
Nazwa instytucji: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki     

Miasto / województwo: Koszalin / zachodniopomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://filharmoniakoszalinska.pl/     

Organizator: Gmina Miasto Koszalin     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Orkiestra symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki  
jest najstarszą - powstałą w 1956 r., tego typu instytucją na Pomorzu 
Środkowym. Filharmonia Koszalińska organizuje ok. 150 koncertów rocznie, 
z czego połowa z nich stanowi koncerty symfoniczne. Od kilku lat w sezonie 
letnim FK przygotowuje w przepięknym koszalińskim amfiteatrze spektakle 
operowe. Dotychczas zrealizowano galę operową z udziałem I. Hossy i A. 
Zdunikowskiego, „Toscę” G. Pucciniego, „Carmen” G. Bizeta, „Trubadura” i 
„Traviatę” G. Verdiego, „Carmina Burana” C. Orffa, „Straszny dwór” S. 
Moniuszki, galę z udziałem artystów z Accademia Teatro alla Scala z 
Mediolanu oraz galę z udziałem Wiesława Ochmana.  

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

FAMILIJNY PARK SZTUKI Zadanie polega na, wypracowanej w oparciu o lokalny potencjał, koncepcji 
spotkań z muzyką na żywo dzieci i młodzieży, którym towarzyszą inni 
członkowie rodziny. Spotkania mają charakter edukacyjny, odnosząc się do 
różnych elementów dzieła muzycznego, instrumentów, orkiestry, w tym 
dyrygenta, kompozytorów, historii muzyki. W spotkaniach są wykorzystane: 
filharmoniczna orkiestra symfoniczna, grupa rytmiczek, zespół tańca 
ludowego, chór, dwoje charyzmatycznych prowadzących, atrakcyjne 
oświetlenie, setki slajdów wyświetlanych na dużym ekranie, duża liczba 
strojów i rekwizytów. W trakcie zadania uczestnicy są zachęceni do 
wspólnego śpiewania prostych piosenek, różnego rodzaju rytmizowania z 
wykorzystaniem rąk, innych części swego ciała oraz rekwizytów, 
wykonywania tzw. dźwiękogestów, tańczenia prostych układów 
choreograficznych, tworzenie ilustracji do muzyki, przebierania się 
stosownie do tematyki spotkania.  

cykl dla całych 
rodzin, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

najmłodszych 
(przedszkole i 

pierwsze klasy 
szkoły 

podstawowej). 

bilety: I strefa 
- 12zł, II strefa 

- 10zł. Bilety: 
Karta Dużej 

Rodziny i 
Karta Seniora: 
I strefa - 8zł, II 

strefa - 6zł 

Wojciech 
Bałdys, Iwona 

Wyszyńska, 
Anna Załucka 

6 – 8 koncertów w 
roku po 60 min 



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. 

 


