
Nazwa instytucji: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego     

Miasto / województwo: Kraków / małopolskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.krakow.pl/      

Organizator: Województwo Małopolskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Filharmonia Krakowska od początku swej powojennej działalności kieruje do 
młodej publiczności szeroką ofertę edukacyjną. Od lat w sezonowym 
programie instytucji znaleźć można koncerty dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych z cyklu Musica – ars amanda, dla starszych 
przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych Koncerty dla 
dzieci. Są również Audycje szkolne dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów prezentowane poza siedzibą instytucji w szkołach i domach 
kultury, spotkania muzyczne dla dzieci do 3 roku życia pt. Smykowe granie, 
warsztaty Muzyka Języka łączące naukę języka angielskiego z zabawami 
muzycznymi, oraz Spotkania z Panią Melodią skierowane do dzieci 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Do stałej oferty edukacyjnej 
włączone zostały również, organizowane początkowo w ramach programu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pt. Bon Kultury, 
warsztaty Wizyta w Filharmonii.  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

WIZYTA W FILHARMONII Podczas warsztatów dzieci poznają bliżej Filharmonię, orkiestrę symfoniczną 
i jej muzyków. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy biorą udział w próbie 
orkiestry, będą miały okazję poznać dyrygenta i muzyków. Dzieci mogą wejść 
na estradę, zobaczyć z bliska organy, porozmawiać z muzykami. Na pamiątkę 
spotkania uczestnicy otrzymują firmowe ołówki i zeszyty nutowe, w których 
będą mogli zebrać muzyczne podpisy artystów i opisać swoje wrażenia. 

od 7 do 12 lat 5 zł  Anna Proń-
Marchwica 

1,5 godz. 

http://www.filharmonia.krakow.pl/


SMYKOWE GRANIE Spotkania z muzyką, tańcem i śpiewem dla dzieci oraz dla kobiet w ciąży, z 
wykorzystaniem teorii prof. E.E. Gordona. 

0 do 3 lat 20 zł 
Krakowska 

Karta 
Rodzinna 3+, 

4+   10 zł 

Bernadetta 
Skiba 

45 min 

MUZYKA JĘZYKA W ramach odbywających się raz w miesiącu zajęć zatytułowanych „Muzyka 
języka” wykwalifikowani nauczyciele języka angielskiego spotykają się z 
dziećmi. Nauka języka angielskiego odbywa się przez piosenki, ruch oraz gry 
językowe. Mali miłośnicy muzyki poznają nazwy instrumentów, dowiedzą się 
jak należy zachować się na koncercie, jak również będą mieli okazję tworzyć 
własne kompozycje muzyczne z wykorzystaniem instrumentów 

dla 5-7 latków  20 zł 
Krakowska 

Karta 
Rodzinna 3+, 

4+   10 zł 

Izabela 
Murzyn-

Borzemska 
(British 

Council) 

1 godz.  

"MUZYCZNE WYCIECZKI 
GWIAZDKI POLSKI" - 
konkurs plastyczny 

Konkurs plastyczny adresowany do uczestników Koncertów dla dzieci, w 
ramach którego dzieci zabierają wesołą, wszędobylską Gwiazdkę Polcię na 
plastyczną wycieczkę po Małopolsce do miejsc, które już kiedyś odwiedziły 
lub takich, które chciałyby odkryć wspólnie z sympatyczną Gwiazdką. Prace 
mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki plastycznej.   

do 3 klasy 
szkoły 

podstawowej  

bezpłatne Anna Proń-
Marchwica 

wiosna 2017 
rozstrzygnięcie maj 

2017 

AUDYCJE SZKOLNE W czasie roku szkolnego prelegenci wraz z muzykami – instrumentalistami, 
śpiewakami, tancerzami, przedstawiają 9 tematów, związanych ze światem 
muzyki. Jak każe tradycja, publiczność amandowa, jak i młodzież ze szkół, w 
których prezentujemy edukacyjne audycje muzyczne, spotka się na 
uroczystym zakończeniu sezonu, zwanym „Lato w Filharmonii”, na 
koncertach zatytułowanych – zgodnie z charakterem tej muzyki – „Koncerty 
NIE – symfoniczne”.  

 Klasy 1-6 szkół 
podstawowych, 

Klasy 1-3 
gimnazjów 

300 zł. Anna Proń-
Marchwica 

45 min. 

MUSICA - ARS AMANDA Cykl koncertów symfonicznych wprowadzający nastoletnich słuchaczy w 
świat muzyki od klasyki do czasów współczesnych. Młodzież ma okazję 
poznać zarówno słynnych polskich dyrygentów i solistów, jak i 
utalentowanych rówieśników. Koncerty połączone są z prelekcjami, a 
atrakcyjnie ilustrowana gazetka pt. Muzykoteka oraz publikowany na stronie 
internetowej felieton dostarczają szeregu dodatkowych, interesujących 
informacji o wykonawcach i samej muzyce.  

młodzież 
gimnazjalna i 

licealna 

bilet 
normalny 30 

zł 
Krakowska 

Karta 
Rodzinna 3+, 

4+  10 zł 
Wejściówka 

15 zł (miejsce 
stojące na 
parterze) 

Anna Proń-
Marchwica 

1,5 godz. 



SPOTKANIA Z PANIĄ 
MELODIĄ 

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci niepełnosprawnych realizowane przez 
Filharmonię Krakowską w ramach programu „Kultura Dostępna” 
Narodowego Centrum Kultury. 

grupa wiekowa 
nieokreślona 

zajęcia 
darmowe 

 Monika 
Grochal, 

Małgorzata 
Marchwiana 

 1 godz.  

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. 

 


