
Music4Rom



Music4ROM, 
Per què?
La idea central del projecte 

sorgeix pel desconeixement o 

oblit de la influència que sempre 

ha tingut la música gitana sobre 

la música clàssica. 

Des de fa molts anys com a 

cantant, músic i pedagog, he 

estudiat la migració del poble 

gitano i m’he adonat de tot el que 

aquest orgullós i gran poble ha 

aportat a l’anomenada música clàssica 

europea. Gràcies a aquest projecte moltes 

persones es sorprendran i s’emocionaran 

descobrint la magnífica herència de la música 

gitana, font d’inspiració per als nostres més 

grans compositors. 

“Le sillon des Roms” - Jorge Chaminé

http://leplus.nouvelobs.

com/contribution/1178403-

music4rom-vous-ne-le-

saviez-pas-mais-la-musique-

classique-doit-beaucoup-

aux-roms.html 



Valors del 
projecte:
Reconeixement, comprensió de l’altre, creativitat, 

tolerància i amor són els valors defensats pel 

projecte. Music4Rom promou els valors gitanos amb 

l’objectiu de construir ponts interculturals, fomentar 

la inclusió social i educar nens a través de la música. 

Impacte:
•  Músics i artistes de renom : Paco Suarez, Jorge 

Chaminé, Marius Mihalache, Carlo Dumont, David 

Benko, Thierry Van Roy i 8 joves músics gitanos i  

8 no gitanos 

•  Al voltant de 300 nens i adolescents gitanos de  

4 països europeus.

•  Al voltant de 30 mares gitanes

•  Almenys 30 professors, mediadors i operadors 

culturals.

•  Participació de prop de 50 representants d’autoritats 

locals i associacions treballant per als gitanos.

Moments claus i 
realitzacions:
•  Creació d’una base de dades sobre música i 

músics gitanos.

•  Organització d’una « Màster class » de música 

dirigida a 16  joves músics gitanos i no gitanos 

formats per músics i cantants de renom.

•  Organització de tallers pedagògics en 4 països 

europeus (Itàlia, Romania, Eslovàquia i Espanya) 



per a desenvolupar una guia metodològica 

dirigida a professors

•  Creació d’un kit per a la fabricació d’instruments 

de música a partir de materials reciclats.

•  Creació d’eines de mediació per a mediadors 

culturals i dirigides a mares gitanes

•  Elaboració d’un programa de formació contínua i 

una guia per a participants.

•  Formació contínua de 40h dirigida a professors, 

mediadors, treballadors socials i culturals. 

•  Organització d’una roda de premsa a Brussel·les. 

•  Organització de 7 esdeveniments públics a nivell 

local i europeu ; seminaris web.

•  Producció i difusió de 7 vídeos 

•  Realització d’un material promocional multilingüe 

•  Creació d’una plataforma online i gravació d’un 

single al final del projecte : « Roma Got Talent ».

Reconeixement Originalitat Música Amor



Socis:
D’Espanya a Bulgària, d’Itàlia a Regne Unit 

passant per Bèlgica, França i Romania, un 

conjunt d’organitzacions han volgut unir esforços 

per desenvolupar amb èxit aquest projecte, 

compartint l’entusiasme de donar a conèixer, 

a través de diverses activitats (tallers, master 

class, concerts, publicacions, ...) l’herència de la 

Música Gitana. Tenim com a objectiu reafirmar 

la incidència de la cultura gitana atraient a una 

àmplia audiència i fugint d’estereotips i prejudicis.

 “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

International Y. Menuhin Foundation (BE):
Donar veu a qui no en té
http://www.menuhin-foundation.com/

Union Romani (ES):
Junts podem aconseguir-ho 
http://www.unionromani.org/

ETP Slovensko (SK):
Confiar en la possibilitat de canvis positius 
http://www.etp.sk/

Mus-E Napoli (IT):
Donar veu a cada nen 
http://www.mus-e.it/

Art-Activ (RO):
Crear alternatives educatives

Sons-Croisés (FR):
Estendre el coneixement dels joves artistes 
http://sonscroisesasso.blogspot.be/

Mosaic Art and sound Ldt (UK):
Música, un art i una ciència 
http://www.mosaicartsound.com

European Roma Information Office (BE):
Protecció i promoció dels drets fonamentals del poble gitano 
http://www.erionet.eu/



Aquest projecte ha estat 

finançat amb el suport 

de la Comissió Europea. 

Aquesta publicació [comunicació] reflecteix 

exclusivament l’opinió de l’autor, i la Comissió no 

es fa responsable de l’ús que pugui fer-se de la 

informació aquí difosa. 

Per a més informació, visiti la nostra pàgina web: 
www.music4rom.eu

International Yehudi Menuhin Foundation I.Y.M.F.

Chaussée de la Hulpe 61 B-1180 Brussels – Belgium

Tel. 32-2-673 35 04 – Fax 32-2-672 52 99

www.menuhin-foundation.eu

Arts at School

Socis del projecte
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