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De la Prezidanto de MELDe la Prezidanto de MELDe la Prezidanto de MELDe la Prezidanto de MELDe la Prezidanto de MEL

Saluton muzikamantoj! Mi esperas ke 2007 bone
progresas en via vivo.

Dum UK 2006 en Florenco mi konsentis fariøi
Prezidanto de MEL por certigi ke MEL daýras,
speciale en la memoro de  Dimitar Terziev, kiu

gvidis MEL-n dum multaj
jaroj.

MEL naskiøis je la 16-a de
marto de 1963, kaj estas
Fak-Asocio de muzikistoj,
muzikantoj kaj muzik-
amantoj el la tuta mondo.
Øi estas kunlaboranta kun
UEA, kaj servas al siaj
membroj kaj al la
E s p e r a n t o - m o v a d o .

Rimarku ke MEL apartenas ne nur al la Internacia
Esperanto ¦oro, sed intencas subteni muzikon
ie ajn en Esperantujo. Ni celas øui muzikon per
Esperanto, kaj ankaý øui Esperanton per muziko!

Por æiuj, kiuj ne konas min, mi estas Emerita
Profesoro pri Edukado de Monash Universitato,
Melburno, Aýstralio. Mi esperantiøis en 1993

kaj dum UK en Adelajdo, Aýstralio, mi gvidis la
Artajn Aranøojn. Post la morto de Dimitar
Terziev, kaj kun mia edzino, kiu estas membro
de IE¦ ekde 1986, ni decidis revivigi MEL-n.
Pasintan jaron ni aranøis Jarkunvenon de MEL
dum UK en Florenco (vidu la raporton ie en æi-tiu
MUZIKO) kaj s-ro Rössler estis Dirigento de
IE¦, æar mi gvidis la Artajn Aranøojn. Æi-jare
en Jokohamo mi refoje gvidos IE¦, kaj vi vidis
en MUZIKO Numero 2-a, la unuajn elektojn de
la muziko por IE¦ unu estas bela japana kanto.
Nepre lernu vian voæparton antaý UK 2007!

Fine, mi øojas ke Jesuo konsentas redakti
MUZIKOn, kaj mi antaývidas legi pri viaj
aktiva¼oj en Esperantmuzikujo! Skribu al li
rapide mi petas!



Aprilo 2007

Paøo 2 MEL

El HonoraEl HonoraEl HonoraEl HonoraEl Honora
PrezidantoPrezidantoPrezidantoPrezidantoPrezidanto

Kara samideanoj kaj muzikamantoj,

 Salutojn kaj bondezirojn por 2007 el Usono!
Unue, mi tre feliæe akceptis la honoron de la
MEL-posteno de honora prezidanto, nome de
mia malnova kaj elkore memorita amiko,
Dimitar Terziev. Mi tranoktis æe la Terzievoj
en Sofia en 1994 kaj neniam forgesos la
fortan muzikemon de S-ro Terziev kaj,
øenerale, lian feliæecon kaj amikemon, kaj
kompreneble lian fieron pri la mirinda
muziko de sia lando, Bulgario, al kio li
enkondukis min profunde.

  S-ro T sendube samopinius ke, rimarkante
la malfeliæan situacion de la hodiaýa mon-
do, certe estas eæ pli grava por ni disvastigi
pacon per muzikon. Viajn klopodojn tiurilate
mi aplaýdas.
Nuntempe mi verkas plentempe kiel
komponisto kaj verkas novan muzika¼on;
specife, novan koncerton por bariton-
saxofono kaj orkestreto. Oni surbendigos øin
en Slovakio en Novembro aý Decembro por
nova kompaktdisko de nuntempa klasika
muziko por grupetoj, eldonota en 2008 æi-tie
en Usono. Haveblos æe la kutimaj butikoj,
vendejoj, kaj TTT-paøoj.
Jam ondego de muzika elþutado atendas vin!
Pri tio el mia muziko, kio rilatas al Esperanto,
se vi ankoraux ne aýdis la ¶orusan kanton
«Povas Plori Mi Ne Plu,» kio temas pri la
iama milito en Bosnio kaj Hercegovino, oni
povas elþuti øin senpage æe: http://
m p 3 . w a s h i n g t o n p o s t . c o m / b a n d s /
david_gaines_composer.shtml kaj la tekston
æe: www.davidgaines.org/povas.rtf (la
tekston mi preparis kiel Rich Text Format
(RTF)-dosiero, kion cxiuj vortproceziloj
povas legi).   Finfine, mia Esperanto-simfonio
jam haveblas elþuteble æe: http://

w w w . e m u s i c . c o m / a l b u m / 1 1 0 0 5 /
11005835.html. Turnu vin al mia propra TTT-
ejo, www.davidgaines.org, por ligo al la UEA-
vendejo, kie oni povas acxeti la
kompaktdiskon mem perpoþte kaj legi
recenzon en Esperanto el la paøoj de
Esperanto-revuo.   Do kio pri vi? Æu vi
muzikas? Mi adiaýas al vi kun la vortoj de la
fama usona komponisto Vincent Persichetti,
kiu iame diris «Vi estis komponisto hodiaý
se vi komponis muzikon hodiaý.» Do ek al la
verkado por mi kaj agrablan muzikplenan
printempon al vi æiuj!   Muzike,

David Gaines,
www.davidgaines.org  

NOTO.- La popolkantan muzikaron «Ni Kantu
En Esperanto» sur ESP-Disk Records, de 1969,
haveblas denove æe iTunes.  Por elþuti øin,
seræu je la nomo «Duncan Charters» aý je» Ni
Kantu En Esperanto» uzante la seræilo ene de
iTunes.

De la sekretario de MEL
Mi konsentis fariøi Sekretario de MEL æe
91aUK en Florenco por subteni la gravan fak-
asocion kaj por helpi mian edzon, kiu bonkore
akceptis la rigoran taskon de prezidanto de
MEL. Kantantino aldo-voæa en IE¦ dum
preskaý 20 jaroj kun la dediæita kaj æarma
prof.Dimitar Terziev el Bulgarujo, mi esperas
ke multaj aliaj malnovaj kaj novaj kantemuloj
æeestos dum 92aUK en Jokohamo.
Por membriøi al MEL kaj por ricevi nian
gazeton MUZIKO, almenaý du numerojn jare,
la kotizo nun estas EUR5 pagota en Julio
2007 al UEA-konto melx-y aý al mi mem æe
92aUK.
Refoje mi dankas al la nuna membraro kiu
pagis dum 91aUK en Florenco kaj ebligis
æijaran mendon de æambroj en Jokohamo kaj
la eldonon de MUZIKO.

S-ino Jennifer Bishop (¬eni)
39 Hill St,
Hawthorn,

Victoria 3122,
Aýstralio  .
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FlorencoFlorencoFlorencoFlorencoFlorenco
Kara membro de la Muzika Esperanto Ligo

(MEL)!
Unue permesu min danki kaj gratuli vin pro

via membriøo al MEL. La jaro 2007 komencis,
kaj mi deziras al vi Bonan Novjaron. Nun
estas taýga momento por skribi al vi pri MEL
kaj pri la Jarkunveno de MEL kiu okazis dum
la UK 2006 en Florenco.

Kelkajn aferojn diskutis pli ol 30 membroj.
Jen la æefaj aferoj:
1. La nova komitato estis elektita – Alan

Bishop (Prezidanto), Jesuo de las
Heras (Vic-Prezidanto kaj Redaktoro
de Muziko), Jennifer Bishop
(Membro-Sekretario kaj Kasisto) kaj
Ian Fantom.

2. David Gaines estis elektita kiel
Honora Prezidanto, kun granda aplau-
do.

3. Ni decidis ke la aliøkosto por membriøi
al MEL estas 5 eýroj jare. Se vi
ricevas æi tiun leteron, vi estas
membro øis la UK 2007.

4. Pri la rilatoj inter Internacia Esperanto
¦oro (IE¦) kaj MEL, ni decidis ke
estus taýge se æiuj kantantoj en la IE¦
devas membriøi al MEL, kaj
kompreneble devas pagi la aliøkoston.
Tamen almenaý du problemoj restas:
1. Æu ni rajtas insisti al æiuj kantantoj
pri la pago de la aliøkosto? 2. Estas
kelkaj personoj kiuj partoprenas la
IE¦n nur unu aý du tagojn. Laý mi, ni
ne povas insisti pri la pago, sed devas
kuraøigi la membrojn de IE¦ subteni
MEL finance, æar MEL faciligas kaj

subtenas IEH, ekzemple pri la kosto de
la muziko.

5. Pri la estonta rolo de MEL, estis
multaj sugestoj, æefe pri la daýrigo de
la organo MUZIKO, kiu funkcias kiel
la apogilo de la asocioi. Dimitar Terziev,
la fondinto kaj koro de MEL skribis en
MUZIKO 97/1-2 “MEL estas Fak-
Asocio de muzikistoj, muzikantoj kaj
muzikamantoj el la tuta mondo, kaj MEL
servas al siaj membroj kaj al la
Esperanto movado. En Muziko oni
traktas æiuspecajn temojn; oni prezentas
informojn, kantojn,kaj leterojn de MEL-
membroj pri ilia agado”. Bonþance por
ni, Jesuo de las Heras redaktis novan
stilon de Muziko rete en Septembro
de 2005 kaj ni dankis lin pro lia laboro.
Ankoraý ni esperis ke li daýrigos la
organon de MEL en tiu stilo – sed por
øi li devas ricevi informojn, nova¼ojn,
leterojn, fotojn ktp. Lia retadreso estas
jheras1@yahoo.es

6. Pri aliaj aferoj, se vi deziras ricevi
Muzikon aý alian informon rete,
bonvolu sendi vian retadreson kaj al
Jesuo de las Heras kaj al Jennifer
Bishop æe Esperanto@Education.
monash.edu.au.

7. Ni deziras publikigi la nomojn kaj
adresojn (ankaý retadresojn) de
membroj en Muziko. Se vi ne deziras
montri viajn informojn ‘publike’ bonvolu
informi Jennifer kaj Jesuon.

Finfine, mi sendas al vi miajn bondezirojn por
sana, øoja kaj belmuzika novjaro, kaj mi espe-
ras ke mi vidos vin en la UK, Jokohama, 2007.
Mi estos la Direktoro de la IE¦ tie, kaj mi sen-
dos pli da informoj pri øi en la nova jaro.

Amike kaj muzike, Alan Bishop,
prezidanto
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