
Nazwa instytucji: Toruńska Orkiestra Symfoniczna     

Miasto / województwo: Toruń / kujawsko-pomorskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.tos.art.pl/     

Organizator: Miasto Toruń     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna na przestrzeni swojej XXXVIII-letniej 
działalności dała około dwóch i pół tysięcy koncertów we wszystkich 
znaczących miastach Polski oraz w wielu krajach Europy (m.in. Belgia, 
Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, 
Francja, Białoruś, Litwa), a także na prestiżowych festiwalach. Orkiestra 
może się również poszczycić miesięcznym tournee w Chinach oraz 
uczestnictwem w dwóch koncertach Gali Operowej w Pamplonie. W 
październiku 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zagrała koncert w 
Cirque Royal w Brukseli. Zespół wpisał się na stałe w kulturalny krajobraz 
miasta, poprzez organizowanie koncertów dla mieszkańców Torunia i 
sławiąc jego imię na licznych tournee krajowych i zagranicznych. 

    

      

Projekty animacyjne      

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

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

AUDYCJE MUZYCZNE W 
SALIK PRÓB CKK 
JORDANKI 

Celem Audycji muzycznych jest pobudzanie muzycznej wyobraźni, 
zainteresowanie muzyką oraz poznawanie instrumentów muzycznych, 
odbywają się raz w miesiącu. Każda audycja muzyczna stanowi zamkniętą 
całość, jednak uczestnictwo w całym cyklu gwarantuje stopniowe 
oswajanie się z terminami muzycznymi, aktywizuje do świadomego 
słuchania muzyki, a także pozwala poznać bogactwo brzmieniowe 
instrumentów. 

przedszkola, szkoły 
podstawowe i 

ponadpodstawowe 

5 zł od osoby  Alina Reut 45 minut - 10 
Audycji w ciągu 

roku 



WYJAZDOWE AUDYCJE 
MUZYCZNE 

Celem Audycji muzycznych jest pobudzanie muzycznej wyobraźni, 
zainteresowanie muzyką oraz poznawanie instrumentów muzycznych, 
odbywają się raz w miesiącu. Każda audycja muzyczna stanowi zamkniętą 
całość, jednak uczestnictwo w całym cyklu gwarantuje stopniowe 
oswajanie się z terminami muzycznymi, aktywizuje do świadomego 
słuchania muzyki, a także pozwala poznać bogactwo brzmieniowe 
instrumentów. Terminy audycji odbywających się w placówkach ustalane 
są indywidualnie. 

przedszkola, szkoły 
podstawowe i 

ponadpodstawowe 

300 zł za 1 
audycję 

Alina Reut 45 minut - 10 
Audycji w ciągu 

roku 

OTWARTE PRÓBY 
GENERALNE 

Spotkania z muzyką symfoniczną to oferta dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i średnich. Generalne próby otwarte odbywają się w 
wybrane piątki o godz. 10:00. Poznając repertuar muzyki klasycznej, 
słuchacze mają jednocześnie możliwość obserwowania pracy dyrygenta z 
zespołem orkiestrowym i solistami. 

szkoły średnie 5 zł od osoby Alina Reut 60 minut 

KONKURSY WIEDZY 
MUZYCZNEJ 

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest przedstawienie sylwetki 
Franza Schuberta oraz prezentacja jego twórczości. Ważne też jest 
zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy o muzyce i życiu kompozytora. 
Rozpowszechnianie wiedzy muzycznej w szkołach ogólnokształcących jak 
również propagowanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży ma 
przygotować młodych melomanów do bardziej świadomego odbioru 
muzyki, a także prób podjęcia nauki gdy na instrumentach muzycznych. 

szkoły 
podstawowe i 

średnie 

praca 
konkursowa 

Alina Reut Spotkanie finałowe 
- 3h 

JANKO MUZYKANT To adaptacja znanej noweli noblisty Henryka Sienkiewicza, w inscenizacji i 
reżyserii Jacka Pietruskiego.   

przedszkola i 
szkoły 

podstawowe 

 10 zł od 
osoby 

Alina Reut 45 minut 

CZAS DLA DZIECI Zostały przygotowane tak, by w przystępny sposób wprowadzać 
najmłodszych melomanów w świat muzyki. Podczas każdej z nich 
zabrzmią utwory wielu kompozytorów muzyki europejskiej. Zaprosimy 
dzieci i dorosłych do wspólnego śpiewu i ciekawych muzycznych działań. 

0-8 lat 10 zł 
/dziecko/, 

20 zł 
/dorosły/, 

40 zł 
/rodzinny – 2 
dorosłych + 1 

dziecko/ 

Alina Reut 45 minut 



SYMFONIKA FAMILIJNA Symfonika Familijna ma na celu przybliżenie muzyki symfonicznej 
szerokim rzeszom słuchaczy. Przy pomocy dyrygenta i muzyków orkiestry 
będzie można wspólnie odkrywać różnorakie elementy muzyki, jej historię 
jak i poznawać tajniki gry na wielu instrumentach. Wszystko w  ciepłej 
atmosferze i przy dźwiękach znakomitych symfoników toruńskich. 
Wymarzony sposób na wspólne rodzinne niedzielne popołudnie. 

rodziny z dziećmi 25 zł 
/dorosły/ 

15 zł 
/dziecko/ 

Alina Reut 60 minut 

BALET - KRÓLOWA 
ŚNIEGU 

Koncert symfoniczny dla dzieci  Rodziny z dziećmi 30 zł 
/dziecko/ 

50 zł 
/dorosły/ 

105 zł 
/rodzinny – 1 

dziecko + 2 
dorosłych/ 

Alina Reut 70 minut 

DZIECIAKI SYM-FONIAKI dla rodziców to możliwość pozostawienia dziecka  pod opieką 
wykwalifikowanych animatorów kultury, 
dla dzieci zaś szansa na kreatywne spędzenie czasu. W specjalnie 
przygotowanej do tego sali dzieci mogą tworzyć, śpiewać, tańczyć, 
rysować, poznawać instrumenty poprzez różne gry i zabawy muzyczno-
ruchowe. 

4-10 lat bezpłatnie 
(tylko dla 

posiadaczy 
biletów na 

dany koncert) 

Alina Reut w zależności od 
czasu trwania 

koncertu 
symfonicznego 

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. 

 


