
Τι είναι το MINSTREL;

Το MINSTREL είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, που υλοποιείται 

από ένα δίκτυο 12 ευρωπαϊκών µουσικών οργανισµών 

και στοχεύει να υποστηρίξει δράσεις όπως: 

     ∆ιακρατική διακίνηση µουσικών έργων 

     Κινητικότητα µουσικών (καλλιτεχνών, συνόλων, επιστηµόνων)

     Ανταλλαγές µεταξύ των µουσικών πολιτισµώνs

Οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν πλούσιο µουσικό πολιτισµό και 

ζωή, που όµως συχνά παραµένουν περιορισµένα σε τοπικά όρια.

Το MINSTREL στοχεύει να ξεπεράσει αυτό το πρόβληµα προσφέ-

ροντας νέες ευκαιρίες για τους τοπικούς µουσικούς πολιτισµούς

και τους καλλιτέχνες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής "οικογένειας".

Γιατί ονοµάζεται MINSTREL;
MINSTREL είναι το ακρωνύµιο του αγγλικού τίτλου του προγράµ-

µατος, παράλληλα όµως Minstrels (µενεστρέλοι) ήταν µουσικοί 

της παλαιάς εποχής, που περιδιάβαιναν τις πόλεις και χώρες 

παίζοντας επικά και ιστορικά τραγούδια. Αυτοί οι µουσικοί ήταν 

το όχηµα των µουσικών ανταλλαγών της εποχής.

Πώς υποστηρίζει το MINSTREL την διακίνηση

των µουσικών έργων;

Το MINSTREL αναπτύσσει µια διαδικτυακή πλατφόρµα ανοικτή 

στο κοινό, όπου ψηφιοποιηµένο µουσικό υλικό (συµπεριλαµβανο-

µένου και αρχειακού), θα είναι διαθέσιµο σε όλους, όχι µόνο ως 

επισκόπηση αλλά και το πλήρες περιεχόµενο, δωρεάν ή καλύπτον-

 τας το κόστος των δικαιωµάτων. Κάθε νόµιµος κάτοχος τέτοιου 

  υλικού µπορεί να κάνει χρήση της πλατφόρµας διαθέτοντας 

   το ψηφιοποιηµένο µουσικό υλικό του σε όποια τιµή επιθυµεί.

Πώς υποστηρίζει το MINSTREL την κινητικότητα των µουσικών
Προγραµµατίζεται η υλοποίηση µιας σειράς δράσεων που συµβάλλουν στην κινητικότητα των µουσικών: 

Γιατί υπάρχει το MINSTREL;

Πώς υποστηρίζει το MINSTREL τους τοπικούς µουσικούς πολτισµούς

Ευρωπαϊκή Βάση ∆εδοµένων των Μουσικών Συνόλων
Εδώ καταχωρούνται όλα τα ενεργά µουσικά συγκροτήµατα στην Ε.Ε., µε πληροφορίες όπως: 

το ρεπερτόριό τους, τα µέλη τους, δείγµατα της δουλειάς τους, επαφές, αµοιβές κ.ο.κ. 

Η παρουσίαση θα είναι οµοιόµορφη και µε δυνατότητες αναζήτησης.

Ευρωπαϊκή Βάση ∆εδοµένων της Μουσικής Βιοµηχανίας
Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρµα έχει στόχο να προβάλει τη σύνδεση µεταξύ των καλλιτεχνών και του κοινού. 

Περιλαµβάνει όλους τους διοργανωτές συναυλιών, προωθητές καλλιτεχνών, δισκογραφικές εταιρείες, studios, 

φεστιβάλ, µουσικούς οργανισµούς κ.ο.κ, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να µπορούν να αναζητούν συνεργασίες για  

την προώθηση της δουλειάς τους.

“Μουσικά showcases”
Εκδηλώσεις δειγµατικής παρουσίασης για µουσικά συγκροτήµατα µε προσκεκληµένους ως ακροατές  

παράγοντες της τοπικής και διεθνούς µουσικής επιχειρηµατικότητας.

Προγράµµατα φιλοξενίας (residencies)
Για δηµιουργούς ή εκτελεστές από µια χώρα σε µια άλλη για συγκεκριµένες δράσεις. 

Ανταλλαγές επαγγελµατιών
και εµπειρογνωµόνων του µουσικού τοµέα µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων.

∆ιοργάνωση συλλογικών δράσεων συνεργασίας µε στόχο την προβολή της τοπικής µουσικής, όπως:

“Μουσικές ανταλλαγές” 

∆ιοργάνωση "αφιερωµάτων" της µουσικής µιας χώρας σε µιαν άλλη. 

Συλλογικές διακρατικές εκδηλώσεις 
∆ιοργάνωση από κοινού εξειδικευµένων συναυλιών και φεστιβάλ, όπου κάθε χώρα θα παρέχει 

αντιπροσωπευτικό υλικό του µουσικού της πολιτισµού.

. 

∆ράσεις επικοινωνίας και διάχυσης πληροφορίας
Εκδόσεις, θεµατικά σεµινάρια, συναντήσεις, συνέδρια καθώς επίσης συµµετοχή σε διεθνή µουσικά fora.

Συντονιστής:

Με την υποστήριξη:

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.minstrel.eu, e-mail: info@minstrel.eu

Συνδιοργανωτές:

Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής - 
Κέντρο Μουσικής Τεκµηρίωσης, Ελλάδα

Μουσικό Κέντρο Σλοβακίας

Ένωση Μουσουργών - Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Πολωνίας

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Σλοβενίας

mica - Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Αυστρίας

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Τσεχίας

Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού, Ελλάδα

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Λετονίας

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου

Κέντρο ∆ιοργάνωσης Συναυλιών & Μουσικής Πληροφόρησης Κροατίας

Κέντρο Μουσικής Έρευνας και Πληροφόρησης Πορτογαλίας

Μουσικό Κέντρο Φλάνδρας, Βέλγιο

∆ιεθνή Εταιρεία Κέντρων Μουσικής Πληροφόρησης (IAMIC)

Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού 
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

 Το δίκτυο υλοποίησης του MINSTREL αποτελείται από τους παρακάτω οργανισµούς:

Πρόγραµµα

Μουσικό ∆ίκτυο που υποστηρίζει 
∆ιακρατικές Ανταλλαγές και ∆ιάχυση 
Μουσικού Πλούτου και ∆υναµικού σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
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Τι είναι το MINSTREL;

Το MINSTREL είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, που υλοποιείται 

από ένα δίκτυο 12 ευρωπαϊκών µουσικών οργανισµών 

και στοχεύει να υποστηρίξει δράσεις όπως: 

     ∆ιακρατική διακίνηση µουσικών έργων 

     Κινητικότητα µουσικών (καλλιτεχνών, συνόλων, επιστηµόνων)

     Ανταλλαγές µεταξύ των µουσικών πολιτισµώνs

Οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν πλούσιο µουσικό πολιτισµό και 

ζωή, που όµως συχνά παραµένουν περιορισµένα σε τοπικά όρια.

Το MINSTREL στοχεύει να ξεπεράσει αυτό το πρόβληµα προσφέ-

ροντας νέες ευκαιρίες για τους τοπικούς µουσικούς πολιτισµούς

και τους καλλιτέχνες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής "οικογένειας".

Γιατί ονοµάζεται MINSTREL;
MINSTREL είναι το ακρωνύµιο του αγγλικού τίτλου του προγράµ-

µατος, παράλληλα όµως Minstrels (µενεστρέλοι) ήταν µουσικοί 

της παλαιάς εποχής, που περιδιάβαιναν τις πόλεις και χώρες 

παίζοντας επικά και ιστορικά τραγούδια. Αυτοί οι µουσικοί ήταν 

το όχηµα των µουσικών ανταλλαγών της εποχής.

Πώς υποστηρίζει το MINSTREL την διακίνηση

των µουσικών έργων;

Το MINSTREL αναπτύσσει µια διαδικτυακή πλατφόρµα ανοικτή 

στο κοινό, όπου ψηφιοποιηµένο µουσικό υλικό (συµπεριλαµβανο-

µένου και αρχειακού), θα είναι διαθέσιµο σε όλους, όχι µόνο ως 

επισκόπηση αλλά και το πλήρες περιεχόµενο, δωρεάν ή καλύπτον-

 τας το κόστος των δικαιωµάτων. Κάθε νόµιµος κάτοχος τέτοιου 

  υλικού µπορεί να κάνει χρήση της πλατφόρµας διαθέτοντας 

   το ψηφιοποιηµένο µουσικό υλικό του σε όποια τιµή επιθυµεί.

Πώς υποστηρίζει το MINSTREL την κινητικότητα των µουσικών
Προγραµµατίζεται η υλοποίηση µιας σειράς δράσεων που συµβάλλουν στην κινητικότητα των µουσικών: 

Γιατί υπάρχει το MINSTREL;

Πώς υποστηρίζει το MINSTREL τους τοπικούς µουσικούς πολτισµούς

Ευρωπαϊκή Βάση ∆εδοµένων των Μουσικών Συνόλων
Εδώ καταχωρούνται όλα τα ενεργά µουσικά συγκροτήµατα στην Ε.Ε., µε πληροφορίες όπως: 

το ρεπερτόριό τους, τα µέλη τους, δείγµατα της δουλειάς τους, επαφές, αµοιβές κ.ο.κ. 

Η παρουσίαση θα είναι οµοιόµορφη και µε δυνατότητες αναζήτησης.

Ευρωπαϊκή Βάση ∆εδοµένων της Μουσικής Βιοµηχανίας
Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρµα έχει στόχο να προβάλει τη σύνδεση µεταξύ των καλλιτεχνών και του κοινού. 

Περιλαµβάνει όλους τους διοργανωτές συναυλιών, προωθητές καλλιτεχνών, δισκογραφικές εταιρείες, studios, 

φεστιβάλ, µουσικούς οργανισµούς κ.ο.κ, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να µπορούν να αναζητούν συνεργασίες για  

την προώθηση της δουλειάς τους.

“Μουσικά showcases”
Εκδηλώσεις δειγµατικής παρουσίασης για µουσικά συγκροτήµατα µε προσκεκληµένους ως ακροατές  

παράγοντες της τοπικής και διεθνούς µουσικής επιχειρηµατικότητας.

Προγράµµατα φιλοξενίας (residencies)
Για δηµιουργούς ή εκτελεστές από µια χώρα σε µια άλλη για συγκεκριµένες δράσεις. 

Ανταλλαγές επαγγελµατιών
και εµπειρογνωµόνων του µουσικού τοµέα µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων.

∆ιοργάνωση συλλογικών δράσεων συνεργασίας µε στόχο την προβολή της τοπικής µουσικής, όπως:

“Μουσικές ανταλλαγές” 

∆ιοργάνωση "αφιερωµάτων" της µουσικής µιας χώρας σε µιαν άλλη. 

Συλλογικές διακρατικές εκδηλώσεις 
∆ιοργάνωση από κοινού εξειδικευµένων συναυλιών και φεστιβάλ, όπου κάθε χώρα θα παρέχει 

αντιπροσωπευτικό υλικό του µουσικού της πολιτισµού.

. 

∆ράσεις επικοινωνίας και διάχυσης πληροφορίας
Εκδόσεις, θεµατικά σεµινάρια, συναντήσεις, συνέδρια καθώς επίσης συµµετοχή σε διεθνή µουσικά fora.

Συντονιστής:

Με την υποστήριξη:

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.minstrel.eu, e-mail: info@minstrel.eu

Συνδιοργανωτές:

Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής - 
Κέντρο Μουσικής Τεκµηρίωσης, Ελλάδα

Μουσικό Κέντρο Σλοβακίας

Ένωση Μουσουργών - Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Πολωνίας

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Σλοβενίας

mica - Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Αυστρίας

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Τσεχίας

Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού, Ελλάδα

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Λετονίας

Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου

Κέντρο ∆ιοργάνωσης Συναυλιών & Μουσικής Πληροφόρησης Κροατίας

Κέντρο Μουσικής Έρευνας και Πληροφόρησης Πορτογαλίας

Μουσικό Κέντρο Φλάνδρας, Βέλγιο

∆ιεθνή Εταιρεία Κέντρων Μουσικής Πληροφόρησης (IAMIC)

Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού 
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

 Το δίκτυο υλοποίησης του MINSTREL αποτελείται από τους παρακάτω οργανισµούς:
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Μουσικό ∆ίκτυο που υποστηρίζει 
∆ιακρατικές Ανταλλαγές και ∆ιάχυση 
Μουσικού Πλούτου και ∆υναµικού σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
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