
Nazwa instytucji: Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska     

Miasto / województwo: Gorzów Wielkopolski / lubuskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmoniagorzowska.pl/      

Organizator: Rada Miasta Gorzowa Wlkp     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska to samorządowa 
instytucja kultury Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
Profesjonalna przestrzeń koncertowa, zawodowa orkiestra, współpraca z 
artystami mistrzowskiej klasy, spójny program artystyczny, działania 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wreszcie -  różnorodność oferty 
muzycznej, to nasze atuty i pomysły na osiągnięcie celów ujętych w 
statucie. Nasze główne zadanie to upowszechnianie kultury muzycznej. 
Jednocześnie naszą ambicją jest stworzenie miejsca przyjaznego nie tylko 
muzyce, ale także innym, korespondującym z nią dziedzinom sztuki. 

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

MUZYCZNE 
RACZKOWANIE  

Muzyczne Raczkowanie to cykl dziesięciu moderowanych koncertów 
realizowany w ciągu całego sezonu – 
od września do czerwca. Udział w nich to nie tylko rodzinne słuchanie 
muzyki i swobodna zabawa 
w otoczeniu dźwięków, ale przede wszystkim tworzenie wspólnej 
przestrzeni – rodziców i dzieci – do bycia 
razem. Czas trwania koncertów, repertuar oraz prowadzenie są 
dostosowane do wieku dzieci, które dzięki 
kameralnej i domowej atmosferze otrzymują Muzykę niemal na 
wyciągnięcie ręki. 

zajęcia odbywają 
się w dwóch 

grupach 
wiekowych: 
1) kobiety w 

ciąży oraz dzieci 
do lat 2 z 

rodzicami 
2) dzieci od 2-4 
lat z rodzicami 

15 zł / osoba 
dorosła 

5 zł / dziecko 

animator:  
Iwona 

Goździk 
koordynator: 

Katarzyna 
Pater 

zajęcia odbywają 
się cyklicznie od IX 

do VI.  W ramach 
jednego miesiąca 

realizowanych jest 
5 spotkań, które 

trwają po 45 min.  

http://www.filharmoniagorzowska.pl/


FILHARMONIA JUNIORA  Nauka piosenek, aktywne słuchanie muzyki i wyrażanie swoich emocji, a 
także wspólna zabawa odbywa się w małej grupie nowych kolegów i 
koleżanek, którzy będą przez cały rok tworzyć klasę Juniorów. 
Grupę na każdym spotkaniu odwiedza jeden instrument orkiestrowy. 
Każde spotkanie oparte jest na metodach aktywizujących , które łączą 
odbiór muzyki z zabawą, ruchem, rozmową oraz nauką piosenek 

zajęcia odbywają 
się w grupie 20 

os. dzieci w 
wieku 4-6 lat bez 

udziału 
rodziców. 

20 zł.  animator 
/koordynator: 

Katarzyna 
Pater 

zajęcia odbywają 
się cyklicznie od IX 

do VI. W ramach 
jednego miesiąca 
realizowane są 2 
spotkania, które 

trwają po 45 min. 

AKADEMIA MUZYKI Akademia Muzyki to adresowany do dzieci i młodzieży cykl koncertów 
edukacyjnych, których celami 
są systematyczne upowszechnianie wiedzy o muzyce, kompozytorach, 
instrumentach, formach i stylach 
muzycznych, a także nauka świadomego obcowania ze sztuką. Formuła 
comiesięcznych spotkań 
w przemyślany sposób łączy program artystyczny w wykonaniu muzyków 
Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej 
z elementami ilustrującymi zarówno same utwory, jak i tematy oraz 
pojęcia wprowadzane i omawiane 
podczas każdego ze spotkań przez wykwalifikowanego prelegenta, 
opracowującego część merytoryczną 
projektu.  

audycje 
muzyczne 

odbywają się w 
grupie 

maksymalnie 
150 osobowej. 

Grupa docelowa 
to dzieci w wieku 

przedszkolnym  
i szkolnym (SP kl. 

1-6) w grupach 
zorganizowanych 

7 zł / dziecko animator 
/koordynator: 

Katarzyna 
Pater 

W bieżącym 
sezonie 

artystycznym 
zaplanowanych jest 

6 tematycznych 
audycji, które 

odbywają się w 
miesiącach od X do 

XII oraz III-V. 
W każdym 

miesiącu 
realizowanych jest 

12 koncertów 
edukacyjnych, 

trwających po 45 
min.  



KONCERTY FAMILIJNE Cykl niedzielnych koncertów familijnych odwołuje się do znanej i 
kultywowanej w wielu filharmoniach tradycji poranków muzycznych. 
Chcąc sprawić, by młoda publiczność nie tylko poznała, ale także polubiła 
filharmonię i muzykę poważną, każdy koncert 
wzbogacony jest ciekawym komentarzem na temat utworów, 
kompozytorów i zagadnień muzycznych, a także animacjami i projekcjami 
wideo, stanowiącymi współcześnie stały element dziecięcej 
rzeczywistości. 

dzieci i dorośli 10 zł / bilet 
ulgowy dla 

dziecka (do 16 
lat) 

15 zł / bilet 
normalny dla 

rodzica/ 
opiekuna 

20 zł / bilet 
normalny 

indywidualny 
55 zł / bilet 

rodzinny (dla 6 
osób, w tym 

maksymalnie 2 
dorosłych 

animator 
/koordynator: 

Katarzyna 
Pater 

koncerty odbywają 
się raz w miesiącu 

od X-VI.  



MUSICAL PINOKIO Musical Pinokio to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale przede wszystkim 
wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, której przyświeca idea budzenia i 
rozwijania talentów. W obsadzie musicaly występują mali artyści 
amatorzy wyłonieni w castingach. Muzykę skomponował 
Szymon Godziemba-Trytek, autorką libretta jest Małgorzata Szwajlik. 
Całość wyreżyseruje Przemysław Jaszczak. 

szkolne grupy 
zorganizowane, 

dzieci, dorośli, 
całe rodziny 

obsada 
dziecięca 

wybierana w 
trakcie castingu 

– udział w 
projekcie 

bezpłatny. 
10 zł / dziecko 

(grupa 
zorganizowana)  

10 zł / bilet 
ulgowy dla 

dziecka (do 16 
lat) 

15 zł / bilet 
normalny dla 

rodzica/ 
opiekuna 

20 zł / bilet 
normalny 

indywidualny 
55 zł / bilet  

animatorzy: 
instruktorzy 

tańca, śpiewu 
i aktorstwa. 

koordynator: 
Katarzyna 

Pater 

w miesiącu grudniu 
odbywa się 3 

koncerty 
premierowe dla 

publiczności oraz 8 
pokazów dla szkół 

(grupy 
zorganizowane. 

Wznowienie 
musicalu 

zaplanowane jest 
na miesiąc 

czerwiec z okazji 
Dnia Dziecka, 

wówczas odbywa 
się 3 koncerty dla 

publiczności oraz 6 
pokazów dla szkół 

(grupy 
zorganizowane).  

OTWARTE PRÓBY 
GENERALNE / IN TOUCH 

Bliskie spotkania z muzyką wykonywaną na żywo, dają niepowtarzalną 
możliwość, by bliżej poznać tajniki pracy dyrygenta i orkiestry oraz 
przyjrzeć się warsztatowi znakomitych artystów i wielkich osobowości 
muzycznych estrad. Każda próba jest  niespodzianką, bo choć program 
jest znany, to o dokładnym jej przebiegu, sposobie pracy nad 
repertuarem, a także o kolejności wykonywanych utworów – zawsze 
decyduje dyrygent.  

gimnazjum i 
ponadgimnazjum 

7 zł / uczeń 
(grupa 

zorganizowana), 
10 zł / pozostali 

słuchacze 

koordynator: 
Katarzyna 

Pater 

udział w otwartej 
próbie generalnej 

trwa 75 min.  



ZAPLĄTANI 
W DŹWIĘKI III 
(sezon 2016/2017) 

Zaplątani w dźwięki to projekt edukacyjno-artystyczny adresowany do 
młodzieży gimnazjalnej, którego ideą jest rozbudzanie kreatywności i 
poszukiwanie nowych źródeł inspiracji. Tematycznie koncentruje się na 
zagadnieniach związanych z komponowaniem i wykonaniem utworu 
muzycznego. Uczestnicy projektu, na kolejnych etapach jego realizacji, 
biorą aktywny udział w przygotowaniu oraz prezentacji dzieła 
muzycznego, stając się w ten sposób jego współtwórcami, a następnie 
wykonawcami. Ich działania są rodzajem twórczego eksperymentu, w 
którym dźwięki zapisane wcześniej w partyturze przez kompozytora 
zaczynają współistnieć z brzmieniami elektronicznymi, podlegają 
modulacjom i otrzymują nowy kontekst. 
  
W ramach 5-dniowych warsztatów kompozytor i prowadzący warsztaty 
pracuje z ok. 20¬-osobową grupą młodzieży. Przygotowując wraz z 
młodzieżą utwór o charakterze improwizatorskim, balansujący między 
muzyką poważną a nowoczesnymi brzmieniami rozrywkowej muzyki 
elektronicznej. Finałem projektu jest koncert, podczas którego  występują 
wszyscy uczestnicy projektu prezentując na scenie Filharmonii 
Gorzowskiej efekty swoich działań warsztatowych.  

młodzież 
gimnazjalna 

rekrutacja 
uczestników 

projektu – 
udział w 

projekcie 
bezpłatny. 

Finał projektu w 
formie 

koncertu, bilety 
wstępu: 10 zł / 

bilet ulgowy dla 
dziecka (do 16 

lat) 
15 zł / bilet 

normalny dla 
rodzica/ 

opiekuna 
20 zł / bilet 

normalny 
indywidualny 

55 zł / bilet 
rodzinny (dla 6 

osób, w tym 
maksymalnie 2 

dorosłych 

koordynator: 
Katarzyna 

Pater 

warsztaty 
odbywające się w 

tygodniowym 
systemie pracy po 
3 h. Finał projektu 
– koncert trwający 

ok. 50 min 

AKCJA LATO Projekt wakacyjny łączący zabawę z sztuką. Każdego roku jest tworzony 
odrębny projekt specjalny na potrzeby grupy docelowej, którą są dzieci 
szkolne przebywające na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i okolic.  

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

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. 

 


