ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
Vídeň
Navštívený stát

Lenka Dohnalová
Jméno a příjmení pracovníka

15.-18.4.2010
Termín uskutečnění cesty

1. Jména a příjmení spolucestujících:
-

2. Účel cesty:
Účast na mezuinárodní konferenci a valné hromadě Evropské hudební rady First European
Forum on Music – Music Diversity. L. Dohnalová – prezentaci projektu Špalíček dne
17.4.2010.

3. Zpráva o průběhu a výsledcích cesty:
Výsledky jednání, hodnocení akce, poznatky, postřehy a doporučení pro další jednání nebo
účast, výsledky paralelních jednání, důvody případného prodloužení pobytu apod.
L. Dohnalová se účastnila konference a diskuse na téma Musical Diversity, Looking BackLooking Forward. /program přiložen/ a valné hromady /agenda přiložena/.
Prezentovala projekt Špalíček.
Kontaktovala osobnosti vhodné pro spolupráci na tématu Kreativního průmyslu –
1. Ivor Davies – UK, specialista v oblasti umělecké politiky, 2000-10 ředitelem sektoru
pro Performing Arts Arts Council England a ředitelem pro Mezinárodní strategii
/2009/. Člen Culture Acřtion Europe. Má podněcovat spolupráci mezi Evropskými
strukturami a ministerstvy kultury.
2. Katrien Laporte, Belgie – studovala slovanské jazyky, pracovala např. jako manager
Vlámské opery v Ghentu, jako programová ředitelka pro performing arts v projektu
Bruges 2002 v době, kdy bylo evropským městem kultury. Od 2007 je poradcem pro
kulturu pro Magistrát v Ghentu.
Seznam expertů přiložen.
S H. Huberem, prof. University fur Music und darstellende Kunste Wien, domluvila
případnou spolupráci na srovnávací studii v oblasti monitoringu diversity hudební kultury
v zemi /Rakousko, ČR, případné další země/.
Daly by se publikovat výsledky mapování české kultury.
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4. Seznam příloh:
Ke zprávě se jako příloha přikládají veškeré projednané nebo podepsané dokumenty, ,
písemně vyhotovené závěry z jednání, texty vlastních příspěvků a vystoupení a další
materiály získané v průběhu cesty. Rozsáhlé materiály se nepřikládají. Předkladatel
zprávy pouze uvede u koho jsou uloženy.
Kopie programu
Kopie agendy
Prezentace Šaplíčku byla formou komentovaného videa /HS IDU/.
Vyúčtování
Lenka Dohnalová, 21.4.2010
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