


Szanowni Państwo,
Mając na uwadze, że nieodłącznym elementem 
Teatru są jego widzowie, wychodzimy do 
Państwa z propozycją projektu 
„Zostań Przyjacielem Teatru Muzycznego 
Adria”. 
Jako prywatny Teatr Muzyczny istniejemy dzięki 
Wam. Dzięki Wam tworzymy nowe spektakle i 
wydarzenia kulturalne. Dzięki Wam nieustannie 
szukamy inspiracji do kolejnych wyzwań w 
dziedzinie sztuki musicalowej i koncertowej, 
znajdując je przy okazji kolejnych spotkań 
właśnie z Wami, Drodzy Widzowie.
Teatr Muzyczny Adria tworzą ludzie.
Dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa do 
dołączenia do wyjątkowego grona Widzów, 
którzy wspierają finansowo nasz Teatr, i tym 
samym staną się nie tylko odbiorcami sztuki, ale 
i przyjaciółmi wyjątkowego miejsca w Koszalinie, 
jakim jest Teatr Muzyczny Adria,



Kilka słów o nas… 
Z przyjemnością informujemy, że w Koszalinie powstał 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.



OFERTA  
Przyjaciel  

Teatru Muzycznego Adria 

Projekt „Przyjaciel Teatru 
Muzycznego Adria” to propozycja 
dla firm i osób prywatnych, którzy 
chcą dołożyć swoja cegiełkę do 
działalności Teatru Muzycznego 

Adria. Przygotowaliśmy dla 
Państwa propozycje 

jednorazowych pakietów, które 
przyniosą wiele korzyści 

wizerunkowych dla Państwa oraz 
mnóstwo satysfakcji, radości oraz 

poczucie współtworzenia istotnego 
segmentu kultury w naszym 

regionie.



PAKIET SREBRNY 500zł 

• Informacja na stronie internetowej Teatru Muzycznego Adria, w specjalnej 
zakładce wraz z podziękowaniami i podpisem z logo / imieniem i 
nazwiskiem - dożywotnio


• Limitowany gadżet

PAKIET ZŁOTY 1000zł  

• Podwójne zaproszenie na każdą premierę spektaklu/koncertu  
realizowanego przez Teatr Muzyczny Adria (rok od podpisania umowy)


• Logo firmy na każdym plakacie/banerze/ulotce/biletach/spotach 
reklamowych produkcji teatralnych Teatru Muzycznego Adria (rok od 
podpisania umowy)


• Informacja na stronie internetowej Teatru Muzycznego Adria, w specjalnej 
zakładce wraz z podziękowaniami i podpisem z logo / imieniem i 
nazwiskiem - dożywotnio 


• Limitowany gadżet



Wpisz, aby wprowadzić tekst

PAKIET PLATYNOWY 2500zł 

• Podwójne zaproszenie na każdą premierę spektaklu/koncertu  
realizowanego przez Teatr Muzyczny Adria (dwa lata od podpisania 
umowy)


• Logo firmy na każdym plakacie/banerze/ulotce/biletach/spotach 
reklamowych produkcji teatralnych Teatru Muzycznego Adria (dwa lata 
od podpisania umowy) 

• Informacja na stronie internetowej Teatru Muzycznego Adria, w 
specjalnej zakładce wraz z podziękowaniami i podpisem z logo  - 
dożywotnio 



PAKIET DIAMENTOWY 10.000zł 

PAKIET DIAMENTOWY 10.000zł 

• Ekskluzywna, złota tabliczka na wyeksponowanej ścianie w naszym 
Teatrze, na której wygrawerowane będzie logo Państwa firmy (lub imię i 
nazwisko) oraz informacja, że są Państwo Przyjacielem Teatru 
Muzycznego Adria - dożywotnio


• Logo firmy na każdym plakacie/banerze/ulotce/biletach/spotach 
reklamowych produkcji teatralnych Teatru Muzycznego Adria (trzy lata od 
podpisania umowy)


• Podwójne zaproszenie na każdą premierę spektaklu/koncertu 
realizowanego przez Teatr Muzyczny Adria z zaproszeniem na późniejszy 
bankiet w towarzystwie artystów (trzy lata od podpisania umowy)


• Dedykowane krzesło z nazwą firmy umieszczony na widowni Teatru 
(dożywotnio)


• Informacja na stronie internetowej Teatru Muzycznego Adria, w specjalnej 
zakładce wraz z podziękowaniami i podpisem z logo / imieniem i 
nazwiskiem - dożywotnio 




Szanowni Państwo,
jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o projekcie lub zostać Przyjacielem 
Teatru Muzycznego Adria, prosimy o kontakt z nami drogą telefoniczną pod 
numerem 889 556 236 lub mailowo kontakt@teatradria.pl.
Przy podjętej współpracy podpisywana jest umowa oraz wystawiona jest 
Faktura Vat. 
Podane ceny pakietów to kwoty netto.
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