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Czym jest „FILHARMONIA malucha”?

„FILHARMONIA malucha” to cykl czterech koncertów w roku kalendarzowym

(zgodnych z czterema porami roku):

n Koncert Wiosenny

n Koncert Letni

n Koncert Jesienny

n Koncert Zimowy

Charakterystyczne cechy „FILHARMONII malucha”:

n specjalnie dobrana muzyka poważna i rozrywkowa, która pozwala się odprężyć i wyciszyć,

a jednocześnie wprowadzić w stan jednoczesnej gotowości (tzw. stan „odprężonej gotowości”) =>

=> Rada Programowa złożona z ekspertów w dziedzinie muzycznej edukacji wczesnodziecięcej;

n muzyka dosłownie na „wyciągnięcie ręki”, gdyż dzieci (z rodzicami) siadają na scenie wśród muzyków;

n podczas koncertu prezentują się profesjonalni muzycy (bo dziecko potrzebuje „bogatej w witaminy”

strawy muzycznej), którzy z bliska prezentują swoje instrumenty;

n oprócz obcowania z żywą muzyką w wirtuozowskim wykonaniu, dzieci uczestniczą w zabawach

muzyczno-rytmicznych.

n środowisko koncertów jest dostosowane do potrzeb i percepcji maluchów, niemowlaków i dzieci

w brzuszkach oraz ich rodziców;

n na terenie budynku zlokalizowane jest "Muzyczne Miasteczko" dla co bardziej niecierpliwych i

podenerwowanych maluchów, w którym można jednocześnie łączyć słuchanie muzyki z rozwojem

zdolności plastycznych;

n liczne udogodnienia dla najmłodszych i ich rodziców (m.in. parking dla wózków, stanowisko do

przewijania dzieci, kawiarnia).

n dla rodziców w ramach koncertu odbywają się działania w ramach edukacji rodzicielskiej.

Pomysłodawca projektu i organizator

Pomysłodawcą i organizatorem koncertów jest Szkoła Muzyczna YAMAHA w Katowicach

i Zielonej Górze – eksperci w dziedzinie muzycznej edukacji wczesnodziecięcej.

Do zorganizowania „FILHARMONII malucha” skłoniły nas liczne obserwacje i doświadczenia

własne, z których wynika absolutnie kluczowa rola MUZYKI w rozwoju dziecka. Naukowcy

już dawno udowodnili, że słuchanie muzyki klasycznej - zwłaszcza barokowej i klasycznej - już

od pierwszych chwil życia wpływa na rozwój inteligencji dziecka, usprawnia czynności jego

mózgu oraz przede wszystkim rozwija jego zmysły wzroku, słuchu, czucia, dotyku, pamięci.

Badania wykazują, że słuch rozwija się jeszcze wcześniej, bo już w okresie prenatalnym. Węgier

Zoltán Kodály - kompozytor i pedagog, który zreformował system nauczania muzyki w

szkolnictwie węgierskim stwierdził, że „edukacja muzyczna powinna rozpocząć się 9 miesięcy

przed urodzeniem matki”.

"FILHARMONIA malucha"  jest  okazją do  tego,  aby  wspólnie  z  dzieckiem  wybrać się na

koncert i w odpowiednich, przystosowanych dla najmłodszych dzieci (0-6 lat) warunkach

wspólnie przeżywać radość ze słuchania muzyki.
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