Szanowni Państwo!
Teatr Moich Marzeń to zarówno instytucja jak i projekt kulturalny,
który od ponad dwóch lat, zupełnie zmienia odbiór teatrów dla dzieci
w Polsce. Jako jeden z nielicznych teatrów w Polsce skupiliśmy się na
profesjonalnym przygotowaniu musicali dla dzieci, których fabuła,
aranżacja i plastyczność, dosłownie porywa dzieci w podróż do
magicznej krainy wyobraźni. Zupełnie nowe podejście do realizacji
przedstawień dla dzieci zaowocowało nawiązaniem stałej współpracy
z wieloma ośrodkami kultury m.in. Teatr Rozrywki, BECEK w Bytomiu,
Chorzowskie Centrum Kultury, MCK w Bełchatowie, Wodzisławskie
Centrum Kultury, Dom Kultury w Rudzie Sląskiej, Świdnicki Ośrodek
Kultury, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Jaworski Ośrodek Kultury,
Sztumskie Centrum Kultury, Kętrzyńskie Centrum Kultury,
Starogardzkie Centrum Kultury i wiele innych istytucji kultury.
Położenie ogromnego nacisku na dobór dyplomowanego zespołu
aktorskiego, ręcznie szyte stroje, realistyczną scenografię oraz
aranżacje muzyczne, pozwoliło nam na stworzenie takich
artystycznych perełek jak: "O Czerwonym Kapturku, czyli do prawdy
po sznurku", "O Kocie w butach przy wesołych nutach" "W 80 dni
dookoła świata", "O małej syrence w niejednej piosence". Zwiastuny
przedstawień są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.teatrmoichmarzen.pl.
W związku z dynamicznym rozwojem teatru oraz pragnieniem
dzielenia się niebanalną sztuką z coraz szerszą publicznością,
zachęcamy Państwa do kontaktu z nami i nawiązania stałej
współpracy, której efektem będzie przede wszystkim zachwyt
najmłodszej publiczności. Nasze spektakle idealnie komponują się z
teatralnymi niedzielami dla całej rodziny, występami dla
przedszkolaków i uczniów klas podstawowych oraz jako oprawa dla
obchodów dnia dziecka, mikołaja i innych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych.
Ze swojej strony dysponujemy pełnym zapleczem technicznym:
profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i materiałami
reklamowymi w postaci barwnych folderów i projektów plakatów
przygotowanych do druku włącznie z formatem A2. Dostępny sprzęt
pozwala na zrealizowanie dwóch, różnych spektakli podczas
jednorazowej wizyty u Państwa ( czas trwania jednego: ok. 60
minut). W zależności od zainteresowania ze strony publiczności
jesteśmy w stanie wystawić trzy musicale jednego dnia. Po każdym
występie jest możliwość przeprowadzenia interaktywnych,
półgodzinnych warsztatów teatralnych dla wszystkich widzów.
Wierząc w Państwa wrażliwość na to co piękne i bezcenne, oraz

mając nadzieję, że rozbudziliśmy Państwa ciekawość, zachęcamy do
spotkania, na którym z przyjemnością odpowiemy na wszystkie
pytania.
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Naczelny: teatr@teatrmoichmarzen.pl
Aleksandra Tabaka, Kierownik ds promocji:
promocja@teatrmoichmarzen.pl www.teatrmoichmarzen.pl

