
 PO PARTYTURZE

PALCEM
Cykl koncertów dla dzieci



12.06.2022
BIEGA LATO GORĄCE, 

ZBIERA KWIATKI PACHNĄCE

Sala Kameralna CKK Jordanki

godz. 15:00 (dla dzieci 0-6 lat) 

         i 17:00 (dla dzieci 7-11 lat)

Wystąpią: Zespół DIXIE BROTHERHOOD

Swing, Blues i Jazz!

W czerwcu, za sprawą znakomitych instrumentalistów z zespołu 

Dixie Brotherhood, przeniesiemy się na przedmieścia Nowego 

Orleanu. Pierwsze skrzypce tym razem zagrają trąbka, klarnet, 

puzon, banjo, tuba i perkusja, co w połączeniu ze znakomitymi 

aranżami z klasyki gatunku oraz filmowego materiału z polskich 

filmów stanowi gwarant wyśmienitej zabawy - zarówno dla tych 

małych, jak i tych większych.

W programie m.in.

When the Saints Go Marching In 

Podróż za jeden uśmiech

Sweet Georgia Brown

Basin Street Blues

Indiana
All of Me
I've found a new Baby

Royal Garden Blues



Nie… to nie sen! To się dzieje naprawdę, z nami przecież wszystko jest możliwe!
W lipcu zabierzemy Was w muzyczną podróż dookoła świata i to …w zaledwie kilkadziesiąt minut. Jedyne czego potrzebujecie to duża dawka wyobraźni, niesłabnący zapał w odkrywaniu nowych przestrzeni i uśmiech na twarzy. To, co – możemy ruszać w najodle-glejsze zakamarki kuli ziemskiej?  

W programie
 gorące rytmy z różnych stron świata

10.07.2022
DOOKOŁA ŚWIATA 
I JESZCZE DALEJ
Sala Kameralna CKK Jordanki
godz. 15:00 (dla dzieci 0-6 lat) 
         i 17:00 (dla dzieci 7-11 lat)
Wystąpią: Q-rek Band



Lubicie muzykę filmową? My też! I już nie możemy się doczekać sierpnio-

wego wydarzenia w ramach projektu! Znakomity zespół – Orkiestra 

mandolinowa „Campanella”, który przywiezie ze sobą rzadko spotykane 

instrumenty – tytułowe mandoliny, dzwonki oraz banjo, wykona szlagiery 

muzyki filmowej, klasycznej i popularnej. Obowiązkowe nucenie pod 

nosem, energiczne pocieranie rąk i trzeźwy umysł – wszak koncert będzie 

miał formę quizu, do udziału w którym gorąco, jak na sierpień przystało, 

zachęcamy!

W programie
Vangelis – Chariots Of Fire
Sting – Fields of Gold
Y. Tiersen – J'y suis jamais allé
A. Kurylewicz – Polskie drogi
A. Silvestri – Forrest Gump
A. Badalamenti – Twin Peaks
H. Zimmer – Crimson Tide
I. Kamakawiwo'ole – Somewhere Over the Rainbow

J. K. Pawluśkiewicz – Dni, których nie znamy

T. Sygietyński – Dwa serduszka z filmu Zimna wojna

M. Lorenc – Taniec Eleny z filmu Bandyta

H. Zimmer – Tennessee z filmu Pearl Harbor

14.08.2022 
W ROLI GŁÓWNEJ MANDOLINA
Sala Kameralna CKK Jordanki
godz. 15:00 (dla dzieci 0-6 lat) 
         i 17:00 (dla dzieci 7-11 lat)

Wystąpią: Orkiestra mandolinowa „Campanella”

fot. A. Drelich



Nowy rok szkolny, a zarazem nasz nowy sezon artystyczny zaczniemy 
z ludowym przytupem, a tematem przewodnim będzie polska kultura.  
Poznamy podstawowe kroki polskich tańców narodowych, usłyszymy 
tradycyjny śpiew oraz charakterystyczne instrumenty muzyczne, użytko-
wane przez kapele ludowe.
W roli głównej zaprezentuje się folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca 
„MŁODY TORUŃ”, skupiający dzieci i młodzież z toruńskich szkół 
podstawowych, średnich oraz studentów uczelni wyższych.

W programie
 polskie tańce ludowe i narodowe

18.09.2022 
NA LUDOWĄ NUTĘ
Sala Kameralna CKK Jordanki

godz. 15:00 (dla dzieci 0-6 lat) 
         i 17:00 (dla dzieci 7-11 lat)

Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”
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Październikowy koncert poświęcony będzie umacnianiu więzi rodzinnych i udowodni Wam, że muzykować można całą rodziną, czerpiąc z tego przy okazji ogromną dawkę przyjemności. Nic tak przecież nie łączy ludzi jak wspólna pasja, która może być, według niektórych, spełnieniem marzeń. Artyści, którzy wystąpią przed Państwem muzykują bowiem całymi rodzinami i w ich przypadku bardzo zasadnym jest stwierdzenie, że muzyka jest mostem łączącym pokolenia, talent jest dziedziczny oraz, że inspiracją oraz doświadczeniem można (a nawet wypada) się wymieniać …do czego serdecznie zachęcamy !

16.10.2022 
DUZI, MALI ARTYŚCI
Sala Kameralna CKK Jordanki
godz. 15:00 (dla dzieci 0-6 lat) 
         i 17:00 (dla dzieci 7-11 lat)
Wystąpią: Marta, Maria, Hanna i Karol WroniszewscyEwa, Michał i Grzegorz RadziejewscyKasia, Małgosia, Piotrek i Radek MantheyMagdalena, Antek, Ignacy, Franek i Grzegorz Sikorscy



Huzarzy, ułani i żołnierze - to dzięki 

nim dzisiaj jesteśmy Polakami. Jak powszechnie 

wiadomo śpiew jest wyrazem głębokiej radości i wdzięczności, 

a w towarzyszeniu wszechogarniających instrumentów dętych, 

będących w posiadaniu i użytkowaniu przez muzyków Orkiestry 

Wojskowej z Torunia, oraz dzięki starannie wyselekcjonowanemu 

repertuarowi przeniesiemy się do czasów, gdzie muzyka podnosiła na 

duchu i pozwalała doceniać każdy kolejny dzień.

Dla tych, którzy już umieją czytać i będą chcieli pośpiewać razem 

z nami przygotujemy okolicznościowe śpiewniki.

W programie
Rotmistrz
Wizja SZYLDWACHA
Marsz pierwszej brygady
Jak białe orły
Pieśń o wodzu miłym
Ojczyzna
Póki Polska żyje w nas
Biały krzyż
Kocham wolność
Marsz wojsk lądowych

6.11.2022 
JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH 
JAKAŚ SIŁA
Sala Wielka Dworu Artusa 

godz. 15:00 (dla dzieci 0-6 lat) 
         i 17:00 (dla dzieci 7-11 lat)

Wystąpią: 
Olga Siemieniecka – śpiew
Mateusz Wiśniewski – śpiew
Dominik Sierzputowski – śpiew
Orkiestra Wojskowa w Toruniu
Joanna Krause – dyrygent
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4.12.2022 
MIKOŁAJKI SYMFONICZNIE
Sala Koncertowa CKK Jordanki 
godz. 16:00 

Wystąpią: 
Edyta Krzemień – śpiew
Mikołaj i para baletowa
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Sławomir Chrzanowski – dyrygent

Grudzień to taki czas w roku, kiedy 
każdy ucieka myślami do świątecz-
nych spotkań z rodziną i wspólnych 
zimowych wieczorów. No i prezen-
tów, rzecz jasna.
Finał projektu uświetnimy koncertem 
z udziałem całego składu Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej, która wykona dla 
nas znane i lubiane utwory związane 
z celebracją świąt. Będą też niespodzianki 
i …podobno wstępnie zapowiedział się już 
z wizytą w Toruniu pewien jegomość 
z Laponii.

fot. Ł. Ułanowski



Organizator

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Sponsor

Partner technologiczny

torunska_orkiestra

TorunskaOrkiestraSymfoniczna

Torunska Orkiestra Symfoniczna

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 622 88 05
www.tos.art.pl

Projekt plakatu: Agata Piątkowska

Bilety na koncerty cyklu w cenie  20 zł — dziecko, 30 zł — dorosły oraz na 
koncert Mikołajki Symfonicznie w cenie  30 zł — dziecko, 40 zł — dorosły, 
do nabycia:
— za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl
— w kasie CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3,  87-100 Toruń, 
     tel. +48 56 642 43 79, e-mail: kasa@tos.art.pl, czynnej w czwartki i piątki 
     w godz. 13.00-19.00 oraz na godzinę przed koncertem.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patroni medialni

Mecenas Strategiczny TOS Mecenas Kultury − Główny Sponsor


