TISKOVÁ ZPRÁVA

KLAVÍRNÍ VIRTUOS IVO KAHÁNEK je dalším z řady výjimečných umělců (jako jsou např.
Placido Domingo, Simon Tattle, Gustavo Dudamel, Yo-Yo-Ma, Jullian Lloyd Webber a mnozí další),
kteří podporují celosvětově známý sociálně hudební projekt EL SISTEMA. Spolu s herečkou Simonou
Stašovou, současnou patronkou Nadačního fondu Harmonie, bude svým jménem zaštitovat projekt,
který pozitivně mění životy hudbou. El Sistema existuje ve světě již 40 let. Děti se od samého počátku
učí hru na hudební nástroje společně v orchestru a výuka na vysoké profesní úrovni je přístupná
zdarma všem dětem bez rozdílu. Nedávná pětiletá studie z anglického Liverpoolu ukázala, že děti
z tohoto programu mají jednoznačně lepší výsledky ve škole, jsou sebevědomější, vnímavější ke své
rodině i komunitě, ve které žijí a mají větší ambice k dalšímu studiu. Díky přístupu, metodice a
filozofii projektu je prokazatelné pozitivní působení na děti ze sociálně vyloučených lokalit.
V současné době je projekt zaváděn ve 30 evropských zemích.
Nadační fond Harmonie je zakládajícím členem asociace Sistema Europe, která od roku 2015
umožňuje spolupráci mezi jednotlivými členskými zeměmi při rozvoji projektů.
Ivo Kahánek spolu se zakladatelkou NF Harmonii, Miladou Cholujovou, na tiskové konferenci
podepsali Memorandum o spolupráci.
Milada Cholujová, zakladatelka NF Harmonie věří, že společná práce dětí v orchestru naučí děti
nejenom hraní na hudební nástroj ale děti se naučí na sebe navzájem spoléhat a nést
zodpovědnost za společný cíl. Společně dosahují určitého mistrovství ve hře a hudba jim pomáhá
poznávat, že mají šanci vlastními silami dosáhnout i na první pohled nedosažitelné cíle. Všude na
světě mění Sistema pozitivně životy dětí a bylo by škoda, kdyby se té možnosti nedostalo i
českým dětem.
Vyjádření I. Kahánka: „Je mi velkou ctí a radostí být součástí projektu El Sistema, který mění
dětem život prostřednictvím hudby. Princip výuky hudbě přímo skrze hru v orchestru sdružuje
dohromady děti z různých sociálních vrstev, které by spolu jinak nepřišly do styku, a činí z hudby
jejich základní a přirozený vyjadřovací prostředek, podobný jazyku či písmu. Navíc zažívají
radost, kterou mohou ihned sdílet se svými vrstevníky, nikoli pouze s pedagogem, který je z jejich
pohledu přece jen „na jiné lodi“. Tato intenzivní radost je odpovědí na přirozenou dětskou
motivaci a životní energii a společenství lektora a malých muzikantů zejména dětem ze sociálně
vyloučených skupin vlastně do značné míry supluje funkci rodiny“.

Ivo Kahánek podpoří projekt nejenom svým jménem, ale také benefičním koncertem. Koncert pod
názvem IVO KAHÁNEK A JEHO HOSTÉ se uskuteční dne 4. prosince 2015 v Betlémské kapli.

