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W ZAKRESIE B I E Z ~ C E G O  FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU 

TEATRU MUZYCZNEGO W EODZZ 

Teatr Muzyczny w Lodzi dziala niepnenvanie od 74 lat. jest najstarszq powojennq scenq 

muzycznq w Polsce, a co za tym idzie - scenq muzycznq o niezaprzeczalnie najbogatszym 

dorobku. Pmez dwa pienvsze powojenne lata teatr ten by1 jedynq tego typu instytucjq 

w kraju. Tu przyszle gwiazdy, w tym Krystyna Nyc-Wronko, Elzbieta Ptak, Malgonata 

Wilk czy Edward Karniliski, szlifowa4y sw6j talent; tu  goScili uznanj reiyserzy (main, 

I Danuta Baduszkewa, Maria FoItyn, Wojciech Adarnczyk, Laco Adamik, Jan Szurmiej) 

i dyrygenci [m.in. Karol Shyja, Henryk Czyi, Henryk Debich, Beata Ambros, Rajmund 

Arnbroziak). 

Teatr Muzyczny w Lodzi, noszqcy wczeiniej miano Padstwowej Operetki w tadzi, od 

poczqtku swojej dzialalnoici upowszechnial polskq kulturq muzynn;i ( u ~ u o r y  

Kiesewettera, Hertla, Szpilmana, Wasowskiego, Czyia), stopniowo przyblizajqc 

publicznoSci r6wniei Swiatowe przebaje (obok klasykirw, takich jak Snauss czy 

Offenbach, wystawiano t a k e  dziela Cole'a Portera. George'a Genhwina i johna 

Kandera). 

Od kilku lat scena p n y  Pblnacnej konsekwentnie rozbudawuje i unowoczeSnia swbj 

repertuar. Z uwagq analizujerny potneby naszych widzbw, zachswujqc w repertuarze 
i ich ulubione tytuty. Jednoczeinie wprowadzamy na deski Muzycznego uznane iwiatowe 

dzieta; wykorzystujqc rosnqce moiliwoSci technologiczne nadajemy ich inscenizacjorn 

rozmach, kt6rego nie powstydzilyby siq najlepsze teatry Broadwayu czy West Endu. Pod 

tym wzglgdem wyririniiy slq ostatnio szczegblnie ,,Jesus Christ Superstar" (premiera 

w roku 20141, ,,Cyrana" (2015). ,,Les Miserables" (2017) i ,,Madagaskar - musicalowa 

przygoda" (2010). Kohczqca ostatni sezon premiera musicalu ,,Miss Saigon" stanowi 

zwleliczenie naszych dotychczasowych staran o to, by Teatr Muzyczny w b d z i  na stale 

wpisal siq do czol6wki polskich teatrbw muzycznych, 

Dziqk konsekwenmemu dziaianiu w ciqgu ostatnich 7 lat znaczqco zwiekszyliBmy 

sprzedat: 

20'12 - 63224 bilety 

2013 - 74356 biletow 
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2014 - 78864 bilety 

2015 - 79652 bilety 

2016 - 71115 biletbw 

2017 - 81069 biletbw 

2018 - 100198 biletliw 

Z radoSciq i durn4 przyjmujemy coral, czqstsze stowa uznania, spwajqce do nas 

zar6wno ze strony publicznoj.ci, jak i recenzentow. 

WIZJA I MISJA 

W ciqgu 20 lat swojej pracy dla Teatru Muzycznego w todzi razem z nirn przezywa%am 

i wzloty i upadki. ,,Nauczy!am siq" tega teatru i dogiqbnie poznaiam jego istote. DziS z calq 

stanowczo5ciq twierdzq, ie nie powiedzialam ostatniego s t o w .  

Teatr jako taki petni cosaz wiqcej funkcji. Jest instytucjq zapewniajqcq rozrywkq; daje 

okazjq do swoistego oczyszczenia, reflelcsji i oderwania siq ad rzeczywistoSci; zaspokaja 

potrzeby duchowe i spoieczne. Coraz czgiciej angazuje te i  lokalne spoleczno~ci (nie 

tylko w dzialaniach zwiqzanych z kulturq). 

W mojej wizji Teatr Muzyczny w Lodzi rnoie stat siq oirodkiem wymiany rnySli 

I doSwiadczed. Poprzez swojq repertuarowq i pozarepertuarowq dziaIalnoGk moze 

zaangafowad widz6wJuczestnik~w w tworzenie kulturalnej tkanki miasta, uczyC 

szacunku do slowa, diwiqku i procesu tworzenia, uczulat na potrzeby i ernocje dmgiego 

czjowieka. Teatr ,,operuje" kywq materi$ aktywizuje urnys% i cialo, rozwija wyobrainiq, 

uwrakliwia. 

W mojej wizji brak jest miejsca na dziatania bez ewidentnej, niezaprzeczalnej jakogd. 

Dlatego zar6wno nasza dziatalnoSt artystyczna, jak i edukacyjna twonona bqdzie we 

wspdlpracy z najlepszymi artystarni, realizatorami i edukatorami. 

Teatr Muzyczny w todzi to marka, o kt6rej z dumq bgdzie rndwiC nie tylko t 6 d k  To 

instytucja a ogrilnapolskirn zasiqgu, przecierajtjca nowe teatralne szlaki, podnoszqca 

kampetencje kulturowe i spoieczne kaidego, kto bqdzie miat z niq do czynienia. 

Aby stat siq takq wtainie instytucjq rnusirny naleiycie wykorzystat najwainiejszy nasz 

potencjat - ludzi. 0 sile Muzycznego stanowiq wszyscy zaangaiowani w jego tworzenie 

ludzie. DIatego to na nich oprq swojq dzia%alnoGC na rzecz tego teatru i tego miasta w 

najblizszych latach. 



Teatr Muzyczny w todzi to instytucja, w ktcirej zesp6t artystyczny, techniczny i 

administracyjny rnbwi Jednym gtosern - pracuje na wsp6lny sukces, bazujqc na 

doiwiadczeniu i kreatywnogci swoich czlonkbw. Dlatego w rrowym sezonie 

artystycznym zarnierzam utworzyk w tcatrze radq programowq, zfozrrnq z najbardziej 

doSwiadczonych pracownikliw oddelegowanych z poszczegolnych dziat6w. Rada ta, 

zatwierdzona m.in. przez swiqzki zawodowe, stanowit bedzie c i a h  doradcze dyrekcji 

teatru. 

Zarnierzarn r6wniei: zwiqkszyk nakkady finansowe na szecz podnoszenia kwalifikacji 

naszych pracownikbw - zar6wno g o p n e z  szkolenia, jak i udziaI w kongresach czy 

konferencjach, 

J 

ORCANIZACJA 

Teatr Muzyczny w todzi pracuje opierajqc siq na wypracowanyrn przez lata schemacie 

organizacyjnym, ktbrego podstawq sq trzy piony - artystyczny, techniczny 

i aclrninistsacyjny. Ten ukiad, ze wzglqdu na charakter placbwki, pezostanie 

niezrnieniony. 

Od kilku lat systematycznie prawadzona jest restrukturyzacja, zrnniejszane jest 

zatrudnienie - odchodzq m.in. od etatowego zatrudnienia pracownikbw w pionie 

artystycznyrn, lest to podyktowane koniecznoiciq przeprowadzania castingdw do 

kolejnych realizacji, premier i pradukcji, co daje znakomite efekty artystyczne. 

W latach 2019-2024 zamierzarn kontynuowat wprowadzanie zmian w poszczeg6lnych 
t /  zespo#ach. Zmiany te, uzaleznione od potrzeb i linii rozwoju teatru, bed4 szczeg6Iowo 

omawiane z lcierownikarni zespolciw. 

W zwiqzku z ronuojem dziaialnoici edukacyjnej i jej wag4 na stale utworzone zostanie 

nowe stanowisko, ktbrego istnienie jest niezbqdne do realizacji naszych zarnierze6 - 
specjalisty ds, edukacji i rozwoju publicznoSci. Osoba zatrudniona na tym stanowisku 

odpowiedzialna bqdzie m.in, za bieiqce mtlnitorowanie opinii i potrzeb 

publicznolSci/uczestnik6w dzialari edukacyjnych oraz dostasowywanie do nich oferty 

edukacyjnej teatru. 

W sezonie 2019/2020 zrewidawane zostanq zakresy obewiqzk6w poszczegblnych 

stanowisk Dostosujq je do wymagali, jakie stawia przed nami nowoczesny teatr. 

Zmiany w zaksesach obowiqzk6w bqdq opiniowane przez kierownikrjw dziathw. 



PLANY ORGANIZACYJNE 2019-2022 
sezon 

z019/zozo I---- 

PINANSE (zakjcznik nr 1) 

Poclstawowym Br6djem finansowania dzialalnoSci statutowej Teatru Muzycznego 

w todzi sq: 

- dotacje [Urzqdu Miasta todzi oraz Minjstra Kulrury i Dziedzictwa Narodowego) 

- dochody wlasne (w tym: wpiywy ze spnedazy biletbw, wp(ywy ze spnedaiy 

prograrnbw i gadketbw, w p m  z irnpresaryjnych um6w najmu, w p m  z najmu miejsc 

parkingowych, w p m  ze sprzedaiy powierzchni reklamowych oraz wpm 

z uiyczania pomieszczeri i wyposajenia). 

Zamierzam zadbai. o zachowanie wyraznej tendencji wzrostowej, czemu sprzyjat: bqdzie 

zaktadana przeze mnie rasnqca sprzedai biletow, unowoczeSnienie noinikow 

reklamowych, z ktblych bed4 rnogli odptatnie korzystat najemcy, wzbogacona oferta 

irnpresaryjna Cjui w tej chwili tnva rozsyianie ofert do najwiqkszych firm i agencji 

artystycznyc h]. 

Bqdg rownie2 kontynuawat starania o pozyskanie dodatkowych funduszy z progamirw 

rninisterialnych i d o s ~ p n y c h  na rynku grant6w. 

Ponadto rozpoczqlam rozrnowy z kilkorna potencjalnymi partnerami, celem pozyskania 

ma okres najbliiszych pZqciu lat solidnego partnera finansowego [sponsors tytularnego). 

szczeg6I-y 
- uhvorzenie Rady Prograrnswej 
- weryfikacja zakresbw obowi;lzkow 

2020/202 1 

2021/2022 

R O Z W ~ J  SGENY 1 ZAPLECZA 

pracowniczych 
- utGvorzenie stanowiska specjalisty ds. edukacji 
i rozwoju publjcznoSci 
- polqczenie magazynu gf6wnego z rnagazynem 
kostiumbw (likwidacja jednego stanowiska) 
- likwidacja stanewiska grafika 
- poiqczenie stanowiska referenta ds. 
gospodarczych ze stanowiskiern archiwisty 
(bes koniecznoSci utworzenia nowego 
stanowiska] 

Teatr XXI wieku rzqdzi siq swoimi prawarni. Chcqc dokonywae niezapomniahych 

inscenizacji naleiy zadbai. a odpowiednie zaplecze techniczne i technologiune. J u i  dziS 

moierny poszczycik siq wprowadzaniem spektakli na nowy poziom [m.in. poprzez 

zastosowanie wielkagabarytowych scenografii oraz wykorzystanie projekcji przednich 



i tylnych czy techniki rnappingu), Angazujemy wybitnych realizator6w, ktdrzy 

wykonystujq wszelkie dostqpne n a n  narzqdzia. 

Stopniowo sozbudowywany jest park maszynowy teatru. W odpowiedzi na potrzeby 

realizatorbw dokupujemy niezbqdne wyporazenie. Srodki na realizacjq tych dziaiad 

pozyskiwaliSmy i pozyskiwat nadal bqdziemy z dofinansowah celowych, w rarnach rn.in. 

program6w rninisterialnych. Dotoiq rbwniei wszelkich starah, by teatr znalazl 

solidnego partnera biznesewego w postaci spansora, ktbry d%ugoterminowo zasili 

budzet teatru. 

W najblizszych latach zarnierzarn zadbad 0 rozbudowq powierzchni magazynowej 

teatru, ktbra pozwoii na pmechowywanie w odpowiednich warunkach dekeracji, 

rekwizytow i setek kostiurnliw, pochodzqcych z naszych spektakli. Od lat staram siq 

e pozyskanie nieruchornoSci graniczqcej z naszym teatrem. Odpowiednio 

zmodernizowana - magfaby pos+uiyC temu wtainie ceIowi. 

jeszcze w roku bieiqcym planowany jest zakup nowego sewera i migracja danych, 

w tym danych kadrowo-p%acowych, sprzedazouych i promocyjnych. 

PIGITALIZACJA 

W archiwum Teatru Muzycznego w Eodzi znaleid mozna prawdziwe skarby - plakaty, 

programy i zdjqcia ze spektakli, ktbre razs+awity nasz teatr w Europie. Uwazarn za 

niezbqdne zachowanie tych material6w w postaci cyfrowej, Zdigitalizowane xasoby, 

najpbiniej w roku 2022, chciaiabym udostqpnid wszystkirn zainteresowanym w postaci 

cyfrowego archiwum, wzorowanego na serwisie Polona. 

PROMOCJA I REKLAMA 

Od czasbw premiery musicalu ,,Les Miserables" zespcil promocyjny stale rozwija swojq 

dzia%alnoSiJ uiywajqc do promocji spektakli nowych, nieznanych niegdyi narzqdzi. 

Rokrocznie zwiekszana jest obecnoSC Muzycznego w rnediach spa%ecznoS.ciowych, 

z naciskiem na najbardziej noine - Facebooka i Instagram. W obu senvisach zbudowano 

niezwykle silne spo~ecznoj.ci, ktbre identyfikujq siq z teatrem. Pnyszle dziajanja 

zarnierzarn oprzet o be w%aSnie spolecznaSci, wykorzystujigc m.in. trendsetterbw, 

blogertiw i vlogerlrw, kt6ny zapraszani bed3 na premiery spektakli. CzqSC z nich 

zostanie zaangaiowana do statej wsp6lpracy. 



Nowoczesne noiniki reklamowe urno8liwiaj;l crnisjq treici zgodnie z patrze'bami, 

upodobaniami, cechami odbiorcow, miejscem oraz okreSlonym czasern. 54 t a k e  

doskonatyrni platformami komunikacji rniedzy nadawcq a /ego adresatem. Wspbtczesny 

marketing wyrnaga nie tylko Swiezego pornyslu, ale t a k e  wtakciwej rnetody jego 

prezentacji. W najbliiszych latach zamierzarn wyrnienil dotychczasowe noiniki 

seklamowe na main. podiwietlane tabiice LED, podiwietlane: slupy reklarnowe i cityligty 

wolnostojqce. Gabloty ria zewnqtrz teatru zastqpiq kioski iriformacyjne z rnonitorami 

dotykowymi. 

W teatme i w punktach partnerskich zostanq zainstalowane kioski rnultirnedialne 

i biletornaty. 

jednoczeinie zwiqkszone zostanq naklady finansowe ria reklamq tradycyjnq, docierajqcq 

do jak najszerszego grana odbiorcbw, oraz na produkcjq gadiet6w. Te ostatnie zostanq 

padzielone na dwie grupy - identyfikujqce z teatrem jako takim oraz identyfkujqce ze 

spektaklarni. 

W dobie zalewu reklarnq agresywnq i ekspansywnq zamierzarn postawit na Inbound 

Marketing, zakfadajqc, ie doskona'ry produkt to coS, czego nasz widx sam chce poszuhC. 

Strona internetowa teatru zostanie odiwiezona, tak by zachqcaia naszych potencjalnych 

widz6w do jak najdluzszego przebywania na niej i kupna biletu. Postawiq na estetykq 

i uiyteczno66 oraz dostarczenie odpawiedniego contentu - trsici, kt6ra trafi do naszych 

odbiorcbw i bqdzie postrzegana jako irn bliska. 

Dzia! promocji i reklamy Teatru Muzycznega w Lodzi jest jednym z najmniej licznych 

6 zespol6w tega Sypu nie tyiko w naszyrn rnieicie, ale i w kraju. Od rokw 2018 wspiera go 

w dziaianiach agencja zewnqtrzna, ktora zajmuje siq rn.in. komunikacjq rnedialnq i PR- 

em. Wspblpraca ta  bqdzie kontynuowana w kolejnych latach. 

Wraz z rozpoczqciem nowego sezonu (2018 J2019) Teatr Muzyczny w todzi zmienil 

Z dotychczasowych dzialali pozostawione patronat nad doskonale prospemjqcq grupq 

tanecznq Broadway Girls, kt6ra od tego sezonu zwiqkszyta swojq IiczebnoSC 

i wprowadzila grupe juniorbw (5-6 lat). 

Dla dzieci ze szk61 podstawowych i gimnazjbw utworzono grupq teatralnq Ale Kana!!. 

Zajf~cia odbywajq sic dwa razy w miesiqcu, w blokach 2- i 4-godzinnych. Celem 



warsztatbw jest wyposaienie rntodzieiy teatralnej w narzqdzia pracy twbrczej 

w zakresie teatru. 

Zar6wno dla grup zorganizowanych, jak i klientow indywidualnych stworzontn 

warsztaty teatralne ,,Lodzio Miodzio", ktory tematycznie nawiqzujq do prerniery sezonu 

- spekaklu ,,Madagaskar". Po obejrzanym spektaklu grupa uczestnik6w realizuje 

wsp6lnie zadania i Cwiczenia, koordynowane pnez  zawodowych aktorriw 

i doSwiadczonych instruktorbw teatralnych. 

W ofercie teatru znaIazly siq ponadto warsztaty taneczne ,,Fajfy", w kt6rych udziai biorq 

senierzy 60+ oraz warsztaty wakalne ,,Totaha bemolka". 

Okazjonalnie organizowane szj r6wniez pojedyncze eventy teatralne, wokalne 

i plastyczne dla rriznych grup wiekawych (Zaduszki, Dsiady, Mikojajki, Kolqdowarrie) 

oraz panele dyskusyjne (,,Po co ... ?"I i spetkania z artystami (,,Wiecz6r z Gwiazdq"). 

Wszystkie powyisze dzialania zostanq utrzyrnane w latach kolejnych. Dodatkowo 

w kaidyrn kolejnym sezonie wprowadzane bqdq warsztaty ternatyczne, poiwiqcone 

kolejnym premierom teatru [w tym najnowszej - ,,Miss Saigon'" ooraz nowe, 

d%ugoteminowe dziaiania, takie jak: 

a )  w sezonie 2019/2020: 

- warsztaty aktorskie z elernentami analizy tekstu, tematycznie nawiqzujqce do 

serii ksiqiek C.S. Cewisa ,,OpowieSci z Narnii", przeznaczone dla uczni6w szkbi 

podstawowych jako uswpetnienie Zektury ornawianej na Eekcjach j. polskiego 

- ,,Bajeczne irnprawizacje" - warsztaty teatralne dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat 

- GIT - Grupowe Improwizacje Teatralne dla rniodzieiy w wieku od 14 do 17 lat 

b) w sezonie 2020/2021: 

- ,,Kwiat paproci" - diugoterminowe, cykliczne warsztaty dla dzieci i mfodziezy, 

zakoficzone prernierq na scenie karneralnej 

- ,,O Skrzypku" - spotkania i wyklady przygotowujqce do spektaklu ,,Skrzypek na 

dachu" 

c) w sezonie 2021/2022: 

- zajecia tematyczne, paiwiqcone lekturom szkolnym i ich powiqzaniu ze sztuka, 

teatralnq 

- ,,Gdzie jest sezyser?" - interakwna,  fabularna gra teatralna, wzbogacona 

warsztatarni akterskimi i swiedzaniem teatru 

dl w sezonie 2022/2023 
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- cykl warsztatiiw poSwiqconych sztuce wodewilu 

W ofercie teatru pojawiq siq rbwnie? ,,Lckcje s lekkq muzq", czyli program lekcji 45- i 90- 

minutowych, kt6re realizowane bqdq na zam6wienie szk6l i dorn6w kultury. 

DZIAULNOS~ PROSPOEECZNA 

Teatr Muzyczny w todzi od lat wspiera [m.in. poprzez system konkusencyjnych znizek) 

domy pornacy spolecznej, domy dziecka i pogotowia opiekuncze. Go miesizjc na jeden 

wybrany spektakl wydzielamy pulq biletbw, ktore w atrakcyjnej cenie mogq zakupiC 

seniomy 60e.  Honorujemy Kart9 Duiej Rodziny, Miejskq Kart9 Seniora, Karte Seniora 

Wojew6dztwa t~dzkiego i Zgierslra, Karte Seniara. Biemerny takze udzial w takich 

f" akcjach, jak Senioralia, Wampiriada, Zaczytani; wspierarny Caritas, Polskie Towarzystwo 

Wspierania Osob z Nieswoistymi Zapaleniami jelita ,J-elita" i Stowarzyszenie Osbb 

Niepetnosprawnych. Wszystkie te dziaiania bqdq kontynuowane, 

Ponadto zarnienarn z uwaga, przyjrzet siq potrzeborn Sredowisk zagroionych 

wyWuczeniern spolecznym i w kakdym kolejnym sezonie przygotowat jedno lub dwa 

dziatania ukierunkowane na t e  wtasnie potrzeby. W planach na najbliiszy sezon 

uwzglqdniam powtcjrzenie akcji, ktbrq finansowo wsparia Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, tj. wystqpy naszego zespoju w zakladach karnych oraz 

warsztav radzinne dEa matek samotnie wychowujqcych dzieci. 

W grudniu 2018 we wsp6lpracy z Selgros Cash&Carry przygotowaliSmy miko+ajkowq 

akcjq, w ramach k6rej wsparliimy Dorn Malego Dziecka w Eodzi artykularni pierwszej 
I potrzeby, irodkarni czystoSci i smakoiykami dla najmlodszych. Akcja ta bedzie 

powtarzana CQ rok. 

DZIAEANIA NA RZECZ LOKALNER SPO~ECZNOSCI 
Od sierpnia 2019 w naszych dziataniach uwzglqdnione zostanq cykliczne eventy, 

przygoteurywane z rnyS1q o naj bliiszyrn sqsiedztwie naszego teatru: 

- Sqsiedzkle Pikniki Rodzinne z Teatrem Muzycznym (sierpieli, maj) 

- wycieczki za kulisy tea t ru  

- Powitanie Wiosny i Dzieli Ziemi [wspblne sprzqtanie terenu Parku Helenciw) 

- Seniorzy czytajq Dzieciom. 



~rodki  na realizacjq powyiszych projektciw zamierzarn w duiej czqSci sfinansowat 

z budietu teatrzz. Bed? jednak dokiada6 wszelkich starali, by czqSC Srodkbw pochodzita 

z dostqpnych konkursbw grantowych. 

Jestem przekonana, ie kazda instytucja kultury, moie [a nawet powinna] dziaiaC na 

rzecz swojego najbliiszego otoczenia. Przygotowujqc pawyisze eventy, zamierzam 

potoiyC szczeghlny nacisk na zaangazowanie dzieci i rntodzieiy, oraz aktywizacjq 

seniorciw, co wpisuje siq w zaioienia Polityki Rozwoju KuCtury 2020+ dla Miasta todzi. 

DZIAWNIA PONADREGIONALNE 

W roku 2018 zainicjowa#am wraz z BogusIawern Nowakiem (dyrektorern Opery 

Krakowskiej) spotkania dyrektor6w scen muzycznych pad nazwq Konferencja Polskich 

Teatrbw Muzycznych i Operowych. Spotkania organizowane sa, raz na kwartaI; dwa 

pienvsze odbyb siq w naszym teatrze. W kaidym z nich wziqlo udziat okoio 90% 

dyrektorbw tych instytucji. Podczas Konferencji ornawiane sq bieiqce problemy teatr6w 

muzycznych i operowych, w tym te, kt6re zwiqzane sq se zrnianani legislacyjnyrni. 

Inicjatywa ta bedzie kontynuewana w latach kolejnych. 

W koliczqcym sie sezonie nawiqzaiarn rtjwniei wspblpracq artystycznq z Kujawsko- 

Pornorskim lrnpresaryjnym Teatrem Muzycznyrn w Toruniu oraz Mazowieckirn Teatsern 

Muzycznyrn im. J. Kiepury. Wspotpraca ta opieraC siq bqdzie na wyrnianie artystycznej. 

Wraz z Teatrern Wielkirn Operq w Poznaniu i Staryrn Brewarern pnygotowujemy wie1k.q 

wystawq, po5wiqcanq pamiqci znakomitego polskiego grafika i scenografa - Ryszarda 

Kai. 

WMlAWNlCTWA 

W sezanie 2019/2020 planuje rozpoczqd prace nad wydaniem pnez  nasz teatr 

pienvszej w Polsce ilustrowanej ksiqzeczki dla dzieci, ktbra opowiadak bqdzie 

o tajernnicach teatru muzycznego. 

W planach uwzglqdniarn r6wniei maie wydawnictwo, poiwiecone 75-Ieciu Teatru 

Muzycznego w Lodzi oraz nagranie ply@ z piosenkami dla dzieci, kt6ra dostqpna bqdzie 

w sprzedaiy on-line w postaci pliikow mp3. 



POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA tODZI 

Prbcz wspamnianych wczeiniej planbw dotyczqcych rozwoju zawodowcgo 

pracownikbw (profesjonalizacja), dziatali edukacyjnych dla dzieci, rniadzieiy i senior~w 

oraz dziajali na rzecz spoIecznoSci lokalnej i wykluczonych zarnierzam wdraiaC Politykg 

Razwoju Kultury 2020+ takie na innych polach. 

Stawiam przede wszystkim na rozwijanie partnerstw miqdzysektorawych, ze 

szczegdlnym naciskiem na placbwkj oiwiatowe osaz na wyrirwnanie szans lodzian 

w dlsstqpie do kultury. Chciatabyrn, by zespbI teatru raz na kwartal przygotowywal 

nieedplatne wydanenia kulturalne, wykorzystujqc doskonafe warunki lokalowe teatru, 

przyteatralny parking oraz pobliski Park Helen6w. 

Ponadto do wspblpracy z Teatrem Muzycznym w todzi nada! zapraszak bqdq miodych 

i zdolnych artyst6w z caiego kraju, zachqcajqc ich tyrn samym do tw6rczego dziatania 

w naszym rniekcie. 

Gwarantujq r6wniei state wsparcie we wszystkich wainych dziataniach na rzecz 

promocji Lodzi, jej innowacyjnoSci i kulturatwltjrczego potencjaiu. 

DZIAMLNOSC ARTYSTVCZNA 

Od poczqtku swojej pracy dla Teatru Muzycznego w Lodzi konsekwentnie budujq nowy 

wizerunek tej sceny jako przyjaznej staiyrn widzom, ale i otwartej na ROW? publicznoSi. 

Pnez wide lat utrzyrnywane byly w repertuarze uwielbiane przez todzian operetki 

i koncerty przebojbw operetkowych i rnusicalowych. W ciqgu ostatnich 10 lat repertuar 

ulegt zmianie i ewoluuje w kierunku musicalu i spektakli autorskich, przygotowywanych 

z mydq o naszej instytucji. 

Dzii  scena muzyczna powinna opieraC sic przede wszystkim na nowoczesnych 

inscenizacjach musicalowych - zas6wno tych znanych z Broadwayu czy West Endu, jak 

i zupelnie nowych. Zamierzam kontynuowad prornowanie rodzimych twbrctiw 

i wystawlanie prapremierowych spektakli ich autorstwa (70-lecie t e a m  ugwietnila 

prapremiera musicalu ,,Cyrano" z muzykq Krzysztofa Herdzina i librettem jacka 

Boriczyka; wczekniej odbyly siq m.in. premiery ,,Zorra" i ,,tajzyN]. 

W najbliiszym sezonie artystycznym w stavrn repertuarze utrzymane zostanq 

najbardziej kasowe tytuty Teatru Muzycznego w todzi, w tym premierowa ,,Miss 
4 



Saigon", ,,Les Mis6rables'"lsezon 2019/2020 bqdzie poiegnaniem z tym muiern), 

,,Madagaskar - musicalowa przygoda", ,,Sknypek na dachu" i ,,Cz#owiek z La 

Manchy". Prbcz tego dogrywany bqdzie koncert ,,The best of ... Muzyczny" oraz 

koncert ,,Holly - LBdi", ktorego gremiera odbqdzie siq 31 grudnia 2019. 

Dodatkowo w repertuarze znajdzie siq nawa pozycja baletowa - ,,M@czyzna, 

ktbry tahczyi tango" w rezyserii i choreografii Artura iymetki (,,tajzal'. ,,Kobieta ;r. 

wydrn", ,,MurW). 

W pnygotowaniu jest tea IV edycja Festiwalu OFF-Polnocna oraz koncert 

,.Moniuszko inaczej", kt6ry jest naszyrn wkjadem w obchody Roku 

Moniuszkowskiego. 

W kolejnych sezonach zamierzarn wprowadzat do repertuaru zarowno wielkie 

klasyczne tytuly (np. ,,Dirty Dancing"], jak i musicale familijne (np. ,,Tajemniczy 

ogrod"), czy koncerty inscenizowane (w planach main. ,,Operetka - moja miloSf"]. 

Szczegblowy wykaz planowanych premier znajduje siq w tabeli w zatqnniku 

nr 2.  

2. Mlodzi w Muzycznym 

W 2014 roku po raz pienvszy przeprowadziliimy na skaIq og6lnopolska, casting 

do absady premierowego spektaklu (,,]esus Christ SuperstarJJ). Od tamtej pary 

produkcjq kaidego wielkiego tytulu poprzedzajq wielostopniowe przesluchania. 

na ktdre zglaszajq sic rntodzi artyici z cakj  Polski. Pny  wyborze artystdw 

stawiamy na ich wradzony taient i naturalnoii. 

Dzigki przesluchaniorn odkryliimy wielu wspanialych, mlodych ludzi. CzpSf 

z nich debiutowala u nas w gtbwnych rolach, a dzii Bwigci triurnfy na najlepszych 

musicalowych scenach. 

Nasze szeregi w ostatnich latach zasilili najlepsi z najlepszych: Agnieszka 

Przekupiel, Edyfa Krzernieli, Katarzyna taska, Sylwia Banasi k, Malgonata 

Regent, Paulina taba, Marta Burdynowicz, Janek Traczyk Mateusz Deskiewicz. 

Marcin Jajkiewin, Marcin Franc, jakub Wocial, Marcin Wortmann, Jeremiasz Gzyl. 

Nasi etatowi solikci rozwijajq skrzydla i odwainie konkurujq z nimi na polskich 

scenach. Emilia Klimczak, Justyna Kopiszka, Piotr Ptuska i Pawet Erdman to dziS 

rtiwnie uznani artyici. 



3. Spektakle goScinne 

Teats Muzyczny w kodzi wspblpracuje z najprqiniej dziatajqcymi w kraju 

agencjami impresaryjnyrni, ktore prezentujq na naszej scenie najbardziej uznane 

tytuly teatralne i okoioteatralne z calej Polski, w tym komedie, drarnaty i recitale. 

Te wspbtprace bed4 kontynuowane oraz rozwijane. Naleiy podkreSliC, ie taka 

foma dziatalnoSci zarcjwno wzbogaca repertuas sceny, jak i seanowi mocny 

punkt w budiecie teatru. 

4. Dzialania cyMjczne 

Od tnech  tat nasz teatr przybliia todzianom repertuar, ktBry wymyka siq 

szablonowernu repertuarowi teatr6w muzycznych. Festiwal OFF-Pbinocna to 

rnoiliwoSC zaprezentowania widzom form nieco mniejszych n i i  klasyczne 

musicale, ale nie mniej wartoiciowych - spektakli niskoobsadowych, kt6re za 

oceanem zakwalifikowane byIyby do tzw. OFF-Broadwayu. Niekiedy niszowe 

i awangardowe, innyrn sazem bazujqce na utworach popularnych dziS mfodych 

autor6w ... Festiwal bqdzie organizowany co roku, w drugiej polowie kwietnia. 

W jego prograrnie znajdziemy, tak jak i w latach popnednich, Konkurs Piosenki 

Aktorskiej, noszqcy od tego roku imie Janasza KO@. Uzyskanie dla naszego 

konkursu patronatu tak znamjenitego artysty byto wielkirn sukcesem naszego 

sespoku. 

Bqdzierny r6wniei kentynuowai. rokroczne wystqpy ria jmlodszych iodzian 

w koncercie ,,Przedszkolaki Spiewajq" oraz cykliczna, prezentacje naszych grup 

warsztatowych [Broadway Girls, Ale Kanai!, Totalna BernePka]. 

W kolejnych sezanach stawrn punktem repertuaru bgdq r6wniei ,,Wieczory 

z Gwiazdq", podczas ktbrych prezentujq siq najbardziej uznani artySci 

i realizatony oraz ludzie teatru. 

5. Wspblpraca artystyczna 

Od sezonu 201912020 nasilona zostanie wspblpraca z Iodzkimi uczelniarni, 

Wraz z Akademiq Muzycznq im. G .  i K. Bacewiczbw w Lodzi przygototvywak 

bqdziemy rokrocznie jednq premierowq inscenizacjq [inscenizowany koncert 

operetkowy], w k6rej  wystqpowat bqdq zar6wno studenci te j  uczelni, jak i nasi 



artySci. Z czasem chciatabym, by produkcje t e  miaIy zasiqg og6lnopolski 

(zaprosimy do wsp6lpracy kolejne wyzsze uczelnie muzyczne). Dotychczas 

t6dzka Akadernia psezentowaja na naszej scenie stvdenckie spektakle 

dyplomowe 

Z Akaderniq Sztuk Piqknych irn. W. Strzemiriskiego w todzi wsp6tpracu)emy od 

iat. Jej studenci i absotwenci byli autorami m.in. kostium6w i plakatu do rock- 

opery ,,Jesus Christ Superstar" czy statuetki ,,Jonaszka" do Konkursu Piosenki 

Aktraskiej im. Jonasza Kofty. Bqdziemy tq wspblpracq kontynuowat podczas 

pnygotowywania Festiwalu OFF-Potnacna i kolejnych prernierowych spektakli; 

studenci tej uczelni bed4 mogEi zarowno przygotowywat wfasne projekzy, jak 

i obsenvowaC pracq najlepszych polskich realizatorbw podczas praktyk 

studenckich. 

W pnygotowaniu jest rcjwniei projekt wsphlpracy przy tworzeniu Festiwalu 

Szkb1 Teatralnych, kt6ry zaklada wystawianie dyplomowych spektakli 

muzycznych na naszej scenie. 

6.  Manitoring i ewaluacja 

Od nowego sezonu uruchomiony zostanie niezalezny semis online, za 

pairednictwern ktbsego bqdzierny zbieraC na biezqco dane, dotyczqce opinii 

wids6w na temat naszej dzialalnoSci artystycznej. Senvis bqdzie dzialal pnez 

caw rok i akrualizowany bqdzie o nowe ankiety. Dziqki zbieranym na bieiqco 

danym, bgdzienry rnogli podnosif jakoSC naszych dziataii i dostosowywai: ofertq 

do zapotrzebowania [typ /jakoit/liczba ofert). 

ZAMIAST PODSUMOWANZA 

Teatr Muzyczny w Lodzi jui dawno przestal by6 uwakany za teats prowincjonalny, 

przegrywajqcy z najsilniejszyrni graczami. DziS jest t o  w petni profesjonalna scena 

z jednym z najlepszych zespotbw artystycznych w kraju. Cieszy sig powaianiem widzow, 

recenzentbw i 3rodowisk opiniotw6rczych. 

Staratam siq o to ze wszystkich sii p n e z  ostatnie 20 lat. W kolejnych zamierzarn czyniC 

t o  samo. Lepiej. 




