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Jakie dźwięki towarzyszą nam na farmie o poranku? 
Czy kury też potrafią śpiewać? A może gdzieś w stodole 
zabrzmi kocia muzyka? Czy potrafilibyśmy razem 
zaśpiewać piosenki zwierząt? Wspólnie stwórzmy  
orkiestrę podwórkową. 
Prezentujemy: głos, instrument strunowy, 
harmonijkę ustną

„Jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra. Sam 
komendant dziś prowadzi wóz... ”. Nasi bohaterowie 
zwiedzają strażacką remizę w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie: czy u strażaków wszystko gra? Czy muzyka 
z remizy studzi zapał do pracy, czy raczej do niej zagrze-
wa? Chcecie dołączyć do naszego zespołu? Spieszcie 
się! Kto ostatni, ten trąba!
Prezentujemy: instrumenty dęte blaszane

Mała scena, za to wielka sztuka. Czy muzyka  
prezentowana na dużej scenie w teatrze jest taka sama 
jak na tych małych, klubowych? Czym są niebieskie  
nuty? Czy saksofon lubi się z gitarą? Daj się ponieść  
improwizacji i poczuj, co to jazz!
Prezentujemy: pianino i saksofon

Ciekawe, jakimi głosami mówią planety? Czy muzyka  
może dotknąć gwiazd? Spróbujemy się tego  
dowiedzieć, wyruszając w między galaktyczną podróż  
w poszukiwaniu dźwięków nie z tej ziemi. Ale kosmos!
Prezentujemy: instrumenty elektroniczne

Tematy koncertów:
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rozśPiewane
ranczo

niebieskie 
nuty

PLaneTarne 
ParTyTury

sTrażackie 
syreny

Odkrywaj razem z nami niezwykłe miejsca, w których muzyka spotyka się z dźwiękami dnia codziennego. W nowym roku 
szkolnym na naszych bohaterów czekać będą kolejne przygody. Pan Lupa, Podróżnik Maurycy i Pani Pchełka znajdą 
się w wielu nietypowych dla siebie sytuacjach, co przyniesie dużą dawkę humoru i niespodzianek. Każdy z koncertów  
to wycieczka w kolejne nieoczywiste miejsce. Muzyczne podróże będą zapoznawaniem z nowymi instrumentami,  
przeżywaniem niezwykłych przygód i wspólnym szukaniem dźwięków tam, gdzie pozornie ich nie ma. W pełnych  
dowcipu perypetiach Pana Lupy i jego kompanów dzieci dowiedzą się, że muzyka obecna jest wszędzie w otaczającym 
ich świecie. W przedstawieniach zaprezentowane zostaną instrumenty z wielu rodzin oraz różnorodne style muzyczne. 
Przede wszystkim szczególny nacisk położony będzie na interaktywną formę, włączanie dzieci do wspólnego śpiewania  
i rozwiązywania dźwiękowych zagadek. Według muzycznego rozkładu jazdy dzieciom i naszym bohaterom w podróżach 
towarzyszyć będą ulubione zwierzaki: Papuga Henryk, Nietoperze Emilka i Cypis oraz inni członkowie naszej muzycznej 
rodziny. 



Czy można rozciągać się jak guma lub być uwięzionym 
w pudełku, którego nie ma? Czy powietrze może być 
ciężkie? Jak czaruje się muzyką? Udajmy się do cyrku 
akrobatów, żeby się o tym przekonać!
Prezentujemy: występ akrobatów

Czy muzyka znajduje się nawet w miejscu, gdzie pozornie  
jej nie ma? Czy jest ukryta między zębatkami,  
śrubkami i taśmami? A może chowa się w szafce 
pana majstra? W fabryce oprócz maszyn i narzędzi  
można znaleźć rytm, melodię, a nawet całe piosenki!  
Jak to możliwe? Tego dowiecie się wraz z naszymi  
bohaterami.
Prezentujemy: instrumenty perkusyjne

Starodawne ruiny, tajemnicze lochy, a co najważniejsze  
– baśniowe legendy. Czy w starych murach można  
odnaleźć muzykę? Jak brzmiały kompozycje dawnych 
grajków i jaką odgrywały rolę? Czy magia dźwięków 
sprawi, że ożywimy zamkowe zakamarki? Zapraszamy 
na przechadzkę szlakiem wielkopolskich zamków  
i pałaców.
Prezentujemy: instrumenty dawne

Co jest najwspanialsze w bajkach Disney’a? Oczywiście  
piosenki! Kolejnym przystankiem będzie wycieczka 
do legendarnego, bajkowego wesołego miasteczka. 
Zakręćmy się wraz z muzyką w baśniowych filiżankach  
i zaczarujmy melodie w pałacowych komnatach. 
Prezentujemy: głos żeński i męski

„Ogniska już dogasa blask…”, a w leśniczówce zawsze 
jest ciepło i przytulnie. Zapach lasu, śpiew ptaków  
i skaczące sarenki towarzyszą nam od rana do  
wieczora. Czasami jednak ktoś płata figle. Ciekawe,  
kto to taki? Wytropmy go i posłuchajmy muzyki lasu! 
Prezentujemy: flet i gitarę 

Muzyczne dziwadła, oryginalne instrumenty i ciekawe  
brzmienia spotykają się w jednym miejscu – w sklepie  
muzycznym. Wśród nich sami indywidualiści  
z różnych rodzin. Ciekawe, czy wszystkie razem mogą 
stworzyć piękny familijny portret?
Prezentujemy: instrumenty etniczne

Fabryczne 
FanTazje

dźwięki 
disneyLandu 

Muzyczny 
MarkeT

arTysTyczne
akrobacje

zaMkowe 
zakaMarki

kraina 
krasnoLudków



Tworzymy i prowadzimy: 
• koncerTy i PrzedsTawienia Muzyczne • baLiki karnawałowe • FesTyny rodzinne 

• sPoTkania świąTeczne • Mikołajki • iMPrezy okoLicznościowe dLa dziecii

Oferujemy nagłośnienie i oświetlenie imprez okolicznościowych, wynajem sceny, kurtyny, dekoracji itp.
• nagłośnienie i oświeTLenie

więcej zdjęć z naszych reaLizacji 
na stronie www.art-bonsai.pl

zaPraszaMy do konTakTu: 
tel. 530-331-485

włochyFrancja

nieMcy PoLska

rosja



cykl koncertów edukacyjnych art bonsai to:

10 spotkań w roku szkolnym

30 minut spotkania z muzyką 

2-4 osobowa obsada artystyczna

3-9 lat – dzieci w tym wieku to nasza grupa docelowa, dla której występujemy

Nasze koncerty tworzymy z pasją, zaangażowaniem i uważnością. Wsłuchujemy się w możliwości 
percepcyjne dzieci jako odbiorców, budujemy nastrój, angażujemy do zabawy.  Staramy się także wyjść 

naprzeciw nauczycielom, realizując tematy zgodne z podstawą programową, dając okazję do rozwinięcia 
zagadnień podczas zajęć. Współpracujemy z profesjonalnymi muzykami i tancerzami. 

Tworzymy autorskie scenariusze. Dbamy także o dobrą organizację i komunikację z placówkami, 
nad czym czuwają pracownicy naszego biura. 

o nas w liczbach:

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę koncertów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019 pt.:
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przeprowadzonych 
koncertów

współpracujących 
placówek każdego 

roku

zaangżowanych 
do każdego cyklu 

artystów

uśmiechniętych buziek 
naszych małych fanów 

każdego miesiąca

6000 110 30 800
lat doświadczenia 

“Muzycznej Rodzinki 
Państwa Ciekawskich” 
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Pół cyklu (minimum 5 koncertów w roku)

330 zł brutto / koncert

cennik

Dodatkowy cykl koncertów – rabat 20zł 

290 zł brutto / koncert

Pojedyncze koncerty

350 zł brutto

Muzyczny rozkład jazdy  
Pan Lupa i przyjaciele w poszukiwaniu dźwięków

zamówienia prosimy przesyłać na adres:
e-mailem: edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl

pocztą: Bonsai – Agencja Artystyczna, 
ul. Naramowicka 38 B, 61-622 Poznań

bonsai agencja arTysTyczna
ul. Naramowicka 38 B, 61-622 Poznań
www.art-bonsai.pl    bonsaipoznan

zaPraszaMy do konTakTu: 
tel. 530-331-485

Bony obowiązują przy zamówieniu 
całego cyklu koncertów (10 koncertów). 

BON do wykorzystania na dowolną usługę 
z oferty imprez dodatkowych 

(festyn, balik, spotkanie świąteczne).

Cena każdego z 10 koncertów (w cyklu) 

310 zł brutto / koncert

im szybciej prześlą Państwo zamówienie 

na cykl koncertów, tym bardziej 
wartościowy bon otrzymają.

Składając zamówienie:

do 15 
czerwca

do 30 
czerwca

do 20 
sierpnia

bon
200 zł

bon
100 zł

bon
50 zł


