
Oferta wynajmu 
przestrzeni



Szanowni Państwo,

Nie ma we Wrocławiu wielu miejsc, które mogłyby 
pochwalić się tak bogatą i różnorodną historią występów 
artystycznych jak przestrzenie Impartu. Ponad 50-letnie 
doświadczenie w działalności, ale także szeroki zakres 
prezentowanej twórczości to główne zalety Impartu. 
Na jego deskach regularnie występują polscy i światowi 
artyści w ramach spektakli, koncertów i festiwali, takich jak: 
Jazz nad Odrą, Przegląd Piosenki Aktorskiej, WROsound czy 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci Dziecinada. 
Impart gościł i wspierał twórców także podczas roku 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 

Wymienione wydarzenia są dowodem, że jest to przestrzeń, 
w której można zorganizować każdy rodzaj eventu, 
od kameralnego koncertu po wielką galę. Ze względu 
na świetną akustykę, pełne wyposażenie techniki scenicznej 
i profesjonalną obsługę, Impart jest doskonałym miejscem 
dla wydarzeń prezentujących zarówno sztukę nowoczesną, 
jak i tę z brzmieniem tradycyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się 
z naszą ofertą.



Sala Teatralna

Sala Teatralna to największa przestrzeń Impartu.  
Gościła na swoich deskach takich artystów jak:  
Krystyna Janda, Leszek Możdżer, Ania Dąbrowska,  
OSTR, Kortez czy Kayah.

Pełne wyposażenie techniczne sali umożliwia 
zorganizowanie wielu wymagających spektakli  
i koncertów, a doskonała akustyka przyciąga  
artystów. Sala Teatralna sprawdza się doskonale  
także podczas uroczystych ceremonii łączących  
część oficjalną z artystyczną lub wykładów  
i konferencji.

Specyfikacja:

• 567 miejsc siedzących (w tym 96 na balkonie)

• scena o powierzchni 150 m2 z wyciągami 
ręcznymi, pełnym czarnym okotarowaniem

• nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, 
multimedia

• 6 garderób 



Sala Kameralna pozwala na nietypową  
konfigurację przestrzeni dzięki mobilnej  
widowni – daje to możliwość zorganizowania 
wydarzenia z wykorzystaniem sceny,  
ale także dowolnego ustawienia widowni  
w celu przeprowadzenia warsztatów,  
spotkań integracyjnych z elementami  
artystycznymi, konferencji czy klubów 
festiwalowych. 

Sala Kameralna  

Specyfikacja:

• widownia do 200 miejsc siedzących 
z możliwością dowolnej konfiguracji 
ustawienia

• scena o powierzchni 50 m2, ze stałymi 
konstrukcjami do podwieszeń  
i czarnym okotarowaniem

• nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, 
multimedia

• 2 garderoby



Galeria
Galeria o powierzchni około 200 m2  
to przestrzeń wystawiennicza ze ścianami 
ekspozycyjnymi, reflektorkami oświetlającymi 
oraz systemami zawieszeń i nagłośnieniowym. 
Doskonale sprawdza się jako klub festiwalowy, 
centrum prasowe czy przestrzeń cateringowa 
podczas organizowanych wydarzeń. 

Sale prób
Impart oferuje także 2 sale prób  
o powierzchni 100 m2 i 70 m2, w których 
znajdują się fortepian akustyczny  
YAMAHA C-3 oraz fortepian elektroniczny  
YAMAHA Grand Touch GT-2.



Współpracując  
z nami, wspierasz  
wrocławską kulturę!

Zachęcamy do kontaktu lub zapraszamy  
na spotkanie przy kawie. Wówczas najlepiej 
poznamy Państwa oczekiwania i potrzeby, 
a na bazie tych informacji przygotujemy 
odpowiednią, szczegółową ofertę.  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
i odpowiemy na wszelkie pytania 
telefonicznie lub mailowo:

Telefon: 504 891 113

E-mail: wynajem@strefakultury.pl

Do zobaczenia!

Impart, ul. Mazowiecka 17 
50-412 Wrocław


