«Криворізький міський театр  драми та  музичної  комедії  імені  Тараса  Шевченка»
   28 серпня 1930 року був створений Державний міжнародний театр соціалістичного сектору, що обслуговував Кременчуцький та Криворізький округи з постійним перебуванням у місті Кременчук. 
   На початку 1931 року театр переведений в Кривий Ріг, де він отримує назву — «Кривбас». Урочисте відкриття театру відбулося 5 листопада 1931 року прем'єрою спектаклю «Справа честі» за п'єсою І.Микитенка. У 1949 році Криворізький театр отримав ім'я Тараса Григоровича Шевченка.
   Його репертуар можуть оцінити з гідністю любителі класичної опери та оперети, водевілів і творів російської та української драматургії. 
   За успіхи в розвитку радянського театрального мистецтва та у зв'язку з 50-річчям від дня заснування Криворізький російський театр драми та музичної комедії імені Т. Г. Шевченка в 1984 році нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.   
    Комунальне підприємство «Криворізький міський театр  драми  та  музичної  комедії  імені  Тараса  Шевченка» святкувало у 2011 році 80-річчя від дня заснування. Репертуарний план театру різножанровий. На міжрегіональному фестивалі «Січеславна 2011» вистава «Очень простая история» режисера Мельникова М.Б. була визнана однією з кращих робіт у регіоні; отримали дипломи актори театру К.Смірнова-Балагура, М.Фішелевич та В.Бездомніков. Головний режисер театру, заслужений артист України Василь Короленко, представив на обласному телебаченні виставу «Ночь Святого Валентина». 
   За роки свого існування колектив театру створив понад 400 вистав . У його репертуарі - світова і вітчизняна класика, твори провідних зарубіжних і радянських авторів. З постановки в 1944 році п'єси М. Погодіна  Кремлівські куранти театр неодноразово звертається до ленінської теми. Кращі роботи театру - п'єси М. Шатрова Ім'ям революції , І.Попова Сім'я, А. Штейва Між зливами. Образ вождя революції майстерно відтворили заслужені артисти УРСР Д. В. Данилов і В. М. Забалуєв , заслужений артист РРФСР О. К. Калінніков, заслужений артист Узбецької РСР П. 3. Капралов , артисти В. II. Катаєв і А. І. Козлов.
   З незмінним успіхом йдуть тут спектаклі за творами Бальзака , Стендаля, Лоне де Вега , А. Чехова , О. Островського , М. Гоголя, М. Горького , а також A. Арбузова , А. Володіна , В. Розова і багатьох інших радянських драматургів , оперети І. Кальмана , Ф. Легара , Й. Штрауса , І. Дунаєвського , Б. Александрова , Є. Птічкіна та інших композиторів.У співдружності з місцевим драматургом Є. С. Девадзуцкім театр здійснив постановку його п'єс Сім днів повітової міліції, Криворізькі Архімед і Поки б'ється серце. У репертуарі - чимало цікавих вистав для дітей та юнацтва. В акторської трупи - заслужені артисти УРСР B. Г. Браславський , А. С. Дудка та В. Н. Котовець .У різні роки цього почесного звання на криворізькій сцені були удостоєні В. М. Забалуєв , Д. В. Данилов , C. П. Аннінкова , Н. П. Левіна , П. С. Захаров , А. А. Ранцанц , Ф. В. Ткач , Л. І. Суханова.
Заслуженим діячем мистецтв УРСР став головний диригент театру Ю. В. Алексєєв.За успіхи в розвитку радянського театрального мистецтва та у зв'язку з 50- річчям від дня заснування Криворізький російський театр драми та музичної комедії імені Т. Г. Шевченка в 1984 році нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

