
OFERTA KONCERTOWA DLA SZKÓŁ 
W SEZONIE 2015/2016
1.  Koszt jednego koncertu – 350,00 zł – jest 

związany z podpisaniem przez szkołę umowy 
na realizację w roku szkolnym cyklu 10 koncertów. 
Przewidujemy możliwość realizacji innej liczby 
koncertów, jednak nie mniejszej niż 5.

2.  Zamówienie koncertu nadzwyczajnego – 
1300,00 zł.

3.  Koncert 30-minutowy dla najmłodszych – 
270,00 zł.

4.  Filharmonia nie pobiera opłat za cały cykl 
koncertowy z góry. Płatność regulowana jest 
po każdym koncercie oddzielnie. Możliwa płatność 
przelewem lub gotówką. Wystawiamy faktury.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

PRO SINFONIKA
ul. Św. Marcin 80/82, pok. 205 (CK Zamek)
61-809 Poznań
tel. + 48 61 853 71 07
e-mail: biuropros@fi lharmoniapoznanska.pl
www.prosinfonika.eu 

Piotr Niewiedział
pniewiedzial@fi lharmoniapoznanska.pl
tel.: +48 608 313 230

KONCERTY NADZWYCZAJNE:
1. Koncert pieśni i utworów patriotycznych
2. Koncert kolędowy
3. Koncert karnawałowy
3. Nadzwyczajny recital chopinowski
5. Historia muzyki rozrywkowej
6. Koncert muzyki ukraińskiej

Zapraszamy do współpracy szkoły 
wszystkich poziomów nauczania 
oraz instytucje kulturalne. Jesteśmy 
otwarci na różne formy współdziałania, 
a szczegółowe informacje o naszych 
przedsięwzięciach można znaleźć 
na stronie www.prosinfonika.eu

PRO
SINFONIKA

Koncerty w sezonie 2015/2016

MUZOMOBIL

do hip-hopuOd Bacha 



Od Bacha do hip-hopu
20 najważniejszych postaci w muzyce światowej

Koncerty w sezonie 2015/2016

 1. JAN SEBASTIAN BACH, JERZY FRYDERYK 
HAENDEL I ANTONIO VIVALDI
Giganci baroku.

 6. SCOTT JOPLIN I GEORGE GERSHWIN
Jazz pradziadkiem dzisiejszej rozrywki.

 5. STANISŁAW MONIUSZKO, 
GIOACCHINO ROSSINI I GIUSEPPE VERDI
Mistrzowie opery.

 2. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
I LUDWIG VAN BEETHOVEN
Klasycznie znaczy wzorcowo i doskonale.

 3. JOHANNES BRAHMS I PIOTR CZAJKOWSKI
Emocjonalność powściągliwa i wylewna.

 9. RAY CHARLES I JAMES BROWN
Od rhytm’n bluesa do rock and rolla.

 8. ENNIO MORRICONE I INNI
Filmowy ślad w muzyce.

 7. KAROL SZYMANOWSKI I  BÉLA BARTÓK
Ożywcze prądy z muzyki ludowej.

 4. FRYDERYK CHOPIN 
I FRANCISZEK SCHUBERT
Śpiewność przede wszystkim… Michael Jackson i mistrzowie hip-hopu.

10. NASZA MUZYCZNA CODZIENNOŚĆ

Spotkania z muzyką w ramach cyklu 
Muzomobil, z którymi od lat podróżujemy po 
całej Wielkopolsce, są niepowtarzalną szansą 
na koncert muzyki nie zawsze poważnej, ale 
zawsze na poziomie, w wykonaniu muzyków 
i prelegentów,  których pomysłem na życie są 
koncerty dla uczniów szkół małych i dużych. 

W roku szkolnym 2015/2016 Pro Sinfonika 
proponuje świeże i odkrywcze spojrzenie na postaci 
ważne w muzyce starej i nowej.  Koncerty z cyklu 
Muzomobil przybliżą sylwetki wybitnych muzyków 
w sposób nieszablonowy, oparty o nieskrępowaną 
tradycją inwencję muzyków i prelegentów. 
Muzyka dawnych mistrzów i współczesnych 
gwiazd estrady stanie się polem możliwej 
interakcji uczniów-słuchaczy i wykonawców.

Formuła i czas spotkań muzycznych dostosowane 
są do wieku słuchaczy. Dla starszych odbiorców 
(licea, gimnazja, wyższe klasy szkoły podstawowej) 
proponujemy 50-minutowe, a dla najmłodszych 
(klasy 1-3 szkoły podstawowej) 30-minutowe 
koncerty.

W doborze repertuaru na koncerty kierujemy się 
sumą wieloletniego doświadczenia i obserwacji 
zmian zachodzących wśród młodzieży szkolnej                     
w ostatnich latach, zwłaszcza w zakresie odbioru 
szeroko rozumianej muzyki klasycznej.


