
Nazwa instytucji: Orkiestra „Sinfonia Varsovia”     

Miasto / województwo: Warszawa / mazowieckie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.sinfoniavarsovia.org/pl/      

Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Sinfonia Varsovia to czołowa polska orkiestra symfoniczna, ambasador 
kultury polskiej na całym świecie. Powstała w 1984 roku w oparciu o 
Polską Orkiestrę Kameralną. Koncertowała pod batutą takich sław jak 
Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki czy Marc Minkowski i towarzyszyła 
takim solistom jak Martha Argerich, Maria João Pires, Nigel Kennedy i 
Mścisław Rostropowicz. Dyrektorem Artystycznym orkiestry jest 
najwybitniejszy polski kompozytor Krzysztof Penderecki. Od 2008 roku 
Sinfonia Varsovia jest instytucją kultury m.st. Warszawy. Zakres 
działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia  objął również  szeroko rozumiane 
działania artystyczne, edukacyjne i upowszechniające muzykę. Od 2010 
roku siedziba OSV mieście się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 272.  

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

SMYKOFONIA NA 
GROCHOWSKIEJ 

Forma i program koncertów są dostosowane do możliwości 
percepcyjnych małych dzieci. Artyści nawiązują kontakt 
z najmłodszymi i angażują do wspólnych zabaw opartych na motywach 
wybranych utworów. Działania te, poza stymulacją rozwoju dziecka, 
wpisują się w ideę inicjowania wspólnego uczestniczenia całych rodzin w 
wydarzeniach kulturalnych. 

0-5 oraz 
kobiety w 

ciąży 

zakup biletu w 
cenie 15 zł  

Piotr 
Łabanow/Barbara  

Menkus –  
Fundacja „Muzyka 

jest dla 
wszystkich” 

jeden bądź dwa 
weekendy w 

miesiącu  – sobota 
i niedziela (poza 

lipcem i 
sierpniem), 3 

koncerty dziennie 
o godzinach: 

10:00, 11:15, 12:30  

AKCJA LABIRYNT Program obejmuje jednorazowo zestaw kilku warsztatów, przekazujących 
wiedzę  na temat twórczości kompozytorskiej, instrumentów 
muzycznych, podstawowych pojęć i terminologii muzycznej, związków 
między tradycją muzyczną i formami współczesnymi, zawodów i 
możliwości zawodowych jakie oferuje ta dziedzina sztuki. 

klasy I-IV zapisy Katarzyna Konciak-
Barańska/Fundacja 

Muzyka jest dla 
wszystkich  

 ok. 30 dni 
warsztatowe w 
maju, czerwcu i 

wrześniu 

http://www.sinfoniavarsovia.org/pl/


AKADEMIA SIMFONIA 
VARSOVIA 

Jednodniowe warsztaty realizowane w maju, czerwcu i wrześniu 
w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, których celem jest wzajemna 
inspiracja, rozwijanie zainteresowań artystycznych, eksperyment twórczy, 
poznawanie sztuki historycznej i współczesnej. Warsztaty uwzględniają 
zainteresowania, potrzeby i możliwości uczestników, tak by ekspresja 
twórcza była też świetną zabawą. 

studenci 
uczelni 

muzycznych 

 -wiek do 26. lat 
-obywatelstwo 

polskie 
-wygranie 

przesłuchań 
organizowanych 

przed każdą 
edycją 

koordynatorzy: 
Do 5. Edycji – 
Natalia Daca 

Od 6. Edycji – 
Magdalena 

Todynek - 
Jabłońska 

każda edycja 
projektu trwa 2 

semestry (10 
miesięcy); Każda 

edycja to 704 
warsztaty (dane 

dotyczą 4. I 5. 
edycji)/ 

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. 

 


