


Teatr Kwadrat to idealne miejsce w sercu Warszawy do zorganizowana 

niezapomnianego eventu, konferencji czy spotkania firmowego, dedy-

kowanego na wyłączność dla Państwa gości, połączonego ze spekta-

klem z naszego aktualnego repertuaru oraz bankietem. 

Trzy klimatyzowane nowoczesne sceny teatru, po generalnym remoncie, 

wraz z przestronnym i funkcjonalnym foyer, zapewnią Państwu najwyższą 

jakość usług w czasie konferencji, oraz podczas wieczornych spektakli. 

Oferujemy również kompleksową obsługę cateringową w ramach dzia-

łalności naszego Kwadrat Bistro Art, które od ponad 5 lat, z powo-

dzeniem, funkcjonuje przy najlepszym teatrze komediowym w Polsce.

Lekkość i polot z jednoczesnym przywiązaniem do tradycji, to cechy 

wspólne zarówno repertuaru teatru jak i naszej kuchni. Zapraszamy do 

nas miłośników kuchni polskiej, fusion, a także wielbicieli wspaniałych 

ciast i deserów. Organizujemy bankiety, cocktaile oraz uroczyste kolacje.  



SZALONE NOŻYCZKI TYDZIEŃ NIE DŁUŻEJ

WRÓCĘ PRZED PÓŁNOCĄ TRZY SYPIALNIE

MEDIUM ŚLUB DOSKONAŁY



Pod Bistro znajduje się sala ze sceną oraz 

50 miejscami siedzącymi (w układzie 

teatralnym). Odbywają się tu kameralne 

przedstawienia Teatru Kwadrat, wystawy, 

warsztaty, koncerty, konferencje oraz zor-

ganizowane w intymnej atmosferze i prze-

strzeni bankiety. 

Zapewniamy do wyboru: 50 miejsc w ukła-

dzie teatralnym, 26 miejsc w „podkowę”, 

30 miejsc w układzie bankietowym. 



Posiadamy również  klimatyczną  salę 

VIP, w której możemy zorganizować 

dla Państwa wyjątkowe spotkanie 

oraz kolację przy świecach. 

Oferujemy: 30 miejsc w układzie 

teatralnym, 16 miejsc w „podkowę”, 

14 miejsc w układzie bankietowym. 



Scena Duża 
390 miejsc w układzie teatralnym 

Scena Kameralna
100 miejsc w układzie teatralnym 



Na Państwa życzenie możemy także 

zorganizować wybrany spektakl poza 

siedzibą Teatru Kwadrat, we wskazanym 

przez Państwa miejscu. 

Dodatkowo, w swojej ofercie posiadamy 

szkolenia z autoprezentacji i warsztaty ze 

sztuki aktorskiej, realizowane przez 

naszych artystów. Ofertę, szytą na miarę 

Państwa oczekiwań, przygotujemy w moż-

liwie najkrótszym czasie.
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