
Nazwa instytucji: Filharmonia Kaliska     

Miasto / województwo: Kalisz / wielkopolskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://filharmoniakaliska.pl/      

Organizator: Miasto Kalisz     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

 Koncerty dla najmłodszych słuchaczy to nic innego jak wspólna zabawa, 
której towarzyszy "poważna" muzyka. Zespoły kameralne  
i profesjonalni muzycy, pedagodzy szkół muzycznych oraz prelegent z 
wieloletnim doświadczeniem i pasją, proponują muzyczne spotkania z 
programem specjalnie opracowanym i dostosowanym do możliwości 
percepcyjnych Małych Melomanów. Spotkania mają  cel nadrzędny: 
uwrażliwiać  
i ukazać piękno muzyki. 
Kontakt z dziećmi na ich bezpiecznym gruncie tj. w sali przedszkola, które 
dobrze znają pozwala nam zaprzyjaźnić się z nimi, wspólnie z nimi się bawić i,  
co najważniejsze,  uczyć obcowania z muzyką klasyczną. Spotkania te 
przygotowują małych słuchaczy do właściwego jej odbioru i dają doskonały 
wstęp do pełnego uczestnictwa w naszej ofercie koncertowej skierowanej do 
najmłodszego odbiorcy. 
 Koncerty odbywają się na terenie Kalisza oraz na terenie południowej 
Wielkopolski 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

LEKCJE Z FILHARMONIĄ W kolejnych odsłonach cyklu koncertów edukacyjnych słuchacze przenoszeni 
są w świat baśni przy pomocy nietypowych instrumentów i środków wyrazu. 
Cykl dla dzieci i młodzieży szkolnej rozpoczyna harfa celtyca a kończy 
biłgorajska suka i instrumenty ludowe 

przedszkole, 
młodzież 

szkolna 

bilet - grupa 
przedszkolna 
210 zł, grupa 

szkolna 250 zł 

Renata 
Matuszczak 

koncert dla 
przedszkolaków 

trwa 30-40 minut, 
koncert dla dzieci i 

młodzieży – 45 
minut. 

W sezonie 2016/17 
zaplanowanych jest 

185 koncertów 

http://filharmoniakaliska.pl/


KONCERTY MIKOŁAJKOWE 
DLA DZIECI 

Za oknem hula zima a święta tuż tuż… Fabryka św. Mikołaja pracuje pełną 
parą, by zdążyć na czas. Przynajmniej powinna pracować…. Elfy, z natury 
leniwe stworzonka, potrzebują zachęty do pracy. Spróbujmy wspólnie 
zachęcić je do działania. Może pomogą świąteczne piosenki? Stworzymy 
muzyczną manufakturę - razem przeniesiemy się do krainy św. Mikołaja i 
zachęcimy elfy do działania 

przedszkola, 
klasy 1-3 

szkoły 
podstawowej 

bilety w cenie 
15 zł od 

osoby 

Renata 
Matuszczak 

 2 koncerty 
symfoniczne 

KONCERTY NA DZIEŃ 
DZIECKA 

Muzyka do filmu Harry Potter. Koncert multimedialny przedszkola, 
klasy 1-3 

szkoły 
podstawowej 

bilety w cenie 
15 zł od 

osoby 

Renata 
Matuszczak 

 2 koncerty 
symfoniczne 

KONCERTY DLA 
MŁODZIEŻY 

 Prawdziwie hamletowski dylemat wagarowicza znany jest filozofom już od 
wielu wieków. Iść albo nie iść? W odwiecznym pytaniu absenteisty zawiera się 
immanentny dualizm ludzkiej natury, który skazuje decydenta na rozterki 
duchowe na każdym kroku. Czy coraz głośniej słyszalny głos sumienia 
zmotywuje muzyka do podjęcia trudów pracy? A może zwycięży w nim wizja 
wolnego dnia? Podczas koncertu symfonicznego w Filharmonii Kaliskiej 
wysłuchamy muzycznych argumentów prezentowanych przez obie strony, 
rozważymy wszystkie za i przeciw. Nie zabraknie promiennych wiosennych 
piosenek, jak i mrocznych symfonicznych opowieści  

klasy 5-6  
szkoły 

podstawowej, 
gimnazja, 

licea 

bBilety w 
cenie 15 zł od 

osoby 

Renata 
Matuszczak 

 2 koncerty 
symfoniczne 

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. 

 


