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Warszawa Śląsk Kraków Poznań Wrocław Trójmiasto Łódź Południe Północ

Śląsk wszystkie kategorie  wszystkie miejsca

  Tu znajdziesz wszystkie zajęcia, miejsca, usługi i produkty dla dzieci:  

 szukaj ▸

powrót Wydarzenia Koncerty dla dzieci Koncert Wiosenny FILHARMONII malucha, Częstochowa

KONCERT WIOSENNY FILHARMONII MALUCHA, CZĘSTOCHOWA

Lubię to! Jedna osoba to lubi. Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

 
26. maja 2013 r. niedziela

W niedzielę, 26 maja br. po raz pierwszy w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława
Hubermana zagra FILHARMONIA malucha. Będzie to pierwszy Koncert muzyki klasycznej
dla niemowlaków, maluchów i dzieci w brzuszkach w Częstochowie.

 

Wykonawcy koncertu - Kwintet Dęty Blaszany w składzie

:

TRĄBKA Roman PEŁKA

TRĄBKA Robert NIEPOSTYN

WALTORNIA Michał KANAWKA

PUZON Robert ZUG

TUBA Marcin WOJACZEK

 

Termin koncertu: 26 maja 2013 roku, godzina 12.00

 

Miejsce koncertu: Filharmonia Częstochowska im.

Bronisława Hubermana, ul. Tomasza Wilsona 16,

Częstochowa

 

Bilety: do nabycia w sprzedaży internetowej na stronie www.yamahaczestochowa.pl .

 

 

 

FILHARMONIA malucha to unikatowe zjawisko kulturalne, mające początek w kwietniu 2009 roku! Od tej pory w

samych Katowicach w 54 koncertach uczestniczyło 15.342 miłośników muzyki poważnej, w tym 5434 dzieci (w

wieku do 4 lat) i ok. 620 niemowlaków i dzieci w brzuszkach. W sumie katowicką FILHARMONIĘ malucha

odwiedziło 4527 rodzin.

Organizatorami koncertów w Częstochowie są Centrum Edukacji SONARE i Filharmonia Częstochowska im.

Bronisława Hubermana pod patronatem metodycznym częstochowskiej Szkoły Muzycznej YAMAHA - eksperta w

dziedzinie muzycznej edukacji wczesnodziecięcej.

FILHARMONIA malucha jest nie tylko okazją do tego, aby wspólnie z dzieckiem wybrać się na koncert i w

odpowiednich, przystosowanych dla dzieci warunkach przeżywać wspólnie radość ze słuchania muzyki. To także

możliwość pierwszej edukacji muzycznej najmłodszych i ich rodziców.

Charakterystyczne cechy FILHARMONIA malucha:

 Wpisz swój e-mail

Śląsk

ZAKUPY

Na tropie okazji  zobacz!
Zobacz ubranka w jeszcze niższych
cenach!

sprawdź

Telefon GSM dla dzieci z GPS
Specjalnie zaprojektowany, super
bezpieczny z GPS.

sprawdź

Okazje  bądź na tropie!
Tylko teraz! Zobacz dzikie promocje
ubranek

sprawdź

Dzikie promocje, zobacz!
Tylko teraz, ubranka w jeszcze niższych
cenach

wydarzenia konkursy kolorowanki zabawy podróże piosenki wyliczanki bajki scenariusze gry online imiona czytelnia

http://miastodzieci.pl/banners/765
http://miastodzieci.pl/banners/773
http://miastodzieci.pl/banners/773
http://miastodzieci.pl/banners/702
http://miastodzieci.pl/banners/702
http://miastodzieci.pl/banners/772
http://miastodzieci.pl/banners/772
http://miastodzieci.pl/banners/775
http://slask.miastodzieci.pl/wydarzenia/
http://slask.miastodzieci.pl/konkursy/
http://miastodzieci.pl/kolorowanki/
http://miastodzieci.pl/zabawy-dla-dzieci/
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/106:/724:podroze-z-dzieckiem
http://miastodzieci.pl/piosenki-wiersze/
http://miastodzieci.pl/wyliczanki-rymowanki/
http://miastodzieci.pl/bajki
http://miastodzieci.pl/scenariusze
http://miastodzieci.pl/gry/
http://miastodzieci.pl/imiona
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/


20.05.2013 Koncert Wiosenny FILHARMONII malucha, Częstochowa

slask.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/71746:koncert-wiosenny-filharmonii-malucha-czestochowa 2/3

Twoje imię lub nick

Przeładuj

Przepisz kod z obrazka

Wyślij komentarz

więcej

DZIŚ POLECAMY

Etniczne bransoletki na Dzień Mamy

Wazonik Z Gałązką

Drzewko
Szczęścia

Ramka Z Puzzli

Kartka
Okazjonalna

Walentynkowa
Zakładka

Specjalnie dobrana muzyka, dostosowana do percepcji maluchów, niemowlaków i dzieci w brzuszkach.

Muzyka dosłownie na „wyciągnięcie ręki", gdyż dzieci siadają na scenie wśród muzyków!

Podczas koncertu prezentują się profesjonalni muzycy, którzy z bliska prezentują swoje instrumenty. 

Oprócz obcowania z żywą muzyką w wirtuozowskim wykonaniu, dzieci uczestniczą w zabawach rytmiczno-

muzycznych.

Na terenie budynku zlokalizowane są: "Muzyczne Miasteczko" oraz liczne udogodnienia dla najmłodszych i ich

rodziców (parking dla wózków, przewijak dla niemowląt, kawiarnia).

Dla rodziców prowadzone są działania w ramach edukacji rodzicielskiej.

Po wszelkie informacje na temat FILHARMONIA malucha zapraszamy do działu na stronę

http://www.filharmoniamalucha.pl/

Lubię to! Jedna osoba to lubi. Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

ZOSTAW KOMENTARZ

Tw ój komentarz

KOMENTARZE

Brak komentarzy

W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości 
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy
bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!

wybierz region:  Śląsk

wpisz email:

akceptuję politykę prywatności

zobacz, jak wygląda newsletter zapisz się na newsletter

Wojciech Eichelberger 

Psycholog, psychoterapeuta,

współtwórca Instytutu

Psychoimmunologii

Maria Moneta-Malewska

Lekarz medycyny, terapeuta,

specjalista ds. dzieci i młodzieży
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KALENDARZ WYDARZEŃ

NASI EKSPERCI

WYDARZENIA NA WEEKEND

• Internetowe kursy fotografii dla mam

• O szewczyku, strasznym smoku, czarownicy i
królewnie - TDZ w Będzinie

• Warsztaty rozwojowe dla Mamy i dziecka - Mamo,
mamusiu, mamuniu. Mikołów

• Światełka na niebie. Seans dla dzieci w
chorzowskim planetarium

• Koncert Wiosenny FILHARMONII malucha,
Częstochowa

• Warsztaty rozwojowe dla dzieci: A ja kocham
swoją Mamę. Katowice

• Multibabykino, pokaz specjalny z okazji Dni Matki

• Przyłącz się do zabawy klockami LEGO -
Częstochowa

szukaj

ZABAWY DLA DZIECI

NA KAŻDĄ OKAZJĘ...

wybierz kategorię

wybierz typ  

wybierz wiek  

wybierz materiał

Zareklamuj się w tym miejscu - prosto i
skutecznie!

Reklama

AdTaily.pl
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Polecamy: Namiot ogrodowy - Princess | Domino Hefalump | WinxKlub Latająca wróżka Bloom | Puzzle i układanki | Interaktywne książeczki | Zabawy dla dzieci-
wielkanoc | Zabawy dla dzieci-dzień Kobiet | Buty dla mamy | Gra Mermaidia | Zabawy dla dzieci-andrzejki | Puzzle Mini Mini | Baby Born zabawki dla
dzieci | Mattel zabawki dla dzieci | Barbie Muszkieterka | Trumf,trumf misia bela |

Kolorowanki: Kolorowanka Haczyk | Kolorowanka Ubranie | Kolorowanka Pirat | Kolorowanki Roboty | Kolorowanka Monitor | Kolorowanka Mama Eskimoska |
Kolorowanka Przebiśnieg | Kolorowanka Lemur | Kolorowanki Dzień Kobiet | Kolorowanka Autobus miejski |

Konkursy: Konkurs Hannah Montana | Konkurs dla uczniów szkół podstawowych | Konkurs Wesołe Śmieci | Konkurs Nauk Przyrodniczych | Konkurs Dekoracje
choinkowe | Gakeria Dzień Kobiet | Słodki Buziak Twojego Dziecka | Konkurs bożonarodzeniowy | Konkurs dla Księżniczek | Mali Gentelmani i Małe
Kobiety | Galeria Portret Misia | Konkurs szopek bożonarodzeniowych | Eko-konkurs fotograficzny | Konkurs fotograficzny Być jak Księżniczka | Konkurs -
Co w trawie piszczy |

Katalog: Akcesoria dla niemowląt Kraków | Szkoły - Programy edukacyjne Kraków | Rodzinna rozrywka Kraków | Spotkania dla mam Warszawa | Domy kultury
Kraków |

 RSS wydarzenia Śląsk ,  RSS konkursy Śląsk ,  RSS polecamy

szmaciane butki dla
maluszka, beżowe, do prania
w pralce, na gumowej
sztywnej podeszwie, rozmiar
19,...

piankowe sandałki na rzep,
błękitne, kupione w
decathlonie, rozmiar 22 (14
cm), stan b. dobry

Czym usunąć kamień w
łazience? Wybierz...

Jak dobrze wykorzystać
urlop, by rzeczywi...

âKultura daruâ – sp�jrz
na świat i...

Pomysł na hobby –
sutasz...

miłoć i rodzina    lifestyle

inspiracje    eko-styl    praca

butki 19 do nauki chodzenia

sandałki piankowe 22

INSPIRACJE DO LEPSZEGO ŻYCIA

Kolorowanki

Cyfra 8

Flaga Unii
Europejskiej

Elementarz

Kolorowanki Disneya

Zabawy

Kolorowe kwiatki

Akwarium z kartonu

Miasteczko

kocia kanapka

Smaczne literki

Artykuły

Czy karmić dzieci
nowalijkami?

Terapia czaszkowo-
krzyżowa u dzieci.
Terapia przez dotyk

Z punktu widzenia
mamy...

Zabawy z dziećmi na
dworze

Bezpieczeństwo
dziecka w sieci

Jak zachęcić dziecko
do nauki. Kilka porad
dla rodziców

Ojciec i jego nowa
rola

Stereotyp jedynaka

Wybierz rower dla
dziecka

Patronaty

Niedoparki. Recenzja

Billy i potwór.
Recenzja

Tata i ja. Recenzja

Akademia Umysłu
JUNIOR w nowej
wiosennej odsłonie

POLECAMY W SERWISIE MIASTODZIECI.PL

Znajdź nas na Facebooku

Miasto Dzieci

Lubię to!

13.162 osoby lubią obiekt Miasto Dzieci.

Wty czka społecznościowa Facebooka

Nie potrzeba pieniędzy

reklama zasady użytkowania polityka prywatności o nas/kontakt
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