
 

  

A hírlevélben megjelenő cikkek, interjúk a www.pfz.hu oldalra hivatkozva utánközölhetőek. 

Csigaház 

Egy húron pendülünk? A Csigaház a Pannon 
Filharmonikusok óvódás korú (4-8 év) gyermekek 
részére induló sorozata. A zenés-játékos 
foglalkozások a Civil Közösségek Háza 
nagytermében kezdődnek, majd csigaházastól 
átköltöznek a hangversenyterembe, amely maga is 
egy nagy csigaformát, a belső fül csiga alakját 
szimbolizálja. A Csigaház tele van kincsekkel, 
ahogy a zene és a hangok is felfedezni való 
érdekességeket rejtenek. A Csigaház lakói, Csabiga 
és Csillaga a kisfiúk és kislányok játszópajtásaivá 
válva észrevétlenül, játék közben, interaktívan 
teszik természetessé a fül „megnyílását”: a zene 
kincseire való rácsodálkozás feletti örömöt.  

 

SzívDOBbanás 

Csabiga és Csillaga várja a gyerekeket 4 évestől 8 éves korig 2010. május 8-án, szombaton délután 15.00 
órától és 16.30 órától a Civil Közösségek Háza nagytermében (Szent István tér)! 
Közreműködnek a Pannon Filharmonikusok ütőhangszeres művészei. 

A foglalkozás gondosan felépített, a gyermekek szórakozását és játékos fejlődését segítő tematikán és 
módszeren alapul, ezért egy alkalommal max. 50 gyermek és kísérőjük vehet részt. 

Jegyek kizárólag elővételben kaphatók a Filharmónia irodában a Színház téren és a Cella Septichorában a Séta 
téren a Kioszk alatt. 
Jegyárak: 1990 Ft/gyermek; testvérek esetén: 1490 Ft/gyermek. 
A kísérő belépése díjtalan (egy gyermeket legfeljebb 1 felnőtt kísérhet). 

Jegyrendelés a 15.00 órakor kezdődő foglalkozásra... 
Jegyrendelés a 16.30 órakor kezdődő foglalkozásra... 

A sorozatról bővebben... 

 

A PFZ a Facebook-on 

A Pannon Filharmonikusok Zenekara szeretne 
szélesebb körű kapcsolatot az őket kedvelő 
közönséggel, ezért immár a facebook oldalán is 
közvetlenül elérhető. A PFZ hivatalos profiljával online 
téren is erősít a zenekar, így még teljesebbé téve a 
rajongókkal való együttműködést és kommunikációt. 
Ezen túl a most induló Csigaház sorozat két kedves 
figurája, Csillaga és Csabiga is megtalálható lesz a 
népszerű közösségi oldalon. 
 
Míg a zenekar profilja minden komolyzenét kedvelő felhasználó számára igyekszik értékes információkkal 
szolgálni, addig a csigafiú és a csigalány elsősorban a kisgyermekes szülők és csemetéik érdeklődését szeretné 
lekötni. Mindkét felületen nem csak a zenekart érintő legfrissebb, hasznos információk kerülnek majd 
megosztásra, de számos érdekes, nem ritkán nyereménnyel egybekötött játék is színesíteni fogja a 
tevékenységek körét. Reméljük, minél több rajongó lép velünk kapcsolatba facebook-on is. 

 

További híreink » 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át fordítsa a zene művészetére! A Pannon Filharmonikusok 
Gyermán István Alapítványa várja felajánlását! 

Adószám: 19031989 – 1 – 02 
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