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Kobiety w Muzyce – nazwa wykreowana przez Patricia Adkins Chiti w 1978 , wszedł
na włoską scenę jako ruch poświęcony promocji i prezentacji muzyki tworzonej przez
kobiety w kaźdym czasie i miejscu na świecie. Pierwsze festiwale odbyły się w Rzymie,
Wenecji i Neapolu w końcu lat 70-tych. W roku 1996 powstała Fundacja
Międzynarodowa ONLUS aby pokazać róźnorodność styli muzycznych z kaźdego
kraju.
Fundacja Adkins Chiti jest członkiem Międzynarodowego Zarządu Muzyki dla
UNESCO i współpracuje ze Wspólnotą Europejską , Azją , Ameryką Łacińską i
Watykanem . Patricia Adkins Chiti jest kosulentem w sprawach polityki kultualnej
kobiet z wieloma krajami europejskimi. W czerwcu 2004 została odznaczona przez
Prezydenta Republiki „ Krzyźem Kawalerskim”.
Fundacja „ Kobieta w muzyce” znana jest przez swoją odmienność festiwali , wystaw i
skrupulatnych poszukiwań muzycznych. Na Wielki Jubileusz prezentowane były
koncerty muzyki kościelnej przy współpracy Powiatu Lazio , Urzędu Miasta Rzym
oraz wielu miast ze Wspólnoty Europejskiej. Przygotowane zostały programy
telewizyjne i radiofoniczne ponad 5000-ca kompozytorek z 79 krjów.
Przedstawimy muzykę kreowaną przez kobiety.
Dokument „ Deklaracja z Fiuggi ” wyjaśnia naszą misję i ma poparcie we wszystkich
naszych członkach.Przedstawiamy naszą pracę poprzez instytuty międzynarodowe aby
udowodnić wkład kobiet w rozwuj kultury. Waźne jest aby promować i podtrzymywać
prawa artystyczne kobiet w kaźdym kraju.
Sieć „Kobiety w Muzyce”:

Związek „kobiet w muzyce”: kompozytorek, docentek, muzykologów
rozwinął
się w 108 krajach

Dzisiaj istnieje 84 związków dla kobiet w muzyce na 5-ciu kontynentach
Fundusz „Kobiety w Muzyce” posiada wielki zbiór ksiąźek, mikofilmów, nagrań,
obrazów i zdjęć ( około 43 tys. dokumentów). Opiekuje się poszukiwaniem utworów
muzycznych kompozytorek włoskich i nie tylko. Współpracuje z instytucjami
muzycznymi na całym świecie.Biblioteka i archiwia fundacji zostały uznane przez
Urzad Archiwalny jako znaczenie historyczne dla kraju
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