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Prečo 
Music4Rom?
Myšlienka tohto projektu 

sa zrodila z uvedomenia si 

skutočnosti, že dnes si len 

málokto uvedomuje, resp. 

pamätá, že klasická hudba je často 

inšpirovaná rómskou hudbou. 

Počas mnohých rokov môjho 

pôsobenia v pozícii speváka, 

hudobníka a učiteľa som študoval 

migráciu rómskeho obyvateľstva, 

čo mi pomohlo uvedomiť si, aký 

zrejmý a výrazný vplyv mali títo krásni 

a hrdí ľudia na takzvanú európsku klasickú 

hudbu.  Dúfame, že vďaka tomuto projektu 

mnohí s prekvapením a možno aj s radosťou 

objavia nádherné dedičstvo RÓMSKEJ hudby 

a jej vplyv na mnohých veľmi významných 

skladateľov.

Výňatok z “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 



Hodnoty projektu:
Hodnoty podporované týmto projektom sú uznanie, 

pochopenie druhých, kreativita, tolerancia a obdiv. 

Tento projekt podporuje rómske hodnoty, čo vedie k 

budovaniu interkultúrnych mostov, sociálnej inklúzii 

a vzdelávaniu detí prostredníctvom hudby.

Dosah:
•  Renomovaní hudobníci a umelci: David Benko, 

Roberto de Brasov, Jorge Chaminé, Carlo 

Dumont, Marius Mihalache, Paco Suarez a 8 

mladých rómskych a nerómskych hudobníkov

•  Približne 300 rómskych detí a mladistvých v 4 

európskych krajinách

•  Asi 30 rómskych matiek

•  Minimálne 30 učiteľov, mediátorov a kultúrnych 

odborníkov

•  Účasť takmer 50 reprezentantov lokálnych 

zastupiteľstiev a združení pracujúcich s Rómami

Úspechy a podujatia:
•  Vytvorenie knižnice rómskej hudby, piesní a 

hudobníkov 

•  Organizácia hudobného seminára určeného 16 

mladým rómskym a nerómskym hudobníkom, 

ktorí budú trénovaní renomovanými hudobníkmi 

a spevákmi

•  Organizácia vzdelávacích workshopov v 4 

európskych krajinách (Taliansko, Rumunsko, 

Slovensko a Španielsko) slúžiacich na vytvorenie 

metodologickej príručky pre učiteľov 



•  Vytvorenie sady na tvorbu hudobných nástrojov z 

recyklovaných materiálov

•  Vytvorenie mediačných nástrojov pre kultúrnych 

mediátorov určených na prácu 

s rómskymi matkami 

•  Vytvorenie tréningového programu a príručky pre 

účastníkov

•  40 hodinový tréningový kurz pre učiteľov, 

mediátorov, sociálnych a kultúrnych pracovníkov

•  Organizácia tlačovej konferencie v Bruseli

•  Organizácia 7 verejných podujatí na lokálnej a 

európskej úrovni a webových seminárov

•  Produkcia a distribúcia 7 videí

•  Tvorba multilingválneho propagačného materiálu

•  Vytvorenie e-platformy a singlu na konci projektu 

“Rómovia majú talent”

Recognition Originality Music Admiration



Partneri:
Od Španielska po Bulharsko, od Talianska 

po Veľkú Britániu cez Belgicko, Francúzsko a 

Rumunsko, táto rozmanitá skupina európskych 

organizácií sa rozhodla spojiť svoje sily a nadšenie, 

aby tak zaistila úspech projektu Music4Rom. 

Partneri projektu s radosťou organizujú rôzne 

aktivity (workshopy, tvorivé semináre, koncerty, 

publikácie atď.), ktoré podporujú dedičstvo 

rómskej hudby, a sú pripravení osloviť široké 

publikum pri odbúravaní stereotypov, predsudkov 

a predpojatosti so zámerom posilniť hrdosť 

dnešných Rómov na vlastnú kultúru. 

Výňatok z “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

International Y. Menuhin Foundation (BE):
Dať hlas tým, ktorých nikto nepočuje
http://www.menuhin-foundation.com/

Union Romani (ES):
Spoločne to dokážeme
http://www.unionromani.org/

ETP Slovensko (SK):
Viera v možnosť pozitívnej zmeny
http://www.etp.sk/

Mus-E Napoli (IT):
Každé dieťa má mať hlas
http://www.mus-e.it/

Art-Activ (RO):
Vytváranie vzdelávacích alternatív

Sons-Croisés (FR):
Rozširovanie znalostí mladých umelcov
http://sonscroisesasso.blogspot.be/

Mosaic Art and sound Ldt (UK):
Hudba, umenie a veda
http://www.mosaicartsound.com

European Roma Information Office (BE):
Ochrana a podpora základných  práv Rómov
http://www.erionet.eu/



Tento projekt bol financovaný 

s podporou Európskej 

Komisie.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne 

názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek 

použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii 

(dokumente).

Ak chcete vedieť viac, pripojte sa k nám na:
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

Project partners
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