MIEJSKI TEATR MINIATURA

To jest budynek Miejskiego Teatru
Miniatura w Gdańsku.
Znajduje się przy ulicy
Grunwaldzkiej 16 w Gdańsku –
Wrzeszczu.
W teatrze wystawia się spektakle.
Spektakl to przedstawienie
odgrywane przez aktorów.
Teatr Miniatura wystawia spektakle głównie dla dzieci. Aktorzy często
używają lalek teatralnych.
Co można zrobić w Teatrze Miniatura:
 Obejrzeć spektakl
 Wziąć udział w warsztatach
 Zwiedzić teatr
 Wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych
 Wynająć salę

Wejście główne
To jest wejście główne do teatru.
Dojazd:
 Autobusem – przystanek Teatr
Miniatura / Radio Gdańsk
 Tramwajem – przystanek
Miszewskiego
 Samochodem – miejski
parking w pobliżu przy ulicy
Grunwaldzkiej
 Rowerem – stojak na rowery znajduje się przy wejściu

Foyer
To jest foyer. Foyer to główny hol.
Od drzwi wejściowych można tu
wejść schodami lub wjechać windą.
Aby uruchomić windę trzeba wezwać
pracownika teatru. Pracownika
wzywamy przyciskając guzik przy
windzie.
Na foyer znajdują się:
 kasa,
 szatnia
 toalety
 toaleta dla niepełnosprawnych
 wejście na Dużą Scenę
 schody prowadzące do Sali Kameralnej
Kasa
To jest kasa teatru.
Bilet na spektakl można kupić w kasie
lub przez internet
https://teatrminiatura.pl/pl/repertuar/
Kasa jest otwarta od wtorku do piątku
w godzinach 9.00-15.00
Kasa jest też otwarta godzinę przed
przedstawieniem.
W poniedziałek kasa jest zamknięta.

Duża Scena
To jest Duża Scena.
Tutaj odbywa się większość
spektakli. Na scenie występują
aktorzy. Na krzesełkach siadają
widzowie.
Na widownię Dużej Sceny można
wjechać wózkiem inwalidzkim.

Sala Kameralna
To jest Sala Kameralna.
Tutaj również odbywają się spektakle,
głównie dla najmłodszych dzieci.
Do tej Sali trzeba zejść schodami w
dół. Nie ma windy. Nie ma podjazdu
dla wózków.

Sala Prób
To jest Sala Prób.
Tutaj również odbywają się
spektakle, głównie dla dorosłych.
Do tej Sali trzeba wejść schodami na
pierwsze piętro. Nie ma windy. Nie
ma podjazdu dla wózków.

Kontakt
Miejski Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
80-236 Gdańsk
Sekretariat:
tel. 58 341 01 23
e-mail teatr@teatrminiatura.pl
Informacja w sprawie biletów i wydarzeń:
tel. 601 628 377
e-mail bilety@teatrminiatura.pl
Nasza deklaracja dostępności znajduje się na stronie internetowej:
https://teatrminiatura.pl/pl/deklaracja-dostepnosci/

