
Nazwa instytucji: Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”     

Miasto / województwo: Słupsk / pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl/     

Organizator: Miasto Słupsk     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica  jest jedyną instytucją muzyczną w 
Słupsku. Z orkiestrą występowali najwięksi soliści i dyrygenci. Zespół ma na 
swoim koncie liczne prawykonania utworów polskich utworów 
współczesnych (m.in.:Dębski, Schaeffer, Hertel, Moss, Kuźnik, Pieniek). 
Orkiestra inicjuje i bierze udział w interesujących wydarzeniach artystycznych 
(cykle: Muzyka Mistrzów, Chopin znany i nieznany, Muzyka łączy narody, 
Violin Summit i szereg innych). Prowadzi także działalność edukacyjną oraz 
fonograficzną ( ponad 30 wydanych płyt). Krążek, wydany przez amerykański 
Centaur Records z koncertami saksofonowymi w wykonaniu Grega 
Banaszaka, przyniósł orkiestrze w roku 1998 nominację do prestiżowej 
Grammy Awards. Od 1992 roku dyrektorem instytucji jest dyrygent, aranżer i 
kompozytor Bohdan Jarmołowicz. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

CZY ORKIESTRA MOŻE BYĆ 
COOL? 

W skład cyklu wchodzą zarówno koncerty familijne, jak i edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży. Wszystkie koncerty prowadzą odpowiednio przygotowani 
prelegenci ( muzycy lub muzykolodzy). Punktem kulminacyjnym każdego 
koncertu jest konkurs ze znajomości przedstawionego materiału 
muzycznego. 

dzieci i 
młodzież  ze 

wszystkich 
rodzajów 

szkół 

zakup biletów 
w cenach 

zróżnicowanych 

b/d b/d 



KONCERTY EDUKACYJNE – 
tematy: 
1.Legendy muzyki pop 
symfonicznie. 
2. Z orkiestrą na Ty. 
3. Koncert w pigułce. 
4. Pieśni i tańce 
Rzeczpospolitej. 
5. Mam tę moc i inne 
utwory z filmów dla 
dzieci. 

Od początku swego istnienia instytucja prowadzi działalność edukacyjną 
wśród dzieci i młodzieży. Od roku 1993 są to głównie koncerty orkiestry 
symfonicznej. W minionym roku odbyło się pięć programów edukacyjnych 
dla młodych odbiorców zróżnicowanych wiekowo, nawiązujących do idei 
cyklu: Czy orkiestra może być cool? ( opis podobny do opisu przy koncertach 
familijnych). Pkt. 2 i 3 – koncerty zostały przygotowane specjalnie z myślą o 
nieprzygotowanym odbiorcy; w przystępnej formie prezentujemy we 
fragmentach najważniejsze dzieła literatury muzycznej, np. Koncert w pigułce 
ma budowę koncertu abonamentowego i zawiera: fragmenty dwóch 
uwertur, I cz. – jednego koncertu instrumentalnego, II cz. – innego koncertu i 
III cz. – kolejnego oraz pięć części pięciu różnych symfonii, z różnych epok 
muzycznych. 

dzieci i 
młodzież 

zakup biletów 
wstępu 

Joanna 
Kubacka 

czas trwania 
koncertu od 60 – 
80 minut/ cykl 2-

letni 

KONCERTY FAMILIJNE – 
tytuły: 
1. Mam tę moc i inne 
utwory z filmów dla 
dzieci; 
2. Z orkiestrą na TY; 
3. Legendy muzyki pop 
symfonicznie 

Regularne koncerty familijne zostały wprowadzone od października 2016. 
Odbywają się zawsze z udziałem orkiestry w pełnym składzie symfonicznym i 
adresowane są głównie do tych młodych odbiorców, którzy nie uczęszczają 
na koncerty zorganizowane. Rozpoczęliśmy od najłatwiejszej w odbiorze 
muzyki – utworów z filmów dla dzieci. Celem programu jest zapoznanie dzieci 
( i ich opiekunów) z zagadnieniami związanymi z orkiestrą ( instrumenty i ich 
rola w orkiestrze, prezentacja ich na przykładzie fragmentów arcydzieł 
muzyki poważnej i ważnych utworów z kręgu muzyki rozrywkowej), z  funkcją 
muzyki w obrazie filmowym, elementy kompozycji i aranżacji utworu 
muzycznego. 

dzieci i ich 
opiekunowie 

zakup biletu w 
stałej cenie 

(dzieci: 15 zł, 
dorośli : 20 zł) 

 animatorem 
jest prowa-

dzący koncert 
( Małgorzata 

Stecz, Andrzej 
Zborowski, 

Beata 
Młyńczak). 

Koordynator 
– Joanna 
Kubacka 

każdy z koncertów 
trwa od 60 min – 1 

h 20 min 

 KONCERTY ORKIESTRY 
AMATORSKIJE PN. 
SŁUPSKA SINFONIETTA: 
1.Happening „Urodziny 
Jerzego Waldroffa” ( 
Szymanowski, Bartok, 
Liszt) 
2.WhitePin symfonicznie. 
3. Piosenki z 20-lecia 
międzywojennego i z lat 
60-tych. 

Wymiar edukacyjny mają także koncerty amatorskiej orkiestry Słupska 
Sinfonietta działającej od 2016 r. przy Filharmonii. Dzięki  różnym akacjom 
około muzycznym i koncertom, na które bilety są w niskiej cenie lub wstęp 
jest bezpłatny. W koncertach bierze udział publiczność, która wcześniej nigdy 
nie przekroczyła progu filharmonii i nie widziała „na żywo” orkiestry 
symfonicznej. Koncerty mają głownie walor poznawczy. 

odbiorcy w 
różnym 

wieku 

bilety wstępu w 
niskiej cenie lub 

wstęp wolny 

Maciej 
Banachowski 

czas koncertu – od 
70 minut do 2 

godzin 



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. 

 


