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AKADEMIA MUZYKI 
PRZEDSZKOLA  
i SZKOŁY PODSTAWOWE

Akademia Muzyki to adresowany do 
dzieci i młodzieży cykl audycji muzycznych, 
który uczy świadomego obcowania z muzyką 
klasyczną oraz ma na celu systematyczne 
upowszechnianie wiedzy o utworach, 
kompozytorach, instrumentach, epokach  
i stylach muzycznych. Formuła audycji łączy 
w sobie elementy koncertu oraz lekcji,  
z wykorzystaniem aktywizujących metod 
nauczania. Każdy temat omawiany jest  
w oparciu o odpowiednio dobraną literaturę 
muzyczną oraz multimedia ilustrujące  
i uzupełniające omawiane zagadnienia. 
Dodatkowym atutem audycji prowadzonych 
przez Filharmonię Gorzowską jest 
profesjonalna przestrzeń koncertowa, która – 
dzięki swojej doskonałej akustyce – stanowi 
najlepsze miejsce odbioru muzyki.

Tematem przewodnim Akademii Muzyki 
w sezonie 2022/2023 będą wielkie,  
widowiskowe formy muzyczne. Zaczniemy 
od teatru antycznego, będącego początkiem 
wszelkich sztuk scenicznych, by następnie 
odkrywać kolejno sekrety opery, baletu, 
operetki, oratorium i musicalu.  

Audycje odbywają się w sali kameralnej 
Filharmonii Gorzowskiej i prowadzone 
są przez Katarzynę Winkiewicz-Więcław                 
i Natalię Makuch – wiolonczelistki Orkiestry 
Filharmonii Gorzowskiej.

BiLETY:
15 zł / dziecko
opiekunowie – wstęp wolny

Regulamin udziału w działaniach edukacyjnych 
dla grup zorganizowanych znajduje się na stronie 
internetowej www.filharmoniagorzowska.pl  
w zakładkach Edukacja / Akademia Muzyki.

Edukacja muzyczna z Filharmonią Gorzowską to okazja do wspólnej nauki i zabawy, wspól-
nego słuchania muzyki i systematycznego odwiedzania naszej instytucji. Wszystkie nasze 
działania dla młodych słuchaczy przygotowujemy z największą starannością, dostosowując 
je każdorazowo do ich możliwości i poziomu ich wiedzy. integralnym elementem wszyst-
kich spotkań edukacyjnych jest również słowo, które doskonale uzupełnia część muzyczną 
o informacje dotyczące kompozytorów, instrumentów, a także uczy świadomego odbioru 
muzyki.

W sezonie artystycznym 2022/2023 zapraszamy ponownie do uczestnictwa w naszych 
stałych cyklach edukacyjnych – Akademii Muzyki, skierowanej  do przedszkoli i szkół pod-
stawowych oraz otwartych próbach generalnych in Touch – adresowanych do uczniów 
szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych. Starszych uczniów szkół 
podstawowych zaprosimy również do udziału w grze edukacyjnej Kot Kilara, którą zor-
ganizujemy już po raz kolejny w ramach Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha 
Kilara. Szczególnym wydarzeniem tego sezonu będzie zaś wystawienie nowego musicalu 
„Piotruś Pan” – pięknej opowieści o dzieciństwie, marzeniach, przyjaźni i miłości. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty edukacyjnej w nowym sezonie 
i zapraszamy do Filharmonii Gorzowskiej na kolejne muzyczne spotkania.

      Dyrekcja i zespół
      Filharmonii Gorzowskiej



Kalendarz audycji z cyklu  
AKADEMIA MUZYKI  
w sezonie 2022/2023

Na naszym pierwszym spotkaniu będziemy 
podróżować do bardzo odległej przeszłości, 
bo aż do czasów starożytnych. Dowiecie się, 
kogo i za co oklaskiwała na scenach publicz-
ność antycznej Grecji i antycznego Rzymu, 
dlaczego aktorzy używali  masek i czym dla 
ludzi była wtedy muzyka. Sprawdzimy też, 
jak słynni bohaterowie starożytnych mitów  
i legend radzą sobie w muzyce nowożytnej. 

POD MASKAMI 
27-30 września 2022
9:00 / 10:00 / 11:00

Słyszeliście o teatrze, w którym wszyscy 
aktorzy śpiewają? To oczywiście opera! i to 
włąsnie jej przyjrzymy się bliżej. Co łączy ją 
z teatrem? Kto gra w niej „pierwsze skrzyp-
ce” i dlaczego w teatrze operowym muzy-
ków wpuszcza się w kanał? – na te pytania 
odpowiemy sobie podczas listopadowego 
spotkania. Zastanowimy się także, czy głos 
ludzki można nazwać instrumentem mu-
zycznym oraz przypomnimy postać Sta-
nisława Moniuszki – wybitnego polskiego 
kompozytora i twórcy polskiej opery naro-
dowej.

OPERA MA GŁOS
21-24 listopada 2022
9:00 / 10:00 / 11:00

„Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskie-
go dowodzi, że piękne, magiczne baśnie 
można nie tylko zagrać w teatrze. Można je 
również opowiedzieć tańcem! Podczas gru-
dniowych spotkań przypomnimy wam naj-
piękniejsze fragmenty tego dzieła, a także 
dowiemy się, co takiego w muzyce oznacza 
słowo balet i na czym polega taniec klasycz-
ny. Opowiedzą o nim nasi goście – młodzi 
tancerze szkoły baletowej. 

BAŚŃ OPOWIEDZIANA TAŃCEM  
9-12 stycznia 2023
9:00 / 10:00 / 11:00 

Podczas naszego marcowego spotkania 
przeniesiemy się do XiX-wiecznego Wied-
nia, by poznać gatunek muzyczny zwany 
operetką oraz dowiedzieć się, jaką rolę 
w jego powstaniu odegrała słynna rodzina 
Straussów. Sprawdzimy też, jakie tańce cie-
szyły się największą popularnością dwieście 
lat temu, do jakich przebojów wówczas się 
bawiono i czym były słynne bale wiedeń-
skie.

WIEDEŃ SIĘ BAWI! 
13-16 marca 2023
9:00 / 10:00 / 11:00

Poprzez śpiew można wyrazić bardzo wie-
le. Wszystko zależy od tego, gdzie i o czym 
się śpiewa. By dowiedzieć się, jak, kiedy 
i dlaczego pisano wielkie, potężnie brzmią-
ce dzieła wokalne zwane oratoriami, zaj-
rzymy tym razem pod dachy kościołów. 
Sprawdzimy przy okazji, kto je kompono-
wał i ilu wykonawców potrzeba, by w ogóle 
je wykonać. Będą też opowieści o organach, 
a także o kościelnych dzwonach, ich sercach 
i dzwonnikach.  

POTĘGA BRZMIENIA
17-20 kwietnia 2023
9:00 / 10:00 / 11:00 

Teatr, opera, operetka i balet w jednym? 
Czy to możliwe? Oczywiście, że tak! Od 
tego właśnie mamy musicale, które są wybu-
chową mieszanką wszystkiego, o czym roz-
mawialiśmy na poprzednich spotkaniach. 
i właśnie o musicalu opowiemy podczas 
naszych ostatnich spotkań w tym sezonie. 
Przy okazji odwiedzimy Nowy Jork, słucha-
jąc największych przebojów z Broadwayu, 
a także przyjrzymy się kulisom powstawania 
tych niesamowitych widowisk.

GRAJ, ŚPIEWAJ, TAŃCZ! 
8-11 maja 2023
9:00 / 10:00 / 11:00
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in Touch to cykl otwartych prób gene-
ralnych, do udziału w których zapraszamy 
przede wszystkim uczniów starszych klas 
szkół podstawowych oraz szkół ponadpod-
stawowych. Dzięki formule cyklu słuchacze 
mają niepowtarzalną okazję, by podczas 
ostatniej próby przed koncertem przyjrzeć 
się pracy dyrygenta, orkiestry oraz zapro-
szonych solistów. Każda próba jest dla słu-
chaczy niespodzianką, bo choć program 
jest znany, to o dokładnym jej przebiegu, 
sposobie pracy nad utworami, a także 
o kolejności ich wykonania na bieżąco decy-
duje dyrygent. Dla artystów ostatnia próba 
przed wykonaniem koncertu to moment na 
poprawki i dopracowanie całości; niektórzy 
z nich twierdzą nawet, że próba generalna 
często bywa lepsza niż sam koncert.

IN TOUCH –  
OTWARTE PRÓBY GENERALNE 

STARSZE KLASY SZKÓŁ  
PODSTAWOWYCH  

i SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Kalendarz prób otwartych  
IN TOUCH  
w sezonie 2022/2023

14 października 2022
CZAS – PRZESTRZEŃ – MUZYKA 
W RAMACH Viii FMW 
im. WOJCiECHA KiLARA
Penderecki / Jabłoński / Zych / Meyer
 
16 grudnia 2022
ARCYDZiEŁA MiSTRZÓW
Schubert / Grieg

20 stycznia 2023
TRZY DZiEŁA – TRZY EPOKi 
Moss / Haydn / Mendelssohn  

24 lutego 2023
OBLiCZA ROMANTYZMU
Rossini / Reinecke / Schubert 

10 marca 2023
FRANCUSKiE PEJZAŻE 
Fauré / Poulenc / Bizet

28 kwietnia 2023
UWAGA! PRAWYKONANiE
Mozart / Haydn

19 maja 2023
PiERWSZA i OSTATNiA
Haydn / Camille Saint-Saëns

Więcej o wykonawcach i repertuarze in touch 
na stronie internetowej  
www.filharmoniagorzowska.pl  
w zakładkach Edukacja / in Touch  
oraz Repertuar i bilety.

BiLETY:
10 zł / uczeń (grupa zorganizowana)
opiekunowie – wstęp wolny
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PROJEKTY SPECJALNE  
KOT KILARA
GRA EDUKACYJNA Z CYKLU
MŁODY WSPÓŁCZEŚNiAK

Wojciech Kilar – to nie tylko wybitny polski 
kompozytor, ale również wspaniały człowiek. 
Jego pełne pasji życie i niezwykła osobowość 
stały się dla nas inspiracją do stworzenia 
projektu, którego ideą jest propagowanie 
wiedzy o tym znakomitym twórcy polskiej 
muzyki współczesnej wśród dzieci                                       
i młodzieży. Tak powstała gra edukacyjna 
Kot Kilara, realizowana już od kilku lat                                               
w ramach Festiwalu Muzyki Współczesnej                                                                                
im. Wojciecha Kilara. Zabawa oparta na 
formule gier miejskich, pozwala graczom 
poruszać się po całym obiekcie – jak po wielkiej 
planszy. Na trasie czekają na nich kolejne 
zagadki, a także specjalne trofeum ukryte na 
samym końcu szlaku. Udział w interaktywnej 
rozgrywce pełnej niespodzianek i dobrej 

zabawy to nie tylko doskonała okazja, by poznać 
fascynujący świat Wojciecha Kilara, ale również 
szansa na odkrycie najbardziej tajemniczych 
zakamarków filharmonii.   

Gra Kot Kilara adresowana jest do uczniów 
w wieku 11-14 lat.

BiLETY:
10 zł / uczeń (grupa zorganizowana)
opiekunowie – wstęp wolny

11 października 2022
wtorek 9:00-14:00
cały obiekt

14 października 2022
CZAS – PRZESTRZEŃ – MUZYKA 
W RAMACH Viii FMW 
im. WOJCiECHA KiLARA
Penderecki / Jabłoński / Zych / Meyer
 
16 grudnia 2022
ARCYDZiEŁA MiSTRZÓW
Schubert / Grieg

20 stycznia 2023
TRZY DZiEŁA – TRZY EPOKi 
Moss / Haydn / Mendelssohn  

24 lutego 2023
OBLiCZA ROMANTYZMU
Rossini / Reinecke / Schubert 

10 marca 2023
FRANCUSKiE PEJZAŻE 
Fauré / Poulenc / Bizet

28 kwietnia 2023
UWAGA! PRAWYKONANiE
Mozart / Haydn

19 maja 2023
PiERWSZA i OSTATNiA
Haydn / Camille Saint-Saëns

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, 

realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. 
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Piotruś Pan to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych postaci w historii 
całej literatury dziecięcej. Stworzył ją 
angielski pisarz James Matthew Barrie – 
autor powieści Piotruś Pan i Wendy. Jej 
magnetyzm jest olbrzymi, zaś możliwość 
odczytywania tekstu na wielu poziomach 
sprawia, że jest ona czymś znacznie więcej 
niż tylko kroniką przygód „wiecznego” 
chłopca z baśniowej krainy. Historia 
tytułowego Piotrusia Pana to opowieść o 
bardzo wielu sprawach – o dzieciństwie, 
marzeniach, wolności, tęsknocie, miłości, 
szczęściu, rodzinie, ale również o tym,                 
z czym musimy się mierzyć już jako dorośli 
– o rolach społecznych, stereotypach 
i systemach wartości. Dzięki temu jest 
ona bardzo prawdziwa, bliska dzieciom 
i dorosłym, a przy tym nieoczywista                           
i pozbawiona szkolnego dydaktyzmu.  

Wraz z Piotrusiem i Wendy 
zapraszamy młodszych i starszych na 
niezwykłą musicalową przygodę! Tylko 
u nas dowiecie się, dlaczego Wendy i jej 
bracia polecieli za Piotrusiem, kto kogo 
kocha i nie cierpi w Nanibylandii, w co się 
bawią i za czym tęsknią Dzieci-Śmieci, do 
czego zdolne są wróżki oraz kogo się boi 
nieustraszony kapitan Hak.  

PREMiERA MUSiCALU PiOTRUŚ PAN
2 grudnia 2022, godz. 19:00

POKAZ FAMiLiJNY
4 grudnia 2022, godz. 12:00

BiLETY:
30 zł / bilet ulgowy
40 zł / bilet normalny

MUSICAL PIOTRUŚ PAN
DLA WSZYSTKiCH

POKAZY MUSiCALU PiOTRUŚ PAN
5 grudnia 2022, godz. 9:00, 12:00
6 grudnia 2022, godz. 9:00, 12:00
7 grudnia 2022, godz. 9:00, 12:00
 
BiLETY:
25 zł / dziecko (grupa zorganizowana)
opiekun wstęp wolny

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury
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Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Więcej informacji dotyczących zasad udziału w działaniach edukacyjnych na:
www.filharmoniagorzowska.pl / EDUKACJA

oraz pod numerem telefonu 
T: 95 73 92 748


