Hudobné diela možno uviesť do života rozličnými
spôsobmi. Prečo tentokrát neskúsiť niečo nové?
Pozývame vás zúčastniť sa na našom vzrušujúcom medzinárodnom projekte zameranom
na šírenie súčasnej hudby:

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
zúčastnení skladatelia:
Poviete mi 38 slovami, ako sa môžem zúčastniť?
Na základe licenčnej zmluvy nám poskytnete svoje diela pre
deti a mládež a my ich následne sprístupníme na voľné stiahnutie v našej databáze. Iba registrovaní používatelia si môžu
noty stiahnuť, a to až keď akceptujú podmienky použitia diela.
Čo máte na mysli, keď hovoríte o „novej“ hudbe?
Existuje viacero kritérií, podľa ktorých možno hudbu pomenovať ako novú. Aby sme to trochu zjednodušili, zhromažďujeme predovšetkým diela, ktoré vznikli po roku 1980.
V čom je projekt prínosný pre mňa?
Ponúkame vám alternatívny spôsob distribúcie vašich hudobných diel pre deti a mládež, a v krajinách, ktoré sa na projekte
zúčastnia, sa vás, ako skladateľa, budeme čo najväčšmi
snažiť spropagovať. Chceme, aby sa vaše diela ľahšie priblížili
k svojmu publiku – mladým hudobníkom na celom svete.
Ako sa budú moje diela využívať?
Na hodinách hudby a koncertoch, najmä na vzdelávacie účely.
A kde?
Na celom svete, taký máme plán! Chceli by sme, aby deti
v Portugalsku mohli siahnuť po dielach poľských skladateľov,
a aby tínedžeri v Belgicku hrali zaujímavé skladby venezuelských autorov. Takto môžu spoznať novú hudbu z celej
planéty! Nie je to úžasná myšlienka?
Ale ja mám záujem svoje diela publikovať...
Nuž, diela, ktoré nám poskytnete, by mali byť k dispozícii
najmenej do konca roku 2015, potom ich môžete publikovať.
Alebo, a to by bolo naozaj fantastické, ich môžete v databáze
ponechať aj naďalej :-)

Všetky moje skladby sú vydané, takže sa nemôžem
zúčastniť...
Pravdaže môžete! Okrem získavania samotných partitúr zbierame aj bibliografické informácie o dielach vhodných pre deti
a mládež, vrátane mena vydavateľa a distribútora. Takto
sa tiež oveľa ľahšie dostanú k učiteľom a študentom hudby.
Kde sa dozviem niečo o „Portrétoch” a seminároch pre
učiteľov?
Tieto podujatia, zamerané na šírenie a využívanie
súčasnej hudby, bližšie opisujeme na našej stránke,
www.newmusicforkids.org. Radi vás tam privítame!
Vyzerá to veľmi zaujímavo, ale myslím, že potrebujem viac
informácií...
Všetko je na webe :-) Stačí sa pozrieť na webovú stránku
projektu www.newmusicforkids.org, ktorú prevádzkuje
Slovenská sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú
hudbu.

Obráťte sa na nás s vašimi otázkami:
koordinátor projektu: Lukáš Kollár
všeobecné informácie: scores@newmusicforkids.org

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

