Przykładowe imprezy
zrealizowane
w Operze Wrocławskiej
•

Bal Sylwestrowy 2006/2007
(200 osób);

•

Gala Miss Talent Show, zorganizowana
w ramach Konkursu Miss World
(600 osób);

•

Widowisko telewizyjne „Arie ze
śmiechem” (740 osób);

•

Uroczystość wręczenia „Dolnośląskich
Gryfów 2006” (600 osób);

•

Sympozja, kongresy i konferencje m.in:
Poczty Polskiej, Europejskiego
Funduszu Leasingowego (400 osób);

•

Koncert Waldemara Malickiego
„Piano Classic Show” dla Klientów PKO
BP (700 osób);

•

Pokaz multimedialny firmy
M. Ostrowski Sp. j. (600 osób).

Ceny i warunki wynajęcia teatru podlegają negocjacji
w zaleŜności od indywidualnych oczekiwań Klienta.
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Foyer

Opera Wrocławska oferuje moŜliwość
wynajęcia
gmachu
teatru
na
organizację imprez zamkniętych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fot. Foyer
Fot. Foyer Opery

160 miejsc siedzących
Dane techniczne:
Wymiary foyer:
długość: 40 m
szerokość: 6 m
Powierzchnia: 240 m2
Szatnia i zaplecze sanitarne.

koncertów,
konferencji,
kongresów,
sympozjów,
szkoleń pracownicze,
pokazów,
prezentacji,
okolicznościowych spotkań,
okazjonalnych bankietów,
i innych.

Istnieje takŜe moŜliwość zorganizowania
półscenicznej wersji spektaklu operowego
lub baletowego oraz koncertu w wykonaniu
artystów Opery Wrocławskiej (repertuar
do uzgodnienia).

Scena i widownia

Fot. Widownia i scena

600 miejsca siedzące
w tym:
•
•
•
•
•

Zaplecze techniczne
•
•

parter: 246 miejsca,
I balkon: 149 miejsc,
II balkon: 132 miejsca,
III balkon: 54 miejsca,
IV balkon: 162 miejsca.

•
•

Dane techniczne:
Wymiary sceny:
Powierzchnia uŜytkowa sceny: 687 m2
Szerokość: 9,90-11,50 m
Wysokość: 8,20 m
Szatnia i zaplecze sanitarne.

Fot. Widownia

Fot. Zaplecze techniczne

nowoczesny system oświetleniowy,
4 nowoczesne projektory
multimedialne,
najnowocześniejszy w Europie
system elektroakustyczny,
cyfrowy system akustyczny,
z cyfrową transmisją dźwięku
do głośników

Urządzenia audiowizualne i nagłośnieniowe, oprawy
oświetleniowe, reflektory projekcyjne).
W skład systemu akustycznego wchodzą dwie cyfrowe konsolety
Yamaha DM2000 v2 zlokalizowane na stanowisku FOH (Front of
House) znajdującym się na balkonie widowni.

Opera oferuje fachową pomoc merytoryczną
i techniczną przy realizacji imprezy.

