
Nazwa instytucji: Filharmonia Dolnośląska     

Miasto / województwo: Jelenia Góra / dolnośląskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.jgora.pl/      

Organizator: Województwo Dolnośląskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

 6 stycznia 1964 roku z inicjatywy Stefana Strahla powołano do życia 
jeleniogórską orkiestrę symfoniczną, wiele osób zastanawiało się, na jak 
długo zapaleńcom wystarczy sił i determinacji, by utrzymać społecznie 
wówczas działający zespół. Pytanie było jak najbardziej uzasadnione, 
ponieważ wcześniej podejmowano już tutaj próby zawiązania stałej 
orkiestry, nie przynosiły one jednak trwałych rezultatów. Pamiętne 
wydarzenia z 1964 roku zyskały jednak historyczny wymiar. Od tego czasu 
w Jeleniej Górze orkiestra działa nieprzerwanie. Mało tego. Stała się 
mocnym fundamentem, na którym wyrosła prężna, szalenie ważna dziś dla 
regionu instytucja kultury – Filharmonia Dolnośląska, w 2009 roku 
świętująca 45-lecie istnienia.  
Od 1990 do 2016 roku Dyrektorem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze była Zuzanna Dziedzic. 
Od 2016 roku funkcję Dyrektora objął Tomasz Janczak. 
W jeleniogórskiej sali koncertowej rozbrzmiewają najcenniejsze dzieła 
światowej literatury muzycznej wszystkich epok. Jest miejsce na muzykę 
najróżniejszych gatunków. Najważniejszą część koncertowych programów 
wypełniają utwory wielkich klasyków oraz kompozytorów współczesnych. 
Repertuar nie ogranicza się jednak do muzyki poważnej. Sporo jest w nim 
miejsc także dla muzycznej rozrywki różnego rodzaju. Posłuchać można 
tutaj dobrego jazzu, muzyki operowej, teatralnej czy filmowej. 

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

http://www.filharmonia.jgora.pl/


NIEDZIELNY PORANEK 
MUZYCZNY 

Gdzie mieszka muzyka?, W leśnych ostępach, czy Pod góralską strzechą to 
tylko kilka tematów muzycznych poranków, podczas których muzycy 
Filharmonii Dolnośląskiej przekonują, że muzyka jest nieodłącznym 
elementem naszego życia, umilającym nam je na co dzień. Wpływa na nasz 
nastrój, poprawia samopoczucie, wzbudza ciekawość, pomaga wyrazić 
emocje 

dzieci do lat 7 dziecko 10 zł, 
dorosły 15 zł 

Agnieszka 
Gierus i 

Dominika 
Łukasiewicz 

czas: 60 min. 
Raz w miesiącu  

AUDYCJE 
UMUZYKALNIAJĄCE 

Najbardziej mobilną formą kontaktu z młodym słuchaczem są audycje 
umuzykalniające, które możemy zorganizować również poza Filharmonią. 
Skrojone na miarę konkretnego odbiorcy solistyczno - kameralne 
spotkania z muzyką klasyczną wprowadzą najmłodszych w zaczarowany 
świat dźwięków i artystycznych emocji. 

szkoły 
podstawowe, 

gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne 

ryczałt od 180 
zł do 300 zł za 

audycję 

koordynator: 
Barbara 

Makarska 

średnio 120 audycji 
miesięcznie 

Czas: 30 min – 
żłobki,przedszkola, 

45 min. - szkoły 
podstawowe, 

gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne 

FILHARMONIA MŁODYCH Koncerty symfoniczne w siedzibie Filharmonii dedykowane młodym 
słuchaczom, Specjalnie dobrane programy edukacyjnych spotkań ze sztuką 
muzyczną, pozwalają poznać skład i brzmienie orkiestry symfonicznej, a 
także zrozumieć rolę, jaką pełnią w niej poszczególne grupy instrumentów. 
Koncerty wzbogacają wiedzę z zakresu historii muzyki, form muzycznych 
czy biografii kompozytorów.  

 przedszkola, 
szkoły 

podstawowe, 
gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne 

 dzieci, 
uczniowie: 8 

zł, 10 zł 

koordynator: 
Barbara 

Makarska 

średnio 8 razy w 
sezonie.  

Czas: do 60 min. 

FILHARMONIA FAMILIJNA Pełne muzycznych ciekawostek spotkania są okazją do poznania tajników 
pracy orkiestry i dyrygenta. 

dzieci w wieku 
szkolnym z 
dorosłymi 

10 zł - 
dziecko, 15 zł 

- osoba 
dorosła  

 koordynator: 
Barbara 

Makarska 

średnio  4 razy w 
sezonie  

Czas: 90 min 

OTWARTE PRÓBY 
GENERALNE 

Najbardziej ciekawskim dzieciom i młodzieży filharmonia pozwala na 
„podglądanie” przygotowań do koncertu, czyli tego, jak wygląda praca 
orkiestry i dyrygenta poza koncertową sceną. 

dzieci  w wieku 
szkolnym 

 wcześniejsze 
zgłoszenie 

chęci 
uczestnictwa 

w próbie. 
Nieodpłatne 

koordynator: 
Barbara 

Makarska 

kilkanaście razy w 
sezonie 

KONCERTY SPECJALNE to odpowiedź na indywidualne potrzeby placówek oświatowych, 
opiekuńczych i pedagogicznych. Specjalne okazje, na Państwa życzenie, 
uczcimy koncertem utrzymanym w konkretnym klimacie. Tematycznie 
dobrany repertuar pozwoli przenieść się w czasie i miejscu, bez żadnych 
ograniczeń. 

 dzieci, uczniowie, 
nauczyciele 

na 
zamówienie 

placówek 
oświatowych 

koordynator: 
Barbara 

Makarska 

kilkanaście razy w 
sezonie 



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. 

 


