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Koncerty dla niemowlaków
PAP, 2009-04-18 17:23
Maluchy do 5. roku ycia, w tym nawet niemowlaki, b w Katowicach pos ucha  koncertów muzyki
Mozarta, Vivaldiego czy Brahmsa. Cisza na koncertach nie b dzie obowi zkowa.

W niedziel  26 kwietnia w Filharmonii skiej w Katowicach zainaugurowany zostanie cykl koncertów „Filharmonia
malucha”. Ma on umo liwi  malutkim dzieciom kontakt z wykonywan  na ywo, warto ciow  muzyk .

Jak poinformowa  PAP jego pomys odawca, Marcin Bujnowicz, zainteresowanie koncertem by o tak du e, e
zdecydowano o zorganizowaniu drugiego koncertu z tym samym programem - tego samego dnia, ale kilka godzin
pó niej.

- Cieszy nas bardzo to zainteresowanie. Rola muzyki w rozwoju dziecka jest absolutnie kluczowa, jej s uchanie
wp ywa na rozwój inteligencji, stymuluje pami , wyobra ni  i kreatywno , uczy wra liwo ci,

wp ywa te  na rozwój mowy i rozwijanie kontaktów spo ecznych – podkre li .

Dla dzieci zagra kwartet smyczkowy Subito, z ony z muzyków Filharmonii skiej, którzy sami ju  s  rodzicami lub
wkrótce nimi zostan . Poniewa  – zdaniem specjalistów – szczególnie korzystny wp yw na dzieci ma muzyka epoki
baroku, dominowa  b  utwory kompozytorów tego okresu, nawi zuj ce jednocze nie charakterem do wiosny.

- 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 i tata 5-latka, Andrzej
Rudny.

Dzieci zasi  na materacach na estradzie. 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 niemowl t.

Jak przekonuje kierownik Zak adu Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach, dr Anna Waluga, na
spotkanie z muzyk  nigdy nie jest za wcze nie. - W ka dym czasie mo na kocha  muzyk  i by  z ni  - podkre li a.
Kszta tuj c muzyczn  wra liwo  dziecka, nale y – jej zdaniem – proponowa  mu rzeczy warto ciowe, unikaj c
wychowania na

pop. - Do popu trzeba dorosn , by nie pobiera  tej muzyki "jak leci", ale umie  wybiera – wyja ni 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 – zapewni a.

Organizatorem koncertów jest Szko a Muzyczna Yamaha w Katowicach. Projekt wspiera Filharmonia ska oraz
sponsorzy.

Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami u ytkowników portalu. TVS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ci za tre
opinii.
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