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Podskoki, ta ce, raczkowanie – tak reagowali malutcy melomani na muzyk  powa  podczas
pierwszego na sku koncertu z cyklu „Filharmonia malucha” w Filharmonii skiej w Katowicach.

Cykl, organizowany przez Szko  Muzyczn  Yamaha w
Katowicach, ma umo liwi  malutkim dzieciom kontakt z
wykonywan  na ywo, warto ciow  muzyk .

Dzieci, dla których przygotowano materace na scenie, blisko
muzyków, w drowa y wokó  nich, podskakiwa y w rytm skocznych
utworów, k ad y si  lub pe za y, m odsze raczkowa y.

Naj ywsze by y reakcje podczas Allegro z „Wiosny” Antonio
Vivaldiego. Cho  maluchy nie zag usza y muzyki, to by o s ycha
gwar rozmów, czasem okrzyki. Prowadz cy organizowali w
przerwach mi dzy utworami krótkie zabawy, zach cali je te  do
ciszy i skupienia.

Dla dzieci gra  kwartet smyczkowy Subito. Muzycy wykonali utwory
siedmiu kompozytorów, m.in. Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga
Amadeusza Mozarta oraz Johannesa Brahmsa.

W niedziel  w Katowicach odby y si  dwa koncerty o tym samym repertuarze. W obu przypadkach wszystkie bilety
zosta y sprzedane. W ka dym uczestniczy o ok. 400 osób - dzieci z rodzicami.

Jak podkre laj  organizatorzy, rola muzyki w rozwoju dziecka jest bardzo wa na – jej s uchanie wp ywa na rozwój
inteligencji, stymuluje pami , wyobra ni  i kreatywno , uczy wra liwo ci, korzystnie wp ywa te  na rozwój mowy i
rozwijanie kontaktów spo ecznych.
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