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CO SŁYCHAĆ W MUZYCE? 
Koncert edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci w wieku 5-10 lat 

 
Pedagodzy i studenci Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej 
w Łodzi, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 
ponownie wyruszają w region łódzki! Repertuar przygotowany specjalnie dla dzieci w 
wieku od 5 do 10 lat, muzycy zaprezentują dwa razy: w poniedziałek 28 listopada 2022 o 
godz. 9:30 w Miejskim Centrum Kultury – TKACZ, ul. Niebrowska 50, Tomaszów 
Mazowiecki (wstęp wolny) oraz 30 listopada 2022, w środę, godz. 10:00, w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 12 (wstęp wolny). 
  
Współpraca Akademii Muzycznej w Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego skoncentrowana jest na realizacji projektu edukacyjno-artystycznego na terenie 
województwa. W ramach tego przedsięwzięcia pedagodzy oraz studenci wykonują utwory 
muzyki klasycznej, a także ukazują inne działalności m.in. z zakresu zagadnień rytmicznych w 
instytucjach kulturalnych w Łódzkiem. Na najbliższych koncertach najmłodsza publiczność 
będzie mogła czynnie uczestniczyć w zagadkach muzycznych opartych na improwizacji 
fortepianowej i obrazach, posłuchać bajek muzycznych, przyjrzeć się jak wyglądają miniatury 
muzyczno-ruchowe oraz praktykować ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne. 
 
Koncerty „Co słychać w muzyce?” będą trzecim wydarzeniem z cyklu Koncertów muzyki 
poważnej w regionie. 31 maja 2022 roku z okazji Dnia Dziecka studenci oraz pedagodzy 
łódzkiej AM zagrali koncert zatytułowany „Muzyczny atlas zwierząt” w Muzeum 
Historycznym Skierniewic im. Jana Olszewskiego, który okazał się dużym sukcesem. Istotnym 
powodem, dla którego koncerty spotykają się z tak dobrym przyjęciem jest fakt, że łódzka 
Akademia kształci w takich specjalnościach jak Edukacja Artystyczna, Rytmika, czy 
Muzykoterapia. Dzięki dobremu przygotowaniu, studenci wiedzą jak tworzyć wydarzenia 
dedykowane najmłodszym, a także osobom chorym. Celami wspólnego przedsięwzięcia 
Akademii Muzycznej w Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego są 
popularyzacja sztuki oraz integracja społeczności regionu.  
 
 
 
 
więcej informacji: 
merytoryczny@mok.piotrkow.pl 
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