
Nazwa instytucji: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana     

Miasto / województwo: Częstochowa / śląskie     

Adres strony 
internetowej: 

https://www.filharmonia.com.pl/      

Organizator: Gmina Częstochowa     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Pierwszy oficjalny koncert symfoniczny odbył się 2 marca 1945 r. w 
częstochowskim Teatrze Miejskim. Po utworzeniu województwa 
częstochowskiego, w 1976 roku, Orkiestra zyskała rangę Filharmonii. Od 
tego momentu zwiększyła się liczba koncertów, zróżnicowały się również ich 
formy, obejmując wszystkie gatunki muzyczne, od dzieł oratoryjno - 
kantatowych poprzez symfoniczne, popularne i rozrywkowe do koncertów 
kameralnych i recitali. We wrześniu 2012 roku rozpoczął działalność Chór 
Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum". Filharmonia jest 
organizatorem Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów, Międzynarodowego 
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego "Hot Jazz Spring" oraz Konkursu Wokalnego 
im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków czy Festiwalu Wiolinistycznego im. 
Bronisława Hubermana. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

KONCERTY DLA 
MŁODZIEŻY 

FEEL HARMONY - POCZUJ KLIMAT! 
koncerty szkolne dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
liceów. Główną rolę podczas koncertów FEEL HARMONY – POCZUJ KLIMAT! 
sprawować będzie MUZYKA. Nie zabraknie jednak odniesień do innych 
sztuk, zwłaszcza wizualnych, gdy wymagać tego będzie poruszana w danym 
spotkaniu tematyka.  

IV - VI szkoły 
podstawowej, 

gimnazjum i 
liceum 

bilety: 
11 zł uczeń, 1 

zł opiekun 

impresariat 
Filharmonii 

Częstochowskiej 
oraz Małgorzata 

Jeruzal   

 60 min 
 

(10 koncertów w 
sezonie) 

https://www.filharmonia.com.pl/


AUDYCJE 
UMUZYKALNIAJĄCE POZA 
SIEDZIBĄ FILHARMONII 

Koncerty edukacyjne odbywające się w szkołach, przedszkolach, 
bibliotekach oraz ośrodkach kultury. Oferta edukacyjna skierowana jest dla 
przedszkoli, szkół i domów kultury. Koncerty przygotowywane są dla dwóch 
grup wiekowych - klas młodszych i starszych i odbywają się w cyklu 
miesięcznym. Każdorazowo w audycjach udział biorą zaproszeni muzycy, a 
Magdalena Mirowska, która koncerty przygotowuje i prowadzi - w 
przystępny sposób wprowadza młodych słuchaczy w świat muzyki 
klasycznej. 

GRUPA 
MŁODSZA – 

przedszkola, 
klasy I-III 

szkoły 
podstawowej 

 
GRUPA 

STARSZA 
IV - VI klasa 

szkoły 
podstawowej, 

gimnazjum i 
liceum 

rozliczenia 
ryczałtowe: 

350 zł audycja 
poza 

Częstochową, 
320 zł audycja 

w 
Częstochowie 
poza siedzibą 

Filharmonii  

Magdalena 
Mirowska 

45 min 
 

(średnio 15 audycji 
w miesiącu) 

FILHARMONIA MALUCHA Muzyka dociera do takich zakamarków duszy do których nic innego nie zdoła 
dotrzeć. (Zoltán Kodály). Dowiedziono, że słuchanie muzyki klasycznej już od 
pierwszych chwil życia wpływa na rozwój inteligencji dziecka, usprawnia 
czynności jego mózgu oraz rozwija jego zmysły wzroku, słuchu, czucia, 
dotyku, pamięci. Słuch rozwija się jeszcze wcześniej, bo już w okresie 
prenatalnym. Filharmonia Malucha to cykl koncertów dla najmłodszych 
dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz kobiet w ciąży. Koncerty są 
organizowane w Sali koncertowej Filharmonii przez Centrum Edukacji 
SONARE przy współpracy Filharmonii Częstochowskiej.  

dzieci do 6 
roku życia 

oraz rodzice i 
opiekunowie 

Bilety: dzieci 
do 1 roku 

życia – 
bezpłatnie; 

20 zł - dzieci 1 
- 6 lat; 

25 zł - dorośli 

Centrum 
Edukacji 

SONARE oraz 
Impresariat 
Filharmonii 

60 min 
 

(2-4 koncerty w 
sezonie) 

AUDYCJE DLA DZIECI Audycje dla dzieci są przygotowywane i wykonywane przez wysokiej klasy 
profesjonalistów. Dostosowane do możliwości percepcyjnych słuchaczy, 
zróżnicowane pod względem tematycznym, umożliwiają poznanie i 
usłyszenie niemal wszystkich instrumentów wchodzących w skład orkiestry 
symfonicznej. Forma Audycji  obejmuje również muzykę rozrywkową, 
filmową, taneczną, jazz, piosenki dla dzieci. 

przedszkola, 
klasy I-III 

szkoły 
podstawowej 

bilety (cena 
uzależniona 

od liczebności 
grupy):  5 zł – 
2,50 zł uczeń, 

1 zł opiekun 

Małgorzata 
Starczewska-

Owczarek 

45 min 
 

(średnio 18 audycji 
w miesiącu) 

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. 

 


