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1.

SKARBY REGIONU
Cudze chwalicie, a swego nie znacie!

2.

Z FORTEPIANEM W ROLI GŁÓWNEJ
Z Żelazowej Woli do Paryża.
Śladami Fryderyka Chopina.

3.

ŚWIĘTA W NAS!
Zimowa podróż szlakiem świątecznych zwyczajów.

4.

WYPRAWA W ANDY
Wyjątkowi goście i muzyczna podróż
do Ameryki Południowej.

5.

MUZYKA NASZYCH SĄSIADÓW
Poznajmy kulturę muzyczną krajów
sąsiadujących z Polską!

6.

POEZJA W MUZYCE, MUZYKA W POEZJI
Czy muzyka może być poetycka,
a poezja muzyczna?

7.

MUZYKA I PRZYRODA
Otaczający nas świat pełen jest przeróżnych
dźwięków. Odkryjmy je razem!

8.

MUZYKA DUŻEGO EKRANU
A gdyby tak w filmie zabrakło muzyki?

Organizatorem koncertów z cyklu Muzomobil
jest Pro Sinfonika, działająca pod skrzydłami
Filharmonii Poznańskiej.
Pro Sinfonika, to zespół animatorów kultury,
prowadzących działalność edukacyjno-artystyczną.
JAK PRZEBIEGA KONCERT:
• 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 dostosowana jest do wieku słuchaczy
(specjalna oferta dla klas 1-3);
• 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;
• Dyrekcja Filharmonii Poznańskiej zastrzega
sobie prawo do zmian tematów oraz terminów
koncertów;
• Filharmonia zastrzega sobie również prawo do
zerwania umowy, w przypadku braku płatności za
faktury z dwóch ostatnich miesięcy.
MUZOMOBIL TO:
• dobra zabawa z dobrą muzyką
• okazja do poznania innych kultur
• obudzenie wyobraźni
• spotkania z ciekawymi ludźmi
• niepowtarzalna atmosfera
Wszystko to w ciągu 45 minut, raz w miesiącu,
przez cały rok szkolny!

Zapraszamy do współpracy szkoły
wszystkich poziomów nauczania
i domy kultury.
Jesteśmy otwarci na różne formy
współdziałania, a szczegółowe informacje
o naszych przedsięwzięciach można
znaleźć na stronie www.prosinfonika.eu
i facebook.com/prosinfonikapoznan

OFERTA KONCERTOWA DLA SZKÓŁ
W SEZONIE 2020/21
1. Koszt jednego koncertu – 350,00 zł – związany jest
z podpisaniem przez szkołę porozumienia na cykl
8 koncertów. Przewidujemy możliwość realizacji innej
liczby koncertów, po uprzednim ustaleniu
2. Koszt jednego koncertu dla najmłodszych – 300,00 zł
3. Organizujemy koncerty nadzwyczajne.
Koszt ustalany jest indywidualnie
4. Nie pobieramy opłat za cały cykl koncertowy. Płatność
regulowana jest przelewem, po każdym koncercie
5. Wystawiamy faktury

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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