
Nazwa instytucji: Radomska Orkiestra Kameralna     

Miasto / województwo: Radom / mazowieckie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.rok.art.pl/      

Organizator: Gmina Miasto Radom     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Radomska Orkiestra Kameralna – powstała w 2007 roku, składa się z 16 
etatowych muzyków stanowiących trzon zespołu. Zespół ten jest uzupełniany 
w zależności od potrzeb o dodatkowe instrumenty. Repertuar zespołu jest 
różnorodny, zawiera zarówno dzieła z kanonu literatury dla orkiestry 
smyczkowej jak i utwory mniej znane, skrupulatnie odszukiwane i 
przygotowywane specjalnie dla ciekawej nowinek publiczności. Ważne miejsce 
w programach ROK zajmuje muzyka XX i XXI wieku. W dorobku 
fonograficznym orkiestry są już trzy tytuły. Od powstania orkiestry (2007) 
Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym jest Maciej Żółtowski. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

http://www.rok.art.pl/


KONCERTY EDUKACYJNE Radomska Orkiestra Kameralna organizuje Koncerty Edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży od początku swego istnienia, nawiązaliśmy bezpośrednią 
współpracę z większością dyrektorów szkół i przedszkoli z Radomia i okolic. 
Koncerty Edukacyjne są dla wielu dzieci jedyną możliwością obcowania ze 
światem muzyki i sztuki na wysokim poziomie. W programie koncertów 
znajdują się takie zagadnienia jak: zapoznanie z instrumentami  muzycznymi, 
ich historią i rolą brzmieniową w 
utworze, historia gatunków muzycznych, prezentacja sylwetek znanych 
kompozytorów, ciekawostki z 
ich życia oraz twórczości. Podczas koncertów oprócz Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej dzieci i młodzież mogą wysłuchać znanych muzyków, dyrygentów 
oraz solistów 
pochodzących zarówno z Polski, ale także z całego świata. 
Koncerty prowadzi dyrektor ZSM w Radomiu – Robert Pluta - wieloletni 
pedagog, artysta, który dzięki niezwykłej wiedzy i pasji przekazu zaskarbił 
sobie sympatię dzieci i młodzieży. 

Szkoły z 
obszaru 

radomskiego 

I grupa – 7 zł  
II grupa – 6 zł 

III grupa – 5 zł 

Danuta 
Cholewa 

koncerty odbywają 
się co najmniej raz 

w miesiącu - w 
piątki,  

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 
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