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Działając od 2005 roku Palladium trwale wpisało się na kulturalną 
mapę stolicy. Wraz z zakooczeniem gruntownego remontu i 
adaptacji historycznego Kina Palladium, miejsce to w krótkim czasie 
stało bardzo popularną salą widowiskowa. Inauguracja Teatru 
Palladium, mająca miejsce w lutym 2011 roku wzbogaciła ofertę 
kulturalną Warszawy o nową wyjątkową scenę. Teatr Palladium 
przejął tytuł największej prywatnej sceny teatralnej w Polsce.  
 
Palladium to 1550 m2 gustownie przygotowanej przestrzeni 
idealnie dopasowanej do potrzeb wszelkiego rodzaju wydarzeo. 
Powierzchnia sali widowiskowej to 578 m2 dających nieograniczone 
możliwości adaptacyjne i swobodę przy planowaniu imprezy - 
dzięki czemu nasi Klienci mają komfort wyboru dopasowania 
przestrzeni do indywidualnych potrzeb. 
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Przy ustawieniu teatralnym sala pomieści 640 miejsc na widowni 
stanowiąc jedną z największych powierzchni widowiskowych w 
Warszawie. Widownia posiada również balkon, z którego jest 
bardzo dobry widok na scenę.  
 
Ustawienie koncertowe pozwala na przyjęcie 1500 gości. 
 
W ustawieniu bankietowym złożonym z 10-osobowych stołów sala 
ugości 250 osób.    
  
Palladium jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
nagłośnieniowy i oświetleniowy. Dzięki temu, jest to idealne 
miejsce do organizowania dużych koncertów artystów polskich jak i 
zagranicznych, eventów, spotkao biznesowych, przedstawieo 
teatralnych, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych.  
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W Palladium odbywają się najistotniejsze dla Warszawy imprezy i 
wydarzenia, m.in. Warszawski Festiwal Filmowy, Jazz Jamboree, Blues 
Rock Jazz Warsaw Festiwal, Era Jazzu.  
 
Tutaj miały miejsce realizacje produkcji filmowych i telewizyjnych 
takich jak np.: „Showtime”, „Bałtroczyk na żywo”, czy „You can Dance”.   
 
Palladium stale gości światowej sławy wykonawców takich jak:  
Busta Rhymes, Marcus Miller Band, The Cinematic Orchestra, Skye 
(Morchiba), Level 42, Richard Burton, Gov`t Mule, Richard Bona, UK, 
Tomasz Staoko, Madredeus, Jose Stone, Emir Kusturica, Kosheen i wielu 
innych.   
 
W Palladium realizowane są najważniejsze wydarzenia z życia 
politycznego kraju, takie jak wręczenie nagród im. Grzegorza I Wielkiego 
Św. Pamięci Prezydentowi Lechowi Kaczyoskiemu i Zgromadzenie 
Obywatelskie z udziałem obecnego premiera Wielkiej Brytanii - Davida 
Camerona i premiera Czech - Miroslava Topolanka.  



Dlaczego Palladium? 
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Posiadamy salę wyposażoną i przygotowaną do prowadzenia szkoleo, 
wykładów, konferencji, gal i festiwali; 
 
Nasza scena jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt 
nagłośnieniowy i oświetleniowy;  
 
Oferujemy zamknięte spektakle i koncerty dla Paostwa i zaproszonych 
przez Paostwa gości; 
 
Oferujemy ekskluzywne przedpremierowe zamknięte próby generalne 
(Paostwa Goście mają możliwośd obejrzenia spektakli jeszcze przed 
premierą); 
 
Mamy możliwośd udostępnienia w ofercie biletów dla gości i 
pracowników; 
 
Posiadamy zamkniętą przestrzeo dla palących. 



Wnętrza Palladium  
umożliwiają organizację: 
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spektakli 
koncertów 
pokazów 
imprez firmowych, okolicznościowych, integracyjnych 
spotkao towarzyskich 
spotkao promocyjnych, m.in. promocji miast, instytucji, wydarzeo 
balów 
jubileuszy 
festiwali 
konferencji 
zjazdów 
prezentacji multimedialnych 
szkoleo 
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Palladium to 1550 m2 gustownie przygotowanej przestrzeni idealnie 
dopasowanej do potrzeb wszelkiego rodzaju wydarzeo.  
 
Powierzchnia sali widowiskowej: 580 m2 

  
Parter - 350 m2  14 m szerokośd 25 m długośd  9 m wysokośd 
 
Antresola – ok. 140 m2   14 m szerokośd 10 m długośd  4 m wysokośd 
 
Scena – 91,3 m2  11 m szerokośd  8,3 m głębokośd  1 m wysokośd 
 
Powierzchnia foyer: 750 m2 



Sala Widowiskowa 
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Znakomita i wielofunkcyjna sala przygotowana do organizacji wydarzeo wymagających swobodnej adaptacji przestrzeni.  
 
  
W ustawieniu teatralnym sala może pomieścid maksymalnie 640 osób (200 na antresoli). W zależności od potrzeb klienta mamy 
możliwośd swobodnego regulowania liczby miejsc siedzących. 
  
Ustawienie bankietowe pozwala na zaaranżowanie przestrzeni w formie Sali Bankietowej, wypełnionej stołami o średnicy 180cm. W 
tym ustawieniu sala maksymalnie może pomieścid 250 osób. 
  
Ustawienie koncertowe umożliwia swobodną aranżację przestrzeni, która pomieści do 1500 osób widowni lub umożliwi 
zagospodarowanie powierzchni 350 m2 w zależności od potrzeb klienta i charakteru wydarzenia. Otwartą przestrzeo można 
zamienid na powierzchnię wystawienniczą zbudowaną z boksów lub stołów cateringowych.  
  
Ustawienie wybieg umożliwia połączenie sceny z wybiegiem. Długośd, szerokośd i wysokośd wybiegu można dostosowad do 
wymagao wydarzenia. Analogicznie jak wybieg, według własnej aranżacji, klient ma możliwośd dostosowad ilośd i rozmieszczenie 
miejsc siedzących.    
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Wykorzystana konstrukcja umożliwia przebudowę sceny na potrzeby danego wydarzenia.  
 
 
 
W standardzie proponujemy poniższe rozwiązania, które na życzenie klienta można przebudowad, uzyskując powierzchnię 
dodatkową. 
    
Przykładowe ustawienia sceny: 
 
Ustawienie standardowe ( teatralne i konferencyjne ) – 91,3 m2  
11 m szerokośd, 8,3 m głębokośd, 1 m wysokośd, 6 m od podstawy sceny do sufitu 
  
Ustawienie koncertowe –  66 m2 
11 m szerokośd, 6 m głębokośd, 1 m wysokośd, 6 m od podstawy sceny do sufitu  
  
Ustawienie koncertowe wysokie –  91,3 m2 
11 m szerokośd, 8,3 m głębokośd, 1,75 wysokośd, 5,25 m od podstawy sceny do sufitu 



Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie Klientów 
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Usytuowanie Palladium w centrum miasta oraz warunki przestrzenne, sprawiają iż wiele firm wykorzystuje to miejsce do promocji swojej 
marki bądź nowych produktów. Imprezy organizowały tu m.in. takie firmy jak: telewizja TVN, BMW, Millenium Bank i wiele innych. 
 
Zapewniamy profesjonalną obsługę wszelkiego rodzaju imprez, współpracujemy z wysokiej klasy  specjalistami w dziedzinie realizacji światła, 
dźwięku, obrazu oraz multimediów, którzy mają duże  doświadczenie zarówno w  pracy w  teatrze,  jak również przy  imprezach  
korporacyjnych oraz masowych.   
  
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Palladium powołało w strukturach osobny dział zajmujący się wyłącznie organizacją takich wydarzeo.  
Tworzymy grupę profesjonalistów składający się z najlepszych koordynatorów, realizatorów, akustyków i pracowników technicznych.  
Dzięki nim, każde wydarzenie jest profesjonalnie przygotowane i pozostawia niezapomniane wrażenia.  
 
Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie Klientów.  
 

Zapraszamy do współpracy 
  

Dział Organizacji Imprez 
Palladium, Hybrydy, Proxima 

 
 


