
Nazwa instytucji: Polska Filharmonia Kameralna     

Miasto / województwo: Sopot / pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.pfksopot.pl/     

Organizator:  Miasta Sopot i Samorząd Województwa Pomorskiego.     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot - jest to orkiestra smyczkowa z ponad 
30-letnią historią. Powstała z inicjatywy Wojciecha Rajskiego, który do dziś 
pełni funkcję jej Dyrektora Artystycznego. Filharmonia od początku 
działalności aktywnie koncertuje w Polsce i za granicami kraju, w tym na 
cenionych europejskich festiwalach. Zespół gościł także w Chinach (1990 
r.), Japonii (1997 r.) i dwukrotnie w USA (1987 r. i 1999 r.). Orkiestra 
koncertowała z najwybitniejszymi solistami światowej sławy takimi jak: 
Krystian Zimerman, Mścisław Roztropowicz, Natalia Gutman, Misha 
Maisky, czy Ivo Pogorelić. Zespół ma w swoim dorobku ponad 60 płyt 
nagranych dla wielu renomowanych firm fonograficznych (m.in. SONY, 
Tacet, czy EMI). Począwszy od 2011 r. PFK Sopot jest organizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Energa Sopot Classic. 

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 



KONCERTY WIOSENNE Koncerty wiosenne to cykl koncertów odbywających się od 2012 roku w 
dniu pierwszego dnia wiosny.  
Umuzykalnianie i rozwijanie zainteresowań muzycznych u dzieci i 
młodzieży odbywa się poprzez prezentację utworów muzycznych polskich i 
zagranicznych kompozytorów, zapoznawanie  
z brzmieniem i budową instrumentów, naukę i śpiew piosenek, realizację 
prostych układów rytmicznych i improwizację ruchową do muzyki. 
Naczelnym zadaniem audycji jest wzbogacanie doświadczeń słuchowych 
dzieci i młodzieży, dlatego są one projektowane także z wykorzystaniem 
metod umuzykalniania uznanych autorytetów, takich jak: Zoltan Kodaly, 
Carl Orff, Emil Jaques-Dalcroze. Podczas koncertów wykorzystywana jest 
również metoda „aktywnego słuchania muzyki”, polegającą na włączaniu 
do prezentowanych utworów elementów ruchu, form fabularyzacji,  
a także gry na instrumentach i melorecytacji. Oprócz doznań czysto 
muzycznych, młodzieży przekazywane są wiadomości o muzyce i kulturze 
muzycznej. Zdobywana wiedza poparta doświadczeniem, jakim jest 
słuchanie i odtwarzanie muzyki, staje się źródłem rozwoju intelektualnego 
oraz rozbudzania zainteresowań estetycznych.  

szkoły 
podstawowe, 
gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne 

bilet wstępu 
w wysokości 

1 zł od ucznia 

Ariel 
Ludwiczak 

1,5 godz. 

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. 

 


