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Witamy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, instytucji 
kultury, prowadzącej szereg różnorodnych działań - 
artystycznych, edukacyjnych, społecznych, wiele z nich  
w wymiarze międzynarodowym. Nasz Teatr to również 
nowoczesne centrum sztuk, otwarte dla teatru, festiwali, 
koncertów, wystaw, konferencji czy warsztatów. To także 
przestrzeń otwarta na naszą z Państwem współpracę.  

To Teatr Wielu Możliwości. 

Jeśli pragniecie zrealizować wydarzenie, które nie jest 
możliwe nigdzie indziej w Polsce (a otwieranego w trzy 
minuty dachu nie znajdziecie Państwo w żadnej innej 
instytucji w Europie), jeśli marzycie o spektakularnych, 
niezapomnianych przeżyciach– jesteście we właściwym 
miejscu. W poniższej prezentacji zobaczycie Państwo 
wszystkie możliwości naszego teatru. 

Św. p. prof. Jerzy Limon, założyciel i pierwszy dyrektor 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego powtarzał, że tym 
niezwykłym  budynkiem opiekują się muzy. My, ludzie teatru 
także wiemy co oznacza teatralna magia, zapraszamy więc 
na spotkanie z nią. Nasz profesjonalny zespół poprowadzi 
Państwa przez wszystkie kwestie związane z naszą 
współpracą.  

Gdański Teatr Szekspirowski potrzebuje mądrych, światłych  
i kochających kulturę partnerów. Dzięki Państwu pokazujemy, 
że biznes i kultura to dwie strony tego samego medalu 
- naszego dążenia do organizacji wydarzeń zbliżających do 
siebie ludzi i zmieniających świat. Zapraszam Państwa do 
współpracy.
-



Szekspir w Gdańsku? 
Historia. 
Pochodzenie budynku sięga początków XVII w. i pierwszego 
publicznego teatru w Polsce. Była to gdańska Szkoła 
Fechtunku, w której profesjonalni aktorzy z Anglii wystawiali 
sztuki Williama Szekspira, jeszcze za jego życia, często 
zaledwie rok lub dwa po londyńskich premierach. 

Budynek dawnego teatru stanowił istotne świadectwo 
kultury miasta w okresie jego największego rozkwitu. 

 





Rekonstrukcja 
Wnętrz Teatru 
Elżbietańskiego
Pomysł budowy Teatru Szekspirowskiego narodził się pod 
koniec lat 80, dzięki odkryciu, przez prof. Jerzego Limona 
(inicjatora odbudowy Teatru), ryciny Petera Willera oraz listów 
aktorów angielskich z pocz. XVII w. Od początku patronem 
idei odbudowy, realizowanej przez Fundację Theatrum 
Gedanense, był Jego Królewska Wysokość Książę Karol. Teatr 
został zaprojektowany przez weneckiego architekta, 
profesora Renato Rizzi. 

Drewniane galerie dla widzów, otaczające wewnętrzny 
dziedziniec, proste siedziska – to tradycja elżbietańska. 
Jednak w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim spotyka się wiele 
teatralnych tradycji. Widownia na parterze, oraz scena 
pudełkowa, najbardziej popularna, zabierają widza do teatru 
typu włoskiego, zaś możliwość otoczenia sceny widownią  
z czterech strony - to elżbietańska tradycja miejskich 
przedstawień ulicznych. 
 



Otwierany dach 
Gdański Teatr Szekspirowski jest nie tylko wyjątkowym 
przykładem sztuki architektonicznej, ale również cudem 
techniki. Wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt oraz 
w unikatowe rozwiązania techniczne. Jego dach to dwa 
skrzydła, ważące 90 ton łącznie, które otwierają się nad 
widownią i sceną w ciągu 3 minut. Samo otwieranie dachu 
jest niezwykłym wydarzeniem, zarówno w świetle dnia, jak  
i przy rozgwieżdżonym niebie. To niesamowite widowisko 
może być elementem organizowanego przez Państwa 
wydarzenia. 





Teatr 
Wielu Możliwości 
Poza otwieranym dachem, teatr zawiera w sobie kilka scen 
oraz stwarza możliwość dowolnej aranżacji widowni. 
Umożliwia to realizację Państwa wydarzenia na jednej  
z trzech różnych scen: klasycznej włoskiej, elżbietańskiej 
oraz centralnej. Scena i część widowni składa się z systemu 
56 zapadni, co zapewnia niezależność i dowolność aranżacji 
przestrzeni, w zależności od Państwa potrzeb. 



Przestrzeń 
eventowa 
Teatr oferuje szereg przestrzeni do wyboru: salę główną, 
foyer, salę podwieszaną, salę wystawienniczą, salę spotkań, 
taras, zewnętrzny dziedziniec, i wiele innych. Wszystkie  
zamknięte pomieszczenia są w pełni klimatyzowane. 

W obiekcie nie ma wyłączności na operatora gastronomii. 
Służymy listą rekomendowanych partnerów w Gdańsku. 





Doświadcz 
Szekspira
Aby Państwa goście w pełni odczuli wyjątkowość miejsca,  
w którym się znaleźli, wydarzenie można wzbogacić  
o elementy teatralne - spektakl, koncert, pokaz akrobatyczny 
czy pokaz szermierki historycznej. W Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim ograniczeniem jest tylko wyobraźnia! 

Program wydarzenia mogą Państwo również poszerzyć  
o zwiedzanie teatru z przewodnikiem (w ciągu dnia lub  
w nocy), z lampką szampana serwowaną na tarasie, skąd 
rozciąga się zapierający dech w piersi widok na gdańskie 
Główne Miasto. 





Lokalizacja 
Gdański Teatr Szekspirowski znajduje się w sercu Głównego 
Miasta, w pobliżu szeregu hoteli, takich jak: Hilton Gdańsk, 
Radisson Blu, Qubus, Hotel Gdańsk, Scandic Gdańsk, Mercure 
Gdańsk Stare Miasto, Hanza, Admirał, PURO Hotel Gdańsk, 
Novotel i innych. Dojazd z Portu Lotniczego Gdańsk zajmuje 
zaledwie 20 minut, a 5 minut z Dworca Głównego PKP. 

Adres: ul.Wojciecha Bogusławskiego 1, Gdańsk 



Sala Główna 
Serce teatru (dziedziniec wewnętrzny oraz galerie) to idealne 
miejsce dla spektaklu, koncertu, konferencji, uroczystych gali, 
bankietów, imprez firmowych. Jedyne w swoim rodzaju 
wnętrze, będące rekonstrukcją” renesansowego teatru i jedną  
z najnowocześniejszych scen w Polsce i Europie. 

Sala Główna składa się z parteru oraz 3 poziomów galerii. 
Dzięki otwieranemu Dachowi ( jedyny taki na świecie!) może 
przeistoczyć się w scenę pod gołym niebem, jak za czasów 
Szekspira, lub w otwarty dziedziniec pod gwiazdami.  
56 zapadni pozwala nie tylko na dowolne ustawienie sceny  
i widowni (w tym. scena włoska, elżbietańska i centralna,  
a także duża płaska przestrzeń), ale również na realizację 
najbardziej śmiałych pomysłów. 

Połączenie klasycznej widowni teatralnej z historycznymi 
drewnianymi galeriami dla widzów oraz otwieranym, 
stalowym dachem nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat.  
Na parterze dostępnych jest 195 miejsc, na trzech poziomach 
galerii kolejne 400 miejsc. Łączna maksymalna pojemność 
Sali to 1150 miejsc w układzie stojąco-siedzącym. 





Foyer 
Foyer teatru zaskakuje jasnym wykończeniem, kontrastującym 
z antracytowym murem na zewnątrz. Posadzki z białego 
piaskowca, elegancja i prostota oraz monumentalne schody, 
prowadzące do Sali Podwieszanej, tworzą niepowtarzalny 
klimat tego miejsca. To doskonała przestrzeń do organizacji 
welcome drink lub poczęstunku dla gości, a także idealne 
miejsce do wprowadzenia gości w klimat Państwa wydarzenia. 
Ogromne drzwi, prowadzące wprost do Sali Głównej, można 
pozostawić otwarte, łącząc w ten sposób obie przestrzenie.  
Z Foyer dotrzemy bezpośrednio, schodami lub windą,  
do wszystkich otaczających przestrzeni – Sali Wystawienniczej 
i Baru, szatni i toalet na poziomie -1 oraz do Sali Podwieszanej 
na pierwszym piętrze.



Sala Podwieszana
Sala podwieszana jest nie tylko najlepiej widocznym 
przykładem pudełkowej struktury wnętrza Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego, ale też jednym z najoryginalniejszych 
jego elementów. Dosłownie zawieszona u stropu stalowa 
konstrukcja całkowicie obudowana drewnem jest znakomitym 
miejscem zarówno dla kameralnych spotkań, szkoleń czy 
konferencji, jak również wystaw czy mini-koncertów. 

Pomieści do 80 osób. Wyposażona jest też w niewielkie 
zaplecze z bieżącą wodą. 



Sala Kolumnowa 
Sala mieści się w części administracyjnej teatru.

Ta przestronna sala, o powierzchni 136m2, jest bardzo jasna  
i niezwykle elegancka, również dzięki wyjątkowym 
drewnianym oknom, zwanym skrzynkowymi”. Może pełnić 
rozmaite funkcje – wystawowe, konferencyjne, warsztatowe, 
cateringowe.



Taras 
Nad częścią administracyjną budynku znajduje się przepiękny, 
letni, niezadaszony taras, na którym można wypocząć bądź 
urządzić kameralne przyjęcie z zapierającym dech widokiem 
na Gdańsk.



Sala 
Wystawiennicza / Bar 
Sala o nietypowej architekturze znajduje się na poziomie -1  
i może jednocześnie służyć jako przestrzeń wystawiennicza 
lub cateringowa. Minimalistyczne, jasne sale tworzą przyjazną 
i intymną atmosferę. Doskonale sprawdzają się tu przyjęcia  
i koktajle na ok. 150 osób.





Klub Aktora 
Mała sala konferencyjno-bankietowa zlokalizowana na 
tyłach teatru, podczas działań artystycznych pełni rolę 
bufetu i miejsca odpoczynku dla artystów. Może działać 
całkowicie niezależnie od wydarzeń w Sali Głównej, posiada 
profesjonalne zaplecze techniczno-gastronomiczne, jest 
przystosowana do prowadzenia niewielkich konferencji czy 
urządzania bankietów.



Charakteryzatornie 
Dwie małe sale, które pomieszczą do 20 osób każda, świetnie 
nadadzą się na kameralne spotkania lub szkolenia dla 
pracowników, ale także mogą służyć jako garderoby lub 
miejsca wypoczynkowe dla większych zespołów czy 
zespołów technicznych.

Powierzchnia: 21,1 m2 oraz 20,9 m2



Garderoby 
Siedem garderób 1-osobowych i dwie 2-osobowe o wysokim 
standardzie wyposażenia, rozlokowane na tyłach teatru, na 
parterze i pierwszym piętrze, w bliskim sąsiedztwie sceny. 
Każda garderoba wyposażona jest w łazienkę. Dodatkowo  
w każdej znajduje się łóżko, stolik, lustra, czajnik 
bezprzewodowy, szafa oraz telewizor.



Parking 
Obiekt posiada podziemny, strzeżony parking na 10 
samochodów osobowych, w tym także miejsca dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz parking zewnętrzny przy 
teatrze, gdzie bezpiecznie zmieści się do 10 samochodów 
osobowych. W sąsiedztwie teatru znajduje się także kilka 
parkingów miejskich.



teatrszekspirowski.pl


