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STADION MIEJSKI W JELENIEJ GÓRZE

STRASZNY DWÓR

I edycja Karkonoskiego Festiwalu Operowego to 
wyjątkowe wydarzenie, realizowane z niespotykanym 
dotąd rozmachem, adresowane do szerokiej 
publiczności Kotliny Jeleniogórskiej, regionów 
transgranicznych oraz - ze względu na ogólnopolską 
reklamę - odbiorców w całym kraju.
 
Straszny Dwór – najsłynniejsza polska opera, która 
w idylli szlacheckiego, dworskiego życia rozprawia 
zarówno o codzienności jak i również porusza 
problemy zaborów, walki o Ojczyznę oraz honoru. Jest 
to najdojrzalsze dzieło „ojca opery narodowej”. 
Melodyjność i polski charakter oraz mistrzowsko 
wplecione w dzieło, narodowe tańce takie jak polonez, 
czy mazur sprawiają, że opera jest powszechnie znana 
i lubiana, a arie z niej wykonują wszyscy polscy 
śpiewacy. Któż nie zna „Arii z kurantem” czy arii 
Skołuby  „Ten zegar stary”.

Dzieło Stanisława Moniuszki zostanie zaprezentowane 
w sposób nietuzinkowy. W przestrzeni Stadionu 
Miejskiego w Jeleniej Górze wystąpi ponad stu 
artystów: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Dolnośląskiej, Chór Opery Śląskiej w Bytomiu, Zespół 
Taneczny ZPiT Wałbrzych oraz soliści – czołowi 
śpiewacy polskich scen operowych.

Oprócz tego na murawie stadionu powstaną dwie 
sceny z profesjonalnym nagłośnieniem i specjalnie do 
tego celu zaprojektowanym światłem oraz dwa 
wielkoformatowe ekrany LED stanowiące oprawę 
sceniczną wraz z obrazem na żywo, co pomoże w 
odbiorze dzieła blisko trzytysięcznej publiczności.

Rozpoznawalność produktu gwarantują patronaty medialne:

Regionalny Tygodnik Nowiny Jeleniogórskie wraz

z serwisem internetowym www.nj24.pl, Muzyczne Radio, 

Radio Złote Przeboje.                                    

Ponadto podczas realizacji niniejszego projektu zostanie 

wykorzystanych wiele instrumentów promocyjnych. 

Reklama: Gazeta Wyborcza, TV internetowa Strimeo. 

Materiały reklamowe: afisze, ulotki, informatory, bilboardy, 

banery, citilighty, tablice LED. 

W czerwcu w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej zostanie 

zorganizowana konferencja prasowa.
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Szanowni Państwo, 
aby umożliwić Państwu uczestnictwo w tym 
niepowtarzalnym przedsięwzięciu artystycznym, 
grupom liczącym dwadzieścia i więcej osób 
proponujemy atrakcyjne ceny biletów:

Stanisława Moniuszki
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Oferta współpracy z projektem

sekor cena 
biletu

oferta specjalna 
cena ze zniżką

A i B – rząd I – V 100 zł 90 zł

A i B – rząd VI – X 80 zł 72 zł

C i D – rząd XI – XV 60 zł 54 zł

C i D – rząd XVI – XX 40 zł 36 zł

E i F – rząd XXI-XXX 30 zł 27 zł

Tomasz Janczak
Dyrektor
Filharmonii Dolnośląskiej
Reżyser
Koordynator Projektu
dyrektor@filharmonia.jgora.pl
tel. + 48 75 75 381 61 

Organizator
Filharmonia Dolnośląska 
w Jeleniej Górze
instytucja kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
ul. Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
www.filharmonia.jgora.pl
sekretariat@filharmonia.jgora.pl
tel. + 48 75 75 381 61 

Zapraszamy do skorzystania z oferty promocyjnej 
przygotowanej specjalnie dla Państwa. 
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