
OFERTA KONCERTÓW I PRZEDSTAWIEŃ 
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 z możliwości interakcji poprzez komentarze

 Korzyści: 

Przypomnienie uczniom/przedszkolakom wartościowego  materiału 

Realizacja podstawy programowej 

Stały kontakt z przedszkolakami/uczniami



Co 

oferujemy? 

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

Interaktywną formę – podczas 
występów dzieci mogą aktywnie 
uczestniczyć poprzez odpowiedzi w 
formie komentarzy pod filmem, które na 
bieżąco są wyświetlane występującym

Możliwość oglądania na żywo 

online oraz przez kolejny tydzień

po zakończeniu premiery



Spotkanie ze znanymi bohaterami 

i muzyczna podróż



Najbliższy koncert to 
wyprawa do Disneylandu 
i „Koncert jak z bajki”

 Data: 8 kwietnia 2020 r

 Godz.: 17.00 –

transmisja live

 Link aktywny do 19 

kwietnia

 Gdzie? Na kanale 

Youtube 

(link przekazujemy po 

dokonaniu opłaty)

 Wystawiamy fakturę 

VAT lub paragon



Pierwszy testowy występ wypadł bardzo 

dobrze i spotkał się z ciepłym przyjęciem

VIDEORELACJA

https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/2639697702950738/


Jak to działa? 

Nagranie
Wystawiamy w naszym studio 
przedstawienie w ustalonym 
wspólnie terminie. 
Tworzymy wydarzenie
i promujemy je.  

Przekazanie linku 

i rozliczenie
Przesyłamy Państwu link do 
wydarzenia i nagrania, które 
mogą Państwo udostępnić na 
swojej stronie internetowej, profilu 
w mediach społecznościowych, 
wysłać mailem do rodziców 
uczniów/przedszkolaków/podopie
cznych. Wystawiamy wtedy 
Państwu fakturę do opłacenia 
i czekamy na przekazanie 
funduszy☺

Podziękowania 

i promocja
Placówki / Instytucje, które 
zdecydują się wesprzeć dany 
odcinek naszego cyklu dodajemy 
do roli współorganizatora, 
zamieszczamy podziękowania 
w napisach końcowych.
Artyści przekażą też na żywo 
pozdrowienia dla dzieci i 
nauczycieli z placówek 
wspierających. 



Czego potrzebuje odbiorca?

Stabilne połączenie 

internetowe. 

Link do wydarzenia 

- transmisji

Komputer, laptop, 

tablet. 

30 minut wolnego 

czasu☺



Do kogo kierujemy ofertę? 

02.04.2020

DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ DO DOMÓW KULUTYRY, 

BIBLIOTEK  I INNYCH INSTYTUCJI 

KULTURY

DO INDYWIDUALNYCH 

ODBIORÓCÓW LUB FIRM



Jakie są koszty? 

50% ceny koncertu

w placówce

 310 zł brutto – 50% 

 155 zł brutto (w tym 8% VAT) 

BON do wykorzystania 

w przyszłym roku szkolnym

 Za każde wydane 155 zł brutto teraz 

otrzymują Państwo 50 zł brutto 

do wykorzystania w przyszłym roku 

szkolnym – na baliki, festyny lub 

umniejszone koszty koncertów 

edukacyjnych stacjonarnych 

w Państwa placówce/instytucji 

(dotyczy tylko placówek na terenie 

Wielkopolski)



Korzyści 

ze 

wsparcia 

projektu

Kampania 
wizerunkowa 

w social 
media 

DLA WSPIERAJĄCEGO

Wypełnianie 
misji 

edukacyjno-
kulturalnej

Ciekawy, 
interaktywny 

program
DLA ODBIORCÓW

Wsparcie 
edukacyjne 

dla 
rodziców

Utrzymane 
miejsc pracy 

DLA NAS
Kontynuacja 
naszej misji 



VIDEORELACJA 
Z KONCERTÓW
I PRZEDSTAWIEŃ
MUZYCZNYCH

KONCERTY EDUKACYJNE – FILM PROMOCYJNY –
VIDEO

Fragment koncertu „Kraina krasnoludków” VIDEO

Fragment koncertu „Muzyczny market” VIDEO

Fragment koncertu „Swojscy sąsiedzi” VIDEO

Fragment koncertu „Mistrzowie Maluchom” 
VIDEO

Fragment koncertu „Niebieskie nuty” VIDEO oraz
VIDEO

Przedstawienie muzyczne „Inspirująca Italia” 
VIDEO

https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/1186981944820126/
https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/2820232521336802/
https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/477541476317601/
https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/442071996465085/
https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/1036665826499576/
https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/2216126415332078/
https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/2083109251768180/
https://www.facebook.com/bonsaipoznan/videos/225945951741877/


„Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się decyzją 

by spróbować.”

Anthony Robbins

Liczymy na Państwa zaangażowanie i wsparcie!



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/

