zaprasza 5 listopada 2022r.
do Filharmonii Śląskiej w
Katowicach na wydarzenie
Adres: Katowice ul. Sokolska 2

PEŁNIA ZDROWIA
NA STARYCH
WIBRACJACH 432Hz

Sala
koncertowa

9:30 – 10:30 – dr hab. Maciej Adamski - Wpływ wibracji dźwięku na organizm człowieka
10:30 – 11:30 – Arkadiusz Trześniowski – Wpływ muzyki na zdrowie. Kilka słów o muzykoterapii
„W przestrzeni dotyku. O wibracjach, które czujemy, które słyszymy i których nie widzimy.”
Prowadzący rozmowy: dr Jacek Kurek. Zaproszeni goście: lek. Rafał Baron, Ilona Burzyńska, Klaudia Cwajna,
Katarzyna Jarosz, Dominika Kalyta-Zymek, Andrzej Kawka, Marta Król, lek. Ewa Łukaszek-Gwóźdź, o. dr n. med.
Jan Maria Norkowski, Zdzisław Oszczęda, dr Sylwester Targosz-Szalonek
Część 1: 13:00 – 14:30
Cześć 2: 16:00 – 17:30
19:00 – Koncert na 432 Hz - „MUZYKA FILMOWA NIE TYLKO W TLE” w wykonaniu kameralnej orkiestry
Filharmonii Śląskiej. W programie m.in. W. Kilar, E. Morricone, W. Kazanecki.
Prowadzenie: dr Jacek Kurek

Sala
kameralna
Mała
sala

11:30 – 13:00 – Dominika Kalyta-Zymek i Grażyna Klein – koncerty kameralne w wibracjach 432Hz
(pianino, misy kryształowe, harfa kryształowa, dzwonki koshi, handpan, bęben szamański, kamertony
anielskie.)* odbędą się 3 spotkania, każdy z uczestników będzie mógł uczestniczyć w jednym z nich.
14:30 -15:30 – „Maluchy w krainie dźwięku” – Koncert Gordonowski prowadzony przez Dorotę Banaś –
edukacja muzyczna od pierwszych chwil życia.
17:30 – 19:00 – Seanse dźwiękowe przy użyciu mis i gongów tybetańskich oraz innych archaicznych
instrumentów w wykonaniu Macieja Adamskiego.* odbędą się 3 seanse, każdy z uczestników będzie mógł
uczestniczyć w jednym z nich.
Pełnia Zdrowia dla dzieci
9:00 – do zakończenia wydarzenia na sali koncertowej - Program ogólny, zajęcia plastczne, zajęcia
sensoplastyczne zajęcia z pomocami Montessori, projekcja filmów z cyklu „Bajtel w filharmonii” oraz bajek
i piosenek dla dzieci, spacer po filharmonii, gry i zabawy, nauka tańca pirackiego, koncert gordonowski, zabawy
z instrumentami Orffa, możliwość zapoznania się ze skrzypcami i gitarą oraz instrumentami perkusyjnymi.
Za część cateringową odpowiadać będzie Wagnerówka
Ceny biletów:
150zł
Bilety VIP z cateringiem:
700zł

Organizator:

Patronat medialny:

Pełnia Zdrowia dla dzieci z poczęstunkiem:
150zł (dzieci od lat 5)
Bilety do nabycia w Filharmonii Śląskiej
oraz na www.inter�cket.pl
Partnerzy wydarzenia

