
       Organizatorem wydarzenia jest 
      Szkoła Muzyczna Yamaha w Pile 

   i
              Regionalne Centrum Kultury w Pile 

           „Wychowanie poprzez muzykę jest najwyśmienitrzą formą, ponieważ 
rytm i harmonia najgłębiej wnikają do wnętrza duszy przekazując swoją estetykę  
i delikatność”.
                                                                                                   (SOKRATES)

Doświadczamy jej na co dzień, to przez nią i w niej tworzy się nasz świat przeżyć 

i wzruszeń. To właśnie Muzyka jest przesłaniem „Filharmonii Maluszka”. 

Muzyka klasyczna, która wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, dostarcza nowych 

doświadczeń, a wreszcie uczy.

Częste zwracanie się do dziecka jeszcze przed narodzinami, stymulowanie 

odpowiednią muzyką od chwili narodzin wpływa na wszechstronny rozwój zdolności 

słuchowych, które łączą się  z uczeniem mowy. Słuchanie muzyki wpływa na rozwój 

inteligencji dziecka, poprawia koncentrację, rozbudza wszystkie zmysły. 

Słuch muzyczny jest jednym z najintensywniej rozwijających się zmysłów 

u człowieka. Niemal całkowitą dojrzałość osiąga już w okresie prenatalnym.

Koncerty „Filharmonii Maluszka” to spotkania z muzyką klasyczną  

(nie koniecznie poważną), odbywające się cyklicznie według pór roku,  

a skierowane są do dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia. Wykonawcami koncertów są 

profesjonalni muzycy, a na każdym z nich prezentują się inne składy wykonawcze. 

Koncerty odbywają się w specjalnie przystosowanej dla najmłodszych Sali Wielkiej 

Regionalnego Centrum Kultury i trwają do 60 minut. 

Koncerty „Filharmonii Maluszka” są doskonałą formą muzycznej edukacji 

najmłodszych oraz niepowtarzalną okazją do tego by wspólnie z dzieckiem przeżywać 

radość z słuchania muzyki.

Na potrzeby koncertów „Filharmonii Maluszka” w holu głównym RCK powstaje 

PARKING dla wózków i MUZYCZNY KĄCIK w którym można spędzić kreatywnie czas 

przed lub po koncercie. Filharmonię Maluszka cechuje dostosowanie treści do możliwości 



percepcyjnych dzieci, stała interakcja z uczestnikami, zabawa i swobodna atmosfera. 

BILETY:
Bilety na koncerty są do nabycia w kasie RCK w cenie 15zł dorosły 

i 10 zł dziecko powyżej 1 roku życia.

PORADY:
Prosimy o przybycie ok. 20 min przed koncertem. Pozwoli to Państwu na zakup 

biletów lub na okazanie biletów zakupionych wcześniej, jeśli jest taka potrzeba skorzystać 

z szatni, zająć miejsce na PARKINGU dla wózków,wyłączyć telefon, czy znaleźć swoje 

miejsca na widowni. Prosimy pamiętać, że jeśli nie uda się Państwu zdążyć na czas, będą 

musieli Państwo poczekać w foyer, aż przerwa w koncercie będzie na tyle długa, aby 

zdążyć dotrzeć do swojego miejsca.

Podczas koncertów nie można robić zdjęć, ani ich nagrywać. Nie tylko powoduje to 

zamieszanie na scenie i przeszkadza innym melomanom, ale łamie również prawa 

autorskie. Możliwość taką będą mieli Państwo po koncercie. 

  

           "Filharmonia Maluszka" to coś więcej, niż tylko zwykły koncert.

      Przekonajcie się Państwo sami. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

              A to dzięki Nim odbywają się koncerty Filharmonii Maluszka:

                                                                                

                   



:

                   

     DZIĘKUJEMY !


