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Najm odsi melomani

czyli projekt „Filharmonia Malucha”

Na sku zainicjowano bardzo interesuj cy projekt - Filharmonia Malucha.

 Skierowany  do  przysz ych  mam,  niemowlaków  i  maluchów do  5  roku  ycia.  Oczywi cie

równie  do ich rodziców. Organizatorem tej cennej inicjatywy jest szko a muzyczna

Yamaha, która specjalizuje si  we wczesnodzieci cej edukacji muzycznej. Projekt

wspiera Filharmonia ska i sponsorzy.

W ramach Filharmonii  Malucha,  w  bie cym  roku  zaplanowano  cztery  koncerty,

powi zane z cyklem pór roku. Dwa wiosenne koncerty odby y si   26 kwietnia w

Katowicach i by y niezwykle udanym przedsi wzi ciem, na którym zabrzmia y utwory

Mozarta, Vivaldiego i Brahmsa.

odzi melomani reagowali spontanicznie, nie brakowa o podskoków, ta ca i g no wyra anej aprobaty. W specjalnie przygotowanym

„miasteczku melomana"  na materacach raczkowali najm odsi.

W maju wiosenny koncert odb dzie si  w Zielonej Górze (24 maja w Filharmonii Zielonogórskiej).

Na czerwiec zaplanowano w Katowicach koncert letni, w pa dzierniku „zabrzmi" jesie , w grudniu za  zima.

Dzieci  mog  s ucha  muzyki  tu  obok  wykonawców,  ogl da  instrumenty,  muzycy  zasiadaj  równie  ze  swoimi  instrumentami  mi dzy

publiczno ci .

Jest to bez w tpienia wietna metoda, aby nauczy  dzieci „j zyka muzyki" , równie  tej z najwy szej pó ki.

BJ
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