
Nazwa instytucji: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego     

Miasto / województwo: Łomża / podlaskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.lomza.pl/     

Organizator: Miasto Łomża     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Ma na swoim 
koncie liczne wyjazdy zagraniczne, udział w prestiżowych festiwalach 
krajowych i międzynarodowych. Posiada w swoim dorobku dziesięć płyt 
kompaktowych, w tym pięć nominowanych do nagrody polskiego przemysłu 
fonograficznego FRYDERYK. Organizowany przez tę instytucję od 2005 roku 
Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica został  
nominowany w kategorii Wydarzenie do Podlaskiej Marki Roku. Festiwal jest 
przedsięwzięciem kulturalnym uznawanym za wydarzenie o wysokiej randze 
artystycznej, obejmującym swym zasięgiem  nie tylko województwo podlaskie,  
ale warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Jest prestiżowym 
przedsięwzięciem  promującym województwa podlaskie i cechuje się wysokim  
potencjałem rozwojowym, o czym świadczy organizowana w tym roku XIII 
edycja Festiwalu. Zespół artystyczny tworzą wysoce wykwalifikowani muzycy – 
magistrowie sztuki. Do udziału w koncertach zapraszani są uznani, wybitni 
artyści światowego formatu, zespoły kameralne oraz chóry krajowe i 
międzynarodowe. a repertuar prezentuje muzykę  sakralną, aż  po świecką. 
Różnorodność  programów koncertowych oraz wykonawców sprawia, że 
każdy słuchacz odnajduje w sobie własną wrażliwość artystyczną. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

AUDYCJE MUZYCZNE  spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, przeznaczone są dla 
najmłodszych melomanów, przedszkolaków. Audycje muzyczne to forma 
edukacji mająca na celu budzenie wrażliwości muzycznej i otwarcie na muzykę 
poważną. Dzieci zapoznają się z instrumentami, ich budową, dźwiękami, 
terminami muzycznymi. 

przedszkola 280-320 zł Piotr 
Dąbrowski 

jedna audycja w 
miesiącu 



AUDYCJE MUZYCZNE DLA 
SZKÓŁ 

Spotkania te odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i są przeznaczone dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Audycje muzyczne mają na celu kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz 
poznawanie instrumentów, epok i stylów muzycznych. Całość podana w 
przystępnej dla dzieci i młodzieży formie, pełnej muzycznych niespodzianek 

szkoły 280-320 zł Mateusz Goc jedna audycja w 
miesiącu 

BARWY MUZYKI Konkurs plastyczno-muzyczny dzieci  
do lat 11   

praca 
konkursowa 

Piotr 
Dąbrowski 

25 audycji 
muzycznych, 1 

koncert finałowy  

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. 

 


