
Nazwa instytucji: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga     

Miasto / województwo: Kielce / świętokrzyskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://filharmonia.kielce.com.pl/      

Organizator: Województwo Świętokrzyskiej     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Inauguracja pierwszego sezonu artystycznego miała miejsce 28 lipca 1945,  
jednak historia zespołu sięga roku 1920 i spleciona jest z działalnością 
Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Kielcach.  
Oprócz koncertów symfonicznych Filharmonia organizuje koncerty kameralne 
i specjalne cykle edukacyjne, transmisje z Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku, projekcje filmowe, wystawy plastyczne i historyczne, konferencje itp. 
Filharmonia rozbudowała także własny festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki, 
którego dominantą jest prezentacja muzyki polskiej, niewykonywanej dotąd w 
Kielcach. Z tym wiążą się liczne premiery nowych dzieł komponowanych na 
zamówienie instytucji. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

AKADEMIA MELOMANA Akademia Melomana to cykl koncertów organizowanych w siedzibie 
Filharmonii i adresowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. 
Jego atutami są: nie tylko starannie opracowany program oraz udział 
wykonawców i prelegentów o ustalonej renomie, ale także okazja do 
prezentacji i promocji młodych talentów. 
Są to często pierwsze kontakty młodych słuchaczy z wielką sztuką, które 
oprócz kultury muzycznej, uczą także zachowań odbiorcy. 

dzieci i 
młodzież  

6-15 lat 

5 zł, 10 zł, 
15 zł, 20 zł 

Iwona Musik koncert ok. 60 
minutowe  

 raz na kwartał. 
Powtórki od 2 do 9 

razy. 

KONCERTY FAMILIJNE Koncerty Familijne to kameralne spotkania z muzyką. Odbywają się najczęściej 
w niedzielne przedpołudnia i adresowane są do dzieci i młodzieży wraz z ich 
opiekunami. Podczas tych spotkań prezentowane są różne gatunki muzyki, 
począwszy od klasycznej, poprzez ludową, aż po rozrywkową, wykonywane 
przez najróżnorodniejsze formacje artystyczne. W odróżnieniu od innych 
koncertów Filharmonii, słuchacze zapraszani są często do aktywnego 
uczestnictwa w akcji rozgrywającej się na scenie. 

dzieci i 
młodzież  

3-15 lat 

5 zł, 10 zł, 15 
zł 

Iwona Musik koncert ok. 60 
minutowe  

 raz na miesiąc 

http://filharmonia.kielce.com.pl/


SZKOLNE KONCERTY 
KAMERALNE 

Szkolne koncerty kameralne dla dzieci i młodzieży odbywają się w szkołach, a 
także w przedszkolach na terenie Kielc i Województwa Świętokrzyskiego.  
Proponowane przez filharmonię zajęcia to swoiste lekcje muzyki, prowadzone 
przez doświadczonych prelegentów, z programem specjalnie opracowanym i 
dostosowanym do możliwości percepcyjnych uczniów. 

3-15 lat    200 zł. 
koncert  

30-minutowy 
 

240 zł. 
koncert  

45-minutowy  

Iwona Musik 30-minutowe 
koncerty dla dzieci 

młodszych 
(przedszkola, klasy 

0-3 SP) 
45 – dla starszych 

(od 4 klasy SP) 

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. 

 


