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Účelem cesty byla účast na evropském hudebním fóru s tématem Hudba a politika: sdílená
odpovědnost, pořádaném Evropskou hudební radou. Fórum bylo věnováno různým podobám
vztahu hudby a politiky. Hlavními tématy byly vliv politiky ve formě public policy na úrovni
EU i jednotlivých evropských států na hudební život v jednotlivých zemích a možnosti
hudebních organizací na národní i evropské úrovni kulturní politiku ovlivnit. Dalším
důležitým tématem byla represe hudebního života v některých autoritářských režimech, resp.
neliberálních demokraciích (např. Bělorusko, Rusko).
Mým cílem bylo zastupovat v jednání Českou hudební radu, přispět do diskuse prezentací
českého/československého vývoje vztahu hudby a politiky, který představuje výstava
Národního muzea Hudba a politika, soustředící se na období od roku 1848 do současnosti,
dále propagace samotné výstavy a také zdůrazňování významu muzejní prezentace při reflexi
podobných témat. Zároveň bylo cílem získat konkrétní a fundované informace o situaci
v jiných evropských zemích.
V rámci konference byla výstava Hudba a politika prezentována během worshopů, v diskusi s
dalšími účastníky konference, dále prostřednictvím pro tyto účely vyrobeného posteru a
propagačních letáků. Byly navázány odborné kontakty a získány zajímavé informace a
podněty od evropských i mimoevropských účastníků fóra napříč obory.
Poslední den byl věnován členské schůzi Evropské hudební rady, kde byl zvolen nový výbor,
představena a projednána výroční zpráva za rok 2013, dále byla představena strategie rady ve
vztahu k politice (Strategy Music and Politics) - European Agenda for Music, EMC Strategy
and Activity Plan 2014/2015, Music Education, E-Culture, EU „new structured dialogue,
UNESCO), dále byly představeny konference a setkání na rok 2015 (červen 2015 Evropské
fórum o hudbě v Rize) a 2016 (květen 2016 Evropské fórum o hudbě ve Vroclavi).
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