
BADACZE MUZYKI
tematyczne audycje wyjazdowe na terenie województwa lubelskiego

 
1. W KRAINIE DŹWIĘKÓW – audycje dla przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych (30 min.)

Wrzesień – „Muzyka i rytm” 
Październik – „Tajniki ludzkiego głosu” 

Listopad – „W narodowym tonie” 
Grudzień – „Na kolędę czas”

2. MUZYKA JEST WSZYSTKIM – audycje dla klas IV-VI szkół podstawowych (45 min.)
Wrzesień – „Muzyka klasyczna od renesansu do baroku” 

Październik – „Muzyka klasyczna od baroku do współczesności” 
Listopad – „W narodowym tonie” 
Grudzień – „Hej, kolęda, kolęda!”

POZNAJ SWOJĄ FILHARMONIĘ
oferta dla zorganizowanych grup szkolnych 

Możliwość uczestnictwa w otwartych próbach orkiestry symfonicznej  
oraz zwiedzania budynku Filharmonii z przewodnikiem.

AUDYCJE NA ŻYCZENIE
specjalne audycje indywidualne dla zorganizowanych grup

(minimum 250 osób)
„Perły baroku”, „Romantyczna dusza”, „Paryski salon Fryderyka Chopina”, „Nie zginie! Lecz żyć będzie po 
wieki wieków w potędze i chwale”, „Niepodległa Polska Ignacego Jana Paderewskiego”, „Muzyka i malarstwo 
XX wieku”, „Wielcy z Lublina”, „Standardy tradycyjnej muzyki jazzowej”, „W cieniu maków czerwonych”, 

„Impresjonizm malowany dźwiękiem”, „Astor Piazzola królem tanga”

Sprzedaż biletów: online i w kasie Filharmonii na wydarzenia: 
„Filharmonia dla malucha”, „Uważne śpiewograjki”, „Niedzielny poranek muzyczny”

w kasie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej:
„Magia dźwięku”, „Akademia muzyki i plastyki”, „Badacze muzyki”
w godz. 8.00-17.00, tel:  81 53 15 112, 81 53 118, 81 53 15 108

edukacja@filharmonialubelska.pl

www.filharmonialubelska.pl 

Modest Musorgski

„OBRAZKI Z WYSTAWY”

ORKIESTRA SYMFONICZNA 
FILHARMONII LUBELSKIEJ
DAWID JARZĄB – dyrygent

MIKOŁAJ 
W FILHARMONII  
5, 6, 7 grudnia 

Instytucja Samorządu 
Województwa Lubelskiego

Filharmonia  
dla małych i dużych
Sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej

ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 pakiet EDU



AKADEMIA MUZYKI I PLASTYKI: PORTRET GENIUSZA
audycje edukacyjne dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych  

oraz szkół ponadpodstawowych 
godz. 9:00, 11:00

11 października – „Edvard Grieg – Chopin Północy” 
8 listopada – „Henryk Wieniawski – poeta skrzypiec” 

7 grudnia – „Mikołaj w Filharmonii – Obrazki z wystawy” 
20 grudnia – „Hity studniówek –  Wojciech Kilar, Michał Kleofas Ogiński”

Karol Wiewiórka – przygotowanie i prowadzenie
Elżbieta Błotnicka-Mazur - wykład z histori sztuki

NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY
koncerty familijne

godz. 11:00

26 września – ENCYKLOPEDIA MUZYKI: „V Symfonia Beethovena – najsłynniejsza symfonia świata” 
10 października – ENCYKLOPEDIA MUZYKI: „Edvard  Grieg - Chopin Północy”

Dawid Jarząb – dyrygent, prowadzenie koncertów

7 listopada – „Fletowe impresje” 
28 listopada – „Andrzejkowe granie: Muzyka prawdę Ci powie” 

5 grudnia – „Mikołaj w Filharmonii – Obrazki z wystawy”

Anna Kabulska – prowadzenie 
Karol Wiewiórka – prowadzenie 

„Muzyka daje duszę wszechświatowi, skrzydła umysłowi,  
lot wyobraźni, a wszystkiemu życie” – Platon

Drodzy Melomani!

Przed Nami nowy sezon artystyczny 2021/2022, w który wkraczamy z wieloma pomysłami  
i obawami wobec ciągle dynamicznie rozwijającego się stanu epidemicznego. Doświadczenia 

ostatniego czasu nauczyły nas wielu rzeczy i dały asumpt do kreatywnej pracy  w niecodziennych 
okolicznościach. Jesteśmy szczęśliwi, iż nadchodzący sezon rozpoczynamy w warunkach, w których 
będziemy mogli spotykać się z Państwem bezpośrednio w naszej sali koncertowej.

Misją Filharmonii Lubelskiej jest niesienie wszystkim piękna płynącego ze sztuki 
muzycznej. Moc muzyki i jej wpływ na człowieka widzimy dookoła siebie na co dzień. 

Filharmonia przekuwa muzykę w narzędzie duchowego wzbogacania naszego życia, odskocznię 
od jego szarości, czy wreszcie w jeden z filarów wychowania człowieka już od najmłodszych lat.

Obok bogatej oferty koncertów symfonicznych przygotowaliśmy dla Państwa również 
szereg wydarzeń skierowanych do młodych Melomanów. Wychodząc naprzeciw Państwa 

oczekiwaniom oraz mając na celu dobro dzieci zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowych 
spotkaniach w rodzinnym gronie podczas „Filharmonii dla malucha” czy „Niedzielnych poranków 
muzycznych”. Zdecydowaliśmy też, iż niektóre wydarzenia będą przybierały charakter warsztatów 
jak „Uważne śpiewograjki”, podczas których dzieci będą brać czynny udział nie tylko w słuchaniu, 
ale i w tworzeniu muzyki.

Specjalną ofertę kierujemy również do wszystkich placówek oświatowych. Zapraszamy na 
specjalne koncerty w naszej siedzibie dla zorganizowanych grup przedszkolnych, klas szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych w ramach cykli „Magia dźwięku” oraz „Akademia muzyki 
i plastyki”, a także koncerty odbywające się w Państwa placówkach, dostosowywane każdorazowo 
do Państwa potrzeb w ramach cyklu „Badacze muzyki”.

Na nadchodzący czas życzę wszystkim, aby muzyka nie przestała być inspiracją do tworzenia 
rzeczy wielkich, a różne przeciwne okoliczności, które nas spotykają, nie przeszkodziły 

nam cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.
Dyrektor Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 

FILHARMONIA DLA MALUCHA
audycje warsztatowe dla dzieci do 5 lat 

godz. 9:30, 11:00, 12:30

5 września – „Witajcie w świecie bajki” 
2 października – „Jesienne zbiory” 
14 listopada – „Poloneza czas zacząć” 

12 grudnia – „White Christmas”

Joanna Głogowska-Szychta – przygotowanie i prowadzenie 

UWAŻNE ŚPIEWOGRAJKI
warsztaty dla dzieci od 4 do 9 lat 

godz. 9:30, 11:00

12 września – „Z muzyką na start” 
17 października – „Na jesienną nutę” 
20 listopada – „Deszczowe rytmy” 

18 grudnia – „Mikołajkowe śpiewograjki”

Justyna Wiąckiewicz – przygotowanie i prowadzenie 
Anna Kabulska – opracowanie muzyczne, akompaniament

MAGIA DŹWIĘKU: OPOWIEŚCI Z MUZYCZNEGO KUFRA
audycje edukacyjne dla przedszkoli oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych 

godz. 9:00, 11:00

25 października – „Dobranocka na śniadanie – historia starego zegara” 
22 listopada – „2 do kwadratu, czyli bliźniak bliźniakowi nie równy” 

6 grudnia – „Mikołaj w Filharmonii – Obrazki z wystawy”

Anna Kabulska – przygotowanie i prowadzenie 
Dawid Reja – animacja


