
Nazwa instytucji: Elbląska Orkiestra Kameralna     

Miasto / województwo: Elbląg / warmińsko-mazurskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.eok.elblag.eu/ 

    

Organizator: Gmina Miasto Elbląg     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

 EOK została powołana w październiku 2007 r. Muzykami Orkiestry są młodzi i 
utalentowani absolwenci polskich Akademii Muzycznych. Od 2014 r. opiekę 
artystyczną nad zespołem sprawuje Marek Moś. Ważną rolę w repertuarze 
EOK zajmuje muzyka polska. Najdobitniejszym tego wyrazem jest 
organizowany przez orkiestrę Festiwal "Muzyka polska na Żuławach" 
prezentujący twórczość rodzimych kompozytorów. Dzięki swojej aktywności w 
zdobywaniu funduszy zewnętrznych Orkiestra regularnie bierze udział w 
wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą. EOK prowadzi także działalność 
z zakresu edukacji muzycznej. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

MUZYKA DLA UCHA 
MALUCHA 

Z myślą o najmłodszych słuchaczach EOK opracowała cykl koncertów 
edukacyjnych poświęconych wybranym zagadnieniom z dziedziny muzyki. 
Celem projektu jest wspieranie rozwoju muzycznego dzieci i zaproszenie ich 
do czynnego uczestnictwa w kulturze. Projekt realizowany w ramach 
Programu Kultura Dostępna. 

Dzieci (0 – 12 
lat)  

Instytucje 
kulturalno-
oświatowe, 
zaproszone 

do 
współpracy 

Agata 
Klimczak 

8 

KLASYKA DLA SMYKA Koncerty opracowane zostały z myślą o najmłodszych słuchaczach EOK. Celem 
projektu jest wspieranie rozwoju muzycznego dzieci i zaproszenie ich wraz z 
rodzicami do czynnego uczestnictwa w kulturze. 

Dzieci (0 – 12 
lat) 

Bez 
ograniczeń 

Biuro 
koncertowe 

4 

OTWARTE PRÓBY 
GENERALNE 

W ramach działalności edukacyjnej EOK organizuje otwarte próby generalne 
dla młodzieży szkolnej. Do udziału zapraszani są uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Mają oni okazję 
obserwować pracę dyrygenta  oraz orkiestry podczas prób do koncertów 
abonamentowych. 

Młodzież 
szkolna 

Podpisanie 
porozumień 

między EOK, a 
szkołą 

Biuro 
koncertowe 

14 

http://www.eok.elblag.eu/


KURSY MISTRZOWSKIE EOK, we współpracy z dyrekcją Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w 
Elblągu, zaprasza uczniów szkoły muzycznej I i II st. do udziału w zamkniętych 
próbach. Uczniowie obserwują pracę orkiestry podczas prób oraz mają okazję 
do rozmowy z muzykami i zadawania im pytań związanych z pracą w 
orkiestrze.  

Młodzież ze 
szkoły 

muzycznej I i 
II stopnia 

Uczniowie 
delegowani 

przez ZPSM w 
Elblągu 

Biuro 
koncertowe 

11 

PRAKTYKI DYRYGENCKIE Projekt powstał we współpracy z Akademią Muzyczną w Gdańsku, w ramach 
którego elbląscy kameraliści regularnie pracują z młodymi adeptami sztuki 
dyrygenckiej. Współpraca jest okazją do zdobycia przez studentów cennego 
doświadczenia w pracy z orkiestrą.  

Studenci 
dyrygentury 

symfoniczno-
operowej 

AM w 
Gdańsku 

Studenci 
delegowani 

przez uczelnię 

Biuro 
koncertowe 

6 

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 

 


