


Mecenas Kultury Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie  
(Mecenas wspiera działalność, opiekuje się nią dłużej) 


Jeśli cenicie sobie Państwo zaangażowanie w projekty kulturalne, mamy 
nadzieję, że zechcecie wesprzeć działalność Teatru Muzycznego Adria w 
Koszalinie. Przedmiotowe wsparcie będzie wkładem w życie artystyczne 
regionu, ale także inwestycją w wizerunek Państwa firmy, jako Mecenasa 

Kultury naszego Teatru. Wsparcie finansowe, której udzielać będą Państwo na 
rzecz Teatru Muzycznego będzie w pełni przeznaczane na produkcję kolejnych 

wydarzeń artystycznych. 


„Mecenat nie jest jednorazową transakcją, ale wieloletnią misją.” 



W ramach podjętej współpracy, z naszej strony oferujemy: 

• Ekskluzywną, złotą tabliczkę na wyeksponowanej ścianie w naszym Teatrze, na 
której wygrawerowane będzie logo Państwa firmy oraz informacja, że są Państwo 
Mecenasem Kultury Teatru Muzycznego Adria;


• Zaproszenie na każdą premierę spektaklu/koncertu realizowanego przez Teatr 
Muzyczny Adria z zaproszeniem na późniejszy bankiet w towarzystwie artystów;


• Logo firmy na każdym plakacie/banerze/ulotce/biletach/spotach reklamowych 
produkcji teatralnych Teatru Muzycznego Adria;


• Logo firmy w specjalnych programach teatralnych dostępnych we foyer Teatru, 
dotyczących produkcji Teatru Muzycznego Adria; 


• Zapowiedź audio przed każdym spektaklem/koncertem realizowanym przez Teatr 
Muzyczny Adria; 


• Informacja o Mecenacie na stronie internetowej Teatru Muzycznego Adria, w 
specjalnej zakładce wraz z podziękowaniami i podpisem z logo; 


• Dwa dedykowane krzesła z nazwą firmy umieszczony na widowni Teatru; 

• Możliwość bezpłatnego wynajęcia sali teatralnej na benefis/uroczystość Państwa 

firmy raz w roku 



Dlaczego warto zostać Mecenasem Kultury Teatru Muzycznego Adria?

Objęcie Mecenatu będzie prestiżowym wydarzeniem i umożliwione będzie jedynie 
dwóm firmom/instytucjom bądź osobom prywatnym.
Prócz szeregu profitów oferowanych powyżej czeka na Państwa poczucie 
współtworzenia ważnego segmentu kultury w naszym regionie.

Tytuł Mecenasa Kultury zobowiązuje do corocznego uiszczania ustalonej 
indywidualnie kwoty, przeznaczanej na realizację nowych produkcji w Teatrze 
Muzycznym Adria.
Przy podjęciu współpracy podpisana zostaje umowa oraz wystawiona Faktura Vat.



Kilka słów o nas… 
W Koszalinie powstał pierwszy profesjonalny, prywatny Teatr Muzyczny w dawnym kinie „Adria”. 
Należy podkreślić, iż jest to bardzo istotne przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej, jak również 
turystów przebywających w okresie letnim na terenie miejscowości nadmorskich. Podkreślenia 
wymaga, że nawet miasto Szczecin nie posiada takiego teatru , natomiast najbliższy Teatr muzyczny 
znajduje się w Gdyni. 

Planujemy przywrócić świetność historycznemu budynkowi z tradycją muzyczną, który od 1913 r. 
stanowił centrum kulturalne dla mieszkańców Koszalina. Z informacji pozyskanych z zasobów 
Archiwum Państwowego w Koszalinie , od 1913 r. do 1933 r. , w miejscu tym funkcjonowała słynna w 
całym mieście kawiarnia „Kammerlichtspile”, w której można było spędzić czas na koncertach 
muzycznych oraz z muzyką taneczną. Następnie do 2007 r. funkcjonowało w tym miejscu znane 
wszystkim Koszalinianom Kino „Adria”. 

Teatr Muzyczny Adria rozpoczął swoją działalność 26 września 2020r. od wystawienia musicalu 
„The Bodyguard”, do którego jako pierwszy Teatr w Polsce uzyskał licencję od samych 
twórców filmu o tym samym tytule, w obsadzie którego wystąpili Whitney Houston i Kevin 
Costner. Wydarzenie to zostało uznane wydarzeniem kulturalnym roku 2020r. w naszym 
mieście, a na jego pokazy przyjeżdżają do naszego Teatru ludzie z całej Polski. W międzyczasie 
powstało wiele wydarzeń kulturalnych o charakterze rozrywkowym. 
Nasze produkcje charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym, a co za tym idzie cieszą się 
niezwykle dużą popularnością i sympatią wśród widzów. 



Jeśli chcą Państwo 
dowiedzieć się więcej o 
projekcie lub zostać 
Mecenasem Kultury 
Teatru Muzycznego Adria, 
prosimy o kontakt z nami 
drogą telefoniczną pod 
numerem telefonu:
889 556 236 
lub mailowo 
kontakt@teatradria.pl.
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