
Nazwa instytucji: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina     

Miasto / województwo: Gdańsk / pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.gda.pl/pl/      

Organizator: Województwo Pomorskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Pierwsze kroki przyczyniające się do powstania Filharmonii miały miejsce 
tuż po zakończeniu działań wojennych w roku 1945.  Od początku 1946 
rząd pokrywał koszty działalności instytucji, co dawało trwalsze podwaliny 
na przyszłość. Do 1949 roku orkiestra powiększyła się do 81 osób i zaliczana 
była do najlepszych orkiestr w Polsce, a w ślad za tym, w uznaniu wysokiego 
poziomu, orkiestra w kwietniu 1949 została upaństwowiona i zyskała nazwę 
Państwowej Filharmonii Bałtyckiej. Rok 1953 był kolejnym krokiem w 
historii Filharmonii, kiedy nastąpiło połączenie ze Studiem Operowym pod 
kierownictwem Zygmunta Latoszewskiego i przyjęcie nazwy Państwowej 
Opery i Filharmonii Bałtyckiej.  

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

KONCERT EDUKACYJNY – 
Z KRÓLEWSKICH 
DWORÓW DO DYSKOTEKI 

Od tańców dworskich do walca równie odważnie jak ongiś historia. 
Zaprezentowany będzie także polonez – dostojny, uroczysty, otwierający 
do dziś największe bale. Zachwycimy się także ognistym mazurem, który 
zdobył uznanie w Paryżu i innych stolicach Europy. Na światowych salonach 
tańczono również wesołą, dowcipną polkę – mimo nazwy, rodem z Czech, 
którą także przedstawimy w czasie koncertu. W dalszej części przejdziemy 
do początku XX wieku - to czasy tanga oraz tańców takich jak samba, 
charleston, rock & roll. Koncert zamknie sceniczna forma tańca 
dyskotekowego. 

dzieci w wieku 
szkolnym 

bilet 18 zł Barbara 
Żurowska-

Sutt 

60 minut 

http://www.filharmonia.gda.pl/pl/


ANTONIO VIVALDI - 4 
PORY ROKU DLA DZIECI 

LATO (Vivaldi na wakacjach) 
Wreszcie po całym roku ciężkiej pracy nad koncertami przychodzi pora na 
zasłużony odpoczynek. Podróżny futerał zapakowany po brzegi, a w nim 
niezbędnik każdego turysty: przeciwsłoneczne okulary, bermudy, hawajska 
koszula, płetwy do nurkowania… Przyjaciele zabierają Antonia na urlop nad 
polskie morze. W pełnym słońcu i duchocie dryfują pośród fal ukołysani 
spokojną wodą. Fa-la, Fa- la… jak mantra powtarza się pięknie brzmiący sen 
o lecie. Z letargu wybudza ich hałas grzmotów i błysk piorunów. Czy zdążą 
bezpiecznie dopłynąć do lądu? 

dzieci w wieku 5-
11 lat 

bilet 18 zł Anna Bona, 
Natalia 

Walewska 

60 minut 

ANTONIO VIVALDI - 4 
PORY ROKU DLA DZIECI 

ZIMA (Święta u Vivaldiego) 
Za oknem śnieg i przenikliwe zimno. Na szybach mróz maluje kunsztowne 
freski, a wiatr rozrzuca śnieżki po partyturze. Zimowa bitwa o najlepsze 
miejsce na pięciolinii trwa. Tymczasem w domowej izbie wesoło płonie 
ogień w kominku, roztaczając wkoło przyjemne ciepło. Vivaldi Święta 
spędza w rodzinnym domu. Będzie snuł wzruszającą opowieść o choince i 
Świętym Mikołaju, a z pudełek z prezentami odpakuje zimowe 
wspomnienia. Te najpiękniejsze zawiesi na świątecznym drzewku i ozdobi 
muzyką. 

dzieci w wieku 5-
11 lat 

bilet 18 zł Anna Bona, 
Natalia 

Walewska 

60 minut 

Antonio Vivaldi - 4 pory 
roku dla dzieci" 

JESIEŃ (Jesienny Stragan) 
Antonio Vivaldi w poszukiwaniu muzycznych inspiracji odwiedza słynną 
pracownię lutniczą, podglądając, jak powstają instrumenty. Zakochany w 
brzmieniu skrzypiec postanawia napisać dla nich najpiękniejszy koncert. 
Natchnienie przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie! 
Zanim poznacie i usłyszycie Jesień w całym swoim bogactwie, pobawimy się 
dźwiękami, które inspirowały kompozytora. Zanurzymy się w jesiennej 
tonacji barw i odgłosów przyrody. Odwiedzimy jesienny stragan, gdzie 
głośne nawoływania sprzedawców mieszają się z gwarem kupujących, a 
kolorowe liście tańczą z każdym podmuchem wiatru. W bajeczny sposób 
ożyją dla nas dary natury, tocząc zabawny spór o wyższości witaminy C nad 
D oraz różnicach pomiędzy dźwiękami. 

dzieci w wieku 5-
11 lat 

bilet 18 zł Anna Bona, 
Natalia 

Walewska 

60 minut 



ANTONIO VIVALDI - 4 
PORY ROKU DLA DZIECI 

WIOSNA (Wiosenny ogród) 
Ziemia zmęczona okowami lodu budzi się do życia, a wraz z nią cała natura. 
Ptaki radosną pieśnią ogłaszają przybycie wiosny. Vivaldi zafascynowany 
niezwykłym śpiewem próbuje rozszyfrować ptasi alfabet. Wraz z 
przyjaciółmi trafia do tajemniczego ogrodu, gdzie zaskakują go cuda 
przyrody. Czy uda mu się zrozumieć odgłosy wiosny? Czy będzie potrafił 
wiernie odmalować tryle i świergoty muzyką? Sielski nastrój przerywa 
przejmujące szczekanie psa, zwiastujące nadejście burzy. 

dzieci w wieku 5-
11 lat 

bilet 18 zł Anna Bona, 
Natalia 

Walewska 

60 minut 

KONCERT EDUKACYJNY - 
KONCERT Z WIELKĄ GALĄ 

Koncert z Wielką Galą – to znaczy wyjątkowy, pełen potęgi brzmienia, 
radosny, z dużą liczbą instrumentów dętych. Orkiestra Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej reprezentuje Polskę na wielu koncertach. W jej 
wykonaniu muzyka jest pełna blasku, potęgi. Zaprezentowane zostaną 
popisowa musztra i pokaz wyjątkowego ceremoniału związanego z wielkimi 
uroczystościami – tym razem z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Na scenie zabrzmi również potężnie brzmiący Kwartet Akordeonowy 
Akademii Muzycznej w Gdańsku, zachwycający fantastyczną, muzyczną 
barwą. Przekonamy się, że muzyka od najdawniejszych czasów zajmuje w 
naszym życiu bardzo ważne miejsce. Inne koncerty edukacyjne - Z KUFRA 
PANA ANDERSENA – BAŚŃ O CESARSKIM SŁOWIKU, MUZYCZNE ŚCIEŻKI 
DŹWIĘKOWE - "MAM TĘ MOC", MUZYCZNA PARADA DOOKOŁA ŚWIATA 

dzieci w wieku 
szkolnym 

 bilet 18 zł Barbara 
Żurowska-

Sutt 

60 minut 

KONCERT FAMILIJNY – 
NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI 
DLA NAJMŁODSZYCH 

Piosenki z filmów "Akademia Pana Kleksa", fragmenty programu "Domowe 
przedszkole", przeboje muzyki popularnej. Przemierzając kolejne ziemskie 
kontynenty, młodzi słuchacze poznają zaczarowany świat piosenki. W 
trakcie koncertu usłyszymy przeboje z filmów Walta Disneya, a także gorące 
rytmy afrykańskie i szybkiego rock’n’rolla. Inne koncerty familijne: 
FASCYNUJĄCA PERKUSJA, PROJEKT CHOPIN, ZACZAROWANE DĘCIAKI, 
MUZYKA FILMOWA DISNEYA, KONCERT MIKOŁAJKOWY 

dzieci w 
przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym 

bilet 10-45 zł Jarosław 
Praszczałek, 

Sławomir 
Chrzanowski, 

Aleksandra 
Żemła 

45 minut 

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. 



 


