KONCERT NA POWITANIE WIOSNY
Muzyka jest z natury

KONCERT Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA DZIECKA

27 kwietnia 2018
godz. 11.00 – KLASY I- III SP

Środa, 30 maja 2018 r.
godz. 9.30 – PRZEDSZKOLA i KLASY I-III SP
godz. 11.00 – KLASY IV-VI SP

Zespół Muzyki Dawnej
Konfraternia Caper Lublinensis
Program:
H. I. F. von Biber – Sonata representativa
A. Vivaldi – Cztery pory roku
itając muzyką wiosnę pozostaniemy
w konwencji spotkań z muzyką od
tzw. ,,Kuchni”. Podczas koncertu dzieci
usłyszą nie tylko odgłosy, które niesie wiosenna przyroda, ale ilustracje muzyczne zawarte
we wszystkich Porach Roku, które w mistrzowski
sposób zapisał Antonio Vivaldi. Muzycy dźwiękiem opiszą: śpiew ptaków, odgłosy padającego
deszczu, porywistego wiatru czy burzy. Uporczywe powtarzalne dźwięki instrumentów smyczkowych odmalują bzyczenie owadów. Nie zabraknie obrazów zimowych w postaci skrzypiącego
śniegu, bawiących się dzieci, czy łyżwiarzy kreślących figury na lodzie.

W

DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI
I PLASTYKI
Warsztat kompozytorski
Piotra Selima
Wtorek, 15 maja 2018 r.

K

godz. 9.30 – KLASY IV-VI SP

im jest kompozytor, jak tworzy, co go inspiruje, czego potrzebuje do pracy? Na te
i inne pytania odpowie sam twórca Piotr
Selim, znany szerokiej publiczności, lubelski
kompozytor. Uczniowie zobaczą proces twórczy
utworu wokalno - instrumentalnego. Do ilustracji
swoich dokonań twórczych kompozytor zaprosił
muzyków instrumentalistów - kwartet smyczkowy oraz chór.

Dyrektor Naczelny / Managing Director – Jan Sęk
Dyrektor Artystyczny / Musical Director – Piotr Wajrak

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
im. H. Wieniawskiego w Lublinie
Czeng Czau – dyrygent

Program:
W.A. Mozart – Koncert na flet i harfę KV 299
J. Haydn – Koncert na trąbkę i orkiestrę Es dur Hob VIIe:1
B. Britten – Young Person’s Guide to the orchestra
M. de Falla – Suita nr 2 z baletu ,,Trójgraniasty kapelusz”
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ONCERT - jest zarazem muzycznym wydarzeniem jak i formą utworu muzycznego.
Jaka jest różnica między tymi pojęciami tego
młodzi słuchacze dowiedzą się podczas koncertu
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym
dniu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii zabrzmi
w bardzo ciekawym i różnorodnym repertuarze
m.in. koncert podwójny na flet i harfę oraz koncert
na trąbkę. W naszym muzycznym wydarzeniu Orkiestra zaprezentuje się również w całym wachlarzu piękna drzemiących w niej barw. O muzyce
natomiast opowie sam dyrygent.

ŚWIĘTO MUZYKI
Czwartek, 21 czerwca 2018 r.
godz. 9.30 – PRZEDSZKOLA i KLASY I-III SP
godz. 11.00 – KLASY IV-VI

J

uż po raz kolejny zapraszamy do Filharmonii na wspólne świętowanie muzyki. W tym
roku na scenie pojawią się laureaci nagród
Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie muzyki, którzy często są rówieśnikami, a nawet kolegami naszych widzów. Koncert w którym
dzieci poznają różnorodne style i gatunki muzyczne od rozrywkowej po klasyczną, utrzymany będzie w konwencji dużej interakcji z publicznością,
wspólnego muzykowania i pochwały dla muzyki.
Rezerwacja biletów:
cena: 15 zł za dziecko, opiekunowie bezpłatnie
tel. 504 303 956, 81 53 15 114,
e-mail: edukacyjne@filharmonialubelska.pl
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Oferta koncertów edukacyjnych 2017/2018

przedszkola
i SZKOŁY
PODSTAWOWE

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,
Nauczyciele i Wychowawcy!

D

ostrzegając obszar wspólnych zainteresowań na płaszczyźnie propagowania i upowszechniania muzycznych form edukacji
wśród dzieci i młodzieży, Filharmonia Lubelska
wzorem lat ubiegłych zaprasza wszystkie Szkoły
i Przedszkola z Lublina i terenu Województwa Lubelskiego do współpracy mającej na celu stworzenie szerokiej oferty KONCERTÓW EDUKACYJNYCH DLA DZIECI, które pozwolą Państwu w sposób barwny i urozmaicony zrealizować podstawę
programową. Proponowane przez Filharmonię
koncerty, są swoistą LEKCJĄ MUZYKI, prezentują żywą muzykę omawianą w sposób przystępny
i ciekawy, dopasowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Młodzi słuchacze prowokowani do
aktywnego udziału w koncercie poszerzają swoją
wiedzę o instrumentach, kompozytorach, formach
i stylach muzycznych oraz budują potrzebę obcowania z muzyką w życiu codziennym. Realizując
powyższe wartości organizujemy koncerty o tematyce patriotycznej i narodowej, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Muzyki, Św. Mikołaja,
czy pierwszego dnia wiosny. Zapraszamy także
na otwarte próby orkiestry czy koncerty dotyczące
konkretnych zagadnień muzycznych.
Żywimy ogromną nadzieję, że oferta koncertowa Filharmonii Lubelskiej stanie się dla Państwa
niezbędnym narzędziem dla realizacji podstawy
programowej i uzupełnieniem lekcji muzyki oraz
innych przedmiotów pokrewnych.

Zapraszamy do udziału
w naszych koncertach,
oczekujemy na Państwa propozycje,
opinie i współpracę.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI
Poniedziałek, 2 października 2017r.,
godz. 9.30 • PRZEDSZKOLA i KLASY I- III SP,
godz. 11.00 – KLASY IV-VI SP
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października obchodzimy na całym świecie
Międzynarodowy Dzień Muzyki. Włączając
się w obchody tego święta chcemy pokazać
jak ważna jest muzyka w życiu człowieka. Poprzez
utwory, które zabrzmią w koncercie, dzieci poznają
różne formy muzyczne czy brzmienia orkiestry mające swoje źródło w sposobach wydobycia dźwięku. U początku sezonu warto aby młodym słuchaczom przypomnieć podstawowe zagadnienia muzyczne jak koncert, orkiestra i jej skład czy rodzaje
i grupy instrumentów.

Dzień z Haydnem
Poniedziałek, 19 marca 2018 r.
godz. 9,30 – kl. IV-VI SP
Zespół Muzyki Dawnej
Konfraternia Caper Lublinensis

KONCERT PATRIOTYCZNY
Czas mazurka

Przemysław Fiugajski – dyrygent

Poniedziałek ,13 listopada 2017r.
godz. 9.30 • PRZEDSZKOLA

Program:
Symfonia nr 6 „Poranek”
Symfonia nr 7 „Południe”
Symfonia nr 8 „Wieczór”
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azurki, mazury i oberki tym razem zabrzmią tylko dla najmłodszych melomanów. Postaramy się zatańczyć je wspólnie
z naszymi gośćmi. Ponieważ rytmy tańców narodowych drzemią najgłębiej naszej muzycznej tożsamości, to rozpoznajemy je bezbłędnie i odczuwamy jako własne. Tańce narodowe kształtują naszą
tożsamość muzyczną oraz językową.

KONCERT MIKOŁAJKOWY
Środa, 6 grudnia 2017r.
godz. 9.30 – PRZEDSZKOLA
godz. 11,00 – KLASY I-III SP
Robert Grudzień – organy
Sławomir Niemiec – flety, skrzypce, trąbka
nakiem zbliżającego się Mikołajowego zaprzęgu są zazwyczaj dzwonki, to wiedzą
wszyscy. Czy jednak uda nam się odnaleźć
inne ciekawe instrumenty w otoczeniu Mikołaja,
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na jakich instrumentach grają wywodzące się
z świeckiej tradycji Śnieżynki i Elfy, pomocnicy
Świętego Mikołaja. Jak brzmią niebiańskie instrumenty? przecież jak mówi tradycja był Biskupem, a za swoje dobre życie został świętym. Podczas koncertu prowadzeni muzyką postaramy się
rozwikłać jego sekret. Zdradzę tylko, że w zaprzęgu św. Mikołaja zabrzmią w swoim majestacie organy, dzieci usłyszą różnego rodzaju instrumenty dęte: trąbkę, flety oraz strunowe.
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nstrumenty, które możemy zobaczyć w dzisiejszej orkiestrze nie zawsze tak wyglądały.
Ich brzmienie przez lata ulegało zmianom
i muzycznej ewolucji. Warto ten fakt uświadomić młodym słuchaczom, zwłaszcza że muzyka,
która zabrzmi tego poranka niesie ze sobą wiele
ilustracyjnych ciekawostek i zabiegów kompozytorskich. Ten koncert, a właściwie próba generalna zaciekawi również z tego powodu, że da
możliwość uczniom podpatrzenia pracy dyrygenta i muzyków od kuchni. Istotnym jest fakt,
że na muzycznej scenie zasiądzie orkiestrą historyczną, czyli taką, która stara się grać zgodnie z ówcześnie panującym sposobem gry oraz
brzmienia.

