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Teatry
Teatr im. Wilama Horzycy
pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń
www.teatr.torun.pl [1]
Profesjonalny, instytucjonalny teatr dramatyczny, w którym rocznie przygotowywanych jest ok. 5
premier. Wystawiana jest tu zarówno klasyka, jak i dramaty współczesne. Nierzadko pojawiają się
widowiska prapremierowe. Budynek teatru powstał w 1904 r. Początkowo była to scena niemiecka, a
od 1920 r. przejął go zawodowy zespół polski. Swoją nazwę teatr wziął od powojennego dyrektora
sceny, jednego z największych inscenizatorów i reformatorów teatru. Spektakle Teatru im. Wilama
Horzycy są prezentowane na wielu festiwalach polskich i międzynarodowych. Od 1991 roku Teatr im.
Wilama Horzycy jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt”, na którym
prezentowane są przedstawienia ze wschodu i zachodu Europy, a także spoza naszego kontynentu.
Od 2010 r. międzynarodowy festiwal odbywa się co dwa lata, na zmianę z Ogólnopolskim Festiwalem
Debiutantów "Pierwszy Kontakt”.
Teatr "Baj Pomorski"
ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń
www.bajpomorski.art.pl [2]
Profesjonalny, instytucjonalny teatr lalki i animacji. Działa od 1945 r., na początku w Bydgoszczy, a
już od 1946 r. przy ul. Piernikarskiej w Toruniu. W 2006 r., po gruntownej przebudowie i modernizacji,
teatr zyskał oryginalną bryłę i nowoczesne wyposażenie. Wejście do Baja ma kształt wielkiej,
drewnianej, baśniowej szafy. Teatr przygotowuje rocznie ok. 5 premier. Są to w większości spektakle
dla dzieci, ale nie brakuje również propozycji dla młodzieży i dorosłych. Oprócz tradycyjnych technik
lalkowych twórcy przedstawień chętnie sięgają również po najnowsze zdobycze techniki tworząc
spektakle multimedialne. Teatr "Baj Pomorski” uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach.
Jest też organizatorem dwóch festiwali: Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania” oraz
Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
www.teatrmuzyczny.torun.pl [3]
Profesjonalny, instytucjonalny teatr ukierunkowany na spektakle muzyczne. Działa od 2014 roku.
Siedzibą teatru jest Pałac Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu. Aktywność placówki nie
ogranicza się jedynie do wystawiania sztuk muzycznych, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Teatr
organizuje także kameralne koncerty, recitale oraz warsztaty muzyczne umożliwiające odbiorcom
aktywne poznawanie sztuki. W okresie letnim w teatralnym ogrodzie odbywają się bezpłatne seanse
filmów muzycznych i związanych z twórcami teatralnymi. Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr
Muzyczny prowadzi działalność impresaryjną, współpracując z licznymi teatrami na terenie całej
Polski, m.in. z teatrami z Warszawy, Krakowa, Częstochowy i Kielc. Występuje na scenach
wojewódzkich, polskich, a także na festiwalach międzynarodowych.
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