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El prezidanto de MEL

Muzikaj memoroj el la 93-a UK.
Muzikmemorindoj por mi estis la
tri koncertoj de Jomart kaj
Nataþa (kaj ilia filino Karina),
Jomo, kaj Akordo. Ne forgesita
ankaý estas la bando de la
Nederlanda Atiles kiu frapis niajn
orelojn per siaj brilaj Karibiaj
ritmoj je la fino de la Nacia
Vespero. Dum la kutima vespera
balo ni ankaý dancis al la nekutima,
sed tre vigliga, muziko de la fama
juna disko¼okeo Leo Sakaguchi. Tiel
mi pasiøis la UK aýskultante.

Sed mi ankaý devis kontribui
muzike al la programo, per mia
muzika prelegeto dum Kleriga
Lundo, por la Jarkunveno de
Muzika Esperanto-Ligo, kaj per
mia gvidado de la Internacia
Esperanto-¦oro. Dum la
Jarkunveno membriøis 35
muzikamantoj el 18 landoj por
diskuti aferojn kiel la kreado de
interreta hejmpaøo por MEL, kaj la
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disvastigo de kantmuziko inter la
membroj. La ¦oro estis refoje
populara afero, kaj partoprenis pli
ol 60 homoj dum la semajno. Fine,
dum la Internacia Arta Vespero la
¦oro kantis belege pro 40
entuziasmaj voøoj. Unu kanto estis
“Esperanta Lando” verkita de
Samuel McBurney, Australiano kiu
vivis 1847-1909. Pro ilia granda
helpo mi tre dankas mian edzinon
(sekretario de MEL, kaj kantistino),
Jesuo de la Heras (kantisto kaj
redakto de MUZIKO, la organo de
MEL), Ian Fantom (piano), Tazima
Mayako kiu kantis kaj ludis
þamisenon,
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D-ro David Gaines

Jen la printempo en Usono, kiam ni
antaývidas somerajn koncertojn en
la arbaroj, amfiteatroj, kaj aliaj
someraj muzikejoj for de la domoj
kaj laborejoj. Mi mem, kun mia
edzino, certe øuos kelkajn tiajn
muzikeventojn æi-somere kaj mi
esperas, ke en via lando vi povas
fari la saman.
Eæ je la nuna tutmonda financa
krizo, oni ne povas forigi la
plezurojn kaj vivplibonigan rimedojn
de la muziko, æu? Kaj la muziko
estas pli facile havigebla ol iam
antaýe, dank’ al la interreto. Tio
inkluzivas Esperanto-muzikon,
kompreneble! Øuu øin laýeble kaj
skribu pri viaj spertoj al Muziko
por dividi viajn pensojn kun viaj
muzikemaj gesamideanoj.
Al vi kaj viaj gefamilianoj mi deziras
feliæan kaj paceman duan duonon de
2009, kaj daýrigu senæese vian
muzikemon!

Salutmesa?o de la Honora
Prezidanto

2009
Numero 6-a

Paøo 3

Junio

Paøo 4

2009

MEL

2009

MEL

Numero 6-a

Paøo 5

Junio

Paøo 6

2009

MEL

2009

Numero 6-a

Du gravaj muzikistoj vizitis
nian MEL kunvenon.
Sube dekstre restas la sideo
de la Universala Esperanto
Asocio.
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Spontana koncerto koridora æe World
Trade Center.

