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Már csak egy nap, és kinyílik a Csigaház
ajtaja!
2010. május 8., szombat 15.00h és 16.30h
Kedves Anyuka és Apuka, Nagymama és Nagypapa!
Nem tudunk biztos receptet adni arra, hogy gyermeke, unokája az Ön
elvárásainak megfelelő tinédzser és fiatal legyen, DE… a Pannon
Filharmonikusok művészének és munkatársainak meggyőződése, hogy a
minőségi kultúrával való találkozás - legyen az zene, vizuális nevelés,
mozgáskultúra vagy bármi más - már egész kicsi korban meghatározó
élmény a gyermekek számára. Kreatív irányba tereli a kicsik fantáziáját,
nyitottabbak lesznek a világ szépségei iránt, és új módokat tanulnak meg arra, hogy kifejezzék érzéseiket,
gondolataikat. A kisgyerekek nem tudnak jegyet venni egy koncertre, ritkán jut eszükbe maguktól megnézni
egy kiállítást. A döntés az Öné!
A Pannon Filharmonikusok Csigaház című, 4-8 éves gyerekeknek és szüleiknek szóló sorozata lehetőséget
nyújt arra, hogy a nagyovisok és a kisiskolások felfedezzék a hangok világát, és már egész kicsi kortól
nyitottá váljanak a minőségi muzsika hangjaira. Szertettel várjuk
Önöket is!
Május 8-án a következő zeneműveken keresztül merülhetnek el a kicsik a
ritmus világában:
- Alan Abel: Tom-tom foolery c. kamaradarabja
- Mozart: Szánkázás részlet
- Pulykaügetés - a Bernstein Divertimento-ból
- Császári udvar bevonulása - Kodály: Háry-szvitből
- Ravel: Bolero részlet
- Mozart: A varázsfuvola - A bűvös csengettyű részlet
- Henry Mancini: „The Pink Panther” Theme
- Annie Hirschvogl: Ritmusfantázia
- Magyar, osztrák, skandináv, mexikói népdalok
Közreműködnek a Pannon Filharmonikusok ütőhangszeres művészei és Egerszegi Andrea fejlesztőpedagógus.
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók a Cella Septichorában (Kioszk alatt a Séta téren) egészen a
koncertek kezdetéig, szombaton is!
Támogató

További híreink »
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át fordítsa a zene művészetére! A Pannon Filharmonikusok
Gyermán István Alapítványa várja felajánlását!
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Világsztárok Pécsett
vezényel: Peskó Zoltán
közreműködik: Fazil Say - zongora
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Fővárosi év a fővárosban V.
vezényel: Peskó Zoltán
közreműködik: Fazil Say - zongora

