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Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przedstawia 

Państwu ofertę wynajęcia Sali koncertowej, której przestrzeń można wykorzystać 

do organizacji wydarzeń artystycznych, konferencji, szkoleń czy uroczystości. 

Sala koncertowa mieści się w obiekcie przy ulicy Żubardzkiej 2a, który do użytku 

został oddany w październiku 2013 roku. W nowoczesnej przestrzeni znajduje się 

estrada o powierzchni ponad 300 m2 oraz widownia przygotowana dla 300 widzów. 

Ponadto na parterze oraz pierwszym piętrze znajdują się obszerne foyer. 

 

WYPOSAŻENIE  

 specjalistyczne oświetlenie, w pełni zautomatyzowane i zdalnie sterowane  

 monitory systemu digital signage (system ten daje możliwość transmitowania 

zróżnicowanych informacji na ponad 20 monitorach znajdujących się 

w całym budynku) 

 rzutnik multimedialny 

 ekrany tylnej i przedniej projekcji 

 mikrofony (przewodowe oraz mikroporty) 

 nowoczesny system kamer 

 klimatyzacja 

 

Warto dodać, że posiadany przez nas systemu umożliwia nagłośnienie Sali przy 

równoczesnej niezależnej realizacji transmisji na żywo oraz wyświetlania na 

telebimie bieżących realizacji ze zdalnie sterowanych kamer i rejestrację wideo. 

 

 

 

 

 

 

Cena: 1000zł/h + VAT 

(możliwość negocjacji cenowych przy wynajmie dłuższym niż 10h) 

Cena nie zawiera kosztów pracowników obsługi.  
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DLACZEGO MY? 

Jest wiele powodów, dlaczego wybór naszej Sali koncertowej jest najlepszy! 

LOKALIZACJA OBIEKTU 

Nasz obiekt mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Żubardzkiej i al. Włókniarzy, 

co umożliwia doskonały dojazd. W bliskiej odległości znajdują się przystanki linii 

tramwajowych, a nieco dalej przystanki autobusowe. Dla posiadaczy aut przy 

budynku znajduje się monitorowany parking na 70 miejsc. 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Gmach Sali koncertowej przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych i daje 

możliwość poruszania się po wszystkich kondygnacjach bez przeszkód, przy 

wykorzystaniu szybkobieżnych wind. Na widowni znajdują się specjalnie 

zaprojektowane miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA 

W obiekcie znajduje się kawiarnia, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu można 

zakupić obiad. Ponadto możemy dla Państwa zorganizować bankiet z pełną obsługą 

cateringową. 

PROFESJONALIZM 

Oferujemy Państwu obsługę na najwyższym poziomie. Zarówno pracownicy 

techniczni, obsługa porządkowa, obsługa wydarzeń, jak i specjaliści z zakresu 

realizacji dźwięku, wideo i oświetlenia przygotowani są by sprostać Państwa 

wymaganiom. 

WYSOKA KULTURA 

Poza pełną obsługą oferujemy Państwu także możliwość zorganizowania koncertu 

z programem klasycznym, musicalowym lub jazzowym, co sprawi, że Państwa event 

będzie niezapomniany. Szczegóły do uzgodnienia w Biurze Wydarzeń Artystycznych. 
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GALERIA 
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WYDARZENIA ZEWNĘTRZNE 

Poniżej prezentujemy Państwu zdjęcia z wydarzeń, które mieliśmy okazję obsługiwać. 

Gala wręczenia nagród Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy Honor Academicus 

 
źródło: Dziennik Łódzki 

25-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja 

 
źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja 

Koncert Włodka Pawlika w ramach ADI Jazz Festival 

 
źródło: ADI ART. 
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15-lecie INDESIT company w Łodzi

 
źródło: Indesit Company Polska Sp. z o.o. 

 

 

Zapraszamy do współpracy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Biuro Wydarzeń Artystycznych 

ul. Żubardzka 2a 

91-032 Łódź 

0-42 662-17-10 

wydarzenia@amuz.lodz.pl 


