Cykl audycji muzycznych przygotowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Po świecie zaczarowanych dźwięków będą oprowadzać muzycy,
grający na różnych instrumentach – zainspirują, rozbudzą wyobraźnię, dając małym
słuchaczom radość obcowania z muzyką. Nie zabraknie też aktywnego uczestnictwa dzieci
poprzez wspólną zabawę.
WRZESIEŃ – CZY WARTO WIERZYĆ SKRZATOM ?
Rozpoczniemy od wakacyjnych wspomnień. Muzyka celtycka przeniesie nas na „Zieloną
Wyspę”. Będzie muzyczną ilustracją legend o irlandzkich wróżkach i ich zwyczajach, o
skrzatach, które żyją w lesie i pilnują garnków wypełnionych złotem.
PAŹDZIERNIK – PORY ROKU MALOWANE DŹWIĘKIEM
Świat wokół nas jest pełen dźwięków, a wiele z nich znalazło swoje dosłowne odbicie
w muzyce. „Odgłosy natury” np. ptasi śpiew, burzę, wiatr, płynący strumień, spróbujemy
odnaleźć w muzyce ilustracyjnej różnych kompozytorów, m.in. A.Vivaldiego.
LISTOPAD – PLANETA PEŁNA PIOSENEK
Niezwykła podróż do wielu znanych miejsc z popularnych bajek i seriali animowanych.
Gwarantujemy dobrą zabawę przy melodyjnych dziecięcych piosenkach, a niektóre z nich
z pewnością zaśpiewamy razem.
GRUDZIEŃ – W ŚWIĄTECZNYCH TONACH NA SAKSOFONACH
Na grudniowej audycji słuchać będziemy ciekawego instrumentu dętego – saksofonu.
To jeden z najbardziej lubianych i popularnych instrumentów dętych drewnianych.
Będą rytmy jazzowe, taneczne ale też, w oczekiwaniu na święta, zabrzmią kolędy.
STYCZEŃ – POD NIEBEM PARYŻA
Zapraszamy na piękny muzyczny spacer po magicznym mieście Paryżu. Opowiemy
o dzielnicy artystów Montmartre, gdzie można posłuchać walczyków granych ma akordeonie,
spotkamy dzwonnika z Notre Dame a na zakończenie - zatańczymy kankana.
LUTY – TAŃCZĄCY SMYCZEK
Niezwykle ważnym elementem skrzypiec, altówki, wiolonczeli czy kontrabasu jest smyczek.
Co je łączy, co różni, czy zawsze były takie same i jak „smyczkowanie” wpływa na charakter
muzyki. A może uda się zagrać bez smyczka?
MARZEC – MUZYCZNY ZEGAR
Jak szybko ma być grana muzyka? Co oznaczają włoskie słowa: adagio, presto, moderato?
Co to jest metronom? Omówimy ważny element w muzyce – tempo, powiemy jak wpływa
na charakter utworu i zilustrujemy to ciekawą, różnorodną muzyką.

KWIECIEŃ - KONTRABAS KONTRA…BAS
Tajemniczy, wszechstronnie uzdolniony - kontrabas, doskonale czuje się w Filharmonii,
jak i w klubie jazzowym. Bas – tajemniczy głos, doskonale czuje się w operze, jak i na
estradzie. Zapraszamy na muzyczny turniej instrumentu smyczkowego i ludzkiego głosu.
MAJ – CZAROWNICE I CZARODZIEJE
Audycja w atmosferze czarów i baśniowej historii. Wesołe trolle wędrują przez europejskie
drogi, lasy i czarodziejskie góry, zamki i chatki, aby odnaleźć magiczny kamień, który
zapewni im istnienie.
CZERWIEC - TANECZNYM KROKIEM NA WAKACJE
Dokąd na wakacje? Drogowskazem niech będzie polski folklor - nasze tańce ludowe. Niech
zaprowadzą nas w różne regiony Polski: w góry, na Kujawy, na Mazury. Ludowym krokiem
więc zakończymy nasze spotkania w krainie muzyki.
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