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De ce 
Music4ROM?
Ideea din spatele proiectului s-a 

născut din înțelegerea faptului că, 

în prezent, nimeni nu își dă seama 

(sau nu își amintește) că muzica 

clasică a fost de multe ori inspirată 

din muzica romă. Timp de mulți ani, 

ca solist, muzician și profesor, am 

studiat migrația romilor și am devenit 

conștient de contribuția neechivocă 

și esențială pe care acest popor 

frumos și mândru a adus-o la 

așa-numita muzică clasică europeană. 

Datorită acestui proiect, mulți, sperăm noi, vor 

descoperi cu surprindere și probabil, cu bucurie, 

frumusețea lăsată în urmă de muzica roma și 

modul în care a inspirat pe cei mai mulți dintre 

marii compozitori ai noștri.

Extras din “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 



Valorile proiectului:
Valorile promovate de acest proiect sunt 

recunoașterea, înțelegerea celorlalți, creativitatea, 

toleranța și admirația. Acest proiect va promova 

valorile rome pentru a construi punți interculturale, 

incluziune socială și pentru a educa copiii prin 

muzică.

Impactul:
•  Muzicieni de renume și artiști: David Benko, 

Roberto de Brașov, Jorge Chaminé, Carlo 

Dumont, Aurică Mustățea, Paco Suarez și alți 

muzicieni tineri 8 romi și 8 ne-romi.

•  Aproximativ 300 de copii de etnie romă și 

adolescenți din 4 tări europene 

•  În jur de 30 de mame de etnie romă 

•  Cel puțin 30 de cadre didactice, mediatori și 

operatori culturali 

•  Participarea a 50 de reprezentanți ai autorităților 

locale și ai asociațiilor care lucrează pentru romi

Repere și realizări:
•  Crearea unei baze de date cu muzică romă, 

cântece și muzicieni 

•  Organizarea unui “Master class” muzical adresat 

celor 16 tineri muzicieni romi și ne romi, ce vor fi 

instruiți de către muzicieni de renume și cântăreți 

•  Organizarea unor ateliere de lucru educaționale în 

4 țări europene (Italia, România, Slovacia și Spania) 

pentru a dezvolta un ghid metodologic adresat 

profesorilor



•  Crearea unei truse privind realizarea de 

instrumente muzicale din obiecte reciclate 

•  Crearea unor instrumente de mediere pentru 

mediatori culturali, adresate mamelor de etnie 

romă 

•  Dezvoltarea unui program de formare continuă și 

a unui ghid pentru participanți

•  Un curs de instruire continuă de 40 de ore pentru 

profesori, mediatori, asistenți sociali și culturali 

•  Organizarea unei conferințe de presă la Bruxel 

•  Organizarea a 7 evenimente publice la nivel local 

și european, precum și webinarii 

•  Producerea și distribuirea a 7 clipuri video

•  Crearea de materiale promoționale multilingve 

•  Crearea unei platforme online și a unui concurs, la 

sfârșitul proiectului: “Romii au talent”

Recunoaștere Originalitate Muzică Admirație



Partneri:
Din Spania până în Bulgaria, din Italia până în Regatul 

Unit, prin Belgia, Franța și România, un grup divers de 

organizații europene au fost dornice să-și unească 

eforturile și entuziasmul și să facă din acest proiect 

un success. Să împărtășească bucuria de a pune 

laolaltă activităti diferite (ateliere de lucru, master-class, 

concerte, publicații etc.) cu scopul de a promova 

patrimoniul muzical rom. Dorind să se adreseze unui 

public foarte larg, un strigăt departe de stereotipuri, 

prejudecăți și idei preconcepute, scopul nostru este 

de a încuraja romii de astăzi să fie mândri cu propria 

cultură.

Extras din “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

International Y. Menuhin Foundation (BE):
Dați voce celor care nu au
http://www.menuhin-foundation.com/

Union Romani (ES):
Împreună putem!
http://www.unionromani.org/

ETP Slovensko (SK):
Credețti în posibilitatea schimbării pozitive 
http://www.etp.sk/

Mus-E Napoli (IT):
Voce fiecarui copil
http://www.mus-e.it/

Art-Activ (RO):
Creați alternative educaționale

Sons-Croisés (FR):
Dezvoltarea cunoștințelor artiștilor tineri
http://sonscroisesasso.blogspot.be/

Mosaic Art and sound Ldt (UK):
Muzică, artă și știință
http://www.mosaicartsound.com

European Roma Information Office (BE):
Protejarea ș i promovarea drepturilor fundamentale ale romilor 
http://www.erionet.eu/



Acest proiect a fost finanțat 

cu sprijinul Comisiei 

Europene. Această publicație 

(comunicare) reflectă numai punctul de vedere al 

autorului iar Comisia nu poate fi facută responsabilă 

pentru eventuala utilizare care poate fi dată 

informațiilor conținute.

Pentru mai multe informații ne puteți găsi la:
www.music4rom.eu

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

Chaussée de la Hulpe 61 – B-1180 Bruxelles – Belgique

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

www.menuhin-foundation.eu

Arts at School

Partenerii proiectului
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