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a hollandiai Utrechtben megrendezésre kerülő WASBE konferenciáról
Benicia, California: A Fúvószenei Világszövetség (WASBE) örömmel jelenti be, hogy kétévenként
megrendezett nemzetközi konferenciáját a hollandiai Utrecht városában tartja 2017. július 16 és 23 között. A
2017. évi konferencia Helyi Szervezőbizottságának (LOC) tagjai: World Projects (Világprojektek), a
ZIMIHC és a WENS Travel
A konferencián fellépő körülbelül 17 fúvószenekar a világ minden tájáról érkezik. A központi
hangversenyterem várhatóan a TivoliVredenburg Nagyterme lesz. A konferencia résztvevői a napi
koncerteken túl repertoárral kapcsolatos szemináriumokon, előadásokon, megbeszéléseken és
mesterkurzusokon vehetnek részt, amelyek a tervek szerint az Utrechti Konzervatóriumban kerülnek
megrendezésre. Mindkét helyszín használatát Utrecht városa támogatja.
„A gyönyörű város és világhírű koncert épülete, a TivoliVredenburg minden együttes fellépéséhez a
legkiválóbb minőséget nyújtja. Hollandia régi hagyományokkal rendelkezik a fúvószenei világban és a
konferencia ideje alatt Utrecht lesz a fúvószene központja,” mondta a WASBE jelenlegi elnöke, Bert
Aalders. William Johnson megválasztott elnök hozzátette, „A Fúvószenei Világszövetség 2017-es
nemzetközi konferenciája a következő évtizedek fúvószenéjének próbaköve lesz.”
Margriet Jongerius, a város kulturális elöljárója őszintén támogatja a 2017-es WASBE konferencia
Utrechtben való megrendezését. „Illik a városunkhoz, mely az amatőr művészeteket is ugyanolyan szívesen
fogadja, mint a legkiválóbb tehetségeket, és ez a fúvószenére és a kórusművekre is igaz. A városban több
partner is kiválóan együttműködik amatőr zenészekkel. A város lakossága örömmel vesz rész ezen a
gyönyörű eseményen 2017-ben.”
A konferenciához szorosan kapcsolódó Fesztivál eseményei Utrecht városának különböző színpadain és
helyszínein folynak majd. A Fesztivált Utrecht városával együttműködve a ZIMIHC szervezi.
A fellépő zenekarokkal kapcsolatos tudnivalókat a várhatóan 2016 vége felé megjelenő konferencia
menetrend tartalmazza majd.
A Világprojektekről
A Világprojektek (World Projects) életre szóló élményt biztosít utazások által a világ minden táján élő
zenészeknek. A Világprojektek 1984-ben jött létre. Eredetileg nemzetközi előadókörutak megszervezését
vállaló vállaltként működött, majd tevékenységét kibővítve ma már zenei fesztiválokat, személyre szabott
előadókörutakat szervez és új zeneművek kiadásában közreműködik. A Világprojektek a WASBE kedvelt
utazási partnervállalata, és a 2017-es konferencia Helyi Szervezőbizottságának (LOC) tagja.
A WASBE-ról
A Fúvószenei Világszövetség (WASBE) az egyetlen fúvóskarmestereket, zeneszerzőket, előadókat,
kiadókat, tanárokat, hangszerkészítőket, és a fúvószene kedvelőit összefogó nemzetközi szervezet. A
WASBE non-profit nemzetközi szervezet, mely a zenei kifejezés és a kulturális örökség komoly és
egyedülálló közvetítőjeként minden, a koncert fúvószenekarok és együttesek iránt érdeklődő magánszemély,
intézmény és szakmai szervezet számára nyitva áll. A WASBE tagsága ma a világ több mint 50 országából
származó több mint 1000 magánszemélyt és szervezetet számlál.
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