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Elbląska Orkiestra Kameralna kolejny raz zrealizuje koncerty edukacyjne dla najmłodszych w
ramach programu konkursowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura
dostępna”. Pierwsza odsłona już 15 września.
Wydarzenia w ramach cyklu „Muzyka dla ucha Malucha II” są skierowane do najmłodszych
słuchaczy – przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi. W tym
roku w programie wezmą udział dzieci z Elbląga.
Celem cyklu jest przekazanie dzieciom wiedzy muzycznej, zachęcenie do własnych poszukiwań
w obszarze tej dziedziny sztuki oraz pobudzenie ich kreatywności i wyobraźni muzycznej.
Program każdego z pięciu koncertów został przygotowany tak, aby dzieci otrzymały jak
największą dawkę wiedzy w jak najprzyjemniejszej formie. Dzieci dowiedzą się m.in. jak działa
szklana harfa, zbudowana z kieliszków, poznają kroki dawnych tańców, czy odkryją związki
między muzyką i sztukami plastycznymi. Zagrają też na kopiach historycznych instrumentów.
- Do udziału w tegorocznej edycji projektu EOK zaprosiła elbląskie instytucje kultury, takie jak
Elbląskie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Dawnej „Toccata”, Młodzieżowy Dom Kultury czy
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. Wierzę, że jeśli połączymy siły, stworzymy coś
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naprawdę pięknego, ciekawego i wartościowego – mówi Dyrektor Naczelna Elbląskiej Orkiestry
Kameralnej, Bożena Sielewicz. – Dziecięca wyobraźnia nie zna granic, nie krępujmy jej i
postarajmy się, aby swobodnie się rozwijała – tak jak wrażliwość muzyczna. Pierwsza edycja w
2016 cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, cieszymy się więc, że możemy realizować
program i w bieżącym sezonie artystycznym.
„Muzyka dla ucha Malucha II” obejmuje dziesięć wydarzeń (dziesięć koncertów) –
multimedialnych, interdyscyplinarnych spektakli, w których udział wezmą niemal trzy
tysiące dzieci. Koncerty odbędą się w okresie wrzesień-grudzień 2017, w Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych, każdego koncertowego dnia o 9:00 i 11:00.
Wstęp na koncerty jest wolny.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik
Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. z o.o. ; Sp. J., Toyota Knedler
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