Позив за новинаре
МУЗИКА УДРУЖУЈЕ МЛАДЕ
У оквиру пројекта „Музичко здруживање младих“ градска општина Врачар у сарадњи са
Италијанским институтом за културу у Београду угостила је „Оркестар сто младих“ састављен од
најбољих младих музичара старости између 12 и 20 година, из музичких школа из Италије,
Словеније, Македоније и Србије. Млади музичари бораве у Београду од 25. до 31. августа 2014.
године, са жељом да поделе заједничке идеале учења, узајамног упознавања и уметничке
сарадње, у конструктивном контексту дијалога и интеркултуралне размене.
Током боравка млади музичари ће се сусрести са својим менторима у одмаралишту Спортско
рекреативно образовног центра Врачар - „Шупља стена“ на Авали, и учествовати у циклусу
семинара, које ће држати музиколози и стручњаци за појединачне музичке инструменте, са циљем
да прошире своје образовање и стекну нова знања о европским музичким традицијама.
Председник општине Врачар Бранимир Кузмановић, градоначелница града Дезенцано дел
Гарда Роза Лесо и директорка Италијанског института за културу у Београду Сира Миори
разговараће са музичарима и присуствовати проби „Оркестра сто младих“ у петак, 29.
августа 2014. године, у 18 часова, у одмаралишту „Шупља стена“.
На завршетку семинара „Оркестар сто младих” извешће концерт „За Европу сутрашњице“ у
Београду у суботу, 30. августа 2014. године, у 20 часова, у великој сали Задужбине „Илија М.
Коларац”- Студентски трг 5. Други концерт „Оркестар сто младих“ одржаће у сарадњи са
Музичком омладином Новог Сада у Синагоги у Новом Саду, у недељу, 31. августа 2014. године у
21 час. Председник општине Врачар присуствоваће концерту у суботу, 30. августа 2014.
године, у Задужбини „Илија М. Коларац“.
Млади музичари из разних земаља Европе састају се како би заједно извели серију музичких
активности које, након периода интензивног рада и учења, кулминирају концертом, чији су идејни
творци управо сами музичари. Реч је о едукативном музичком пројекту високог уметничког
квалитета, од посебног значаја на европској музичкој сцени и о оркестру изузетном у панорами
младих оркестара по свом квалитету, уметничкој зрелости, професионалности и способности
извођења.
Пројекат је настао као вид уметничке сарадње између студената музике из разних земаља, које
промовише Италијанска Асоцијација за културу „GAIA eventi”. Наступају музичари музичке школе
повезане са Конзерваторијумом „Ђузепе Верди” из Милана и музичка школа „Дел Гарда“ из места
Дезенцано дел Гарда, са циљем да размене и поделе разна културна и музичка искустава.
Такође, у пројекту учествују и музичка школа „Јосип Славенски” из Београда (Србија), музичка
школа „ДоРеМи” са Бледа (Словенија) и музичка школа „Методи Патче“ са Охрида (Македонија).
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