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Ponowne otwarcie Teatru Pałacowego w
Nowym Pałacu

Po siedmiu latach przestoju odnowiony Teatr Pałacowy w Nowym Pałacu jest
znowu dostępny dla widzów! Teatr Pałacowy jest jednym z najpiękniejszych
zachowanych teatrów barokowych w Europie. Od jesieni 2021 roku jest
ponownie otwarty - po gruntownych pracach renowacyjnych. W niezwykłej
atmosferze sali teatralnej organizowane są spektakle operowe, koncerty,
przedstawienia teatralne oraz konferencje.

Nowy Pałac w Parku Sanssouci został zbudowany w latach 1763-1769 za



czasów króla pruskiego Fryderyka II. Obok książęcych apartamentów
gościnnych i sal bankietowych król kazał wybudować w południowym
skrzydle Nowego Pałacu swój własny teatr pałacowy. Z zewnątrz na attyce
dachu jedynie figury z maskami i instrumentami muzycznymi wskazują na
przeznaczenie tych pomieszczeń. We wnętrzu dominuje czerwień i złoto,
orientalne instrumenty i chińskie elementy dekoracyjne, utrzymane w całości
w stylu fryderycjańskiego rokoka. Widownia, zaprojektowana na wzór
amfiteatru, znajduje się przed sceną, którą obramowują złocone palmy i
trofea z instrumentami muzycznymi. Zgodnie z XVIII-wiecznym stylem
chinoiserie, są to instrumenty orientalne, takie jak kastaniety, cymbały i
tamburyna. W ciągu ostatnich 250 lat teatr był wielokrotnie
przebudowywany, remontowany i modernizowany, jednak jego charakter i
artystycznie zaprojektowana oryginalna materia nie zostały w tym długim
procesie naruszone. Widownia, zaprojektowana na wzór amfiteatru, ma 226
miejsc siedzących. System wentylacji, wiele wejść oraz zasady higieny
zapewniają bezpieczeństwo nawet w czasach pandemii. Najważniejsze
wydarzenia planowane w 2022 r. to "Amadeusz" w wykonaniu Hans Otto
Theater Potsdam i reżyserii Bettiny Jahnke w marcu 2022 r., Festiwal
Muzyczny Sanssouci w Poczdamie w czerwcu 2022 r. oraz imprezy
Poetenpack Potsdam i Berlin Schlosskonzerte. Również Opera Zimowa w
Poczdamie (Kammerakademie Potsdam i Hans Otto Theater Potsdam)
powróci do swojego tradycyjnego miejsca w Teatrze Pałacowym.

Przed wizytą w teatrze, w ramach Highlight Tour, goście mogą zwiedzić
Neues Palais z jego wspaniałymi salami balowymi; bilety są dostępne na
miejscu w centrum obsługi zwiedzających przy Neues Palais. W sezonie
letnim ponownie otwarty zostanie także Apartament Królewski. Cały program
wydarzeń można znaleźć na stronie www.spsg.de/aktuelles/kalender-
schlosstheater/.

The TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH was founded in 1998. As
a destination management company, the TMB is responsible for the long-
term and sustainable positioning, development and marketing of the tourism
product in the Federal State of Brandenburg. This includes, in particular, the
management of the Brandenburg brand and the process associated with it.
Shareholders in the TMB are the Federal State of Brandenburg (59%), the
“Vereinigung Brandenburgischer Körperschaften zur Förderung der
Brandenburgischen Tourismuswirtschaft GbR” (Association of Brandenburg
Corporations for the promotion of the Brandenburg Tourism Industry) (36%)
and the Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) (5%)
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