
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 2018/2019

OKO W OKO

Z FILHARMONIĄ

OFerta kOncertOWa Dla SzkÓŁ 
W SezOnie 2018/2019
1.  koszt jednego koncertu – 350,00 zł – związany jest 

z podpisaniem przez szkołę umowy na realizację w roku 
szkolnym cyklu 9 koncertów. Przewidujemy możliwość 
realizacji innej liczby koncertów, po uprzednim 
ustaleniu. 

2.  biuro Pro Sinfoniki oferuje możliwość zamówienia 
pojedynczego koncertu nadzwyczajnego. cena jest 
wtedy negocjowana indywidualnie.

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.
5.  Wystawiamy faktury.

zaPraSzaMY DO WSPÓŁPracY!

PrO SinFOnika
ck zamek
ul. Św. Marcin 80/82 pok. 205
61-809 Poznań
tel.: +48 61 853 71 07
biuropros@fi lharmoniapoznanska.pl 
www.prosinfonika.eu

tomasz ilmer
tilmer@fi lharmoniapoznanska.pl – koordynacja, plan 
tras koncertowych 
Marzena Szymanowicz
mszymanowicz@fi lharmoniapoznanska.pl – faktury, umowy

mUzOmOBil

51. SezOn PrO SinFOniki



Organizatorem koncertów z cyklu Muzomobil 
jest Pro Sinfonika, działająca pod skrzydłami 
Filharmonii Poznańskiej.

Pro Sinfonika, to zespół animatorów kultury 
muzycznej, prowadzących działalność  
edukacyjno-artystyczną.

Jak Przebiega  kOncert MuzOMObila:
•	 koncert wykonywany jest przez dwóch lub trzech 

muzyków, którym towarzyszy prelegent
•	 muzycy-wykonawcy koncertu, to uznani 

profesjonaliści, entuzjastycznie przyjmowani 
przez młodą publiczność

•	 prelegent jasno, zwięźle i dowcipnie przybliża 
temat koncertu

•	 prelekcja zawsze dostosowana jest do wieku 
słuchaczy

•	 repertuar dobieramy w sposób gwarantujący 
świadomy odbiór ze strony uczniów

•	 programy koncertu obejmują oprócz klasyki także 
muzykę jazzową, folkową, ludową czy w stylu pop

•	 koncerty przybliżają  muzykę jako sztukę oraz 
przedstawiają rolę, pozycję i pracę artysty-muzyka

MuzOMObil tO:
•	 dobra zabawa z dobrą muzyką
•	 okazja do poznania innych kultur
•	 obudzenie wyobraźni
•	 spotkania z ciekawymi ludźmi
•	 niepowtarzalna atmosfera
•	 interakcja i możliwa rozmowa z artystami

Wszystko to w ciągu 45 minut, raz w miesiącu,  
przez cały rok szkolny.

zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia 
filmowego skrótu jednego z koncertów, dostępnego  
na stronie internetowej www.prosinfonika.eu

OkO w OkO  
z FilharmOnią
koncerty w sezonie 2018/2019

 5. karnawaŁ, aCh karnawaŁ…!

karnawałowe tańce w wykonaniu mistrzowskiej pary. 
zapraszamy do wspólnej zabawy.

 9. GDziE Ci klEzmErzY?

Muzyczna mieszanka wybuchowa, czyli potężna dawka 
energii na wakacje.

 8. wYCiECzka na CzarnY ląD

Muzyczne wybryki dalekiej afryki.

 2. z klaSYką „na TY” Cz.i

arcydzieła muzyki baroku i klasycyzmu.

 1. POznaJmY SiĘ 

Muzycy Filharmonii Poznańskiej  zapraszają do wspólnej, 
całorocznej wycieczki śladami pozostawionymi przez 
twórców dawnych i współczesnych.

 3. mUzOBaJki

bajki i przypowieści ignacego krasickiego w oprawie 
muzycznej i baletowej.

 4. zimOwa PODrÓŻ

zapraszamy do świata kolęd, pastorałek i świątecznych 
zwyczajów.

 6. a na hawaJaCh SŁOŃCE

Odrobina gorących rytmów w środku zimy.

 7. z klaSYką na „TY” Cz.ii

arcydzieła muzyki od romantyzmu do współczesności.


