Szanowni Państwo!
Teatr Moich Marzeń to zarówno instytucja jak i projekt
kulturalny, który 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. 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" oraz "O małej syrence w niejednej piosence"
Nasza praca wiąże się z realizowaniem misji
edukacyjnej i kulturalnej, którą wykonujecie również
Państwo jako nauczyciele, opiekunowie i dyrektorzy. W
związku z rozszerzeniem naszej działalności, planujemy
dotrzeć do placówek oświatowych na terenie całej
Polski aby zaprosić na musical realizowany przez nas
na scenach ośrodków kultury w wielu miastach ,
dlatego zachęcamy do skontaktowania się z nami, w
celu uzyskania informacji, kiedy zagościmy w Państwa
miejscowości. Inną formą współpracy, do której również
namawiamy, jest zgromadzenie odpowiedniej ilości
chętnych widzów i wysłanie nam zgłoszenia drogą
mailową. W takiej sytuacji wspólnie wybierzemy
odpowiedni termin oraz zorganizujemy przestrzeń
widowiskową. Zapewniamy, że nasze spektakle mogą
idealnie wpasować się w państwa program nauczania
jako uzupełnienie dla szkolnej lektury czy jako oprawa
dla obchodów dnia dziecka, mikołaja i innych wydarzeń
kulturalno-edukacyjnych. 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. Można się z nami kontaktować pod poniższymi
numerami telefonu:
biuro obsługi widza : 600-064-925 / 604-21-66-
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teatr@teatrmoichmarzen.pl
promocja@teatrmoichmarzen.pl
www.teatrmoichmarzen.pl
Z poważaniem: Zespół Teatru Moich Marzeń.

