
ZPRÁVA O ČINNOSTI 2005 - MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ RADA,  
OBOROVÁ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE PŘI UNESCO 
Současná síť MHR (vznikla 1949) obsahuje 77 národních komisí, 27 mezinárodních 
organizací, 9 regionálních organizací a 35 čestných a individuálních členů. Pomocích členů 
odhaduje svůj dosah k cca 1000 organizací ve světě. IMC a jeho členové participují v řadě 
projektů UNESCO. Sekretariát tvoří 1 pracovník. 
www.unesco.org/imc 
 
 
Aktuální složení presidia: 
Richard Letts (Australská hudební rada), předseda 
Einar Solbu (Norská hudební rada, Norský koncertní institut), místopředseda 
Margie Reese (USA, manažerka kulturního odboru města Los Angeles), 2. místopředseda 
Victor Sahab (USA, ředitel programu Radio Libanon), 3. místopředseda 
Pokladník: Lars Grunth (Dánsko) 
 
Další členové: 
Patricia Adkins Chiti (GB/Itálie, presidentka Adkinsovy nadace, Donne in Musica) 
Filipe de Leon (Filipíny, prof. uměleckých studií na Filipínské universitě, člen subkomise pro 
umění v rámci Národní komise pro kulturu a umění) 
Anne Dowling (USA, presidentka Institutu pro kulturní průmysl) 
Valentina  Frenot-Diaz (Paraquay, presidentka Paraquayské hudební rady) 
André Lamielle (Francie/Německo, president Mezinárodního fóra soudobé sborové hudby) 
Lupwishi Mbuyamba (Kongo, výkonný ředitel Observatoře kulturních politik v Africe, 
president Mezinárodní federace sborové hudby) 
Peter Rantasa (Rakousko, ředitel Hudebního informačního centra) 
Beata Schanda (Maďarsko, umělecká tajemnice Maďarské taneční akademie, bývalá 
předsedkyně EHR) 
 
ex officio členové: 
Wouter Turkenburg (Nizozemí, předseda EHR) 
Graciela Agudelo (Mexiko, předsedkyně tří amerických hudebních rad) 
Mahmoud Guettat (Tunisko, Arabská hudební akademie) 
 
Projekty dlouhodobé 
Rozhlasová rostra: 
Rostrum skladatelů – od r. 1959, ve dvou kategoriích, normální a pro mladé. 
30 národních stanic 60 skladeb, vytvořených v posledních pěti letech. Rovněž do sítě EBU, 
materiály archivovány v nadaci Gaudeamus v Amsterodamu. Poslední sezení ve Vídni. 
V r. 2004 zařazen J. Klusák: Axis Temporum), zpětně v posledních 13 letech žádná další 
česká skladba. 
Rostrum EAH – od r. 1984, iniciováno Mezinárodní federací EAH. Pořádá se jednou za dva 
roky, naposled v r. 2004 ve Vídni. Mezi oceněnými není česká skladba (afinita oceněných 
k Musica nova – J. P. Oliveira, A. van de Gorne ad.). 
Rostrum mladých interpretů – založeno v r. 1969 při Bratislavských hudební slavnostech (L. 
Mokrý), spoluorganizátorem je EBU a Slovenský rozhlas. Poslední se konalo 28.9.-4.10. 
v Bratislavě. Vybráni: Laura Burujana-vcl., Lukasz Dlugosz-fl., Zhenya Dukova-fl., Pavel 
Kohout (ČR)-org.,  Patricia Kopatchinskaja-vn., Sami Merdinian-vn., J. F. Noramn-cl., Miha 
Rogina-altsax. 
 



dále rostra regionální: arabské, karibsko-latinskoamerické, asijské, africké. 
 
Mezinárodní den hudby – 1.10. Iniciován Yehudi Menuhinem. 
 
Projekt Music@UNESCO -platforma pro mezinárodní spolupráci umělců, manažerů – 
koncerty, workshopy, filmové projekce, výstavy. 
r. 2005  
1. akce: Jazz Meets the World: Tribute to Jazz in Education 
2. akce: Hip Hop Summit (duben 2005) 
 
Události 
 20.-23.1.2005 – Paříž: Mezinárodní setkání sborového zpěvu (IMC + MIDEM) 
23.-27.1.2005 -  Cannes: účast na MIDEM 
zde také setkání Mezinárodní konfederace akordeonistů (70. výročí) a konference 
1.-5.10.2005 Mezinárodní hudební fórum a generální konference IMC v Los Angeles 
Konference Hudba a společnost v 21. století. První ročník bienále. Platforma pro setkání 
vládních úředníků, privátního sektoru, umělců i teoretiků, produkce, propagace, různých 
druhů hudby.  
Partnery: IMC, kulturní odd. Los Angeles, Cultural Engineering (CE – servisní organizace, 
sídlo USA). 
Program: Hudba a sociální změny, Hudební výchova teorie a praxe, Rozvoj hudebně-
zábavného průmyslu,  Ženy v hudbě, Kulatý stůl k hud. výchově, Hudební iniciativy a 
organizace – kulatý stůl, Hudba a HIV/AIDS, Hudba amladí, Fundraising, Rozvoj 
technologií, Hudba a nové ekonomické přístupy, Hudba a konfliktní rozhodnutí, Autorská 
práva. 
 
Cena IMC – Mikis Theodorakis (2005) 
 
Založení emailových týdenních aktualit (možnost posílat v cizím jazyku), režim bude ještě  
zpřesněn. 
 
28.3.06 ld 
 


