
Nazwa instytucji: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina     

Miasto / województwo: Łódź / łódzkie     

Adres strony 
internetowej: 

http://filharmonia.lodz.pl/     

Organizator: Województwo Łódzkie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Na estradzie Filharmonii Łódzkiej najczęściej występuje Orkiestra 
Symfoniczna FŁ. Zapraszane są również zespoły z innych miast Polski oraz z 
zagranicy, jak choćby: Deutsche Symphony Orchester Berlin, Shanghai 
Symphony Orchestra, Orkiestra XVIII Wieku, Concerto Italiano i in. Od 2010 
roku działa przy filharmonii „Chór dla (nie)opornych”, do którego może 
zapisać się każdy, niezależnie od posiadanych umiejętności muzycznych. 
Salon Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej to z kolei propozycja skierowana do 
osób, które chcą silniej związać się z instytucją, rozmawiać o muzyce, 
spotykać się z artystami oraz aktywnie realizować swoje muzyczne pasje. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

BABY BOOM BUM W przyjaznej i kameralnej atmosferze, w obecności rodziców nawet 
najmłodsze dziecko poczuje się na tyle swobodnie, by wraz z prowadzącymi 
„popróbować się” dźwiękowo.. Podczas wspólnych zabaw muzycznych dzieci 
w zależności od wieku ćwiczą wiele układów: mowy, słuchu, układ 
oddechowy, propriocepcji (zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała), a 
także pamięć, koncentrację i zręczność ciała. 

od 0 do 3 lat  bilet  w cenie 
od 24 zł 

(dziecko plus 
dwoje 

rodziców) 

Dominika 
Jakubowska, 

Małgorzata 
Kaczmarek 

oraz 
Magdalena 

Reliszka 

45 min 

ODKRYWCT MUZYKI W pracy z dziećmi wykorzystywana jest idea kształcenia autorstwa Carla 
Orffa, która łączy mowę, śpiew, taniec i grę na prostych instrumentach. W 
czasie warsztatów rodzice mogą odpocząć w kawiarni. Po przerwie dzieci 
prezentują świeżo zdobyte umiejętności podczas wyjątkowego koncertu. 

4-8 lat. 10 PLN od 
osoby, dzieci 

do lat 3 - 5 
PLN 

Dominika 
Jakubowska, 

Izabela 
Wałaszewska, 

Malina 
Sarnowska, 

cykl trzech 
warsztatów i 

jednego koncertu 
raz w miesiącu 
(warsztaty 1 h, 

koncert 1h) 



DZIECIĘCY UNIWERSYTET 
ARTYSTYCZNY 

Łódzcy artyści i performerzy zarażają swoją pasją, odkrywają tajniki pracy 
orkiestry, eksperymentują z różnorodnymi technikami plastycznymi i 
zdradzają wiele ciekawostek z różnych dziedzin sztuki. Spotkania mają 
charakter interaktywny, warsztatowy. Studenci DUA mogą zarówno zwiedzać 
ciekawe budynki, pracownie, sale koncertowe, jak i poczuć klimat pracy 
artystycznej. Mogą pogłębiać swoje zainteresowania lub odkrywać całkiem 
nowe 

6-12 lat od 16 zł do 40 
zł za osobę 

b/d b/d 

WARSZTATY DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW 

warsztaty muzyczne prowadzone metodą prof. E. E. Gordona wg trzech 
scenariuszy: The best of Gordon, Gordon in English, Muzyczna bajeczka 

przedszkola 10 zł/ 
dziecko. 

 Małgorzata 
Kaczmarek – 

45 minut. 

FILHARMONIA Z KLASĄ Tematyka warsztatów wpisuje się w podstawę programową przedmiotu 
„Muzyka” w szkole podstawowej, a jednocześnie może stać się ciekawym 
urozmaiceniem nauki w budynku szkolnym. Warsztaty można połączyć ze 
zwiedzaniem budynku filharmonii. 

 klas I-VI szkół 
podstawowych 

16 PLN/os Joanna i 
Janusz 

Łuczak, 
Tomasz 

Wrocławski, 
Anna 

Krysztofiak, 
Małgorzata 
Kaczmarek, 

Agata 
Kawełczyk 

75-90 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. 

 


