
Nazwa instytucji: Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego     

Miasto / województwo: Zamość / lubelskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.namyslowiacy.pl/  

    

Organizator: Miasto Zamość     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego jest kontynuatorką 
Włościańskiej Orkiestry Karola Namysłowskiego.Dzisiaj Orkiestrę tworzą 
zawodowi muzycy w większości absolwenci wyższych uczelni muzycznych. 
Zmienił się status zawodowy i społeczny członków orkiestry ale nie zmienił się 
jej symfoniczny charakter. Realizowane przez orkiestrę inicjatywy, wpłynęły na 
kształtowanie świadomości i poczucia estetyki odbiorców muzyki, a także na 
pogłębianie ich wrażliwości artystycznej. Przez lata aktywnej działalności, 
promującej narodową kulturę, głęboko zaznaczyła ona swoją obecność w 
pejzażu kulturalnym kraju, a także poza jego granicami. Koncertowała m. in. w 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Francji, Bułgarii, 
Rumunii, Rosji, Czechach, na Białorusi i Ukrainie oraz w wielu miastach kraju, 
w najbardziej prestiżowych salach koncertowych m. in.: w Filharmonii 
Narodowej, Sali Kongresowej PKiN, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, w 
Sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

AUDYCJE MUZYCZE audycje prowadzone są w oparciu o różne scenariusze dopasowane do wieku 
audytorium. Wsród głównych tematów znajdują się m.in. :„Opowieści o 
Chopinie", „Muzyka Żydów sefardyjskich", „Operetka - nie taki diabeł 
straszny...", czy „Rytmy taneczne w muzyce rozrywkowej". 

gimnazjum i 
szkoły 

średnie 

b/d Barbara 
Rabiega 

do 50 min 

OPOWIEŚCI O KRÓLEWNIE 
NUTCE 

audycje umuzykajniajace prowadzone są w oparciu o różne scenariusze. 
Wśród głównych tematów znajdują się m.in.:„Śpiewający zwierzyniec", „W 
poszukiwaniu wiosny", czy „Dary jesieni" 

przedszkola i 
szkoły 

podstawowe 

b/d Barbara 
Rabiega 

do 50 min 

KONCERTY W MAŁYM 
SKŁADZIE ORKIESTROWYM 

tematyczne koncerty w składzie orkiestrowym do 18 osób w tematyce: 
„Orkiestrą jest świat nasz cały", „Przeboje muzyki klasycznej", „Hej kolęda, 
kolęda ..." 

b/d b/d Barbara 
Rabiega 

do 50 min 

http://www.namyslowiacy.pl/


PORANKI MUZYCZNE W 
ORKIESTRZE 

Założeniem poranków jest kształcenie, umuzykalnianie, uwrażliwianie i 
kształtowanie gustów muzycznych dzieci, a poprzez nie także wychowywanie 
najmłodszych słuchaczy do odbioru kultury muzycznej. Cele realizowane będą 
poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch, elementy tworzenia, ale głównie – 
poprzez słuchanie muzyki. 

przedszkola i 
szkoły 

podstawowe 

15 złotych b/d b/d 

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 

 


