
KONCERT
SUPLEMENT

Charlie Chaplin, Cyrk
KONCERT

SUPLEMENT

Charlie Chaplin, Cyrk

PRO
SINFONIKA

MUZOMOBIL

Program koncertów  
Muzomobil – Kolorowe Nutki  
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FILHARMONIA POZNAŃSKA  
– PRO SINFONIKA
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tel. +48 61 853 71 07
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Tomasz Ilmer
tilmer@filharmoniapoznanska.pl
tel.: 609 009 632

OFERTA KONCERTOWA DLA PRZEDSZKOLI  
I SZKÓŁ 1-3 W SEZONIE 2022/2023

1.  Koszt jednej audycji - 300,00zł* – 
związany jest z podpisaniem przez 
szkołę porozumienia na cykl 9 koncertów. 
Przewidujemy realizację innej liczby 
koncertów, po uprzednim ustaleniu

2.  Oferujemy koncerty nadzwyczajne.  
Koszt ustalany jest indywidualnie

3.  Nie pobieramy opłat za cały cykl koncertowy 
z góry. Płatność regulowana jest przelewem,  
po koncercie, na podstawie faktury.

* na terenie powiatu poznańskiego  
dojazd GRATIS

Drodzy Nauczyciele, Opiekunowie, Rodzice,

korzystając z wieloletniego doświadczenia 
wiemy ile radości daje dzieciom  

obcowanie z muzyką.  
Co roku widzimy, jak nasza najmłodsza 

publiczność żywo reaguje na kontakt 
ze wspaniałymi dziełami muzycznymi, 

instrumentami i opowieściami o muzyce.

Jako dział edukacji muzycznej Filharmonii 
Poznańskiej – Pro Sinfonika organizujemy 

koncerty i audycje dla najmłodszych. 

Gwarantujemy zarówno wysoki poziom 
artystyczny naszych audycji,  

jak też dostosowanie prezentowanych 
utworów i treści do wieku słuchaczy  

oraz ich wrażliwości. 

Audycje adresowane są do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Przeciętny czas ich trwania to 30 minut, 
jednak każdą grupę odbiorców traktujemy 

indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy!

55. SEZON PRO SINFONIKI

TAJEMNICZE ZAKLĘCIA 
MUZYKI



Tajemnicze  
Zaklęcia Muzyki 

 1. WITAMY W KRAINIE 
MUZYKI

 2. PACZKA  
W POINTACH

 3. ANIELSKIE  
GŁOSY

 4. ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE, CZYLI 
PRZEBOJE PRZEDSZKOLAKA 

 5. WIOSENNE  
TRELE-MORELE

 8. KARNAWAŁ  
ZWIERZĄT 

 7. PAN ŚWIERSZCZ  
W KOSMOSIE 

 6. OPOWIEŚĆ  
Z BOLLYWOOD

9. SŁOŃCE  
AFRYKI 

Drodzy Przyjaciele,

przed nami kolejny rok wspólnych wędrówek
po zaczarowanej Krainie Muzyki. Nasz pełen
dźwięków Muzomobil przemierzy Wielkopolskę
wzdłuż i wszerz, aby przywieźć Wam niezwykłe
świerszczowe opowieści. A niespodzianek
w sezonie 2022/2023 będzie co niemiara! 

Nasza muzyczna rodzina jest już bardzo duża,
a nowych melomanów wciąż przybywa. Mamy
nadzieję, że także w tym sezonie, wraz z Panem
Świerszczem i jego przyjaciółmi, powędrujemy
wspólnie do Krainy Muzyki.

Muzyczne spotkania adresujemy do bardzo młodej
publiczności, zarówno stałych odbiorców, jak
również tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją
przygodę z muzyką. Każdą grupę słuchaczy
traktujemy indywidualnie, modyfikując programy
wedle wieku i możliwości odbioru.

Do zobaczenia podczas koncertów,
Świerszcz Świerszczyński


