
Nazwa instytucji: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa 
Nowowiejskiego 

    

Miasto / województwo: Olsztyn / warmińsko-mazurskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://filharmonia.olsztyn.pl/     

Organizator: Województwo Warmińsko-mazurkie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Filharmonia jest instytucją samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
Sezon artystyczny 2015/16 był jubileuszowy, 70-lecie. 
Dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Piotr Sułkowski. 
Orkiestra Symfoniczna 
Chór „ Cantorea Varmienses” przy Filharmonii / dyr. Benedykt Błoński 
Działalność Filharmonii w różnych obszarach: 
Koncerty symfoniczne, Koncerty okolicznościowe, Mistrzowskie Recitale 
Fortepianowe, Koncerty z udziałem Chóru przy Filharmonii W-M, 
Koncerty Chóru przy Filharmonii W-M, PROGRAM „Warmia i Mazury dla 
Dużej Rodziny", ODLOTOWE KONCERTY / nowy cykl od sezonu 
2016/2017, Ogólnopolski Konkurs wokalny w Mławie / stała współpraca, 
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy / stała współpraca, Współpraca: 
Filharmonia Narodowa, Filharmonia Bałtycka, PSM w Olsztynie, 
  Towarzystwo im. Ludwiga van Beethovena, Współpraca:  Balet Dworski 
CRACOVIA DANCA/ „BALET o KAWIE; 

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

KONCERTY RODZINNE Koncerty edukacyjne kierowane do rodziców z dziećmi rRodziny w ramach 
programu 

edukacyjnego 
Filharmonii 

b/d Anna Hac sezon artystyczny 
2016/2017:  

-1 koncert , ok. 1 
godz.15 minut 
- 7 koncertów  



SPOTKANIA Z MUZYKĄ Audycje muzyczne. Tematyczne rozwinięcie programu nauczania muzyki, 
umożliwiają młodym słuchaczom bezpośredni kontakt z artystami. 
Pozwalają lepiej zrozumieć znaczenie różnych form i gatunków 
muzycznych oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych dla 
rozwoju kultury muzycznej. Uczą dobrych manier i właściwego 
zachowania w instytucji kultury jaką jest filharmonia. 

szkoła podstawowa, 
gimnazja, szkoły 

średnie 

  Zdzisław 
Wylonk 

rok kalendarzowy 
2017: 

- 1 koncert 45 
minut 

- cykl miesięczny 
ok 15 koncertów 

- 6 cykli rocznych: 
III, IV, V; X, XI, XII 

„SPOTKANIA Z PANIĄ 
MUZYKĄ” 

AUDYCJE MUZYCZNE. Tematyczne rozwinięcie programu nauczania 
muzyki, umożliwiają młodym słuchaczom bezpośredni kontakt z 
artystami. Pozwalają lepiej zrozumieć znaczenie różnych form i 
gatunków muzycznych oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych 
dla rozwoju kultury muzycznej. Uczą dobrych manier i właściwego 
zachowania w instytucji kultury jaką jest filharmonia. 

przedszkola   Michał 
Szurgot 

sezon artystyczny: 
- 1 audycja 30 min. 

- Cykl miesięczny 
ok. 100 audycji 

- Cykl w roku 
szkolnym 

ok. 1.000audycji 

„WARMIA I MAZURY DLA 
DUŻEJ RODZINY” 

Projekt Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest przejawem starań 
na rzecz wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin oraz 
szeroko rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży wychowywanej w 
rodzinach wielodzietnych. Samorząd Województwa wyraża wolę i 
przekonanie, że zwiększenie dostępu dużych rodzin do oferty kulturalnej, 
edukacyjnej, zdrowotnej, sportowej i rekreacyjnej, a także turystycznej i 
innych pozwoli stworzyć stabilne warunki sprzyjające decyzji o 
rodzicielstwie oraz przyczyni się do wzmocnienia aktywności i roli 
rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. 
Program Filharmonii w sezonie 2016/2017: 
- 12 koncertów symfonicznych 
- 5 Koncertów Rodzinnych 
- 3 Mistrzowskie Recitale Fortepianowe 

rodziny w ramach 
PROJEKTU 

Pakiet 
rodzinny. 

Ceny biletów: 
-rodzice – 

22.00 zł 
 - dzieci – 

11.00 zł 

Zdzisław 
Wylonk 

20 koncertów 

EDUKACJA MUZYCZNA- 
2016” 

Projekt Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Filharmonii W-M w Olsztynie. 
Uczniowie uczestniczyli w 5  (10 grup po 50 uczestników) wieczornych 
koncertach symfonicznych. 
W koncertach uczestniczyło 500 uczniów  
Uczniowie szkół: 
- podstawowych  
- gimnazjów 
- ponadpodstawowych 

uczniowie szkół: 
- podstawowych  

- gimnazjów 
- 

ponadpodstawowych 
Województwa 

Warmińsko - 
Mazurskiego 

cena biletów: 
30.00 zł. 
Umowa 

Kuratorium i 
Filharmonii. 
Płatności na 

podstawie 
faktury po 

Zdzisław 
Wylonk 

10 grup 
uczniowskich x 2 

godziny  



Województwa Warmińsko - Mazurskiego każdym 
koncercie 

wystawionej 
przez 

Kuratorium 

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. 

 


