
Nazwa instytucji: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera     

Miasto / województwo: Opole / opolskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.opole.pl/     

Organizator: Województwo Opolskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej założona została w 1952 roku 
jako Opolska Orkiestra Symfoniczna.  
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej gościła w najbardziej 
prestiżowych salach Europy, m.in. w: Berlinie, Rotterdamie, Piacenzy, 
Mediolanie, historycznej Herkulessaal w Monachium oraz w Złotej Sali 
Musikverein w Wiedniu. 
Działalność koncertowo-artystyczna Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Opolskiej obejmuje również tournée poza granicami Europy; zespół wystąpił 
m.in. w: Chinach, Argentynie, Brazylii czy USA. 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej regularnie bierze udział w 
festiwalach muzycznych w  kraju i za granicą. 
Obok działalności koncertowej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej w 
swoim dorobku artystycznym posiada nagrania płyt CD z repertuarem 
obejmującym m.in. twórczość Johannesa Brahmsa, Antonio Vivaldiego, Karola 
Szymanowskiego oraz patrona instytucji – Józefa Elsnera. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

KONCERTY RODZINNE Słuchacze zapoznają się z budynkiem Filharmonii – domem Muzyki; dowiadują 
się o tym, jak ważną rolę gra publiczność i nawiązują relacje z głównym 
bohaterem całego cyklu spotkań – orkiestrą symfoniczną.  

każdy 15 zł/osoba Przemysław 
Neumann 

5 koncertów w 
sezonie 2016/2017 

(każdy około 60 
min.) 



MUSIC TOGETHER Program zajęć muzycznych prowadzonych w nieformalnym, radosnym i 
sprzyjajacym środowisku. Tworzą je rodzice wraz ze swymi dziećmi poprzez 
wspólną zabawę muzyką. 

0-2, 3-7 10 zł/osoba Adam Weber 10 spotkań dla 
każdej z grup 
wiekowych w 

sezonie 2016/2017 
(łącznie 20 spotkań, 

każde około 60 
min.) 

OTWARTE PRÓBY 
GENERALNE 

Spotkania z muzyką na żywo  są niepowtarzalną okazją do uczestnictwa w 
procesie kreowania sztuki, powstawania koncertu, poznania tajników pracy 
orkiestry symfonicznej, dyrygenta, dają także możliwość spojrzenia na pracę 
wielkich osobowości sceny. 

młodzież 
szkolna 

5 zł/osoba Barbara 
Pieczyńska  

45-60 min 

WARSZTATY EDYKACYJNE zajęcia o tematyce ekologicznej zakładają interaktywność z uczestnikami. 
Warsztaty mają za zadanie edukować (w zakresie ekologii i bioróżnorodności 
naszego województwa), informować i zainteresować uczestników postawą 
społeczną promującą ochronę bioróżnorodności naszego województwa, a 
także wskazać jak bardzo środowisko oddziałuje na sztukę. 

brak 
ograniczeń 

bezpłatny Katarzyna 
Wybraniec  

Projekt 2 letni.  
Każdorazowo: 3 

bloki warsztatowe 
po 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 

EDUKO – Edukacja 
Kulturowa Opolszczyzny 
2016 – 2018  
(w ramach: 
cyklu VII  - 
niepełnosprawni - 
pełnosprawni w kulturze 
cyklu VIII - psychologiczno-
pedagogiczny) 

Szkolenia stanowiące odpowiedź na zauważalny w ostatnim czasie regres 
percepcji kultury wysokiej. Podstawowe tematy poruszane podczas 
warsztatów to nauka świadomego i uważnego odbioru muzyki klasycznej 
przez słuchaczy oraz tajniki filharmonicznego savoir vivre'u, a także możliwość 
zdobycia bardzo konkretnej umiejętności czytania koncertowych afiszy i 
trafnego wyboru interesujących wydarzeń.  

animatorzy 
kultury, 

nauczyciele, 
wychowawcy 

bezpłatny Malwina Kotz 2 warsztaty, każdy 
po 4 godziny 

 

Tabela opracowana na podstawie informacji przesłanych przez instytucję. 

 


