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Wybrane Opinie Rodziców
po Koncercie Jesiennym

2009-10-11 17:32
Przy okazji bardzo dziękujemy za dotychczasowe koncerty i życzymy wielu równie udanych!
Aleksander Salwa

2009-10-11 19:53
Dzisiaj byliśmy na koncercie jesiennym i ponownie byliśmy zachwyceni organizacja, muzyka.
wszystkim. Chcielibyśmy od razu rezerwacje na kolejny koncert zimowy. Eva Piotrowska

2009-10-12 09:35
Koncert jesienny był po prostu super !!! Bardzo się cieszę że Państwo organizują takie wspaniałe
koncerty dla naszych kochanieńkich !! Pozdrawiam - Marta Pieszczyk

2009-10-12 16:04
Koncert był fantastyczny!!!! chyba najlepszy ze wszystkich!!!! Serdecznie gratuluje!!!!
Barbara Pawliszyn

2009-10-12 22:12
Wczoraj wysłuchałam z dziećmi drugiego już koncertu z Filharmonii Malucha i... znowu jestem
pod wielkim wrażeniem. Repertuar wpadający w ucho, krótkie utwory i możliwość obcowania
bliskiego z muzykami to jest to!!!. Starszy syn (5lat), który już był na Koncercie Letnim siedział
zasłuchany, ucieszył się że poznał nowe instrumenty, w domu prezentował jakie odgłosy
wydawały te instrumenty i już jest ciekawy jakie instrumenty będą na następnym koncercie.
Młodszy syn (15 miesięcy) wytrzymał wsłuchany pierwsze 30 minut, co dla niego to jest duże
osiągnięcie, potem troszkę zaciekawienie opadło, ale wracało przy śpiewie barytonu i sopranu
a koncentracja wróciła na 100% przy dźwiękach kowadła.
Dziękuję ogromnie za pomoc w muzycznym edukowaniu dzieci. Jesteście Państwo Super
Organizatorami umiejącymi zainteresować dzieci tym co wartościowe i dobre. Dziękuję, że w taki
sposób można spędzić czas wolny z dziećmi!
Z wyrazami sympatii - Ula Ryś-Sowińska

2009-10-16 23:48
Dziękujemy bardzo za wspaniały jesienny koncert FILHARMONII malucha. Zaprosiliśmy na niego
naszych bliskich i również im się spodobało :) Monika Siwczyk

2009-10-17 20:15
Jesteśmy "świeżo" po Jesiennym  Koncercie. Było super!!! I jeszcze nam mało. W związku  z tym
pragnę już dziś zarezerwować bilety dla czterech osób na Koncert Zimowy. (...).
Pozdrawiam - Jolanta Wiatrak

2009-10-18 19:00
Bardzo dziękujemy za wspaniały koncert. Prosimy o rezerwację na koncert zimowy 6.12.2009
godz.13.00.  Pozdrawiam, Iwona i Jakub Turkiewicz
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2009-10-21 09:39
Koncert jesienny dostarczył nam sporo wrażeń. Za co dziękujemy. Proszę też o rezerwację dla
5 osób na  koncert w grudniu. Z poważaniem Monika Kopij

So 2009-10-24 19:51
Jeżeli jest taka możliwość proszę o rezerwacje biletów na koncert zimowy niebieski niedziela
6 grudnia 2009 - ten jesienny był genialny bardzo fajnie się bawiliśmy wraz z córeczka.
Tomasz Czelny

So 2009-10-24 19:54
Bardzo nam się podobał koncert jesienny i mam zapytanie kiedy można zgłaszać rezerwację na
koncert zimowy. Pytam już teraz bo na wiosenny się spóźniłam i bardzo żałuję, z góry dziękuje
za odpowiedź. Z poważaniem Beata Potempa

NI 2009-10-25 08:42
Jesteście wszyscy wspaniali, świetny pomysł, super organizacja, wzruszające i niezapomniane
przeżycia, bardzo Wam dziękujemy.) Marta Pankowska z rodziną.

NI 2009-10-25 11:25
(...). Nasz 3-latek Szymonek jest oczarowany Ciocią Kasią i Wujkiem Marcinem. Uczestnicząc
w Letnim Koncercie był nieśmiały, nie chciał podejść do muzyków prezentujących instrumenty.
Biorąc udział w Koncercie Jesiennym zaczął pokonywać barierę nieśmiałości.
Łączę pozdrowienia - Urszula Dróżga

WT 2009-10-27 15:13
Chciałabym bardzo podziękować za wspaniały koncert jesienny w ramach Filharmonii malucha,
który odbył się w sobotę 24 października. Pozdrawiam, Danuta Łyżyczka

Wt 2009-10-27 19:38
Synowi bardzo podobał się Jesienny Koncert. Renata Gorczycka

Cz 2009-10-29 14:13
Wspaniały jesienny koncert dla maluchów - szczere gratulacje. Z serdecznymi pozdrowieniami,
Tomasz Teluk

Cz 2009-10-29 23:20
Po ostatnim koncercie córka w domu " śpiewała" własne arie operowe. Na szczęście nie
próbowała tworzyć podkładu muzycznego za pomocą młotka - wystarczył jej mały flet.
Pozdrawiam Agnieszka Klimczak

Śr 2010-01-27 12:06
Czy można już uzyskać rezerwację na koncert Wiosenny w ramach Filharmonii Malucha. Bardzo
chciałabym z dziećmi uczestniczyć w tym muzycznym wydarzeniu, gdyż koncerty państwa są
niezapomnianą chwilą dla dzieci. Starszy syn cały czas wspomina np. grę na kowadle. Niestety,
pomimo rezerwacji na Koncert Zimowy 6.12.2009 i zakupienia biletów  nie dane nam było w nim
uczestniczyć, gdyż mój młodszy syn (1,5 roku) zachorował i zamiast na koncert pojechaliśmy do
szpitala na Ligotę. Ale już jest wszystko w porządku. Bardzo zależy mi na udziale w Państwa
koncertach, gdyż są one drogą do uwrażliwienia i umuzykalnienia dzieci!
Z poważaniem, Urszula Ryś- Sowińska
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Szanowni Państwo!
Koncert Jesienny jest kolejnym koncertem „FILHARMONII malucha”.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie Waszych opinii i uwag – także tych
krytycznych, które pomogą nam doskonalić organizację przyszłych imprez.
Opinie prosimy przesyłać na adres biuro@yamahakatowice.pl lub
biuro@filharmoniamalucha.pl z dopiskiem:  „Moja opinia o Koncercie”.

Szkoła Muzyczna YAMAHA w Katowicach istnieje  od  września  2006  roku  i  jest  jedną z  najlepszych  w  kraju.

Potwierdzeniem są nagrody „Szkoła Roku 2006/07”, „Szkoła Roku 2007/08” i „Szkoła Roku 2008/09”. Dodatkowo

Dyrekcja Szkoły otrzymała prestiżowy tytuł „Menedżer Roku 2008/09”. Obecnie Szkoła kształci muzycznie

i  umuzykalnia  ponad  400  dzieci  i  młodzieży  na  prawie  20  programach  nauczania,  w  tym  ponad  50 niemowlaków.

Szkoła planuje wprowadzenie nowych programów nauczania (m.in. dziecięcy zespół wokalny i perkusja dla dzieci), oraz

wdraża system zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000. Więcej informacji na www.yamahakatowice.pl

mailto:biuro@yamahakatowice.pl
mailto:biuro@filharmoniamalucha.pl
http://www.yamahakatowice.pl/
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