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Maluchy i przysz e mamy zaproszone do Filharmonii skiej

Muzyczne zabawy trzylatków (© fot. miko aj suchan)

Gdyby  dziecku  dawa  tyle  muzyki,  ile  dajemy  s ów,  wesz oby  w  wiat  muzyki  bez
problemów - twierdzi dr Anna Waluga z katowickiej Akademii Muzycznej,
wspieraj c unikatowy projekt "Filharmonia Malucha".

To koncert dla dzieci w brzuchach mam i maluchów do lat 3. Nikt jednak nie mówi tu o kreowaniu
nowych Chopinów ju  w okresie prenatalnym.

- Muzyka wp ywa na rozwój zdolno ci twórczych, wyobra ni , wra liwo , rozwój mowy,
koncentracj  i  pami . S uch te  rozwija si  ju  w okresie prenatalnym - dodaje Marcin Bujnowicz,

ciciel Szko y Muzycznej Yamaha w Katowicach, organizator koncertu.

Podczas koncertu, który odb dzie si  26 kwietnia w Filharmonii skiej w Katowicach, nikt nie
dzie mia  za z e dzieciom, e nie usiedz  w rz dach, albo zap acz . Maluchy i kobiety w ci y b d

mog y  zaj  miejsca  na  matach  roz onych na estradzie. Dobrano specjalny program z muzyki
barokowej.

- Konstrukcja tej muzyki najlepiej wp ywa na rozwój dziecka. Granie dla takiej publiczno ci b dzie
dla nas nowo ci , ale wszyscy jeste my rodzicami, wi c jako  sobie poradzimy - mówi Andrzej
Rudny z Kwartetu Subito, który wyst pi w koncercie.

Mi dzy muzycznymi blokami prowadzone b  zaj cia przez psychologa dzieci cego.
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