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Świąteczny jarmark w Operze 
 

[informacja prasowa] 

 

Opera Krakowska serdecznie zaprasza mieszkańców oraz gości stolicy Małopolski 

na Operowy Jarmark Świąteczny. W dniach 18-22 grudnia plac przed siedzibą Opery 

oraz foyer jej gmachu zamienią się w zimową krainę łączącą magię Świąt i magię teatru. 

Wśród atrakcji planowane są warsztaty z udziałem polskich i ukraińskich prowadzących, 

wspólne kolędowanie, możliwość przymierzenia operowych kostiumów, sprzedaż rękodzieła 

wykonanego przez pracownie artystyczne Opery i wiele innych. 

 

Adres Lubicz 48 nieodmiennie kojarzy się z magią operowej sceny; teraz Opera Krakowska 

zaprosi do swojej siedziby również magię Bożego Narodzenia, po raz pierwszy organizując 

Operowy Jarmark Świąteczny. Plac przed budynkiem Opery ozdobią elementy scenografii 

ze spektakli, efektowne iluminacje oraz pachnące lasem choinki, które dopełnią świątecznej 

atmosfery. Wśród stoisk jarmarku znajdziemy m.in. stroiki oraz rękodzielnicze maski wykonane 

przez pracownie artystyczne Opery. Tych, którzy szukają niebanalnego pomysłu na 

bożonarodzeniowe prezenty, ucieszy wyprzedaż rekwizytów i elementów kostiumów, a także 

operowych gadżetów i wydawnictw – w tym archiwalnych plakatów oraz programów. 

Nie zabraknie też miodów, produktów pszczelich czy rękodzieła od Konwentu Ojców 

Bonifratrów. Zmarzniętych rozgrzeje gorąca czekolada, grzaniec lub grillowany oscypek. 

We foyer natomiast można będzie wziąć udział w przystrajaniu operowej choinki – każdy, kto 

zawiesi na niej przyniesioną ze sobą ozdobę, otrzyma upominek. Operowy Jarmark Świąteczny 

to także niepowtarzalna okazja, aby wcielić się w postać z jednego ze spektakli Opery 

Krakowskiej – w Operowym Atelier będzie można przymierzyć teatralne kostiumy oraz zrobić 

sobie zdjęcie na tle elementów scenografii. 

 

Wielkie otwarcie jarmarku nastąpi w niedzielę 18 grudnia, a rozpocznie się wspólnym 

kolędowaniem na Dużej Scenie o g. 11.00 i 13.00. Tego dnia odbędą się także polsko-ukraińskie 

warsztaty tworzenia świątecznych ozdób oraz nauka tańców polskich i ukraińskich z udziałem 

pedagogów i uczniów Studia Baletowego. Dzieci będą mogły skorzystać z malowania twarzy 

przez charakteryzatorki, a nawet spotkać Świętego Mikołaja oraz Śnieżynkę. W Operze 

najważniejsze są emocje, dlatego na amatorów piłkarskich wrażeń czekać będzie strefa kibica. 

20 i 21 grudnia uczestnicy wydarzenia będą mogli odwiedzić także mobilną strefę słodkości 

Wawel Truck. 

 

Jarmark zwieńczy wyjątkowy prezent dla krakowskich melomanów od Filharmonii Warmińsko-

Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – musical "Pora jeziora. Warmińska 

opowieść wigilijna", z opartym na legendach Krainy Tysiąca Jezior scenariuszem Ałbeny 

Grabowskiej i przepiękną muzyką Tomasza Szymusia. Spektakl w 2021 roku znalazł się 

na 6. miejscu Złotej Dziesiątki najlepszych musicali według rankingu Wirtualnej Polski. 
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W ramach budowanej współpracy między Małopolską a Warmią i Mazurami „Pora jeziora” 

zagości na scenie Opery Krakowskiej 21 i 22 grudnia. 

 

Operowy Jarmark Świąteczny zaprasza w dniach 18 grudnia w g. 11.00-20.00 oraz 19-22 grudnia 

w g. 16.00-20.00. Szczegółowy program jarmarku znajduje się na stronie internetowej 

Opery Krakowskiej: www.opera.krakow.pl. 

 

 


