
Nazwa instytucji: Filharmonia Narodowa     

Miasto / województwo: Warszawa / mazowieckie     

Adres strony 
internetowej: 

http://filharmonia.pl/     

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Filharmonia Narodowa prowadzi stałą działalność koncertową, każdy sezon 
trwa od września do czerwca kolejnego roku, w tym czasie na estradach 
Filharmonii odbywa się ok. 160 różnych koncertów, w tym symfoniczne, 
chóralne, kameralne, recitale,  koncerty dla dzieci, koncerty edukacyjne. W 
Filharmonii Narodowej występują czołowi artyści świata. Artyści FN w 
każdym roku odbywają kilka zagranicznych tras koncertowych, nagrywają 
płyty dla prestiżowych wytwórni fonograficznych. 
Filharmonia prowadzi także bogatą działalność edukacyjną zarówno w 
siedzibie instytucji, jak i na terenie siedmiu województw. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

KONCERTY DLA DZIECI Poranne i Popołudniowe koncerty dla dzieci w Sali Koncertowej oraz 
Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów w Sali Kameralnej 

3-6 lat, 7-12 lat b/d b/d 75 min i 90 min 

„PO 
PROSTU…FILHARMONIA!" 

Założeniem cyklu jest prezentowanie różnych estetyk, stylów i tradycji 
muzycznych i ukazywanie ich w perspektywie historycznej. Staramy się 
przedstawiać słuchaczom nowe i inspirujące zjawiska w europejskiej 
kulturze muzycznej, pokazujemy dzieła należące do muzycznego kanonu, 
ale także utwory, które dopiero walczą o uznanie publiczności. 

uczniowie 
liceów, 

studenci, osoby 
dorosłe 

zakup biletów, 
przyjmujemy 

także 
wcześniejsze 

rezerwacje 
zbiorowe dla 

szkół 

Aneta Nowak rocznie około 5 
cykli koncertowych 

złożonych z 3-5 
koncertów 



SPOTKANIA Z MUZYKĄ prelegenci i współpracujący z Filharmonią Narodową artyści wyruszają w 
trasy koncertowe, podczas których docierają z muzyką i słowem do 
słuchaczy z różnych środowisk społecznych i edukacyjnych na terenie 
siedmiu województw. Każdy z dziesięciu przygotowanych programów 
prezentowany jest raz w miesiącu w wybranych placówkach. 

przedszkolaki,  
uczniowie szkół 
podstawowych, 

gimnazjów, 
liceów, 

Uniwersytety 
III wieku, 
placówki 
specjalne  

na podstawie 
umowy z 

Filharmonią 
Narodową, 

każda 
placówka 

stosuje własne 
zasady 

uczestnictwa 

Joanna 
Rowicka  

miesięcznie średnio 
250 koncertów po 

45 minut na terenie 
7 województw  

OTWARTE PRÓBY 
GENERALNE Orkiestry 
Filharmonii Narodowej 

Program obejmuje wykład wprowadzający, udział w próbie oraz spotkanie i 
możliwość rozmowy z artystami po zakończeniu próby. Na sezon 
2016/2017 zostało zaplanowanych sześć Otwartych prób generalnych.  

uczniowie 
gimnazjów i 

liceów, 
studenci, osoby 

dorosłe 

uczniowie: 
zgłoszenie 

chęci 
uczestnictwa 

drogą mailową 
przez opiekuna 

(do 
wyczerpania 

miejsc). 
Dorośli: 

zgłoszenie 
chęci 

uczestnictwa 
drogą mailową 

(do 
wyczerpania 

miejsc). 

Joanna 
Rowicka 

Malina 
Sarnowska 

Michał 
Niemczyk 

240 min. (4h) 



„Z WIZYTĄ W 
FILHARMONII” 

Film zrealizowany w październiku 2013 roku podczas prób i koncertu 
Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Przygotowany we współpracy z 
Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi stanowi element podręcznika 
do nauki muzyki dla uczniów szkół podstawowych. Wykorzystywany jest 
także jako pomoc multimedialna przy projektach edukacyjnych 
organizowanych przez FN oraz jako zawartość strony internetowej. 

dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

uczestnictwo 
w projektach 

edukacyjnych. 
Dostęp do 

strony 
internetowej 

FN. 

Aneta Nowak 
Katarzyna 

Podlasińska 
Malina 

Sarnowska 

15 min. 

ZWIEDZANIE 
FILHARMONII 

Wycieczki odbywają się w dni powszednie o godz. 9.00 i 11.00. 
Przewodnikami grup są pracownicy Działu Edukacji. Podczas zwiedzania 
można posłuchać prób Chóru i Orkiestry FN, obejrzeć z bliska instrumenty 
muzyczne, dotrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla słuchaczy, 
wreszcie poznać historię gmachu i instytucji. 

przedszkola i 
szkoły 

zgłoszenia 
przesyłane są 

drogą 
mailową. 

Grupy z 
opiekunem 
liczą ok. 25 

osób. 

Zofia 
Sajkowska 

90-120 min 

WOLONTARIAT Pomieszczenia, które wieczorami rozbrzmiewają muzyką, w ciągu dnia stają 
się doskonałym terenem do przeżycia wspaniałej przygody poprzez 
działalność wolontaryjną. Wolontariat w FN rozpoczął swoją działalność w 
2013 roku. Jego celem jest stworzenie możliwości realizacji zainteresowań i 
pasji Wolontariuszy w codziennej działalności instytucji. Wspólnie z 
młodymi ludźmi stworzyliśmy program w możliwie najszerszy sposób 
wykorzystujący ich zainteresowania i potencjał. 

uczniowie 
liceów i 

studenci do 25 
roku życia 

spełnienie 
kryterium 

wieku (16-25 
lat). 

Odbycie 
rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Michał 
Niemczyk 

cykl działalności: od 
1 października do 

30 września. 



AFISZ MAŁEGO 
MELOMANA 

Wydawnictwo Działu Edukacji Filharmonii Narodowej adresowane do dzieci 
i młodzieży, którego pomysłodawcami i redaktorami są nasi Wolontariusze. 
Zespół redakcyjny pracuje pod kierunkiem Maliny Sarnowskiej. Wersja 
elektroniczna „Afisza” dostępna jest na stronie internetowej  
w zakładce „Edukacja”. „Afisz” jest dystrybuowany bezpłatnie wśród 
słuchaczy koncertów. 

dzieci i 
młodzież 

uczestnictwo 
w 

wolontariacie, 
uczestnictwo 

w niedzielnych 
koncertach dla 
dzieci, w cyklu 

„Po prostu… 
Filharmonia!” 

oraz w cyklu 
„Spotkania z 

Muzyką” 

Malina 
Sarnowska 

cykl działalności: od 
1 października do 

30 września. 

DNI OTWARTE 
FILHARMONII 
NARODOWEJ 

W każdym sezonie Filharmonia Narodowa zaprasza Melomanów, którzy 
wraz z przewodnikiem zwiedzają piękne sale koncertowe oraz niedostępne 
na co dzień miejsca, poznają historię gmachu i instytucji, tajemnice 
instrumentów muzycznych oraz mają możliwość udziału w próbach 
odbywających się w Sali Koncertowej i w Sali Kameralnej 

rodziny, 
młodzież, 

dorośli 

na podstawie 
zgłoszeń 

Aneta Nowak 
Joanna 

Rowicka 
Michał 

Niemczyk 

1 raz w sezonie 
koncertowym, 90 

min. 

WSPÓŁPRACA ZE 
SZKOŁAMI 

Naszym celem jest zachęcenie młodzieży do udziału w koncertach 
Filharmonii oraz do czynnego zaangażowania się w projekty edukacyjne. 
Młodzież ze współpracujących placówek ma zapewnione pierwszeństwo 
rezerwacji biletów na koncerty cyklu „Po prostu… Filharmonia!” oraz 
udziału w projektach edukacyjnych Filharmonii Narodowej.  

uczniowie 
gimnazjów i 

liceów, 
nauczyciele 

w zależności 
od projektu - 
na podstawie 

zgłoszeń lub 
biletów 

b/d działalność ciągła 

„MAŁA NARODOWA” Orkiestra złożona z profesjonalnych muzyków - członków Orkiestry 
Filharmonii Narodowej oraz uczniów średnich szkół muzycznych. Muzycy 
OFN pracują wspólnie z młodzieżą nad przygotowaniem programów 
koncertów, które następnie są wykonywane podczas niedzielnych 
koncertów dziecięcych w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej. 

uczniowie 
średnich szkół 

muzycznych, 
muzycy 

Orkiestry 
Filharmonii 
Narodowej 

zakup biletów 
na koncerty 

Krzysztof 
Owczynik 

Malina 
Sarnowska 

2 razy w sezonie 
koncertowym 



Zakładka „EDUKACJA” na 
stronie www 

Prezentuje aktualności, informacje o wszystkich realizowanych projektach, 
relacje fotograficzne i wideo, zawierała materiały pomagające rodzicom, 
nauczycielom oraz młodym słuchaczom przygotować się do odbioru 
koncertów. 

osoby 
odwiedzające 

stronę 
internetową 

bez ograniczeń Joanna 
Rowicka 

Aneta Nowak 

działalność ciągła 

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. 

 


