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Przestronne, przeszklone foyer o powierzchni 365 m2 zachwyca pięknym widokiem na warszawską Pragę Płn.,
niezwykłą neogotycką Katedrę Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, Pomnik Praskiej Kapeli 
Podwórkowej autorstwa Andrzeja Renesa i niegdyś jeden z najpiękniejszych budynków w Warszawie - 
Kamienicę pod Sowami. To doskonałe miejsce na kameralne koncerty, bankiety, wystawy czy warsztaty, którym 
w elegancki sposób może towarzyszyć catering. 

NaszaNasza kawiarenka Kiepura Cafe serwuje świeżo parzoną, aromatyczną kawę, różne gatunki herbat i codziennie 
inne słodkie wypieki oraz wytrawne przekąski.

Zapewnimy szatnię na 500 miejsc.

Zapraszamy Państwa do wynajmu naszej eleganckiej, klimatycznej, wyjątkowej i nowoczesnej przestrzeni 
Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury i Kina Praha przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.
To niepowtarzalne miejsce posiadające w jednej przestrzeni zarówno salę teatralną na 271 miejsc, a tuż obok
salę kinową na 134 miejsca oraz foyer ze sceną kameralną, z których można korzystać jednocześnie. Doskonałe 
na wydarzenia z udziałem publiczności, nagrania i live-stream.

Możemy również kompleksowo zorganizować event na Państawa potrzeby, zamknięty spektakl, koncert lub 
pokaz filmowy. Gwarantujemy wysoką jakość usług i wsparcie organizacyjno-techniczne.

Przestrzeń

Foyer z Kiepura Cafe



Sala Kinowa

Sala teatralna wyposażona jest w ekran kinowy.
Dostęp do łącza internetowego 100Mb/s / 50Mb/s

Kolumny głośnikowe typu “Line Array”, “Subbas”, “Frontfill”, 
“Monitor”, “Konferencyjne”, systemy odsłuchowe.
Cyfrowa konsoleta, bezprzewodowe mikrofony.

Dodatkowo

269 wygodnych kinowych foteli
2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

132 wygodne kinowe fotele   
2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

głębokość 8,0 m, proscenium 2,5 m, światło sceny 10,5 m,
wysokość do paludamentu 5,3 m.
Kurtyna rozsuwana na boki, sterowana elektrycznie.

Wymiary ekranu: szerokość 10,0 m x wysokość 5,8 m

System dźwięku przestrzennego w technologii Dolby Surround.

Barco SP4K-12C

Widownia

Widownia

Profesjonalne oświetlenie zamontowane na dwóch 
sztankietach z wyciągarką elektryczną, a ponadto 
centralne i boczne spoty. Wszystko to sterowane 
za pomocą sterownika Grand MA3 compact TX.

Oświetlenie

Nagłośnienie

Klimatyzowana przestrzeń o powierzchni 411 m2. 

Klimatyzowana przestrzeń o powierzchni 224 m2.

Scena

Ekran

Projektor

Nagłośnienie

Sala Teatralna



ul. Jagiellońska 26 w Warszawie event@mteatr.pl

Władysław Fryderyk PawelecDorota Pietrzak-Rybacka Marek Popowski

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury / Kino Praha

Zapraszamy do współpracy

+48 784 997 221 +48 688 572 005 +48 694 139 826
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