
INAUGURACJA  NOWEJ SCENY TEATRU PLEJADA W KRAKOWIE

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować Państwa, że po trzech latach aktywności

artystycznej  Teatr  Plejada  doczekał  się  własnej  siedziby.  Do  tej  pory  swoje  sztuki  wystawiał  w

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, w Teatrze Ludowym oraz na różnych scenach poza Krakowem.

Teatr Plejada zainaugurował swoją działalność w Krakowie 14 października 2012 r. W nowej siedzibie

spektakle będą grane już w lutym 2016 roku. 

Nowa przestrzeń Teatru Plejada, powstałego z inicjatywy dyrektora artystycznego, aktora i reżysera 

– Piotra Męderaka mieści się przy Alei 29 Listopada w Krakowie pod numerem 104 w budynku przy

skrzyżowaniu z ulicą Dobrego Pasterza około 2,5 km od Galerii Krakowskiej. Mamy ogromną nadzieję,

że teren przy tętniącej  życiem jednej  z najważniejszych arterii  komunikacyjnych miasta stanie się

również miejscem ożywionej aktywności kulturalnej i promowania Sztuki.

Własna  scena  powstała  z  inicjatywy,  która  przybliża  mieszkańcom  Krakowa  i  województwa

małopolskiego bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną regionu oraz ułatwia aktywne uczestniczenie  

w najciekawszych komediowych spektaklach klasycznych z repertuaru Teatru - „Gwałtu, co się dzieje”

Aleksandra  Fredry,  kabaretowych  spektaklach  muzycznych  „Permutacje  małżeńskie”  wg  tekstów

Mariana Hemara, czy polskich sztuk współczesnych jak tragifarsa Anny Burzyńskiej pt. „Symulacja”.  

W repertuarze Teatru Plejada znajduje się również kolejna sztuka Anny Burzyńskiej pt.  „Survival”,

zrealizowana w ostatnim kwartale 2015 roku.

Na Scenie Teatru Plejada odbywać się będą nie tylko premiery i spektakle, ale również spotkania  

i  warsztaty  teatralne  dla  młodzieży.  Przestrzeń do działań  artystycznych  w pięknej  i  stylowej  sali

teatralnej,  wyposażonej  w  profesjonalny  sprzęt  oświetleniowo  -  nagłośnieniowy  

z  widownią  do  130  osób  pozwoli  komfortowo  uczestniczyć  w  każdym  przedstawieniu  czy

przedsięwzięciu artystycznym i zagwarantuje bardziej kameralny i dzięki temu intymny kontakt między

aktorem i widzem. 

W ramach współpracy z Teatrem Plejada będzie można wynająć salę teatralną na potrzeby organizacji

imprez  takich  jak:  konferencje,  seminaria,  wykłady,  szkolenia,  eventy  połączone  z  pokazem

wybranego spektaklu z repertuaru Teatru Plejada, organizację specjalnie dla Kontrahenta dowolnego

spektaklu  zamkniętego,  koncertu  czy  innych  wydarzeń  scenicznych.  W  ramach  przygotowanych

specjalnie dla Gości programów oferujemy dodatkowo wprowadzenie do spektaklu, udział w próbie

generalnej,  spotkanie  z  aktorami  i  twórcami  wybranego przedstawienia  oraz  wycieczkę  za  kulisy.

Proponujemy również nasze spektakle teatralne na imprezy firmowe w innych miejscach w Polsce.

Nowa Scena Teatru  Plejada  stawia przede wszystkim na ambitny  repertuar komediowo - farsowy

skierowany do bardziej wymagającego Widza oczekującego rozrywki na wysokim poziomie.



Do dyspozycji Widzów możliwość pobliskiego bezpłatnego parkowania pojazdów i dogodny dojazd  

w różne punkty miasta. Bardzo blisko Teatru są dwa przystanki autobusowe dla linii: 105, 115, 139,

169, 217, 247, 257, 277, 405, 439, 610.

Zapraszamy na nową stacjonarną scenę Teatru Plejada wszystkich mieszkańców regionu, dając im

możliwość poznania i uczestniczenia w wartościowych przedsięwzięciach artystycznych oraz stwarzając

możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach.


