
Nazwa instytucji: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego     

Miasto / województwo: Wrocław / dolnośląskie     

Adres strony 
internetowej: http://www.nfm.wroclaw.pl/ 

    

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Wrocław, 
Województwo Dolnośląskie 

    

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego to instytucja kultury 
miasta Wrocławia. Instytucja jest operatorem nowoczesnego 
wielofunkcyjnego gmachu koncertowego we Wrocławiu. NFM powstało 
22 maja 2014 r. z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia 
Cantans i Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Jednym z 
inicjatorów utworzenia instytucji NFM oraz budowy nowej sali 
koncertowej jest Andrzej Kosendiak, obecnie dyrektor NFM. Narodowe 
Forum Muzyki organizuje działalność jedenastu zespołów 
instrumentalnych i wokalnych. Działalność NFM obejmuje również wiele 
projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji lub cykl 
organizacji 

POŚPIEWAJ MI MAMO, 
POŚPIEWAJ MI TATO 

W ramach projektu muzycy przeprowadzają bezpłatne warsztaty śpiewu 
dla rodziców spodziewających się potomstwa oraz rodziców małych 
dzieci. Zajęcia odbywają się w szkołach rodzenia, na szpitalnych 
oddziałach położniczych oraz w miejscach przyjaznych dzieciom 

rodzice bezpłatne. Anna 
Wilczyńska 

 
Dorota Sosna 

ok. 40 – 50 spotkań 
miesięcznie 

OFERTA 
INDYWIDUALNA 

Gordonki (0-2 r.ż.) 
Do, re, mi (2-3 r.ż.) 
Zajęcia wokalno-taneczne z elementami gry na instrumentach Orffa (3-9 r. 
ż.) 
Aktywne słuchanie muzyki (4-5 r.ż.) 
Zerówka muzyczna (6-7 r. ż.) 
Zajęcia musicalowe (7-15 r.ż.)  
Mały Teatr Dźwięku i Piosenki  (7-15 r.ż.)   

0-2   
2-3   
3-9   
4-5 
6-7  

7-15 
7-15  

opłata 
miesięczna 
od 80zł do 

120zł 

Anna 
Wilczyńska 

 
Dorota Sosna 

zajęcia cotygodniowe, 
przez cały sezon (IX-VI) 



KONCERTY 
GORDONOWSKIE 

spotkania dzieci w przestrzeni swobody z „czystą” muzyką instrumentalną 
i wokalną 

rodzice z 
dziećmi 0-5r.ż. 

30zł/N (z 
dzieckiem do 

2r.ż.) 
10zł/U 

Anna 
Wilczyńska 

 
Dorota Sosna 

2 razy w roku po 4 
koncerty  30-minutowe 

„NA FRANCUSKĄ NUTĘ” Specyfiką zajęć jest połączenie zajęć muzycznych z efektywną nauką 
języka 
francuskiego. Zajęcia prowadzone są m.in. metodami 
É. Jaquesa-Dalcroze’a, C. Orffa, E. Gordona, B. Straussa. 

przedszkola i 
klasy I-III 

10 zł/dziecko Dorota Sosna 45-minut 

LEKCJE RUTMU NFM  Głównymi aktywnościami są ruch i śpiew przedszkola i 
klasy I-III 

10 zł/dziecko Dorota Sosna 45-minut 

SŁUCHANIE I 
ZWIEDZANIE NFM 
PRZEZ DZIECI 

W programie m.in.: spacer po Narodowym Forum Muzyki, wejście do Sali 
Głównej KGHM oraz do sal kameralnych, udział w części próby orkiestry 
(za zgodą zespołu).  

przedszkola i 
szkoły 

podstawowe 

 5 zł/dziecko Dorota Sosna 90 minut 

CYKL KONCERTÓW 
EDUKACYJNYCH 
„Filharmonia dla 
Młodych” 

Do świata muzyki uczniów wprowadzają doświadczeni prelegenci lub 
aktorzy, którzy w przystępny i obrazowy sposób opowiedzą o muzyce. 
Podczas kontaktu 
z „żywą” muzyką uczniowie mają okazję poznać budowę i możliwości 
brzmieniowe instrumentów, a także zetknąć się z muzyką różnych kultur. 
Celem koncertów jest utrwalanie elementarnych wiadomości oraz 
wspólne odkrywanie tajników sztuki muzycznej 

przedszkola i 
szkoły 

podstawowe 

uczeń - 15 zł   
opiekun - 5 zł   

osoba 
dorosła - 25 

zł / dziecko - 
15 zł 

Joanna 
Rebejko 

45–60 minut. 

FILHARMONIA 
FAMILIJNA 

Dzięki kontaktowi z muzyką wykonywaną na żywo słuchacze mają okazję 
poznać budowę i możliwości brzmieniowe instrumentów, „zaprzyjaźnić 
się” z wybitnymi kompozytorami z różnych epok, przenieść się w świat 
muzycznej baśni, zetknąć się z muzyką rozmaitych kultur. Celem 
koncertów jest przygotowanie słuchaczy do aktywnego i świadomego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym Wrocławia. 

od 4 lat od 10 do 30 
zł 

Anna Musiał 45-60 minut 
Ilość koncertów w sezonie 

= 7  

WYJAZDOWE AUDYCJE 
MUZYCZNE 

Podczas koncertów uczniowie poznają instrumenty i ich brzmienie, formy 
muzyczne, różne tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich biografie i 
twórczość, a także muzykę różnych kultur. Audycje połączone są z 
różnymi zadaniami i zabawami. Staramy się by spotkania z muzyką były 
dla dzieci źródłem radości, pozytywnych emocji, nie zapominając przy 
tym, że przede wszystkim mają mieć one charakter edukacyjny.  

przedszkola i 
szkoły 

podstawowe 

  grupa 
szkolna 300 

zł. Grupa 
przedszkola 

250 zł 

Anna Musiał 30 minut. 



KONCERTY 
EDUKACYJNE DLA 
MŁODZIEŻY 

Celem koncertów jest zorganizowanie przeznaczonych dla młodych ludzi 
atrakcyjnych spotkań z muzyką o charakterze edukacyjno-
wychowawczym. Koncerty mają za zadanie uczyć świadomego odbioru 
muzyki, poszerzać znajomość literatury muzycznej, prezentować muzykę 
różnych kultur, epok oraz przybliżać sylwetki znanych kompozytorów. 
Wspólne spotkania są dla młodych ludzi szansą na poznanie 
profesjonalnych artystów, co sprawia, że młody słuchacz zaczyna 
rozumieć, doceniać i szanować pracę artysty, a także dostrzegać celowość 
istnienia instytucji kulturalnych. 

gimnazjum i 
szkoły średnie 

uczeń - 15 zł   
opiekun - 5 zł   

Kalina 
Rosińska, 

5 koncertów w sezonie. 
Czas koncertu: 

60 minut 

AKADEMIA 
ORKIESTRIWA NFM 

Celem projektu jest profesjonalne przygotowanie młodych muzyków do 
pracy w orkiestrach. Poprzez comiesięczne zajęcia prowadzone przez 
koncertmistrzów i liderów NFM Filharmonii Wrocławskiej, uczestnicy 
Akademii mają wyjątkową możliwość odbycia praktycznych i 
kompleksowych szkoleń, które pomogą im sprostać wysokim 
wymaganiom stawianym muzykom orkiestrowym. W ramach projektu 
odbywają się zajęcia indywidualne, sekcyjne, orkiestrowe, z 
przygotowania fizycznego i mentalnego dla muzyków oraz prawa 
autorskiego.  

muzycy 
pomiędzy 18 a 

30 rokiem 
życia 

1000 zł / 
uczestnik / 

sezon 

Tomasz 
Kwieciński 

301 godz. 45 min. zajęć, w 
tym: 

131 godz. 45 min. zajęć 
sekcyjnych 

66 godz. 30 min. zajęć 
indywidualnych 

69 godz. zajęć 
orkiestrowych  

34 godz. 30 min. 
warsztatów, wykładów i 

innych zajęć 
4 koncerty (+ otwarta 

próba generalna), które 
zgromadziły 

ok. 4,5 tys. publiczności. 

CHÓR CHŁOPIĘCY NFM Zajęcia Chóru Chłopięcego NFM prowadzone są w dwóch grupach: 
przygotowawczej – złożonej z początkujących chórzystów od 7. roku życia 
oraz koncertowej, która aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym, 
występując z najlepszymi dyrygentami oraz zespołami.  
W ramach stałych zajęć edukacyjnych realizowane są m.in. lekcje z 
solfeżu, zbiorowej i indywidualnej emisji głosu, gry na instrumentach 
Orffa, a także lekcje pokazowe grupy przygotowawczej.  
Chórzyści biorą udział w warsztatach wokalnych, integracyjnych oraz 
wyjazdowych warsztatach wokalno-sportowych. 

chłopcy od 7-
15 lat 

bezpłatny Aleksandra 
Nowak 

360 zajęć dydaktycznych  



CHÓR CHŁOPIĘCY NFM W ramach współpracy z Fundacją PZU zostanie zrealizowany w NFM oraz 
wrocławskich bibliotekach cykl koncertów edukacyjnych połączonych z 
warsztatami, skierowanych do uczniów szkół podstawowych. 
 
Poza stałą pracą artystyczno-dydaktyczną celem działalności Chóru 
Chłopięcego NFM jest nawiązanie współpracy z wrocławskimi placówkami 
oświatowymi oraz  lokalnymi instytucjami pozarządowymi, w tym fundacji 
charytatywnych dla dzieci. 

uczniowie klas 
0-3 

bezpłatny Aleksandra 
Nowak 

10 koncertów 
edukacyjnych 

Międzynarodowy 
Festiwal Wratislavia 
Cantans im. Andrzeja 
Markowskiego – kursy 
mistrzowskie 

Kursy mistrzowskie organizowane w ramach 51. Międzynarodowego uczniowie 
szkół 

muzycznych i 
studenci  

płatne: 
50 zł - 1 kurs; 

75 zł - 2 
kursy; 

100 zł - 3 
kursy; 

Jolanta 
Galary  

Martyna 
Mizerkiewicz 

4 warsztaty:  
1 i 3 po 3h; 

2 i 4 po 12h 

„Młodzi Mistrzowie” – 
koncerty w ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu Wratislavia 
Cantans im. Andrzeja 
Markowskiego  

Koncerty z udziałem uczestników Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i 
Kantatowej realizowane w ramach Festiwalu pod hasłem „Młodzi 
Mistrzowie”. Współorganizatorem koncertów jest Akademia Muzyczna 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, która od 1977 roku prowadzi Kurs 
Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej skierowany do wokalistów, 
będących absolwentami i studentami wyższych uczelni muzycznych w 
Polsce i za granicą oraz uczniami szkół muzycznych II stopnia. 

publiczność 
festiwalowa 

biletowane: 
20 zł; 30 zł; 

50 zł 

Jolanta 
Galary, Olga 

Kwiatek 

3-4 koncerty w tym jeden 
we Wrocławiu a pozostałe 

w wybranych miastach 
Dolnego Śląska 

AKADEMIA VIVALDI Akademia to wydarzenie łączące w nowej formule mini festiwal oraz cykl 
kursów mistrzowskich skierowanych do młodych wokalistów i 
instrumentalistów. Festiwal ten to wynik współpracy Narodowego Forum 
Muzyki z Phileppe’em Herreweghe i jego Collegium Vocale Gent 
nawiązanej w 2014 roku, podczas Akademii Bachowskiej. Istotą festiwalu 
jest spotkanie mistrzów, wybitnych osobowości artystycznych z młodymi 
instrumentalistami i śpiewakami stojącymi u progu kariery.  

studenci i 
absolwenci 

wyższych 
uczelni 

muzycznych 

wpisowe:  
100 zł 

Anna 
Gościńska 

2 x 45 min lekcje 
mistrzowskie; 

uczestnictwo w próbach 
do koncertów 

profesjonalnych zespołów 
w ramach kursu 

orkiestrowego/chóralnego 



AKADEMIA CHÓRALNA Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest rozpowszechnienie 
śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu 
rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Projekt 
zakłada wsparcie dyrygentów, chórów i młodych śpiewaków.  

chóry 
dziecięce i 

młodzieżowe 
(220 chórów), 

dyrygenci 
chóralni, 

młodzi 
śpiewacy w 

Polskim 
Narodowym 

Chórze 
młodzieżowym 

(18-26 lat, 60 
osób), dzieci i 

młodzież 
śpiewająca w 

chórach w 
całej Polsce 

(ponad 6500 
dzieci) 

bezpłatne Agnieszka 
Franków-

Żelazny- 
dyrektor 

programowy 
Akademii 

Chóralnej,  
Izabela Grad- 

kierownik 
organizacyjny 

projektu 

co najmniej 4 godziny 
chóru realizowane w 

każdym chórze 
uczestniczącym w 

projekcie, 3 godziny zajęć 
dodatkowych rocznie dla 

każdego chóru (rytmika 
lub emisja głosu), 16 

regionalnych konkursów 
chórów, 38 sesji 

warsztatowych dla 
dyrygentów, 32 koncerty 

w całej Polsce (w tym 4 
koncerty Polskiego 

Narodowego Chóru 
Młodzieżowego), ponad 2 
sesje edukacyjne PNChM, 

2 koncert finałowe 
najlepszych chórów 

dziecięcych w Narodowym 
Forum Muzyki (w tym 

jeden z NFM Filharmonią 
Wrocławską).  

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. 

 


