
AUDYCJE MUZYCZNE

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
LUTY - CZERWIEC 2022



wspieranie rozwoju i aktywności muzycznej dzieci, 
wzbudzenie zainteresowania muzyką,
rozwijanie wyobraźni i słuchu muzycznego

obcowanie z muzyką prezentowaną przez profesjonalnych muzyków,
aktywizacja do udziału w zabawach,
oswajanie z brzmieniem instrumentów,
wykorzystywanie instrumentów perkusyjnych.

sylwetkami i twórczością najbardziej znanych kompozytorów,
różnymi formami muzycznymi i tańcami,
muzyką z różnych stron świata.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza szkoły podstawowe do
wspólnego muzykowania w ramach interaktywnych spotkań

edukacyjnych.
 

NASZE CELE:

NASZE METODY:

Wszystkie spotkania prowadzone są w sposób przystępny i swobodny,
dostosowując je do wieku uczniów szkół podstawowych w klasach I - IV.

Podczas koncertów uczniowie zostają zapoznani z:

Chcemy, aby  spotkania te były dla dzieci miłą formą spędzania czasu,
mając jednocześnie na uwadze ich rozwój oraz edukację w zakresie
sztuki muzycznej. 

IDEA KONCERTÓW DLA DZIECI



PROGRAM Audycji muzycznych
TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

SERCE UKRYTE POMIĘDZY DŹWIĘKAMI
Miłość… uczucie, któremu nie mogli się oprzeć
nawet najwięksi kompozytorzy. Wielu z nich
zapisywało swoje uczucia na pięciolinii, za pomocą
dźwięków, by poprzez emocjonalne kompozycje
trafić do serc wybranek. W tym chłodnym miesiącu
ocieplimy nasze serca i zapoznamy się z utworami
oraz kompozytorami epoki romantyzmu. 

LUTY'22

MARZEC '22 
W LEŚNEJ GĘSTWINIE 

Puk, puk! – to chyba dzięcioł. A tam, w zaroślach
słychać rechot żab. To wiosna!!! Piękno i potencjał
natury zauważali przez wieki kompozytorzy,
czerpiąc z niej inspirację do swojej twórczości.
Zdecydujemy, który instrument najlepiej naśladuje
szum wiatru, a który brzmi jak śpiew ptaków.
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MUZYKA Z GŁĘBI
Morza, rzeki, oceany… Dźwięki zmienią się we
wszystkie odcienie błękitu. Czeka nas wyprawa na
głębokie wody – zarówno z mniejszymi falami, jak i
potęga żywiołu. Usłyszymy syreni śpiew, szum fal, a
wielki błękit i lazurowe wybrzeże to obrazy, które
namalują nam barwy dźwięków.

KWIECIEŃ'22

MAJ '22 SŁOŃCE, POMARAŃCZE I… FLAMENCO!
Jak maj, to i skwar… Udajemy się do kraju pełnego
ognistej muzyki i promieni andaluzyjskiego słońca,
czyli Hiszpanii. To nie tylko gitara i kastaniety, ale
również bardzo temperamentny taniec – flamenco.
Przygotujmy się na energetyczne połączenie tańca i
muzyki. 

CZERWIEC '22 JAKIE DŹWIĘKI W ZACZAROWANYCH
SKRZYPCACH MIESZKAJĄ?

Ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym przeniesie
nas w świat legend. Przedstawimy legendę o Flisaku,
który swoją grą na skrzypcach ocalił mieszkańców
średniowiecznego miasta przed plagą żab. Usłyszymy
utwory, jakie wykonałby nasz bohater, gdyby zaczął
podróżować w czasie.



PROWADZENIE KONCERTÓW - NINA SALAMON

CZAS TRWANIA AUDYCJI - godzina lekcyjna (45 min.) lub 30 min.
KOSZT - 300 zł brutto

udział w otwartych próbach generalnych,
oprowadzania po siedzibie orkiestry,
przygotowanie spersonalizowanej oferty na potrzeby placówki.

 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
na wydziale Jazzu, Dyrygowania i Edukacji Muzycznej. Prowadzi zespół
wokalny "Wrzos" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sicienku. W
Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej pracuje na stanowisku
konferansjerki ds. audycji muzycznych i projektów edukacyjnych.

Proponujemy również:

Zapraszamy do współpracy.

KONTAKT

Nina Salamon                                                                   Alina Reut
tel.: 56 644 83 07                                                              tel.: 56 644 83 77
kom:. 602 253 003                                                            kom. 602 253 809
audycje@tos.art.pl                                                           edukacja@tos.art.pl 
           

                                                             
www.tos.art.pl
FB: TorunskaOrkiestraSymfoniczna
IG: @torunska_orkiestra

INFORMACJE DODATKOWE


