
Nazwa instytucji: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego     

Miasto / województwo: Katowice / śląskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmoniaslaska.art.pl/     

Organizator: Województwo Śląskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Filharmonia Śląska jest instytucją, która zaspokaja potrzeby odbiorców w 
dziedzinie muzyki symfonicznej, chóralnej i kameralnej. działania. W 
regionie, kraju i poza jego granicami prezentuje, upowszechnia i 
promuje światową sztukę muzyczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
dokonań polskich - w tym śląskich - kompozytorów i muzyków. Zwraca 
największą uwagę na przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru 
muzyki oraz pozyskiwanie nowych melomanów. Filharmonia Śląska 
stanowi integralny element strategii i polityki kulturalnej regionu, 
znacząco przyczyniając się do jego prężnego rozwoju społecznego. 

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

MŁODA FILHARMONIA Młoda Filharmonia to comiesięczne koncerty symfoniczne, kameralne i 
chóralne. doświadczona prelegentka, interesująco komentująca 
prezentowaną muzykę i przedstawiająca jej twórców. Programy i 
obszerne komentarze słowne metodycznie prezentują rozmaite aspekty 
muzycznego skarbca.  

Dzieci w wieku 
szkolnym, szkoły 

podstawowe i 
ponadpodstawowe 

15 zł , bilet 
rodzinny: 

15 zł dorośli 
5 zł dzieci 

1 zł dzieci do 
6 lat 

Regina 
Gowarzewska, 

Aleksandra 
Stacha 

czas trwania – 60 
minut 

Ilość – 32 koncerty 
rocznie 



AUDYCJE SZKOLNE Koncerty edukacyjne poza siedzibą filharmonii. W programie m. in.: 
Dźwięki i wyobraźnia, Klasycy wiedeńscy czy Hiszpańskie rytmy w 
muzyce świata. 

12+ ceny audycji: 
250 zł szkoły 

w Katowicach 
290 zł 

pozostałe 
szkoły (260 zł 

powtórka) 
350 zł domy 
kultury (300 
zł powtórka) 

Jolanta Schmidt 45 min 

FILHARMONIA 
MALUCHA 

Maluchy z rodzicami uczą się słuchać muzyki. Koncerty realizowane 
wespół z katowicką Szkołą Muzyczną YAMAHA – ekspertem w dziedzinie 
muzycznej edukacji wczesnodziecięcej, zapewniają specjalnie dobrany 
program i zabawę.  

0-5 lat  od 15 zł 
(bilet ulgowy) 

Dzieci 
powyżej 6 

roku życia i 
dorośli –  od 

20 zł (bilet 
normalny) 

autor koncepcji i 
współorganizator 

– Marcin 
Bujnowicz 

czas trwania – 45 
min, 

Ilość – 8 rocznie 

PANI GAMA ZAPRASZA - 
audycje przedszkolne 

Panią Gamą zaprasza najmłodszych słuchaczy do krainy dźwięków. 
Liczymy, ile jest ich w gamie i pokazuje gdzie mieszkają! A to wszystko z 
aktywnym słuchaniem i wspólnymi, muzycznymi zabawami.  

3-9 lat cena 
koncertu: 220 

zł  

Barbara Badura czas trwania – 45 
min 

Ilość – 980 rocznie 

KONCERTY FAMILIJNE - 
AKADEMIA 
MUZYCZNEGO SMAKU 

To spotkania, w trakcie których każdy – zarówno dziecko, jak i dorosły – 
przekona się, jak niezwykłą przygodą może stać się wędrówka po świecie 
muzyki. 
Słuchacze dowiadują się z jakich elementów składa się muzyka, słuchają 
ciekawych utworów, które pozwolą ją zrozumieć i poznać jej piękno. 

3+ 15 zł, bilet 
rodzinny: 

15 zł dorośli 
5 zł dzieci 

1 zł dzieci do 
6 lat 

Barbara Badura czas trwania – 45 
min, 

Ilość – 9 rocznie 

MUZYCZNE 
PRZEDSZKOLE 

Wspólnie z przedszkolakami poszukiwane są odpowiedzi na wiele 
frapujących pytań, związanych z muzyką. Dzieci poznają instrumenty 
muzyczne, sylwetki kompozytorów, podstawowe pojęcia związane z 
wiedzą muzyczną. Komentarz dostosowany jest do wieku słuchaczy.  

3+ 8 zł Regina 
Gowarzewska 

czas trwania – 45 
min, 

Ilość – 16 rocznie 



SPOTKANIA Z MUZYKĄ Koncerty edukacyjne poza siedzibą filharmonii. W programie m. in.: 
Dźwięki i wyobraźnia, Klasycy wiedeńscy czy Hiszpańskie rytmy w 
muzyce świata 

6+ 250 zł szkoły 
w Katowicach 

290 zł 
pozostałe 

szkoły (260 zł 
powtórka) 

350 zł domy 
kultury (300 
zł powtórka) 

Jolanta Schmidt 45 min 

KAMERALNE SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ 

Zajęcia odbywają się w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej, raz w 
miesiącu, we wtorkowe przedpołudnia. W programie m. in.: Dźwięki i 
wyobraźnia, Klasycy wiedeńscy czy Hiszpańskie rytmy w muzyce świata 

6+ 8 zł  Jolanta Schmidt czas trwania – 45 
min, 

Ilość – 16 rocznie 

OD MALUCHA DO 
SENIORA 

Edukacja muzyczna z elementami arte terapii realizowana w oparciu o 
kilka scenariuszy dedykowanych poszczególnych grupom: Dźwiękowy 
domek emocji, Muzykoterapia dla dzieci, Dźwiękowy domek malucha, 
Muzyczna bajka terapeutyczna czy muzykoterapia dla seniorów 

2,5+ do seniora w zależności 
od 

warsztatów, 
od 5 do 25 zł. 

Alina Adamczyk, 
Agnieszka 

Sepioło, 
Aleksandra 

Konieczny,  Sara 
Knapik-Szweda 

czas trwania – 30 
– 45 min, 

Ilość – 51 rocznie 

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. 

 


