
OFERTA KONCERTÓW EDUKACYJNYCH 
DLA DZIECI ONLINE





NOWA SYTUACJA –

NOWE MOŻLIWOŚCI

 Problem: 
Brak możliwości prowadzenia koncertów edukacyjnych, przedstawień muzycznych w tradycyjnej 

formie przez najbliższe tygodnie, być może miesiące

 Rozwiązanie:

Rozpoczęcie edukacji muzycznej online 

 Korzyści: 

Przedstawienie uczniom/przedszkolakom wartościowego  materiału 

Realizacja podstawy programowej 

Stały kontakt z przedszkolakami/uczniami



Co 

oferujemy? 

Koncerty edukacyjne i 
przedstawienia muzyczne do 
obejrzenia  przez dzieci w wersji 
online na kanale YouTube

Atrakcyjną formę  -
dostosowaną do wieku dzieci 
oraz specyfiki koncertów online

Możliwość oglądania online 

przez 2 tygodnie w dowolnych 
godzinach w poszczególnych 

grupach



Najbliższy koncert od 15 do 30 września!

„Skandynawskie sekrety”

 Trolle, Wikingowie a może sympatyczne Muminki – dokąd zabierze nas Pippi Pończoszanka? Jak brzmi 
muzyka o poranku i co słychać w grocie króla gór? Załóżcie kapoki, czas na rejs – kierunek –
Skandynawia. Koncert skierowany jest do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 

 Premiera 15 września

 Link aktywny będzie do 30 września

KOSZTY

 50% ceny koncertu stacjonarnego w placówce

 330 zł brutto – 50% 

 165 zł brutto (w tym 8% VAT) – jako wstęp na widowisko artystyczne



Jak to działa? 

Nagranie
Koncert edukacyjny nagrywamy 
w naszym studio i film 
zamieszczamy na naszym kanale 
YouTube

Przekazanie filmu
Przesyłamy Państwu link do filmu, 
który mogą Państwo odtwarzać 
dowolną liczbę razy w Państwa 
placówce – po kolei w każdej 
grupie lub w kilku grupach na raz

Rozliczenie
Przesyłamy Państwu link do filmu i 
wystawiamy wtedy fakturę do 
opłacenia w terminie 7 dni ☺



Czego potrzebuje odbiorca?

Stabilne połączenie 

internetowe. 

Link do wydarzenia 

- transmisji

Komputer, laptop, 

tablet i projektor 

30 minut wolnego 

czasu☺



Do kogo kierujemy ofertę? 

02.09.2020

DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ DO DOMÓW KULUTYRY, 

BIBLIOTEK  I INNYCH INSTYTUCJI 

KULTURY

DO INDYWIDUALNYCH 

ODBIORÓCÓW (NAUCZANIE 

DOMOWE) 



JAK 
WYGLĄDAJĄ 
NASZE 
KONCERTY 

ON-LINE? 

KONCERTY EDUKACYJNE NA ŻYWO– FILM 
PROMOCYJNY – VIDEO

KONCERTY ON-LINE – fragmenty: 

Fragment koncertu „Bajkowy Brzechwa” VIDEO

Fragment koncertu „Mistrzowie Maluchom, czyli 
jak Lutosławski ożywił wiersze Tuwima” VIDEO oraz 
VIDEO

Fragment koncertu „Dzień dziecka u nietoperzy, 
czyli historia animacji filmowej” VIDEO oraz VIDEO

Fragment koncertu „Koncert jak z bajki” VIDEO
oraz VIDEO

Fragment koncertu „Paryskie piosenki” VIDEO
oraz VIDEO

https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/1186981944820126/
https://youtu.be/RbiHWL9D0FA
https://youtu.be/d5ovcouiJM8
https://youtu.be/zZfmZjtrgt4
https://youtu.be/butin1OWny4?t=698
https://youtu.be/9hs3GQkKOyo
https://youtu.be/sFSDoCz9wuY
https://youtu.be/Cu1nUOBo0as?list=TLPQMTIwNTIwMjBLPNTYV3Hg9A
https://youtu.be/4EBL7sgmXn8
https://youtu.be/NYSXU4XL_gc


Zapraszam do kontaktu!

Maria Kubacka

E-mail: edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl

Tel. 530-331-485

www.art-bonsai.pl

Facebook/bonsaipoznan

mailto:edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl
http://www.art-bonsai.pl/

