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Ciekawostki

Niemowlaki na koncertach w
filharmonii

Dzieci do 5. roku ycia, w tym niemowlaki, b  mog y pos ucha
muzyki epoki baroku w ramach cyklu koncertów "Filharmonia
Malucha" przygotowanego przez Marcina Bujnowicza ze Szko y
Muzycznej Yamaha i Filharmoni sk  w Katowicach.

Jak przekonywali podczas czwartkowej konferencji prasowej organizatorzy
przedsi wzi cia, na spotkanie z muzyk  nigdy nie jest za wcze nie.
Przynosi ona dzieciom wiele korzy ci - stymuluje pami , wyobra ni  i
kreatywno , uczy wra liwo ci, korzystnie wp ywa na rozwój mowy i
rozwijanie kontaktów spo ecznych.

Na cykl "Filharmonia Malucha" maj  si  z  w sumie cztery koncerty
koresponduj ce z porami roku. Program pierwszego nawi zywa  b dzie do
wiosny; koncert ten odb dzie si  26 kwietnia. W jego czasie dzieci zasi
na materacach na estradzie. Dla dzieci zagra kwartet smyczkowy muzyków
Filharmonii skiej, którzy sami ju  s  rodzicami lub wkrótce nimi zostan .
Zaprezentuj  m.in. utwory Mozarta, Bacha, Brahmsa czy Vivaldiego.

"Jeste my przygotowani na to, e nie b dzie tak cicho, jak na koncercie dla
doros ych, ale trudno przewidzie , jak zachowaj  si  dzieci. B dziemy
reagowa  zale nie od sytuacji" - powiedzia  skrzypek Andrzej Rudny
podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Kompozycje maj  by  przeplatane wiczeniami rytmiczno-muzycznymi dla
niemowlaków i maluchów. Dla najbardziej niecierpliwych przewidziano
oddalone nieco od sceny "muzyczne miasteczko". Dzieci b  mog y
zwiedzi  filharmoni  i obejrze  z bliska instrumenty. B dzie te  stanowisko
do przewijania maluchów.

Kierownik Zak adu Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach
dr Anna Waluga przekonywa a, e tak jak ka dy mo e opanowa  j zyk
ojczysty, tak ka dy mo e te  nauczy  si  j zyka muzycznego. "Jednak
podobnie jak w ywieniu malca, musimy wybiera  rzeczy warto ciowe. Nie
bójmy si , e to muzyka zbyt powa na.

Unikajmy popu, bo do niego trzeba dorosn , by nie pobiera  tej muzyki
»jak leci«, ale umie  wybiera " - powiedzia a.

Na cykl "Filharmonia Malucha" maj  si  z  w sumie cztery koncerty w
ci gu roku, koresponduj ce z porami roku. Na czerwiec zaplanowano
koncert letni, na pa dziernik - jesienny, a na listopad lub grudzie  -
zimowy.

Dyrektor Filharmonii skiej Gra yna Szymborska podkre li a, e projekt
wpisuje si  w dalsze plany placówki, która po planowanej rozbudowie
pozyska ma  sal  kameraln . B  si  w niej odbywa  zaj cia muzycznego
przedszkola.

"Ju  teraz prowadzimy zaj cia dedykowane dzieciom w wieku szkolnym w
cyklu »M oda Filharmonia«. Czasem trafiaj  na nie przedszkolaki i
zachowuj  si  grzeczniej ni  starsi" - podkre li a.

Serwis dziecko.onet.pl ma z za enia charakter wy cznie informacyjno-edukacyjny.
Zamieszczone tu materia y w adnej mierze nie zast pi  profesjonalnej porady
medycznej. Przed zastosowaniem si  do tre ci medycznych zawartych w naszym serwisie
nale y bezwzgl dnie skonsultowa  si  z lekarzem. Grupa Onet.pl S.A. nie ponosi adnych
konsekwencji wynikaj cych z zastosowania informacji zawartych w serwisie
dziecko.onet.pl.
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