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Letos byly již podruhé po-
zvány i děti z České repu-
bliky. Nadační fond Har-

monie, spoluzakládající člen
Sistema Europe, poslal do An-
glie sedm mladých hudebníků.
Kromě společného repertoáru
zahrají i ukázku z opery Pro-
daná nevěsta Bedřicha Sme-
tany.

Hudební festival mládežnic-
kého orchestru Sistema Europe
(Sistema Europe Youth Orches-
tra – SEYO) 2018 představí
přes 200 mladých hudebníků
z celé Evropy, inspirativní pro-
gram pro nejpokročilejší mladé
hudebníky (Young Leaders Pro-
gramme) Sistema England,
dále hostující umělce, jako jsou
Nicola Benedetti, Sascha Goet-
zel, Jessica Cottis a Jesus Uzca-
tegui, a vystoupení v nově zre-
novovaném koncertním sále
Queen Elizabeth Hall londýn-
ského Southbank Centre
a v Symphony Hall v Birming-
hamu. 

Sistema Europe Youth Or -
che stra (SEYO), čítající více
než 200 mladých hudebníků ve
věku od 10 do 21 let a 50 in-
struktorů z 19 programů
„vzájem né spolupráce pro-
střednictvím hudby“ hudebně
vzdělávacího projektu El Siste -
ma a programů inspirovaných
El Sistema z 15 zemí, se sjelo
do Londýna a Birminghamu na
5. soustředění SEYO 2018. To
slaví sílu hudby při spojování
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Mladí hudebníci
koncertují v Anglii
Sedm mladých hudebníků, z nichž část chodí do školy v Praze 5,
vyrazilo do Anglie. Ve spolupráci se Sistema England totiž Londýn
a Birmingham hostí každoroční hudební setkání programu
Sistema Europe. 

národů, kultur a mladých lidí
v náročném období jak pro Vel-
kou Británii, tak i pro Evropu.
Hromadných koncertů během
SEYO 2018 se zúčastní dalších
400 dětí z místních projektů,
jako jsou The Nucleo Project, In
Harmony Telford a Sistema
England Young Leaders. 

Vystoupení ve slavném lon-
dýnském koncertním sále
Queen Elizabeth Hall a v majes-
tátní Symphony Hall v Birming-
hamu se stanou symbolem jedi-
nečné myšlenky celosvětového
projektu El Sistema, jakož i od-
kazu hudebníka a humanisty
Leonarda Bernsteina jako sou-
část programu Bernstein 100,
což jsou celosvětové oslavy
Bernsteinových nedožitých
100. narozenin. Soustředění dá
prostor současným skladate-
lům včetně Errollyna Wallena
a slavné houslistce Nicole Bene-

detti, která na závěrečném kon-
certu SEYO 2018 přednese
strhu jící závěrečnou větu Hou-
slového koncertu Wyntona
Marsalise, který byl složen spe-
ciálně pro ni.

SEYO je každoroční akcí, kte-
rou pořádá Sistema Europe, síť
evropských programů inspiro-
vaných venezuelským projek-
tem El Sistema. Předchozí roč-
níky se konaly v Salcburku,
v Istanbulu, v Mi láně a v Até-
nách. 

Nadační fond Harmonie je
součástí celosvětového hnutí El
Sistema, jehož hlavní ideou je
přesvědčení, že hudba má být
dostupná pro každé dítě.

Systém hudebního vzdělá-
vání El Sistema vybudoval José
Antonio Abreu, venezuelský di-
rigent, pianista, ekonom a poli-
tik proto, aby všechny děti bez
ohledu na původ či sociální situ-

aci jejich rodiny dostaly mož-
nost věnovat se hudbě. Během
své existence El Sistema ex-
pandovala do celého svě ta a od
roku 2009 se díky Nadačnímu
fondu Harmonie začala rozvíjet
i v České republice. 

Dirigenty orchestru Sistema
Europe Youth Orchestra budou
Sascha Goetzel, Jessica Cottis ,
Jesus Uzcategui, Etienne Abe-
lin, spoluzakladatel Superar
Suisse a SEYO, Samuel Matus ,
hudební ředitel turecké nadace
Hudba pro mír (Music for Peace
Foundation), a Juan Carlos
Maggiorani, umělecký ředitel
portugalského souboru Orches-
tra Geraçao. 

Děti z nadačního fondu Har-
monie už letos za hranicemi
koncertovaly, zú čast nily se už
poněkolikáté letního hudeb-
ního tábora Side by Side ve
švédském Göteborgu. 
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