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Wybrane Opinie Rodziców
po Koncercie Letnim

2009-06-25 20:36
Dziękujemy serdecznie za wspaniale spędzony czas jesteśmy zachwyceni Państwa koncertami.
Przepraszam ze piszę do Pana na maila chciałabym zamówić 11 biletów na koncert październikowy
27.09.2009 r. Agnieszka Dębska-Brania

2009-06-21 22:41
Dziękuję za koncerty organizowane dla maluchów w cyklu Filharmonia Malucha. Jesteśmy z synem
zachwyceni. Zainteresowałam się intensywniej tematem muzyki i jej wpływu na rozwój dziecka.
Raz jeszcze dziękuję serdecznie - Agnieszka Barylska

2009-06-21 18:24
Koncert letni był wspaniały. Córka wyszła z filharmonii uśmiechnięta i zadowolona. Pełne gratulacje, bo
wszystko było świetnie zorganizowane i pozostały piękne wspomnienia (aż szkoda że dla samych  rodziców
nie można takiego koncertu zorganizować). Z wielką przyjemnością pójdziemy na koncert jesienny.
Pozwoliłam sobie dokonać już wstępnej rezerwacji. Pozdrawiam - Agnieszka Klimczak

2009-06-21 19:47
Koncert Letni dostarczył nam sporo wrażeń. Za co dziękujemy. Proszę też o rezerwację dla 3 osób na jesienny
koncert. Z poważaniem Monika Kopij

2009-06-21 19:36
Pragnę bardzo podziękować za niesamowity koncert. Roczna córeczka doskonale się bawiła, zarówno przed
koncertem bawiąc się z innymi dziećmi na II piętrze, jak i podczas słuchając i tańcząc. W związku z tym
chciałabym zapytać o możliwość rezerwacji trzech (3) biletów (2 osoby dorosłe i dziecko) na koncert Jesienny
odbywający się w dniu 27 września 2009r. Pozdrawiam Magdalena Rzeźniczek-Czapnik

2009-06-21 21:03
Dziękujemy bardzo za wspaniały dzisiejszy koncert FILHARMONII malucha. Bardzo nam się podobało. Nasz
synek Szymon bawił się rewelacyjnie. Chcielibyśmy jednocześnie zarezerwować bilety na koncert jesienny.
Dziękujemy raz jeszcze i czekamy cierpliwie na potwierdzenie rezerwacji :) Monika Siwczyk

2009-06-21 21:10
Najpierw bardzo, bardzo dziękuję za wspaniały koncert letni dla dzieci. Jest to coś pięknego. Bardzo dobrze
zorganizowane, przemyślane, pouczające, zabawne, relaksujące no właśnie takie jakie ma być :)
Dziękuję i  choć muzyki klasycznej słuchamy rzadko, to ten koncert pokazał nam i obudził w nas chęć pójścia
na koncert dla dorosłych. Mam nadzieje, że przygoda z tym gatunkiem muzyki dopiero się rozpoczęła :)
Już teraz chciałabym zamówić bilety na kolejny koncert – jesienny.
Gorąco pozdrawiam i serdecznie dziękuję. Basia Stopka
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2009-06-21 21:43
Po nieudanej, wiosennej próbie uczestnictwa w koncercie dla Maluchów  tym razem nam się udało. Jesteśmy
"świeżo" po Letnim Koncercie. Było super!!! I jeszcze nam mało. W związku  z tym pragnę już dziś
zarezerwować bilety dla czterech osób na koncert Jesienny. Pozdrawiam - Jolanta Wiatrak

2009-06-22 12:55
BARDZO DZIEKUJE ZA NASTĘPNY WSPANIAŁY KONCERT i oczywiście zapisuje się na następny.
Życzę udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu. Pozdrawiam - Agnieszka Trzaska-Chełchowska

2009-06-23 07:41
Chciałam również serdecznie podziękować za Koncert Letni, w którym wzięliśmy udział całą rodziną. Nasza
córka, chociaż ma dopiero 1,5 roku była zachwycona, przejęta i szczęśliwa. Mam nadzieję, że uda nam się
spotkać ponownie na kolejnym Koncercie. Duże podziękowania również dla Prowadzących oraz Muzyków,
którzy tak umiejętnie poprowadzili dzieci w świat muzyki. Pozdrawiam - Agata Goj

2009-06-24 10:03
Pragnę gorąco podziękować za możliwość uczestnictwa w koncercie dla maluszków. Nasza córka była
zachwycona i nie potrafi się doczekać kolejnej wizyty w Filharmonii (mamy nadzieję że otrzymamy
zaproszenie na koncert jesienny i zimowy).
Wracając jeszcze na moment do koncertu chciałabym zaproponować, aby miasteczko muzyczne miało
prawdziwą formę i wyposażone było w marakasy, tamburyny i inne instrumenty, które umiliły by dzieciakom
pobyt - taka mała sugestia. Gorąco pozdrawiam - Barbara Podbiał

2009-06-25 21:36
Dziękujemy za super koncert dzisiaj popołudniu, byliśmy bardzo zadowoleni, a córeczka jeszcze bardziej!!:))
Pozdrawiam serdecznie, Eva Piotrowska

2009-06-24 22:27
Chciałabym podziękować Państwu za zorganizowanie koncertu dla dzieci. Byłam z synem po raz pierwszy na
tego typu imprezie kulturalnej i jestem pod wrażeniem. Wielki plus koncertu to bliskość dzieci w obcowaniu
z muzykami, świetny pomysł, to że dzieci mogły być na scenie!, Mój 5-letni syn bardzo przeżywa (nadal) fakt iż
mógł z bliska po dotykać i pooglądać instrumenty. Często pojawiają się one w naszych rozmowach. Uważam
też że świetnie został dobrany repertuar. Wybierając się na koncert myślałam, że dziecko moje zanudzi się
długim utworem, no i .... było super, GRATULACJE! Urszula Ryś-Sowińska

2009-06-26 16:13
Impreza została zorganizowana super. Jestem pełen podziwu dla tak wielkiego przedsięwzięcia, aby oswajać
dzieci z muzyką poważną. Publika naprawdę bardzo trudna i wymagająca cierpliwości i opanowania. Mimo to
wszystko zostało zorganizowane super. Wielkie "Brawa" za świetny pomysł i profesjonalne podejście do być
może przyszłych wirtuozów. Bekris

2009-07-03 11:24
25 czerwca miałam przyjemność uczestniczyć w koncercie letnim  - FILHARMONIA MALUCHA, którego
Państwo byliście organizatorami. Byłam pełna obaw czy, aby na pewno moje dziecko poradzi sobie
z uczestnictwem w tego typu imprezie (instrukcja, którą od Państwa dostałam nie nastrajały mnie
optymistycznie). Jakże miło się rozczarowałam zarówno zachowaniem mojego dziecka, jaki i organizacją
koncertu. Byłam zachwycona i przyznam, że nie przypuszczałam, iż moje 2,5 letnie dziecko będzie się tak
świetnie bawiło. A jednocześnie rozumiem, obawy Państwa dotyczące zachowań dzieci (a może nawet
bardziej rodziców). W związku z powyższym mam wielką prośbę o  poinformowaniu  mnie o kolejnych tego
typu  "imprezach", m.in. mam na myśli koncert jesienny - bo o takim doszły mnie słuchy.
Pozdrawiam -  Edyta Furman-Marek
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2009-07-05 23:47
Uprzejmie proszę o rezerwację biletów na Jesienny Koncert Filharmonii Malucha!
Mieliśmy okazję być na koncercie letnim i jesteśmy pod wrażeniem przedsięwzięcia! Ogromnie nam się
podobało i jeszcze bardziej byśmy chcieli zawitać na koncert jesienny, zapraszając również siostrę z córeczką.
Proszę o trzy bilety dla dorosłych, jeden dla we wrześniu rocznego dziecka i jeden dla dziewięcio-
miesięczniaka. Z pozdrowieniami, Miriam Nowak

2009-07-06 08:14
Co prawda piszę dopiero dzisiaj ale już dawno chcieliśmy Państwu podziękować za zaproszenie i możliwość
wzięcia udziału w fantastycznym koncercie letnim! Dlatego tez proszę o nas pamiętać przy rozsyłaniu
zaproszeń na koncert jesienny. Pozdrawiam, Marzena Białas

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/
http://www.yamahakatowice.pl/
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