
Nazwa instytucji: Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego     

Miasto / województwo: Poznań / wielkopolskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmoniapoznanska.pl/, http://www.prosinfonika.eu  

    

Organizator: Województwo Wielkopolskie     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

W strukturach Filharmonii Poznańskiej funkcjonuje tzw. Pro Sinfonika – ruch z  
50-letnią tradycją, który zajmuje się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży, 
poprzez organizację turniejów, prelekcji i koncertów tematycznych dla 
różnych grup wiekowych w Poznaniu i na terenie Wielkopolski. Pro Sinfonika 
zrzesza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które tworzą tzw. 
koła Pro Sinfoniki. Koncerty są również otwarte dla indywidualnych słuchaczy. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

MYZKOTEKA MŁODEGO 
CZŁOWIEKA 

Dla małych i dużych miłośników muzyki, dla znawców i amatorów. Ich celem 
jest ukazanie piękna i różnorodności muzyki. Na estradzie wykonywane są 
dzieła różnych epok: stare i nowe, pochodzące z różnych stron świata. Istna 
Muzykoteka, z której można brać to, co się lubi, czyli tradycyjne koncerty 
symfoniczne, muzykę ludową, muzykę popularną w niebanalnych 
opracowaniach, a także kino (nie takie) nieme. 

 4-13 lat 15 zł - 30 zł Marlena 
Gnatowicz-

Drobnik 

60 min 

MUZOMOBIL - KONCERTY 
SZKOLNE 

koncerty adresowane są zarówno do stałych odbiorców, jak również tych, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją muzyczną  przygodę.  

przedszkola i 
żłobki 

200 zł za 
koncert 

Natalia 
Sobkowiak 

Do 30 min 

MUZOMOBIL - KONCERTY 
SZKOLNE 

Koncerty z cyklu Muzomobil przybliżą sylwetki wybitnych muzyków, a także 
historię powstania instrumentów muzycznych w sposób nieszablonowy, 
oparty o nieskrępowaną tradycją inwencję muzyków i prelegentów. 

młodzież 
szkołna 

350 za 
koncert 

Piotr 
Niewiedział 

od 30 min 

FP < 30 Program Filharmonii Poznańskiej opracowany z myślą o studentach i młodych 
melomanach.  Wybrane koncerty symfoniczne  objęte są tzw. Mega 
Wejściówką, w preferencyjnej cenie. 

studenci, 
osoby do 30 

roku życia 

150 za cykl 
koncertów 

Dział 
organizacji 

imprez 

35 koncertów 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 

     

http://www.filharmoniapoznanska.pl/


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. 

 


