Rok 2011 je rokom dvadsiateho výročia vyšehradskej spolupráce. Spolupráce, ktorá najmä v poslednom období nadobúda veľký význam. Poľsko, Maďarsko, Slovensko a
Česká republika sú vzájomnými partnermi v Európskej únii a ich spolupráca z nich robí
dôležitého partnera všetkým vyspelým krajinám EÚ. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité,
aby bola oslava tohto výročia významným počinom smerujúcim nielen dovnútra V4, ale
aj do celej Európy. Preto v spolupráci s Medzinárodným vyšehradským fondom pripravujeme veľké hudobné podujatie.
Vychádzame z jednoznačnej skúsenosti, že jedným z najvýznamnejších komunikačných prostriedkov medzi kultúrami je hudba. Jej možnosti sú takmer nevyčerpateľné
a pamäť veľmi hlboká. Súčasná hudba má viacero žánrov, ktoré vychádzajú z historického podložia ľudovej hudby. Vážna hudba, ale aj jazz, rock či folk majú v svojom repertoári
veľké zásoby kvalitných diel i interpretov. Jednou z najkomunikatívnejších oblastí súčasnej hudby sú etnožánre súčasnej mladej hudby. Je to hudobná oblasť ťažiaca z folklórneho odkazu národných kultúr doplnená o interpretačné možnosti súčasného jazzu, folku
a rocku a je veľmi populárna. Koncepcia projektu Mosty – Bridges - Gesharim.... vychádza
z tvorby výrazných predstaviteľov tejto hudby z Poľska, Maďarska, Slovenska a Českej
republiky. Ľudové motívy v hudobnom odkaze týchto krajín doplní hudba židovského a
rómskeho pôvodu, pretože stredoeurópsky – vyšehradský región sa bez kultúry týchto
národov zaobísť nemôže.
Samotný projekt má viacero výstupov. Prvým je koncert realizovaný 13. septembra
2011 o 17.00 hod. v synagóge v Liptovskom Mikuláši. Druhým je záznam z tohto koncertu, ktorý urobí RTVS v televíznej aj rozhlasovej podobe. Tento záznam bude odvysielaný
v rámci vianočného programu RTVS a zároveň bude spracovaný a vydaný na CD a DVD
nosičoch v poľštine, maďarčine, češtine, slovenčine a angličtine, distribuovaný do všetkých krajín V4 čo je tretím a definitívnym výstupom.
Program:
Poľsko: Grazyna Auguscik & The Andrzej Jagodzinski Trio
Česká republika: Emil Viklický a Zuzana Lapčíková
Slovensko: Zuzana Homolová a skupina Banda
Maďarsko: Márta Sebestién
Židovská kultúra: Kroke (PL)
Rómska kultúra: After Phurikane Gila & Jozef Lupták, Boris Lenko a Thiery Ebam (SK)

