
Nazwa instytucji: Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego     

Miasto / województwo: Lublin / lubelskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonialubelska.pl/     

Organizator: Województwo Lubelskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie ma znaczący udział w życiu 
kulturalnym Lublina. Oferta programowa obejmuje koncerty: symfoniczne, 
muzyki dawnej w wykonaniu Konfraternia Caper Lublinensis, koncerty 
kameralne i recitale. Proponuje wachlarz  koncertów edukacyjnych dla szkół i 
przedszkoli oraz koncertów dla dzieci i rodzin  Lub-smyki oraz familijne. 
Każdego roku organizuje międzynarodowe festiwale: Braci Wieniawskich, im. 
A. Mikłaszewicz -Campi oraz Muz Słowiańskich czy Spotkań Kultur. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

KONKURS PLASTYCZNY Konkursie na wykonanie  pracy plastycznej i literackiej inspirowanej muzyką podstawówka 
i gimnazjum 

praca 
konkursowa 

Ewa 
Kuszewska  

Dorota 
Kurzątkowska 

- Hałasa 

 2-3 koncerty w 
sezonie 

LUB-SMYKI Koncerty dla niemowląt i dzieci młodszych do lat 3.  Na czas koncertu 
przestrzeń muzyczna jest specjalnie przystosowywana do potrzeb 
najmłodszych odbiorców sztuki. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami 
słuchają koncertu na scenie siedząc na specjalnie przygotowanych 
dywanikach.    

0-3 lata z 
rodzicami 

30 zł – osoba 
dorosła, 

dziecko – 
wejście 

bezpłatne 

Ewa 
Kuszewska 

10 koncertów w 
sezonie (50 min) 

WARSZTATY MUZYCZNE Muzyczne spotkania w formie warsztatowej dla dzieci od 6 lat. Podczas 
warsztatu dzieci przygotują się do wykonania utworu – instrumentalnie, 
wokalnie lub ruchowo – który podczas koncertu familijnego wykonają na  
filharmonicznej scenie. 

powyżej 6 lat  20 zł – 
dziecko 

Ewa 
Kuszewska 

 8-10  koncertóww 
sezonie  

(35 min) 



KONCERTY FAMILIJNE kierowany jest dla całych rodzin. W niedzielne południe młodzi  melomani w 
towarzystwie rodziców i dziadków wchodzą w świat dojrzałego odbiorcy 
sztuki. Udział w koncercie nie jest jednak pozbawiony interakcji z prowadzącą 
i z muzykami mimo, iż młodzi melomani zasiądą na widowni.  

dla całych 
rodzin 

20 zł - osoba 
dorosła, 10 zł 

- dziecko 

 Ewa 
Kuszewska 

10 koncertów w 
sezonie  

(60 min) 

AUDYCJE EDUKACYJNE 
DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

Koncerty te mają formę interaktywnych audycji o muzyce, instrumentach, 
kompozytorach, formach i stylach muzycznych, prowokując słuchaczy do 
aktywnego udziału w koncercie. Ich poziom dostosowany jest do wieku 
młodego słuchacza, a także programów  szkolnych. Dla tej publiczności 
organizujemy koncerty specjalne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, 
Św. Mikołaja, pierwszego dnia wiosny czy Dnia Polskiej Muzyki i plastyki. 

zorganizowane 
grupy 

przedszkolne i 
szkolne: dzieci 

w wieku 
(3 -6 lat) i (7-

13) 

15 zł – 
dziecko 

opiekunowie 
wejście 

bezpłatne 

Ewa 
Kuszewska 

w sezonie: 
8 koncertów dla 
przedszkoli  (50 

min) 
8 koncertów dla 

szkół 
podstawowych (60 

min) 

AKADEMIA MUZYKI I 
PLASTYKI - koncerty dla 
uczniów gimnazjów i szkół 
średnich  

Cykliczne koncerty szkolne, prezentują żywą muzykę omawianą w sposób 
przystępny i ciekawy przez merytorycznie i metodycznie przygotowanych 
prelegentów. Pokazują muzykę w szerokim kontekście ogólnej kultury, a 
zwłaszcza jej współistnienie z malarstwem, rzeźba czy architekturą.  

zorganizowane 
grupy 

Młodzieży 
szkolnej w 

wieku 14 -18 

15 zł – 
dziecko 

opiekunowie 
wejście 

bezpłatne 

Dorota 
Kurzątkowska 

- Hałasa 

6-8 koncertów w 
sezonie (60 min) 

PRÓBY OTWARTE DLA 
MŁODIEŻY LICEALNEJ 

Organizowane są otwarte próby orkiestry dla młodzieży . Dzięki tym 
działaniom na koncertach symfonicznych gościmy coraz liczniejszą grupę 
młodych słuchaczy, która odczuwa potrzebę bezpośredniego obcowania z 
kulturą.  

zorganizowane 
grupy 

Młodzieży 
szkolnej w 

wieku 15 -17 

wstęp wolny Dorota 
Kurzątkowska 

– Hałasa 
 Alina Staniak 

Ziółkowska 

2 koncerty w 
sezonie  

(45 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. 

 


