
Filharmonia malucha (plakat)
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Nie ma terminów dla wybranego
zakresu czasu oraz lokalizacji.

Filharmonia malucha to koncerty
muzyki poważanej dla maluchów,
niemowlaków i dzieci
w brzuszkach oraz ich Rodziców.
Każdy cykl poświęcony jest innej
rodzinie instrumentów i stanowi
charakterystyczny typ koncertu,
dostosowany do najmłodszych.
Do tej pory w 54 koncertach
FILHARMONII malucha, które
odbyły się w Katowicach
uczestniczyło 15.342 miłośników
muzyki poważnej, w tym
5434 dzieci (w wieku do 5 lat).
FILHARMONIA malucha jest
nie tylko okazją do tego, aby
wspólnie z dzieckiem wybrać
się na koncert i w odpowiednich,
przystosowanych dla małych
dzieci warunkach przeżywać
wspólnie radość ze słuchania
żywej muzyki. To także
możliwość pierwszej edukacji
muzycznej. Cechy FILHARMONII
malucha: - Specjalnie dobrana
muzyka, dostosowana
do percepcji maluchów,
niemowlaków i dzieci
w brzuszkach. - Muzyka
dosłownie na „wyciągnięcie ręki”,
gdyż dzieci siadają na scenie
wśród muzyków,
w bezpośrednim ich sąsiedztwie!
- Podczas koncertu prezentują
się profesjonalni muzycy,
którzy z bliska wykonują muzykę
i prezentują swoje instrumenty. -
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Oprócz obcowania z żywą muzyką
w wirtuozowskim wykonaniu,
dzieci uczestniczą w zabawach
muzycznych /animacjach/. -
Na terenie budynku
zlokalizowane jest Muzyczne
Miasteczko dla bardziej
niecierpliwych
i podenerwowanych maluchów,
a także … - … liczne udogodnienia
dla najmłodszych i ich rodziców
(parking dla wózków, przewijak
dla niemowląt, restauracja).
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