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Zapraszamy do wynajmu klimatycznej, artystycznej powierzchni eventowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego, 
dawnego Kina Praha, przy ulicy Jagiellońskiej 26 w Warszawie. To wyjątkowe miejsce posiada w jednej przestrzeni 
salę teatralną, salę kinową oraz przestrzenne foyer - zachwycające widokiem na warszawską Pragę Północ:  
neogotycką katedrę św. Floriana, pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej, historyczną Kamienicę pod Sowami. 

Przestrzeń

To idealne miejsce na organizację:
• uroczystych gali,
• spotkań, warsztatów firmowych,
• spotkań integracyjnych, biznesowych, 
• konferencji i szkoleń, 
• kameralnych koncertów i spektakli teatralnych, 
• zamkniętych projekcji filmowych, 
• wernisaży i wystaw, 
• nagrań filmowych.

Kompleksowo zrealizujemy każdy pomysł.
Zadbamy o scenariusz wydarzenia, oprawę artystyczną, catering.

Przygotujemy niezbędne formalności i zadbamy o bezpieczeństwo.
Dysponujemy profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem oraz multimediami.
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Sala kinowa

Klimatyzowana przestrzeń o powierzchni 411 m2.

• 207 wygodnych, kinowych foteli,
• 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

• głębokość: 8,0m, proscenium: 2m,
• światło sceny: 10,5m, wysokość do paldamentu: 5,3m,
• kurtyna rozsuwana na boki, sterowana elektrycznie.

• profesjonalne oświetlenie zamontowane  
na dwóch sztankietach, z wyciągarką elektryczną,

• centralne i boczne spoty,
• konsoleta grandMA3 compact XT.

• kolumny głośnikowe typu: „Line Array”, „Subbas”,  
„Monitor”, „Konferencyjne”,

• systemy odsłuchowe, 
• cyfrowa konsoleta, bezprzewodowe mikrofony.

• sala wyposażona jest w ekran kinowy,
• symetryczne łącze internetowe 100Mb/s / 100Mb/s

Widownia:

Scena:

Oświetlenie:

Nagłośnienie:

Dodatkowo:

Sala teatralna

Klimatyzowana przestrzeń o powierzchni 224 m2.
Widownia:

Ekran:

Projektor:

Nagłośnienie:

• 132 wygodne, kinowe fotele,
• 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

• szerokość: 10m, wysokość: 5,8m.

• Barco SP4K-12C.

• system dźwięku przestrzennego w technologii Dolby Surround. 
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Zapraszamy do współpracy

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury / Kino Praha

Anna Garstka

Agnieszka Kowacka

+48 668 572 005

+48 609 604 514

ul. Jagiellońska 26, Warszawa event@mteatr.pl
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