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Wybrane Opinie Rodziców
po Koncercie Zimowym

Pn 2009-12-07 10:38
Dziękujemy za piękny koncert i miło spędzony czas :) Pozdrawiamy! Weinery Cztery :D

Pn 2009-12-07 10:49
Bardzo serdecznie dziękujemy za daną możliwość uczestniczenia w koncercie perkusyjnym
Filharmonia Malucha " bilet last minut" Jak zwykle bardzo pięknie i bardzo motywująco.
Piotr grał po koncercie w domu  do upadłego szlifując poprawność nutową.
POZDRAWIAMY - Piotr i jego mama

Cz 2009-12-24 13:45
Korzystając z okazji, choć powinniśmy to uczynić już dawno temu, cała nasza rodzinka
serdecznie dziękuje za świetną organizację koncertu w Filharmonii Śląskiej.
Było wspaniale a nawet lepiej! Gratulujemy pomysłu, doskonałej synergii całej Waszej
muzykującej grupy, jaką jest Szkoła Muzyczna Yamaha w Katowicach oraz zaangażowania,
serca i radości wkładanych w Waszą pracę.
Serdecznie pozdrawiamy! Do zobaczenia. Dominika, Andrzej i Jadzia Herman

N 2010-01-17 22:19
Chciałam zapytać, czy jest jeszcze szansa na organizację przez Państwa po raz kolejny Koncertu
Zimowego; jak tylko dowiaduję się o terminie i wchodzę na stronę zarezerwować bilety "wita"
mnie  informacja, że wszystkie bilety zostały już zarezerwowane. Nadmieniam, że
uczestniczyliśmy już w koncertach i jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej formy edukacji naszej
pociechy a również i nas samych :-).
Rozpropagowaliśmy całą akcję wśród naszych znajomych i byłoby więcej chętnych
uczestniczenia w koncercie, oczywiście nie mogę zagwarantować wykupienia wszystkich biletów
:-) ale bylibyśmy bardzo radzi gdyby zaistniała możliwość konfrontacji naszej relacji z ich
własnymi przeżyciami na Koncercie Zimowym, a i my bardzo chętnie "spotkamy się" z taką
formą promocji muzyki poważnej, gdyby była taka szansa bardzo proszę o informację
z pozdrowieniami Kasia Przybylska

N 2010-01-31 15:48
Byliśmy dziś na koncercie zimowym. Super! Jak zawsze! Mamy nadzieję uczestniczyć
w koncercie wiosennym. Wszystko w Państwa rękach ;-) Oto my: Antoś (3lata), Agnieszka
i Andrzej Latko oraz Tomek (2lata), Bartek (5,5lat), Kornelia i Marek Ciesielscy

N 2010-01-31 19:21
Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w zimowym koncercie. Koncert dostarczył nam
niezapomnianych wrażeń. I odrobinę wiedzy na temat piękna wspólnego przeżywania muzyki.
Zwracam się z zapytaniem o koncert wiosenny. Czy będziemy mogli wziąć udział?
Z serdecznymi pozdrowieniami - Joanna Kozłowska

N 2010-01-31 21:14
Dziękujemy za piękny koncert! Bardzo prosimy o zamówienie biletów na następny koncert-
wiosenny. (...). Pozdrawiam serdecznie - Sylwia Sosin
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N 2010-01-31 21:14
Dzisiaj nasz syn uczestniczył w zorganizowanym przez Państwa Koncercie Zimowym i wiemy już,
że następny (wiosenny) odbędzie się 21 marca br. Czy istnieje możliwość rezerwacji 3 miejsc na
ten właśnie koncert? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Weronika Trocha-Krutak.

N 2010-01-31 22:14
Dziękuję za miło spędzony czas. Chciałabym zarezerwować bilety na koncert wiosenny- 2 osoby
dorosłe i 2 dzieci, jeśli to możliwe proszę o miejsca bliżej sceny.
Pozdrawiam. Agnieszka Dewera-Bryk

CZ 2010-02-01 09:14
(...). Wczoraj byliśmy na Koncercie Zimowym i zarówno nam jak i naszemu dziecku bardzo się
podobało.  (...). Pozdrawiam – Barbara Karaś

Pn 2010-02-01 12:31
Czy jest już możliwość rezerwacji miejsc na koncert wiosenny? Byliśmy po raz kolejny wczoraj i
jak zwykle było fantastycznie :) Z góry dziękuję za informacje. Pozdrawiam, Anna Widawska

CZ 2010-02-01 01:51
Witam, bardzo dziękujemy za kolejny wspólny koncert. Jak zawsze nasza córeczka wróciła
zachwycona. Dlatego tez proszę o uwzględnienie naszej rezerwacji na koncert wiosenny dla
3 osób, byśmy nadal mogli wspólnie cieszyć się muzyką. Pozdrawiam. Marzena Białas

Śr 2010-02-10 10:45
Jak większość rodziców zachwycona ostatnim koncertem, prosiła bym o rezerwację 7 biletów na
koncert wiosenny, czy istnieje jeszcze taka możliwość?
Pozdrawiam serdecznie – Magdalena Kapela

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
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