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Co to jest Filharmonia? 

Filharmonia to miejsce, w którym odbywają się koncerty z udziałem orkiestry symfonicznej, 

chóru oraz mniejszych grup muzyków – czyli zespołów kameralnych. 

 

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina znajduje się na ul. Narutowicza 20/22 w Łodzi. 

Budynek Filharmonii Łódzkiej to przykład nowoczesnej architektury. Wykonany jest 

z betonu, drewna, szkła i kamienia. 

 

Filharmonia posiada dwie sale przeznaczone do słuchania muzyki. W każdej z nich znajduje 

się scena dla artystów oraz miejsce dla słuchaczy, nazywane widownią. 
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Wizyta w filharmonii krok po kroku. 

Do filharmonii można wejść przez:  

Główne wejście: 
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Wejście z drzwiami obrotowym oraz boczne wejście: 

 

Z kasy możesz przejść do głównego holu, gdzie znajduje się szatnia. 

Swoje okrycie wierzchnie zostaw w szatni. W zamian za kurtkę lub płaszcz Szatniarz 

wręczy Ci numerek. 
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Kasa biletowa 

Aby wejść na koncert należy posiadać bilet, który możesz kupić w Kasie. Kasa znajduje się 

obok bocznego wejścia oraz drzwi obrotowych. 

 

Bilety możesz wcześniej zarezerwować dzwoniąc pod nr 42 664 79 79. 

W kasie biletowej zapłacisz za swój bilet gotówką lub kartą płatniczą 
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Foyer 

Na pierwszym piętrze znajduje się duże foyer (czyt. fuaje), prowadzą do niego szerokie 

schody. 

 

Foyer to przestrzeń, w której można spędzić czas przed koncertem lub w jego przerwie. 

Znajdują się tam kanapy, na których możesz odpocząć. 
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Po dwóch stronach foyer znajdują się toalety – męska po prawej stronie, oraz damska 

po lewej.  

Aby dostać się na drugie piętro, trzeba przejść przez szklany mostek.  

 

Uważaj! Jeden prowadzi do krętych schodów, a drugi do windy.  
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Na drugim piętrze znajduje się małe foyer. W tym miejscu przez szklaną ścianę Filharmonii 

można podziwiać widok na centrum Łodzi oraz obejrzeć wystawę zdjęć przedstawiających 

działalność Filharmonii w przeszłości i obecnie.  
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Sala koncertowa 

Bezpośrednio z małego i dużego foyer można dostać się do sali koncertowej. Znajduje się 

tam scena, na której występują artyści, oraz widownia. Widownia to przestrzeń 

przeznaczona dla słuchacza - gościa filharmonii. Znajduje się na niej 658 miejsc 

ustawionych w 22 rzędach oraz 7 lożach.  

 

Kupując lub rezerwując bilet z odpowiednim wyprzedzeniem możesz zadecydować                

o wyborze miejsca na widowni.  

Na 5 minut przed rozpoczęciem koncertu w całej Filharmonii z głośników słychać 

ogłoszenie: 

„Szanowni Państwo, za 5 minut rozpocznie się koncert, bardzo proszę o kierowanie  

się do sali koncertowej i zajęcie miejsc”. 

Pamiętaj o wyłączeniu telefonów komórkowych oraz nierobieniu zdjęć podczas koncertu. 
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Sala kameralna 

Sala kameralna znajduje się na poziomie -1. Dojdziesz do niej skręcając w prawo zaraz         

za kasą biletową, i schodząc w dół schodami do małego foyer.  

 

Po prawej stronie foyer znajdują się toalety, natomiast po lewej jest wejście do kawiarni  

i sali kameralnej. Sala kameralna posiada podest dla artystów oraz krzesła dla 100 

słuchaczy. 
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Koncert 

Każdy koncert w Filharmonii ma swój porządek. Kiedy już wszyscy słuchacze zajmą miejsce 

na widowni gasną światła, a na scenę wchodzi konferansjer. Zadaniem konferansjera jest 

wprowadzić widzów w tematykę koncertu, przedstawić wykonawców oraz program 

koncertu. Następnie na scenę wchodzą muzycy i rozpoczynają swój występ.  

Na koncercie, każdy słuchacz powinien zachować ciszę, tak aby nie przeszkadzać innym.     

Nie powinno się jeść oraz pić napojów w czasie koncertu. Należy również pozostać  

do końca koncertu na swoim miejscu, wychodzenie w trakcie, podchodzenie do sceny może 

przeszkadzać nie tylko innym widzom, ale również muzykom występującym na scenie. 

 

Przerwa 

Bardzo często koncert składa się z dwóch części. W czasie przerwy, która trwa 

ok. 20 minut, każdy gość Filharmonii może zrobić krótki spacer po foyer, skorzystać 

z toalety lub posilić się w kawiarni.  

 

 

  



- 13 - 

 

Kawiarnia 

Kawiarnia to miejsce, gdzie można usiąść przy stoliku przed, lub w przerwie koncertu.           

W kawiarni można zakupić ciepłe i zimne napoje oraz zjeść ciastko. 

 

Kawiarnia znajduje się obok sali kameralnej na poziomie -1. 

 

Koniec koncertu 

Po zakończeniu koncertu, każdy widz może kierować się do wyjścia. Najpierw jednak 

powinien odebrać okrycie wierzchnie z szatni. Należy pamiętać, że kurtki lub płaszcze           

są wydawane w zamian za „numerek” otrzymany od Szatniarza. 

Często po zakończeniu koncertu w korytarzach, na schodach oraz w szatni Filharmonii robi 

się bardzo duży tłok. Po zakończeniu koncertu możesz poczekać na widowni, aż we foyer 

będzie mniej osób. 
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Informacje dodatkowe 

Proszę pamiętać że: 

• Wiele osób najbardziej lubi słuchać koncertów, gdy nie słychać rozmów albo innych 

hałasów. Wtedy można najbardziej cieszyć się słuchaną muzyką. Dlatego też będąc   

na koncercie należy zachować ciszę. 

• W czasie przerwy również należy zachowywać się dyskretnie (cicho), tak aby nie 

przeszkadzać w rozmowach innym gościom Filharmonii. 

• W Filharmonii nie wolno robić zdjęć, ani nagrywać filmów w czasie koncertu, błysk 

flesza może przeszkadzać zarówno artystom jak i widzom koncertu. 

• Koncert jest uroczystym wydarzeniem i przyjęło się, że do Filharmonii słuchacze 

przychodzą w eleganckim ubraniu. Dzięki temu okazuje się szacunek artystom 

występującym na scenie. 
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• Jeśli miewasz problemy z wytrzymaniem dłuższego okresu czasu w jednym miejscu 

lub zdarza się, że czasem potrzebujesz wyjść w spokojniejsze miejsce, możesz 

poprosić o miejsce na skraju rzędu lub w loży. Dzięki temu w razie złego 

samopoczucia lub innych problemów, można wyjść z sali nie przeszkadzając innym 

słuchaczom. 

 
• Podczas zakupu biletów poproś osobę w kasie o pomoc w doborze odpowiedniego 

miejsca. 

• W razie wypadku lub innego zdarzenia, pamiętaj, że w czasie koncertu zawsze             

w Filharmonii jest pielęgniarka oraz strażak.  
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• Podczas wizyty w Filharmonii pracownicy obsługi chętnie Ci pomogą. 

 
 

• Repertuar czyli plan wszystkich koncertów możesz sprawdzić na stronie 

internetowej: www.filharmonia.lodz.pl lub w folderze, który będziesz mógł pobrać 

przy kasie Filharmonii. 

 

 


