Niedziela, 21 stycznia 2018 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
MŁODZI MELOMANI g.12,00
LUB-SMYKI g. 10,00

Niedziela, 15 kwietnia 2018 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
MŁODZI MELOMANI godz. 12,00
LUB-SMYKI godz. 10,00

Kolęda z babcią i dziadkiem

Filharmonia
i wielkie uderzenie

Orkiestra Kameralna i Chór
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie
Teresa Krasowska – dyrygent

TYCI FESTIWAL SPOTKAŃ KULTUR

Niedziela, 18 lutego 2018 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
MŁODZI MELOMANI g.12,00
LUB-SMYKI g. 10,00

EWA KUSZEWSKA
przygotowanie i prowadzenie koncertów

Ulepimy dziś bałwana
KWARTEMIA +

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
20–029 Lublin, ul. M. Curie–Skłodowskiej 5

Niedziela, 18 lutego 2018 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
LUB-SMYKI g. 10,00

Tańcowały dwa Michały
Grzegorz Pazik – baryton
Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian

Męski Zespół Śpiewaczy
,,Pojezierze”
MŁODZI MELOMANI godz. 12,00

Dzień z Haydnem

Zespół Muzyki Dawnej
„Konfraternia Caper Lublinensis”
Przemysław Fiugajski – dyrygent
Program:
Symfonia nr 6 „Poranek”
Symfonia nr 7 „Południe”
Symfonia nr 8 „Wieczór”

Niedziela, 17 czerwca 2018 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej

Sprzedaż biletów prowadzi
Kasa Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
ul. M. Curie–Skłodowskiej 5, 20–029 Lublin
telefony: 81 53 15 112, 81 53 15 118
Rezerwacje online: www.filharmonialubelska.eu
Rezerwacja e–mailem: bilety@filharmonialubelska.pl
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek–piątek w godz. 11.00–18.00
w powszednie dni koncertowe w godz. 12.00–19.00
soboty, niedziele, święta na 2 godziny
przed rozpoczęciem koncertu
Odbiór biletów wykupionych
i sprzedaż biletów zarezerwowanych
odbywa się do 30 minut przed koncertem.
Za ewentualne zmiany dat, programów, wykonawców
lub odwołanie koncertu z przyczyn od nas niezależnych
serdecznie Państwa przepraszamy.
Z uwagi na Prawo autorskie przypominamy
o całkowitym zakazie fotografowania
oraz nagrywania dźwięku i obrazu podczas koncertu.
Prosimy także o wyłączenie telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych emitujących dźwięk.

www.filharmonialubelska.pl

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

KONCERTY DLA DZIECI
W SEZONIE 2017/2018

Młodzi melomani
lub-smyki

Szanowni Rodzice!
Koncerty dla dzieci w Filharmonii Lubelskiej są
cyklicznym wydarzeniem skierowanym do młodej lubelskiej publiczności, rozpoczynając od tych
naj-najmłodszych. Promujemy ideę, że na kontakt
z wartościową muzyką nigdy nie jest za wcześnie,
a przyzwyczajenia słuchowe i udział w kulturze
od najmłodszych lat kształtuje kolejne pokolenia
świadomych odbiorców muzyki. Podczas niedzielnych spotkań młodzi melomani mają możliwość
słuchania muzyki wokalnej i instrumentalnej, a także aktywnego udziału w wykonywaniu muzyki poprzez grę na instrumentach czy wspólny śpiew.
Familijne spotkania z muzyką odbywają się
w niedzielne przedpołudnia w Sali Koncertowej
Filharmonii Lubelskiej. Z uwagi na wiek słuchaczy,
a co za tym idzie ich możliwości percepcyjne, koncerty zostały przygotowane w następujący sposób:

LUB-SMYKI

- koncert dla niemowląt i dzieci
młodszych od 0-3 lat.

Na czas koncertu muzyczna przestrzeń jest przygotowana z uwzględnieniem szczególnych potrzeb najmłodszych odbiorców sztuki. Dzieci
wraz z rodzicami i opiekunami słuchają koncertu
na scenie siedząc na specjalnie przygotowanych
dywanikach. Koncerty dla Smyków odbywają się
o godz. 10,00

MŁODZI MELOMANI - to melomani w wie-

ku od 4-12, którzy w ślad za dorosłymi, rodzicami- opiekunami, zasiądą na widowni aby wejść
w przestrzeń dojrzałego odbiorcy muzyki. Udział
w koncercie nie jest jednak pozbawiony interakcji
z prowadzącą i z muzykami. Młodych Melomanów
zapraszamy na koncerty w niedziele na godz. 12.00

IV FESTIWAL MUZ SŁOWIAŃSKICH
Niedziela, 24 września 2017 r.
Sala Koncertowa FL, ul. M.C. Skłodowskiej 5
MŁODZI MELOMANI godz.12,00
LUB-SMYKI godz. 10,00

Wszystko gra

Orkiestra św. Mikołaja

W

arsztaty dla dzieci prowadzone przez muzyków
Orkiestry św. Mikołaja. Skrzypce - skrzypią, bębny
- bębnią, piszczałki - piszczą, a struny - strunią? Skąd się
wzięła muzyka? Czy to dzieci wymyśliły instrumenty?
Kapela ad hoc - czyli próba odpowiedzi na zagadkę czy
na skrzypcach i basach trzeba się uczyć czy też można
od razu grać. Muzycy Orkiestry św. Mikołaja mają za sobą
dziesiątki występów i audycji edukacyjnych w szkołach
i przedszkolach. Mikołaje z Orkiestry grali koncerty dla
dzieci w Programie III PR i Filharmonii Narodowej w Warszawie, i Mikołajkach Folkowych,ale w Lubelskiej Filharmonii takie warsztaty poprowadzą pierwszy raz!

Niedziela, 12 listopada 2017 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
LUB-SMYKI godz. 10,00

Czas mazurka
Koncert patriotyczny

M

azurki, mazury i oberki tym razem tylko dla
naj-najmłodszych melomanów. Zatańczymy
je wspólnie z naszymi gośćmi oraz rodzicami. Mimo,
że rytmy tańców narodowych drzemią najgłębiej
naszej muzycznej tożsamości, to rozpoznajemy je
bezbłędnie i odczuwamy jako własne. Tańce narodowe kształtują tożsamość narodową, muzyczną
oraz językową.

Niedziela, 22 października 2017 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
MŁODZI MELOMANI g.12,00, LUB-SMYKI g. 10,00

Happy jazz

Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
MŁODZI MELOMANI godz.12,00
LUB-SMYKI godz. 10,00

Lublin Traditional Jazz Revival

P

ełna energii i ciekawe nowych doświadczeń muzyka jazzowa, który pozwoli młodym słuchaczom na
zabawę i uwolnienie emocji, jednocześnie traktując
dzieci bardzo serio.

Król instrumentów

Robert Grudzień – organy
Sławomir Niemiec – flety, skrzypce

Z

nakiem zbliżającego się Mikołajowego zaprzęgu
są zazwyczaj dzwonki, to wiedzą wszyscy. Czy jednak uda nam się odnaleźć inne ciekawe instrumenty
w otoczeniu Mikołaja? Na jakich instrumentach grają
- wywodzące się z świeckiej tradycji Śnieżynki i Elfy
- pomocnicy św, Mikołaja? Jak brzmią niebiańskie
instrumenty?, przecież jak mówi tradycja Św. Mikołaj
był Biskupem i za swoje dobre życie został świętym.
Podczas koncertu prowadzeni muzyką postaramy się
rozwikłać sekret św. Mikołaja. Zdradzę tylko, że w zaprzęgu św. Mikołaja zabrzmią w swoim majestacie organy oraz usłyszą różnego rodzaju instrumenty dęte:
trąbkę, flety oraz instrumenty strunowe.

