
Nazwa instytucji: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego     

Miasto / województwo: Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/      

Organizator: Województwo Kujawsko – Pomorskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Filharmonia Pomorska posiada dwa etatowe zespoły artystyczne. 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej powstała w 1946, a 
swym rodowodem sięga okresu międzywojennego i istniejącej 
wówczas Miejskiej Orkiestry Symfonicznej, zaś Capella Bydgostiensis 
pro Musica Antiqua, powstała w 1962 i była jednym z pierwszych w 
kraju zespołów prezentujących muzykę dawną na instrumentach z 
epoki i ich kopiach.  
Gmach, posiada salę koncertową na 880 miejsc, salę kameralną na 
170 i foyer koncertowe na 170 miejsc. Na estradzie sali koncertowej, 
mieszczącej wielką orkiestrę i chór, znajdują się 47-głosowe 
mechaniczne organy. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa docelowa Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin 
akcji lub cykl 

organizacji 

OD BRZUSZKA DO 
USZKA MALUSZKA 

Koncerty z cyklu mają na celu rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci 
od najwcześniejszego okresu ich życia, czyli już od okresu 
prenatalnego. Dzięki badaniom naukowym udowodniono, że od 6 
miesiąca życia płodowego dziecko odbiera dźwięki z otoczenia, wśród 
których dźwięki muzyczne odgrywają istotną rolę, stymulującą 
szeroko rozumiany rozwój psychospołeczny 

kobiety w ciąży, 
niemowlęta i małe 

dzieci do 2. roku życia 

bilety w cenie: 
20 zł i 7 zł 

 
Karta Dużej 

Rodziny 50% 
zniżki  

 dr Katarzyna 
Szewczyk 

raz w miesiącu 

AKADEMIA WIOLIMISIA Koncerty bawią, uczą i rozwijają. Dzieci poznają brzmienie różnych 
instrumentów, popularne melodie i piosenki, style i literaturę 
muzyczną. Wszystko to za sprawą WioliMisia, który dzięki swoim 
przygodom poznaje ten czarujący świat razem z Panią Muzyką. 
Starannie dobrany repertuar koncertów, atrakcyjna formuła, ciekawe 
prowadzenie i profesjonalne wykonanie dostarczają wiele wrażeń 
emocjonalnych i artystycznych. 

od 3 do 6 roku życia bilety w cenie: 
20 zł i 10 zł 

 
Karta Dużej 

Rodziny 50% 
zniżki 

 Dorota 
Borowicz 

raz w miesiącu 

http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/


MUZYCZNE 
BAJKORANKI 

Dzięki współpracy z młodymi bydgoskimi kompozytorami powstały 
niezapomniane słuchowiska, które scalają poezję dziecięcą i muzykę. 
Pozwalają przybliżyć wiersze polskich poetów m. in.: Marii 
Konopnickiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, a jednocześnie 
pobudzają wyobraźnię muzyczną młodych słuchaczy. 

rodziny z dziećmi bilety w cenie: 
20 zł i 12 zł 

 
Karta Dużej 

Rodziny 50% 
zniżki 

Beata 
Bobińska 

raz w semestrze 

AUDYCJE SZKOLNE – 
SALA KAMERALNA 

System koncertów prezentujących żywą muzykę omawianą w sposób 
przystępny i ciekawy przez merytorycznie i metodycznie 
przygotowanych prelegentów ma długą tradycję, stale rozwija swoją 
formę i poszerza zakres odbiorców. Koncerty Filharmonii stanowią 
swoistą pogadankę o muzyce, instrumentach, kompozytorach, 
formach i stylach muzycznych, prowokując słuchaczy do aktywnego 
udziału w koncercie. 

klasy I-VI, gimnazjum bilet w cenie 6 zł 
, opiekunowie – 

bezpłatnie, dzieci 
niepełnosprawne 

- bezpłatnie 
 

Karta Dużej 
Rodziny 50% 

zniżki 

Dorota 
Borowicz, 

Urszula Szopa 

dla dzieci: 5 dni w 
miesiącu, co 
miesiąc inny 

temat 
dla młodzieży: 2 
dni w miesiącu. 

AUDYCJE SZKOLNE - 
WYJAZDOWE 

System koncertów prezentujących żywą muzykę omawianą w sposób 
przystępny i ciekawy przez merytorycznie i metodycznie 
przygotowanych prelegentów ma długą tradycję, stale rozwija swoją 
formę i poszerza zakres odbiorców. Koncerty Filharmonii stanowią 
swoistą pogadankę o muzyce, instrumentach, kompozytorach, 
formach i stylach muzycznych, prowokując słuchaczy do aktywnego 
udziału w koncercie. Realizowane są w placówkach kulturalnych i 
oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

przedszkola, szkoły 
podstawowe, 

gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne 

300 zł Dorota 
Borowicz, 

Urszula Szopa 

dla dzieci: 5 dni w 
miesiącu, co 
miesiąc inny 

temat 
dla młodzieży: 2 
dni w miesiącu. 

AUDYCJA MUZYCZNA 
ON-LINE - INTERNET 

Wychodząc naprzeciw placówkom oświatowym: przedszkolom i 
szkołom, które nie mogą korzystać z muzycznej oferty edukacyjnej 
bydgoskiej Filharmonii, przedstawiamy nową inicjatywę – 
TRANSMISJĘ ONLINE audycji muzycznej z sali kameralnej FP. Audycja 
skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III Szkoły 
Podstawowej. Poprzez uczestniczenie w audycji online w szkolnych 
klasach – może stanowić uzupełnienie i wzbogacenie szkolnej edukacji 
muzycznej. 

dzieci w wieku 
przedszkolnym i z klas 

I-III szkół 
podstawowych 

b/d  Dorota 
Borowicz 

raz w semestrze 



KONCERTY 
EDYKACYJNE– SALA 
KONCERTOWA 

Wyjątkowe wydarzenia muzyczne adresowane dla młodzieży, 
wzbogacone o projekcje multimedialne. W roku szkolnym 2016/2017 
proponujemy dwa koncerty: Koncert dla młodzieży „PO DRUGIE 
ROSSINI” oraz„Z biegiem WISŁY” 

młodzież (starsze 
klasy szkoły 

podstawowej i 
uczniowie szkół 

ponadpodstawowych) 

12 zł 
Opiekunowie 1 

zł. 
Karta Dużej 

Rodziny 50% 
zniżki 

Dorota 
Borowicz/Anna 

Merder 

raz w semestrze 

PORANKI MUZYCZNE 
DLA SENIORÓW– SALA 
KAMERALNA 

Filharmonia Pomorska wprowadziła do repertuaru edukacyjny cykl 
poranków dla seniorów. Ten specjalny, pieczołowicie opracowany pod 
opieką profesjonalistów cykl, ma za zadanie nie tylko 
upowszechnianie muzyki, rozwijanie i kształtowanie wiedzy 
muzycznej, lecz także modelowanie sposobu życia i zaspakajanie 
aspiracji kulturalnych słuchaczy. Przełamuje stereotyp polskiego 
seniora jako osoby biernej, wycofanej z nurtu życia – zachęca do 
wyjścia z domu, aktywnego uczestniczenia w koncercie, w kameralnej 
atmosferze.  

seniorzy 12 zł Anna Merder raz w miesiącu 
trzy poranki 

KONKURS MUZYCZNY Bydgoska filharmonia zajmuje się organizowaniem na szczeblu 
wojewódzkim konkursów muzycznych, adresowanych do dzieci i 
młodzieży. Konkursy służą przybliżeniu wiedzy o życiu i twórczości 
różnych kompozytorów. Stanowią znakomitą formę zgłębiania wiedzy 
muzycznej, przybliżenia do muzyki i jej uważnego słuchania. 

dzieci i młodzież b/d Dorota 
Borowicz/Anna 

Merder 

raz w roku 

Szkolenia / warsztaty 
dla nauczycieli 

     

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa docelowa Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin 
akcji lub cykl 

organizacji 

b/d b/d b/d b/d b/d b/d 

 

Tabela opracowana na podstawie informacji przesłanych przez instytucję. 

 


