
Nazwa instytucji: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza     

Miasto / województwo: Szczecin / zachodniopomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://filharmonia.szczecin.pl/     

Organizator: Miasto Gmina Szczecin     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Od początku lat 50. XX wieku Filharmonia w Szczecinie mieściła się w lewym 
skrzydle gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie. W 2004 r. zawiązał się 
Społeczny Komitet na rzecz Budowy Nowej Filharmonii w Szczecinie, który 
podjął skuteczne starania o wybudowanie jej w miejscu dawnego 
Konzerthausu, rozebranego w 1962 r. po zniszczeniach z czasu II wojny 
światowej.W 2007 roku został ogłoszony konkurs na projekt nowego 
budynku instytucji. Spośród 44 propozycji została wybrana praca autorstwa 
Estudio Barozzi Veiga (Fabricio Barozzi, Alberto Veiga). W kwietniu 2011 
roku rozpoczęła się budowa nowego gmachu Filharmonii. Za projekt 
akustyki sal koncertowych odpowiadał prof. Higini Arau z firmy Arau 
Acustica. Prace zakończono wiosną 2014 roku. Nowy gmach filharmonii 
zbudowano w miejscu XIX-wiecznego Konzerthausu. W filharmonii znajdują 
się dwie sale koncertowe: symfoniczna oraz kameralna, kawiarnia, oraz 
galeria Poziom 4. na czwartym piętrze. Hasłem sezonu 2016/2017 jest 
KOLEKCJONUJEMY DOBRE DŹWIĘKI. Oprócz muzyki klasycznej instytucja 
promuje muzykę jazzową (cykl Esspresivo) tradycyjną w różnych formułach 
(RUBATO) czy elektroniczną (SOUNDLAB) 

    

      

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 rodzinne to oferta skierowana do dzieci od 6. roku wraz z 
opiekunami. Wydarzenia te odbywają się raz w miesiącu w niedzielne 
popołudnia, a każde z nich proponuje zupełnie inny repertuar, inną narrację 
i opiera się na innym temacie. To prawdziwa wiśnia na torcie edukacyjnych 
wydarzeń w Filharmonii, ponieważ zawsze odbywa się na sali symfonicznej, 
a obsadę niezmiennie stanowi imponująco duży skład muzyków, czyli 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie. Te koncerty to okazja do 
tego, by w rodzinnym gronie spędzić pełne wrażeń muzyczne popołudnie. 
Forma koncertów jest przygotowana w taki sposób, by zaciekawić zarówno 
najmłodszych słuchaczy, jak i zainteresować tych dorosłych. 

dzieci od lat 6 z 
opiekunami 

bilet wstępu Agata 
Kolasińska 

10 koncertów w 
sezonie 

artystycznym (1 x 
miesiąc od 

września do 
czerwca) 

DONUTA TRAKTUJE „DoNuta taktuje” to cykl koncertów kameralnych dostosowanych do dwóch 
grup wiekowych: przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 50-minutowe spotkania z 
muzyką na żywo są nie tylko bombą energetyczną dla dzieci, ale przede 
wszystkim okazją do obcowania z prawdziwymi instrumentami i muzykami 
Filharmonii. Podczas tych niecodziennych koncertów uczniowie zachęcani są 
do aktywnego udziału w audycji oraz do współtworzenia nowych 
kompozycji dźwiękowych. DoNuta wraz z muzykami różnych sekcji 
instrumentalnych przekonuje naszą najbardziej wymagającą publiczność, że 
bycie aktywnym słuchaczem to po prostu wspaniała zabawa! 
W ramach koncertów z cyklu DoNuta taktuje odbywają się: 
1. DoNuta taktuje ‘Na raz” - koncerty dla przedszkolaków w sali kameralnej 
Filharmonii 
2. DoNuta taktuje „Na dwa”- koncerty dla uczniów klas I-III w sali 
kameralnej Filharmonii 
3. DoNuta w trasie - koncerty wyjazdowe do wybranych placówek szkolno – 
wychowawczych 

grupy 
zorganizowane 

przedszkolne, 
klasy I – III oraz 

klasy 
integracyjne 

bilet wstępu Agata 
Kolasińska 

 60 audycji (średnio 
6 x w miesiącu od 

września do 
czerwca) 

HOMO MUSICUS „Homo Musicus” to cykl omawiający muzykę od jej samego początku. Od 
rytmu, przez melodię, harmonię, tempo aż po muzyczne kolory. Na 
przykładzie największych dzieł najwybitniejszych kompozytorów wszystkie 
elementy dzieła muzycznego będą w zasięgu ucha każdego ucznia. Receptą 
na atrakcyjność żywej lekcji muzyki będzie prosta narracja oraz 
charakterystyczne, zapadające w pamięć fragmenty muzyczne. „Homo 
musicus” to prawdziwa rewolucja w muzycznej ewolucji.  

grupy 
zorganizwowane 
szkolne (IV – VI) 

bilet wstępu  Mikołaj 
Rykowski 

 18 koncertów w 
sezonie (2 x 
miesiącu od 
września do 

czerwca) 



SOUNDLAB filharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej, gdzie dokonuje się żywa 
komunikacja pomiędzy muzykami, słuchaczem a przestrzenią. Niezwykła 
bryła Filharmonii w Szczecinie posłuży tu za formę, w której wzajemnie 
przenikać się będą dźwięk i architektoniczny kształt, uzmysławiając nam, że 
komplementarność jest cechą wszystkich dziedzin sztuki. Formuła cyklu, 
który można nazwać muzyczno-architektoniczną sekwencją dźwięku, 
pozwoli na prezentację bardzo różnorodnych brzmieniowo propozycji. 

 Dorośli 18 – 40 bilet wstępu b/d 11 koncertów w 
sezonie (2 we 
wrześniu i 1 w 

każdym kolejnym 
miesiącu do 

czerwca) 

BROMBA I MUZYKA  „Bromba i muzyka” to spektakl stworzony specjalnie na potrzeby 
Filharmonii w Szczecinie. Za scenariusz odpowiada Maciej Wojtyszko, 
twórca kultowych opowieści o Brombie, które podbiły serca dzieci i 
dorosłych w latach siedemdziesiątych. Widowisko jest interaktywną 
podróżą w świat muzyki, podczas której oprócz Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii na scenie po raz pierwszy wystąpi wyłoniona w castingu 40-
osobowa obsada taneczna w wieku 9–15 lat. Młodym tancerzom 
towarzyszy profesjonalna kadra aktorska oraz doświadczeni twórcy 
spektakli muzycznych, dzięki czemu trwające od czerwca przygotowania i 
próby pozwalają uczestnikom na doskonalenie warsztatu tanecznego oraz 
zdobycie scenicznego doświadczenia. 

Od 6 lat z 
opiekunami + 
grupy szkolne 
(klasy IV – VI) 

 bilet wstępu Agata 
Kolasińska - 

Bromba 
Maria 

Dąbrowska - 
Naczelnik 

Gżdaczy 
Rafał 

Hajdukiewicz 
- Fikander 

Adam Kuzycz-
Berezowski - 

Pięczatkowiec 
Diana 

Nawrotek - 
Pieczątkowiec 

5 spektakli 
(wrzesień 2016) 

PRACOWNIA DŹWIĘKU W ramach „Pracowni dźwięku” odbywają się warsztaty i wykłady, 
przybliżające profesjonalne narzędzia do pracy z muzyką. Uczestnicy 
projektu podczas zajęć uczą się wykorzystania nowych technologii, a do 
dyspozycji mają zasoby fonoteki – sprzęt komputerowy i audiofoniczny wraz 
z profesjonalnym oprogramowaniem. 

b/d b/d b/d b/d 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 
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USŁYSZ DOBRE DŹWIĘKI ,Szkolenie „Usłysz dobre dźwięki, czyli jak uczyć poprzez słuch?”, odbywa się 
w ramach kampanii społecznej „Usłysz Dobre Dźwięki” i jest realizowane 
przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy 
„Medincus”. Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy, a uczestnicy 
otrzymają certyfikat ukończenie kursu. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie 
problemów higieny słuchu oraz zagrożeń wynikających z głośnych 
warunków pracy w szkole. Zajęcia skierowane są do nauczycieli szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z całego województwa 
Zachodniopomorskiego. 

nauczyciele zapisy - 
bezpłatne 

Miłosz 
Bembinow. dr 

Mikołaj 
Rykowski, 

Emilia 
Dudkiewicz, 
Daniel Firlej, 

Maciej 
Cybulski, 
Mateusz 

Telega 

1. Prawo autorskie 
oraz licencje 

creative commons 
w obszarze muzyki.   

2. Internetowe 
bazy danych,  

1. Edycja partytur – 
Finale, 1-7 sierpnia 

2015 r. 
2. Programy 

DAW/audio – 
Ableton 8-14 

sierpnia 2015 r. 
3. Programy 

DAW/audio – 
Cubase 17-21 

sierpnia oraz 29-30 
sierpnia 2015 r. 

 

Tabela opracowana na podstawie informacji przesłanych przez instytucję. 

 


