie – kongres naukowy, elegancką galę czy spotkanie integracyjne. Dodatkowo niebanalne
miejsce zapewnia unikatową scenerię każdego eventu. Co może zachwycić gości bardziej, niż event w autentycznej przestrze-
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ni – w podziemiach kopalni, na deskach teatru, w jedynym
w swoim rodzaju muzeum czy unikatowym centrum edukacyjnym? Doświadczenie prawdziwych i szczerych emocji gwarantowane. Tego typu venues są również wybierane przez ﬁrmy,
którym zależy na podkreśleniu szczególnego charakteru zlecanego przez nie eventu, chcące nadać mu prestiżu. Pamiętajmy, że
mówimy zarówno o zabytkowych budynkach, z wielkimi, monumentalnymi salami i bogatym wystrojem wnętrz, ale także o po-

Obiektów kultury, w których równocześnie mogą odbywać się
wydarzenia dla grup MICE, jest w Polsce całkiem sporo. Oferta
w ostatnich latach uległa poza tym zauważalnej poprawie, co jest
dobrą wiadomością dla zleceniodawców i agencji, cały czas poszukujących nowych, oryginalnych venues, którymi mogą zaskoczyć swoich gości. Dla event managerów istotne jest także
to, że tego typu obiekty, z racji prowadzonej na co dzień działalności (koncerty, spektakle), dysponują zazwyczaj profesjonalnym
sprzętem i zapleczem technicznym, pozwalającym na przygotowanie różnego typu wydarzeń. Jednym z takich miejsc jest
bez wątpienia Gdański Teatr Szekspirowski. – O jego niezwykłości świadczy nie tylko to, co obecnie najbardziej widoczne – otoczona murem na kształt średniowiecznych miast solidna
antracytowa bryła, mieszcząca w sobie zrekonstruowane wnętrze XVII-wiecznego gdańskiego teatru elżbietańskiego, ale również fakt, że to obecnie jedyny na świecie teatr z otwieranym
dachem i całkowicie adaptowalną sceną i widownią – wylicza
Magdalena Hajdysz, rzecznik prasowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Organizatorzy eventów docenią wnętrze teatru,
z nietypowym układem trzech poziomów galerii dla widzów,
okalających z trzech stron parter, który – dzięki ruchomym
platformom – może pomieścić na siedząco 195 osób, 250 osób
na miejscach stojących przy scenie elżbietańskiej, lub też
280 osób siedzących przy okrągłych stołach podczas uroczystej gali. W czasie koncertu parter może stać się też podłogą
taneczną lub wewnętrznym dziedzińcem pod gołym niebem
(gdy otworzy się dach).
Na tle muzycznych instytucji w Polsce wyróżnia się Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Przyciąga nie tylko architekturą, lecz także nieszablonowym podejściem do
muzyki. Dwie sale koncertowe z nowoczesnym zapleczem
technicznym i wyjątkowymi walorami akustycznymi, imponu-

Fot: Filharmonia w Szczecinie/Filip Kacalski

OBIEKT KULTURY TO OBIEKT
WIELOFUNKCYJNY

Fot: Kopalni Soli Wieliczka/materiały prasowe

wstałych niedawno okazałych i spektakularnych pod względem
architektonicznym gmachach, świetnie łączących tradycję z nowoczesnością. W każdym z tych miejsc regularnie odbywają się
też ważne imprezy kulturalne, co dodatkowo nadaje im renomy
i wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju charakteru.

jący hol i dwie galerie dają szerokie możliwości organizacji koncertów, bankietów czy konferencji. Filharmonia w Szczecinie
oferuje również nowoczesne zaplecze techniczno-organizacyjne, w tym m.in. kinowy projektor w holu, który sprawdza się
jako powierzchnia reklamowa czy autopromocyjna, oprawa wizualna i muzyczna wydarzenia, ale także pozwala na organizowanie premier ﬁlmowych.
Świetną infrastrukturę udostępnia też nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Centrum Dziedzictwa Kulturowego (CDK),
działający w ramach Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie
(Centrum składa się w sumie z trzech obiektów – poza
wspomnianym CDK to jeszcze Stadion Piłkarski Znicz i Hala
Sportowa Znicz, gdzie również można organizować eventy).
To innowacyjna przestrzeń dla sportu, kultury i sztuki, przyciągająca organizatorów wydarzeń MICE, dzięki bogatej ofercie
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Fot: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Fot: Centrum Kultury I Sportu W Pruszkowie

wynajmu powierzchni konferencyjnych i eventowych (sala
widowiskowa, audytoryjno-baletowa, sale konferencyjne, foyer,
galeria).
Wielofunkcyjność jest również punktem rozpoznawczym
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W jednym miejscu
znajdziemy tam zaplecze niezbędne do organizacji wydarzeń
o najróżniejszym charakterze. Składają się na nie m.in. bogato
wyposażone centrum konferencyjne, dwupoziomowy parking
podziemny, część hotelowa i restauracja.
Zostając jeszcze przez chwilę w Gdańsku nie sposób nie wspomnieć o Nadbałtyckim Centrum Kultury, które oferuje zupełnie
niezwykłą przestrzeń – Centrum św. Jana (powstało w 1995 r.
w wyniku porozumienia pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury a Archidiecezją Gdańską, właścicielem kościoła św. Jana
w Gdańsku). To miejsce łączące funkcję sali koncertowej i wysta-
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wowej. Panuje tam niespotykany nigdzie indziej klimat, a profesjonalne i nowoczesne wyposażenie techniczne pozwala na organizację m.in. koncertów, pokazów, przedstawień, wystaw
i szeregu innych wydarzeń artystycznych, ale także ﬁrmowych.
Takie jest zresztą główne założenie prowadzonej w tym miejscu
działalności – wykreowanie miejsca otwartego na różnorodne
projekty i przedsięwzięcia, w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym dziedzictwem historyczno-kulturowym a współczesnością.

ZASKOCZYĆ AUTENTYCZNOŚCIĄ
Jak jeszcze zaskoczyć i zachwycić zaproszonych na event gości?
Poza prestiżem, można im zaproponować również nieoczywiste
lub niedostępne na co dzień wnętrza i atrakcje. Przykład?
Kopalnia Soli „Wieliczka”. To nie tylko jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce, ale również zaskakujące eventowe
venue. – Eventy pod ziemią łączą doznania wizualne, artystyczne i kulturalne z kulinarnymi. Poczucie przebywania w głębi ziemi, w otoczeniu górniczego dziedzictwa, wzmacnia poczucie
wyjątkowości organizowanego eventu. Wydarzenie można
połączyć ze zwiedzaniem, pobytem w tężni, noclegiem pod
ziemią lub na powierzchni czy z innymi atrakcjami – mówi
Monika Szczepa, rzecznik prasowy Kopalni Soli „Wieliczka”.
Eventy organizowane są w kilku komorach, znajdujących się
na głębokości od 110 do 135 m pod ziemią. Ich różnorodność
umożliwia przygotowanie nie tylko dużych wydarzeń, ale też kameralnych imprez czy niewielkich spotkań ﬁrmowych. Przykładowo, w komorze Warszawa odbywają się duże koncerty,
konferencje, bale, spektakle i pokazy ﬁlmowe, a w kaplicy św.
Kingi można zorganizować ślub czy koncert muzyki poważnej.
Zaskoczyć uczestników eventu da się również niebanalnym
venue w ciekawie zaprojektowanej przestrzeni miejskiej. To cechy wyróżniające Elektrownię Powiśle, w której historia dosłownie spotyka się z nowoczesnością. Na miejscu znajdziemy sklepy,
bary, restauracje, budynki biurowe, apartamenty na wynajem,
w przyszłym roku otwarty zostanie też 4-gwiazdkowy hotel
Barceló. Z punktu widzenia organizatorów MICE szczególnie
istotne są oczywiście przestrzenie eventowe, których nie brakuje. Charakteryzują się zróżnicowanym designem i charakterem
– od tych utrzymanych w stylu postindustrialnym, przez po-

KONTAKT:
T: +48 42 600 61 73
E: konferencje@ec1lodz.pl

tury Filmowej oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.
Doskonały pomysł na wywołanie efektu WOW proponuje
również Hydropolis – unikatowe centrum wiedzy o wodzie
we Wrocławiu. Obiekt powstał w 1893 r. i jest jednym z zabytków wrocławskiej architektury wodociągowej. To nie tylko wyjątkowy przykład rewitalizacji obiektu poprzemysłowego, ale też
świetna lokalizacja na event. Wystawa poświęcona wodzie mieści się w historycznym podziemnym zbiorniku wody czystej
– przed wejściem do obiektu zaproszeni na imprezę goście
muszą więc przejść przez jedyną w swoim rodzaju drukarkę
wodną. To najdłuższa tego typu instalacja w Europie, która mierzy aż 46,5 m długości. Na ścianie wody kreowane są różne wzory i napisy. Drukarka działa niczym kurtyna, rozchylając się
przed zwiedzającymi.

Fot: Elektrownia Powiśle/materiały prasowe

WARTOŚĆ DODANA

wierzchnie loftowe, po kameralną strefę o klubowo-salonowym
klimacie (wszędzie dostępny jest nowoczesny sprzęt audiowizualny). Eventy w Elektrowni Powiśle mogą odbywać się również
na placach zewnętrznych. Regularnie organizowane są tam koncerty, spektakle teatralne, seanse kinowe i wernisaże, jak i klasyczne konferencje, szkolenia czy spotkania dla klientów lub
pracowników.
Funkcje kulturalno-artystyczne, edukacyjne oraz MICE-owe
pełni też zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 w Łodzi.
To dawna elektrociepłownia z 1906 r. przekształcona w nowoczesne Centrum Nauki i Techniki. W ofercie obiektu znajduje się
m.in. secesyjna Hala Maszyn, sale konferencyjne czy Audytorium
(zlokalizowane w kotle dawnej elektrowni). Do tego atrakcyjne
tereny zewnętrzne na imprezy plenerowe. W EC1 siedzibę ma
również Planetarium, Kino Sferyczne, Narodowe Centrum Kul-
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Ogromną zaletą umiejscowienia wydarzeń MICE w obiektach
kultury jest też możliwość włączenia w scenariusz imprezy
dodatkowych atrakcji, charakterystycznych dla danego miejsca.
Mowa m.in. o występie artystycznym, spektaklu czy animacji.
Na popularności zyskują też spektakle angażujące publiczność,
których scenariusz jest modyﬁkowany w ten sposób, aby odpowiadał potrzebom klienta. Co więcej, w wielu przypadkach
uczestnicy eventu mogą wcielić się w rolę niektórych bohaterów
i wystąpić na scenie. To przeżycie, które z pewnością na długo
pozostanie w pamięci każdego z zaproszonych gości. – Oferujemy możliwość włączenia w organizowane wydarzenie naszych
stałych, repertuarowych koncertów, ale także stworzenie, z wykorzystaniem najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań scenicznych, dedykowanego koncertu bądź oprawy muzycznej
na żywo wraz z prowadzeniem i szerokim wykorzystaniem multimediów. Pozostajemy w kontakcie z agentami najlepszych polskich i zagranicznych artystów, dlatego muzyczną część możemy
dostosować do potrzeb organizatorów zgodnie z przyjętymi założeniami i koncepcją marketingową – zapewnia Dorota Serwa,
dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Hajdysz z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. – W ofercie wydarzenia mogą
zostać ujęte takie elementy, jak: spektakl lub jego fragment,
dedykowany happening artystyczny, akrobacje na szarfach pod-
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wieszonych do dachu sali, koncert muzyki dawnej lub współczesnych gwiazd sceny muzycznej, a także zwiedzanie teatru
z przewodnikiem dla wszystkich gości wydarzenia. Niezapomnianym wydarzeniem jest, trwające zaledwie trzy minuty,
otwarcie dachu teatru, którego dwa skrzydła podnoszą się
do pionu po obydwu bokach sali głównej, nad głowami zgromadzonych gości – mówi Magdalena Hajdysz.
Na uwagę zasługuje też oferta mieszczącego się w historycznym budynku Warszawskiego Domu Technika NOT Teatru
Avangarda. To praktycznie gotowy pomysł na event utrzymany
w formule „Kolacji Teatralnych” – wieczór rozpoczyna się kolacją przy balowych stołach, później przychodzi czas na część teatralną (spektakle na licencji Krakowskiego Teatru Komedia).
Warszawski Dom Technika NOT dysponuje poza tym sześcioma
w pełni wyposażonymi salami przeznaczonymi do organizacji
wydarzeń (mogą pomieścić od 15 do 450 osób).
Ciekawymi możliwościami w zakresie organizacji eventów mogą pochwalić się również rozsiane po całym kraju placówki muzealne. Wydarzenia w nich realizowane odbywają się z reguły
w bliskim sąsiedztwie bezcennych eksponatów, co gwarantuje
ich niezwykły charakter. Do tego dochodzi prywatne zwiedzanie
ekspozycji, często uzupełnione o miejsca niedostępne na co
dzień, dla zwykłych gości. Ale to tylko niektóre z propozycji…
Organizatorzy wydarzeń odbywających się w Muzeum II Wojny
Światowej w scenariusz eventu mogą wpleść zwiedzanie wystawy głównej, wystaw czasowych (nawet wyłącznie dla swoich
gości), zorganizować dedykowany seans ﬁlmowy, wykład merytoryczny pracownika muzeum czy prezentację 16-minutowego
ﬁlmu w wirtualnej rzeczywistości pt. „Karta z Powstania”. Zupełnie inny klimat oferuje warszawskie Muzeum Życia w PRL.
To gotowa sceneria dla organizatorów eventów, którzy chcą cofnąć się w czasie, zapewniając w ten sposób swoim gościom niepowtarzalny klimat czasów słusznie minionych.
W zależności od preferencji eventy w placówkach muzealnych
mogą odbywać się w poniedziałki, kiedy większość z nich jest zamknięta dla zwiedzających. Wówczas klienci mają całą infrastrukturę na wyłączność. W pozostałe dni, przeważnie bez większych

problemów można jednak przygotować imprezę po godzinach
zamknięcia muzeum, aby również cieszyć się prywatnością.
To tylko kilka przykładów różnorodnych, niebanalnych miejsc
i atrakcji, oferowanych przez obiekty kultury. Warto korzystać
z oferty tych wielofunkcyjnych obiektów, które chętnie dzielą
się z branżą MICE swoją autentycznością, wzbogacając eventy
o prawdziwe emocje i przeżycia. Szczególnie że, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, większość z nich jest już
znakomicie dostosowana do wysokich wymagań klientów biznesowych.
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Wyjątkowa przestrzeń i perfekcyjna organizacja – to sekrety udanego
wydarzenia.zabytkowaKopalniaSoli„Wieliczka”oferujetowszystkoi wiele
więcej.Tajemnicepodziemnegolabiryntuprzyciągająjakmagnesnietylko
turystów,alei organizatorówimprez.jeśliplanujeszevent,którymchcesz
zaskoczyćgościzaprośichpod ziemię!Taknaturalniepięknych,wykutych
w solisalnieznajdziesznigdziena świecie.
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Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe organizowano w wielickiej kopalni już
w XIX w. Ówcześni zarządcy dążyli do zaoferowania zwiedzającym szerokiego wachlarza oryginalnych atrakcji. Należał do nich niewątpliwie udział w bankietach i balach w podziemnej scenerii. Urządzano wówczas sale balowe,
zdobiono je solnymi rzeźbami i żyrandolami z kryształów soli. Goście bawili
się przy dźwiękach doraźnie zatrudnianej kapeli, która z czasem przekształciła się w orkiestrę górniczą istniejącą do dziś. Pod ziemią wystawiano również
spektakle teatralne i przedstawienia. Spragnieni wrażeń goście mogli w tamtych czasach spróbować swoich sił przechodząc mostem nad przepaścią,
skorzystać z przeprawy przez solankowe jeziorko oraz obejrzeć pokaz
tzw. „jazdy piekielnej”, czyli zjeżdżających na linie górników.
SAlebANKieTOWeWyKuTeW SOli
Współcześnie zaplecze konferencyjne i bankietowe w Kopalni Soli
„Wieliczka” to 7 solnych komór. Najmniejsza z nich ma 58 m², a największa
– komora Warszawa to 680 m² powierzchni użytkowej. To właśnie tutaj,
w XIX wiecznej komorze Warszawa, na głębokości 125 metrów odbywają
się Bale Sylwestrowe, rozbrzmiewają dźwięki muzyki klasycznej podczas
Koncertów Noworocznych, tutaj organizowane są bankiety, konferencje
i sympozja.
Jedną z najczęściej wybieranych na eventy sal jest klimatyczna komora
Jana Haluszki. Trudno nie ulec magii tego miejsca. Solne ściany rozświetlone kryształowymi żyrandolami, mieniące się odcieniami szarości i srebra
robią ogromne wrażenie. To sprawdzona sala na uroczyste obiady, przyjęcia,
koncerty.
Nie mniej atrakcyjna jest komora Michałowice imponująca rozmiarami
i majestatyczną konstrukcją z drewnianych bali. Dla organizatorów szkoleń,
konferencji czy warsztatów ciekawym miejscem jest komora Drozdowice
IV z wyposażeniem przystosowanym do takich właśnie przedsięwzięć.
Prezentując solne komory nie sposób nie wspomnieć o ich doskonałej akustyce, która jest doceniana szczególnie przy przedsięwzięciach muzycznych
i teatralnych. Każda z sal w kopalni jest niepowtarzalna, głównie dzięki specyﬁce miejsca – połączeniu historii i nowoczesności. Pod ziemią przez cały rok
panuje przyjemna temperatura ok. 17-18°C. Organizacja eventu jest więc nie-

zależna od pogody i pory roku. Dodatkowym atutem
jest bliskość natury i sprzyjający zdrowiu mikroklimat.
ATrAKcjezeSzczypTąSOli
Czym zaskoczyć gości na evencie? W zabytkowej
kopalni czeka wiele nietuzinkowych możliwości. Niezawodnym punktem w programie imprezy jest zwiedzanie Trasy Turystycznej. Miłośnikom muzyki spodobają
się koncerty Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni
Soli „Wieliczka”, istniejącej nieprzerwanie od 190 lat.
Miłym akcentem mogą być drobne upominki wykonane ręcznie z soli kamiennej.
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KONfereNcjępOd ziemią?
Skontaktuj się z Działem Organizacji Imprez i opowiedz o swoich oczekiwaniach, a otrzymasz indywidualną ofertę. Chcesz dowiedzieć się jak wyglądają
sale konferencyjnei bankietowe? Umów się na wizytę
studyjną, w czasie której obejrzysz miejsca na eventy.
Odkryj tajemnice udanego eventu!
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 Acjiimprez:
tel. 12 278 73 92, 12 278 73 72,
e-mail: imprezy@kopalnia.pl

Informacje o ofercie znajdziesz
również na stronie www.kopalnia.pl/imprezy

