
 

 

 

 
Zasady działania Salonu Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej  

sezon 2018/2019 
 
 
Salon Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej jest propozycją dla osób, którym nie wystarcza bywanie 
na koncertach. Dla melomanów, którzy chcą rozmawiać o muzyce, spotykać się  
z artystami oraz aktywnie realizować swoje muzyczne pasje i tym samym wzbogacać ofertę 
Filharmonii o dodatkowe działania. Salon jest przestrzenią do dzielenia się 
zainteresowaniami, gustami, wiedzą. 
 
 
W ramach Salonu odbywają się spotkania z muzykami, którzy przedstawiają swój warsztat i 
zamiłowania, rozmowy z dziennikarzami muzycznymi, wykładowcami Akademii Muzycznej, 
autorami książek o muzyce. W minionym sezonie gośćmi Salonu byli m.in.: Delfina 
Ambroziak – sopran i Tadeusz Kopacki – tenor, kompozytor Artur Zagajewski, Dyrektor 
Artystyczny Filharmonii Łódzkiej – Paweł Przytocki, pianista jazzowy Maciej Tubis. 
 
Członkostwo w Salonie jest płatne. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, otrzymają 
karty członkowskie Przyjaciela FŁ. W sezonie 2018/2019 opłata członkowska wynosi 300,00 zł 
i może zostać uiszczona w kasie biletowej FŁ lub przelewem na konto bankowe nr: 58 1030 
1205 0000 0000 8790 6019 z dopiskiem „Salon Przyjaciół FŁ”. Karta Przyjaciela FŁ zostanie 
wydana po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wniesieniu opłaty.  
 
Posiadacze kart potwierdzających przynależność do Salonu Przyjaciół FŁ w sezonie 
2018/2019 otrzymają następujące przywileje:  
 

1. Pierwszeństwo w zakupie abonamentów na koncerty symfoniczne oraz transmisje 
„The Metropolitan Opera: Live in HD”, tak aby możliwe było zachowanie 
dotychczasowych miejsc na widowni – tydzień wcześniej niż pozostali melomani. 

2. Udział w 9 zamkniętych spotkaniach z przedstawicielami Dyrekcji Filharmonii 
Łódzkiej, muzykami Orkiestry Symfonicznej FŁ, wybranymi artystami goszczącymi 
w Filharmonii oraz innymi zaproszonymi gośćmi. 

3. Prawo do skorzystania z pakietu „Przyjaciele przyjaciół”. W pakiecie: zaproszenia na 
wskazany koncert (z wyłączeniem koncertów specjalnych) dla 3 osób, połączone z 
możliwością zwiedzenia FŁ „od kuchni”. Skorzystanie z pakietu będzie możliwe po 
uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem projektu SPFŁ. 

4. Możliwość uczestnictwa w wycieczce (wycieczkach) do wybranej (wybranych) 
instytucji kultury, połączonej ze zwiedzaniem tej instytucji i udziałem w wydarzeniu 
przygotowanym przez instytucję (koncert, wystawa itp.), przy założeniu pokrycia 
przez posiadacza karty kosztów wycieczki. 

 



 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w spotkaniach Salonu, do 
zakupu kart SPFŁ. Karty członkowskie dostępne będą w kasie biletowej Filharmonii 
Łódzkiej od 3 września 2018 roku.  
 
Dodatkowe informacje: koordynator projektu: Barbara Jakubowicz; tel. 601 160 048, 
barbara.jakubowicz@filharmonia.lodz.pl 
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