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Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom, 
organizacjom i firmom, które w rozmaitych formach wspierały nas przy 
realizacji spektaklu. Przedstawienie w znacznym stopniu sfinansowane zostało 
dzięki darowiznom odpisu 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia “Przyjaciele 
Wronia”. Jeśli uważasz, że takie inicjatywy mają sens to wpisz proszę w zeznaniu 
podatkowym w części „J”: w rubryce 137 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Szkole, w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku; 
w części „K”:- w rubryce 139 Stowarzyszenie “Przyjaciele Wronia”, Wronie 27/9, 
87-200 Wąbrzeźno

Użyte w folderze fotografie wykonane zostały przez grupę medialną TV Zieleń.
Fotografie na stronie 14 i 15 p. Marek Motylski

Gmina Ryńsk

PREMIERA:  Wąbrzeźno 16 grudnia 2017
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LIBRETTO  
TIM RICE  

  MUZYKA
ANDREW LLOYD WEBBER                            

TLUMACZENIE
KLAUDYNA ROZHIN  

TEATR MUZYCZNY
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ZIELENIU PRZEDSTAWIA



Narrator (Prolog): 
Są sny, dla których warto jest żyć
Znam takich, co żyją by marzyć i śnić
Są inni, co nie wierzą w sny
Przed złudną nadzieją chcą zamknąć swe drzwi

Nie mówię kto, rację ma, a kto nie
Lecz jeśli masz godzinę lub dwie
Posłuchaj historii, o takim jak ty
Co nie bał się marzyć i wierzył w swe sny…

O przedstawieniuTrochę faktów o Egipcie Kilka ciekawostek 
o "Joseph and the Amazing 
Technicolor DreamcoaT"

 ∙ Musical powstał 50 lat temu - Londyn, 1968 rok
 ∙ Został co najmniej 12 razy nagrany w różnych obsadach
 ∙ “Any dream will do” została w 1981 roku wybrana “Broadway Song  

of the Year” i dostała Nagrodę Ivora Novello 
 ∙ “Joseph…” ma silną historię najwyższej klasy profesjonalnych produkcji.  

Musical intensywnie grano w 13 różnych krajach, w tym w 80 różnych 
miastach w USA.

 ∙ Produkcja London Palladium w 1991 roku trwała ogółem 2,5 roku, 
przyciągając 2 miliony widzów i zdobywając około 50 milionów funtów.

 ∙ Całkowite ogólnoświatowe zyski z tego przedstawienia przekraczają mi-
liard złotych.

 ∙ Obecnie szacuje się, że spektakl został zrealizowany w blisko 20 000 
szkół lub lokalnych teatrów amatorskich, z udziałem ponad 700 000 
artystów w każdym wieku i z publicznością przekraczającą 9 milio-
nów ludzi.

 ∙ W 1999 r. Really Useful Films opublikowało filmową wersję udanego 
londyńskiego Palladium z Donny Osmondem, Marią Friedman, Joan 
Collins i Richard Attenborough.

 ∙ Obecnie w Wielkiej Brytanii jest prawie 500 produkcji szkolnych i ama-
torskich, a ponad 750 w USA i Kanadzie, a także innych produkcji w Au-
stralii, Niemczech, Afryce Południowej i na różnych innych terytoriach 
na całym świecie. Ogromna baza fanów przyciągnięta muzyką jest za-
tem skutecznie odnawiana przez kolejne pokolenie dzieci, ich rodziców  
i przyjaciół każdego roku. Do tego doszła właśnie nasza produkcja.


