نساء و موسيقى –إسم أبدعته  -باتريزياا أكينا ك ينتان سا  -1978تبار
على الساح الموسنقن اإليطالن و العالمن يحري جعلت من هدفها األساسان
ترويج و التعريف بموسنقى خلقتها و ألفتها نساا مان ياأل األ م ا و مان ياأل
أنحا العالم.
أول المهرجانات التن ظهرت فنهاا نسااء و موسايقى فان أواخار السابعب نات
فن يأل من مدي روما الب دقن و نابولن تبعت س  1982بكتاب يحمأل نفاك
اإلسااام .نشااامت مةسسااا أدكياااكي كي ااا :نسااااء و موسااايقى فااان سااا
1996يم ظم عالمن تسعى إلعطا ظهورا لموسنفى ال ساا مان ياأل مان
و بلد و بمختاف أنواعها و أسالنبها.
مؤسسااأ أدكيااكي كي ا :نساااء و موساايقى هاان ع ااو فاان المدلااك الاادولن
للموساانقى التااابن لم ظم ا النونسااكو و فاان المدلااك األوروباان للموساانقى يمااا
تتعاااوم ماان اللد ا األروبنا و ماان و ارات إيطالنااا آساانا أمريكااا الد وبنا و
الفاتنكام.
باتريزيااا أكين ا ك ينتاان موساانقن و عالم ا موساانقى ياااكل علااى أنهااا وينل ا
الدولاا اإليطالناا فاان الااو ارل المحللاا للفاارة المتساااوي .هاان أي ااا
مستشارل لدى عدياد مان الحكوماات األروبنا فان السناساات ال قافنا الخا ا
باال سا فن مندام الفن و ال قافا  .خالل هاهر جاوام مان سا  2004قلادها
رئنك الدول هرف الكوالري الرسمن .
نساء و موسيقى معتارف بهاا عالمناا لت اوش مشااريعها الموسانقن المحد ا و
هااان رماااز للتددياااد لبرمدااا األحاااداي الممتعااا لتقاااديم موسااانقى جديااادل
مهرج ااات معااارب و بحااوي موساانقن جديا و مدقق ا  .بم اسااب الدنوبنلنااو
قدم ا أيبر مدموع للموسنقى المقدس  .نتعاوم من م طق اال يو مان بلديا و
نظارل مدي روما و عديد من من مدم اإلتحاك األوروبن.أنتد ا برامج تلفزيا
و إذاعن و خلل الست س وات األخنرل قم ا ببرمد عروب موسنقن ألي ار
من ألف مةلف من  59بلد مختلف.
نروج الموسيقى ال خلق ها و ألف ها نساء
الو نق المعروف ״ ببنام فناوجن״ تفسار مهمت اا و هان موقعا مان طارف ياأل
األع ا الم تمنن إلى هبك نسا و موسنقى .نظهار عماأل خالقاات و مةلفاات

موسنقى لدى المةسساات الدولنا و لادى و ارات ال قافا لإعتاراف بمسااهم
ال ساا فان ال قافا و ال ماو ل اامام مسااهمتهم فان تلاور و إنداا سناسااات
قافن على يأل المستويات و لفتح المدال و تمكن هم مان تاولن م ا ات تما ح
القرار فن عالم الموسنقى و العروب.
من المهم أم نعمأل من أجأل الحفاظ على الحقوق الف ن للموسنقنات و الخالقاات
فن يأل مدتمن .و من أجأل ترينز هذه الحقوق و ترويدها.
شبكأ موسيقى و نساء:
٠الشابك نمات فان 113بلاد جمعنا لل ساا و الموسانقى مةلفاات فركيا
عالمات موسنقى باح ات مدرسات و مترجمات)
٠إلى يوم ا هذا توجد  79جمعن ل سا و موسنقى فن القارات الخمك.
المك بأ و األرشيف :
مؤسسأ نساء و موسيقى تملك واحدل من أهم المدموعات التن تحتوي علاى
موسنقى يتت تسدنلت لوحات و مطبوعات على حدر أندزت من طارف
موسنقنات أي ر من  43ألف و نق ) .هان تتاابن ياذلك بحاوي موسانقن تادير
ب ااااك للمعلومااااات يخاااال المةلفااااات اإليطالنااااات و انرهااااا و تتعاااااوم ماااان
المةسسات الموسنقن و مرايزالبحث فن يأل العالم.
نظارل األرهانف إعترفات باألهمنا التاريخنا التان يم لنهاا مكتبا و أرهانف
هذه المةسس بال سب للدول .
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