A Nemzetközi Zenei Tanács tanácskozásai hazánkban
A Magyar Zenei Tanács vendégeként hazánkban tartja találkozóit a Nemzetközi Zenei Tanács
(IMC) 2011. március 30-április 4. között. A rendezvény az Európai Unió soros magyar
elnökségének hivatalos programja. Kapcsolódik a 2011-es Liszt évhez, a Budapesti Tavaszi
Fesztivál programjaihoz, az Európai Fesztiválszövetség (EFA) budapesti konferenciájához.
Március 31-én az IMC nemzetközi és regionális szervezeteinek képviselői tanácskoznak a pomázi
Magyar Kóruskastélyban. A ’Share and Learn’ című program fő témái: hogyan lehet a szervezetek
közötti együttműködéseket erősíteni. Hiszen a hasonló területen működő szervezetek lehetnek
egymás versenytársai, és válhatnak egymást erősítő partnerekké is. A jó példák bemutatása,
fundraising workshop során egymással megosztott tudás mind a non-profit területen dolgozók
eredményességét, a hozzáadott érték növelését célozzák. Április 1-jén a Hungarofest Klassz Zenei
Iroda által szervezett EFA konferenciához csatlakoznak a résztvevők a Művészetek Palotájában.
Április 2-4. között az IMC vezetősége tartja tavaszi ülését, folytatja az őszi tallini világkonferencia
előkészítését. Az IMC célitűzései között ma kiemelt helyen szerepelnek az un. zenei jogok: a
zenetanuláshoz, a zenei önkifejezéshez, a művésznek az általa generált bevételekből való
részesedésének jogai. Míg ezeknek a jogoknak a többsége számunkra szinte magától értetődő,
addig a világ számos pontján ez nincs így.
A program során kötetlenebb találkozási alkalmak is lesznek, lehetőséget adva a nemzetközi
szervezetek képviselői és magyar partnereik találkozásához, a jövőbeli kapcsolatok építéséhez.
A Nemzetközi Zenei Tanács (International Music Council=IMC) a világ legnagyobb zenei
szakmai szervezete, nemzeti, nemzetközi és regionális zenei szervezetek, intézmények hálózata.
1949-ben jött létre az UNESCO melletti nem kormányszintű tanácsadó szervezetként. Célja, hogy
hozzájáruljon a világ különböző zenei kultúrái közötti párbeszéd fejlődéséhez, azok
egyenlőségének elismerésével. Fórumot biztosít a véleménycserének, kooperációnak,
koordinációnak. Az IMC a világ mintegy 50 országának nemzeti zenei tanácsait, több mint 30
nemzetközi és regionális, valamint 50 speciális zenei szervezetet tömörít. (www.imc-cim.org)
A Nemzetközi Zenei Tanácsnak regionális szervezetei vannak az egyes földrészeken. A
magyarországi tanácskozásokon jelen lesznek az Európai Zenei Tanács (www.emc-imc.org), az
Afrikai Zenei Tanács, valamint a formálódó az arab régió zenei tanácsának képviselői is.
A Magyar Zenei Tanács egyesületek szövetsége, zeneéletünk legnagyobb és legátfogóbb
szakmai szervezete, 1990-ben alakította meg 20 zenei egyesület. A jelenleg 38 egyesületet, 14
társult intézményt és 10 rendkívüli egyéni tagot összefogó szakmai szövetség céljai, feladatai:
- a zenekultúra fejlődésének előmozdítása,
- zenei értékek védelme és minél szélesebb körű terjesztésének előmozdítása,
- a zene társadalmi bázisának fejlesztése,
- a magyar zenekultúra nemzetközi pozícióinak erősítése.
Mindezt társadalmi eszközökkel kívánja elérni. A Zenei Tanács közvetít
- a zenész társadalom szakmailag, műfajilag, vagy regionálisan elkülönülő csoportjai között,
- a zenész társadalom és más művészeti területek képviselői között,
- a zenész társadalom és az egész társadalom, elsősorban annak intézményrendszere között
(Országgyűlés, kormányzati és önkormányzati szervek, oktatási és kulturális intézmények, stb.)
- Magyarország és a világ zenekultúrája között.

A nemzetközi szervezetek és a magyar muzsikusok kapcsolata fél évszázadra nyúlik vissza, a
Magyar Zenei Tanács – jogelődje révén – 1960 óta tagja a Nemzetközi Zenei Tanácsnak. A
magyar, az európai és a nemzetközi zenei tanácsok felépítése hasonló: alulról szerveződő szakmai
egyesületek szövetségeként működik. A Magyar Zenei Tanácsban tagok azok a magyar
egyesületek, társaságok, amelyek szakmájukat képviselik az adott szakterület nemzetközi vagy
európai zenei szervezetében, vagy akár csak a magyar kulturális életben. Az elmúlt években
Budapest ill. Magyarország a szervezetek számos rendezvényének adott otthont. A Magyar Zenei
Tanács többször delegált magyar tagokat a nemzetközi szervezetek vezető testületeibe is, 2007
óta az IMC alelnöki tisztét Schanda Beáta, a Magyar Zenei Tanács képviselője tölti be.
Az EU soros magyar elnökség programjait keresse a www.eu2011.hu/kultura oldalon is.
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