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Address : ul. Tomasza Wilsona 16,

Częstochowa

Początek - data :2013-05-26

Godzina rozpoczęcia :12:00

Koniec - data :2013-05-26

Godzina zakończenia :

Ceny i warunki :

Cennik :

Email :

Website

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
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Wydarzenia. Event tags: Filharmonia i koncert.

muzyki. To także możliwość pierwszej edukacji muzycznej najmłodszych i ich rodziców.

Charakterystyczne cechy FILHARMONIA 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!

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/
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