Všetci sa učíme poznávať hudbu klasicizmu, romantizmu či baroka. Je tu však ešte niečo viac. Niečo,
čo občas považujeme za trinástu komnatu – súčasná
vážna hudba.
Vstúpte s nami do jej sveta a objavte, že to nie sú
žiadne čary, ale čará! Pozývame vás zúčastniť sa
na našom vzrušujúcom medzinárodnom projekte:

Projekt sa skladá z 3 častí: databáza diel pre deti a mládež
dostupná online na stránke www.newmusicforkids.org,
koncertný cyklus Portréty a semináre a workshopy pre
učiteľov hudby. Je to jedna z našich najdôležitejších aktivít
pred ISCM Svetovými dňami novej hudby v roku 2013
(ISCM World New Music Days) – chceme, aby talentované
deti na Slovensku uviedli ten najúžasnejší koncert súčasnej
hudby
Pozrite si, čo sa nás v súvislosti s projektom pýtali iní
používatelia:
Čo je to tá nová, či súčasná, hudba?
Súčasná hudba odzrkadľuje dobu, v ktorej žijeme. Je fajn,
ak ju spoznávame teraz, a nie až keď bude 100 rokov stará.
Jej objavovanie je pestrofarebným dobrodružstvom. Súčasná
hudba je prístupná každému, patrí nám všetkým, tu a teraz.
Čosi som už o tomto projekte počula, ale o čo presne ide?
Rozhodli sme sa vytvoriť databázu skladieb pre deti a mládež,
kde sú zadarmo dostupné diela autorov z rôznych krajín sveta
vytvorené po roku 1980. Tieto diela si po registrácii môžete
voľne stiahnuť a používať na vyučovaní a na školských podujatiach. Rovnako ako vaši kolegovia a študenti z iných krajín.
Súčasťou projektu sú aj semináre pre pedagógov a koncertný
cyklus „Portréty“ – výsledok nášho aj vášho záujmu o súčasnú
hudbu. Je to zaujímavá myšlienka, čo poviete? A myslíme si,
že aj dôležitá...
Ako môžem súčasnú hudbu využiť vo vyučovaní?
Vieme, že k hudbe pristupujete tvorivo. Nebojte sa preto
experimentov s novou hudbou! Ak si však nie ste istí ako
na to, môžeme vám poskytnúť radu v podobe seminára,
tvorivej dielne či koncertu pre pedagógov.
Môžem diela použiť aj na koncerte?
Áno, aj na tento cieľ sme mysleli! Koncertné uvedenie skladieb
je dôležité – dáva žiakom a študentom zážitok z úspešného
výkonu aj v doteraz málo známej oblasti, súčasnej hudbe.
Urobte na vašej škole svetový koncert! Prihláste sa na adrese
kids@newmusicforkids.org a zorganizujte koncert cyklu Portréty. Tento rok sa koncerty uskutočnia 4. novembra na celom
Slovensku!

Prečo mám používať práve diela z databázy New Music for
Kids and Teens?
Všetky skladby dostupné v databáze prešli výberom odbornej
komisie. Sú preto zvlášť vhodné pre naštudovanie malými
interpretmi. Navyše, sú zaujímavé, príťažlivé, samozrejme,
nové, a v nejednom prípade budú mať vďaka vám, učiteľom
a žiakom, svoju svetovú premiéru!
Znie to zaujímavo, ako sa teda môžem zúčastniť?
Zaregistrujte sa na stránke www.newmusicforkids.org ako
Používateľ. Je a zostane to zadarmo! Vaše konto bude aktivované do 48 hodín. Potom si môžete voľne stiahnuť a v súlade
s podmienkami použitia diela využívať ľubovoľné zverejnené
dielo z databázy či prihlásiť sa v prípade záujmu na seminár
pre pedagógov. Výborné je zúčastniť sa ako organizátor koncertu v rámci cyklu Portréty. Potrebnú literatúru nájdete
v databáze!
Obráťte sa na nás s vašimi otázkami:
koordinátor projektu: Lukáš Kollár
všeobecné informácie a prihlasovanie na cyklus Portréty:
kids@newmusicforkids.org

Projekt Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM) v spolupráci s ISCM a ďalšími partnermi.

