Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na polską prapremierę musicalu "Zakonnica w przebraniu", na
podstawie słynnego filmu z 1992 roku z Whoopi Goldberg w roli głównej. Autorem muzyki jest Alan
Menken ("Piękna i bestia", "Sklepik z horrorami", "Gazeciarze"), laureat nagrody Tony oraz zdobywca
ośmiu statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. Obsada została wyłoniona w drodze
ogólnopolskiego castingu na partie solowe, który odbył się 6 czerwca.
Barowa piosenkarka Deloris Van Cartier jest przypadkowym świadkiem morderstwa dokonanego
przez jej kochanka. Ten postanawia ją zabić. W ramach pomocy oferowanej przez policję, główna
bohaterka zostaje wysłana do klasztoru. Przełożona znajduje dla niej miejsce w zakonnym chórze.
Deloris w krótkim czasie zostaje dyrygentem i wprowadza do zespołu nowego ducha.

Autorem muzyki jest Alan Menken („Piękna i bestia”, „Sklepik z horrorami”, „Gazeciarze”), laureat
nagrody Tony oraz zdobywca ośmiu statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. Za Zakonnicę w
przebraniu został nominowany pięciokrotnie do Tony Awards, w tym za najlepszy musical. Poznańską
wersję reżyseruje Jacek Mikołajczyk, który ostatnio z powodzeniem zrealizował „Rodzinę Addamsów”
w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Kierownikiem muzycznym spektaklu jest Piotr Deptuch („West Side Story”, „Jekyll&Hyde”, „Evita”,
„Jesus Christ Superstar”), za choreografię i ruch sceniczny odpowiada Ewelina Adamska-Porczyk
(„Chłopi”, „Rodzina Addamsów”), scenografię projektuje Grzegorz Policiński („Nędznicy”, „Hair”), a
kostiumy Ilona Binarsch („Producenci”, „Rodzina Addamsów”).

Publiczność usłyszy przeboje odwołujące się do najlepszych wzorców muzyki tanecznej lat 70-tych,
przywołujące na myśl kultowy zespół BeeGees, solistki – Dianę Ross i Donnę Summer czy film
„Gorączka sobotniej nocy”. Nie zabraknie takich hitów jak „Weź mnie do nieba”(„Take me to
heaven”), „Boska, Baby!” („Fabulous, Baby!”) oraz tytułowego „Sister act”.

Wszystkie w polskiej wersji językowej autorstwa Jacka Mikołajczyka. Premiera „Zakonnicy w
przebraniu” odbyła się w 2009 roku w Londynie. Dwa lata później spektakl zadebiutował na
Broadwayu. Poznańska realizacja będzie polską prapremierą musicalu. Obsada została wyłoniona w
drodze ogólnopolskiego castingu, na który zgłosiło się ponad 200 osób.

Premiera musicalu "Zakonnica w przebraniu" odbędzie się 1 października o godzinie 19.00. Teatr
Muzyczny w Poznaniu zaplanował również dwa pokazy przedpremierowe: 29 i 30 września o godzinie
19.00. Kolejne spektakle odbędą się od 2 do 15 października. Bilety w cenie 35-120 zł dostępne są w
Kasie Teatru oraz on-line na www.teatr-muzyczny.poznan.pl i Bilety24.pl.

