
Interesujące wydarzenia artystyczne , udostępnione  żródła  ciekawych miejsc :  

Poniżej linki  bezpośrednie lub namiary dostępu : 

 

1) Portal internetowy telewizji europejskiej ARTE ( głównie Francja/ Niemcy :  w polskiej wersji 

językowej  

Koncerty , filmy popularno- naukowe , kolturoznawcze,  historyczne. 

https://www.arte.tv/pl/ 

2) Filharmonia Narodowa  

http://www.filharmonia.pl/ 

Youtube :  Po wywołaniu Youtube.com  proszę wpisać Filharmonia Narodowa i 

„zasubskrybować” ich kanał .  dostęp do wielu zarejestrowanych  koncertów jakie się tam 

odbyły .   Uwaga : dodatkowo kilka razy w roku  Filharmonia OnLine ( na Youtube)  transmisja 

całego wieczoru symfonicznego na żywo.         Polecamy podłączenie  telewizora z głośnikami 

kina domowego do odtworzenia powyższych koncertów. 

https://www.youtube.com/channel/UCqYo9MVWYS4pAih0-vdk96A 

3) Nowojorska Metropolitan Opera  ( transmisje ON-Line   oraz fragmenty wielkich wydarzeń  

Operowych)  niektóre bezpłatne lub okresowo bezpłatne Uwaga potrzebne „mocniejsze łącze 

internetowe)  

https://www.metopera.org/ 

4) Portal internetowy telewizji Muzycznej  MEZZO  

Koncerty , spektakte operowe i baletowe   

https://www.thematv.com/channels/mezzo-live-hd/ 

5) Filharmonia Berlińska  ( własne repozytorium koncertów symfonicznych ,kameralnych itd.) 

dobrze jest się zarejestrować :  wtedy jest większy zakres dostępnych nagrań bezpłatnych 

oraz możliwość kupowania dostępu płatnego do szczególnych koncertów. 

https://www.digitalconcerthall.com/en/news 

 

6) Wszystko o teatrach w Polsce : co gdzie kiedy  

http://www.e-teatr.pl/pl/repertuar/41529,szczegoly.html 

7) Simfonia Warsovia   ( Muzyka z Praskiej strony )  

http://www.sinfoniavarsovia.org/pl/index.html 

8) Cyfrowe Muzeum Narodowe  

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion 

 

wykłady : Muzeum Narodowe 

 https://www.mnw.art.pl/edukacja/seniorzy/muzealne-

wtorki/?fbclid=IwAR3gchqlVHntqkZcrb-lXSDIN1iZ-X3s93d3Z_JvV7_4M724iovBBgykQ1s 

 

https://www.arte.tv/pl/
https://www.thematv.com/channels/mezzo-live-hd/
https://www.digitalconcerthall.com/en/news
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion


9) Biblioteka Narodowa -  Cyfrowo „POLONA”   darmowe książki i pisma  ( głównie pdf) do 

pobierania ( zwłaszcza wydania historyczne )  

10) Narodowe archiwum zbiorów archiwalnych , szczególnie polecamy Fotografie historyczne z 

Polski ( i nie tylko)   Dawniej NAC  ( Jeśli macie fotografie dokumentacji historychnej :  

zainteresowani otrzymaniem skanu)  

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ 

 

 

11) NINATEKA :   repozytorium  spektakli teatralnch , Teatr TV,  

Spektakle, wywiady, reportaże , bajki , audycje radiowe , słuchowiska,  BAAAARDZO WARTO  

https://ninateka.pl/ 

 

 

12) Radio(internetowe) Jazz     archiwum polskiego jazzu +  muzyka on-line 

https://archiwum.radiojazz.fm/ 

 

http://www.wck-wawer.pl/  Wawerskie Centrum Kultury  ( wszystkie filie )  

 

https://promkultury.pl/     Osrodek Kultury Saska Kępa  / Koncerty jazz/ 

Osiecka/ wystawy malarskie i plastyczne 

http://cpk.art.pl/Events/view  Centrum Promocji Kultury / ul.Podskarbińska  

Imprezy taneczne , Blues , wystawy malarskie  

Przewodnik po dostępnym virtualnym dostępie do najważniejszych muzeów świata  Google ARTS  

https://dobrewiadomosci.net.pl/39392-utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-

wycieczki-w-ktorych-mozesz-wziac-udzial-siedzac-na-

kanapie/?fbclid=IwAR0aGZZV0USfnROMdmVrdwUMdmpa6Gmo660B1RT_kugshmQmUpIn-3dbGts 

https://artsandculture.google.com/ 
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