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Senegalci, kteří se touží stát hudebníky - pianisté, již nemusejí odjíždět ze země, aby se hru na 

klavír naučili. Tedy, Dakar Music School (DMS) jim nabízí možnost vzdělat se ve hře na piano, 

aniž by opustili Senegal. DMS otevřela své brány tento čtvrtek a své kurzy pak od 23. května. 

Senegal má nyní hudební školu se specializací na výuku hry na klavír. Dakar Music School (DMS), 

podle Livie Laifrové Gaye, ředitelky, která včera na tiskové konferenci řekla mimo jiné, že mezi 

cíle této školy patří zejména:  „Vést studenty tak, aby se dokázali účastnit mezinárodních soutěží v 

této oblasti“ a „Ráda bych něco udělala s nedostatkem senegalských pianistů na mezinárodní scéně 

prostřednictvím odborné přípravy. Chci se podílet na rozvoji kultury v Senegalu.“ 

První kurzy budou otevřeny 23. května. Budou probouzet a povzbuzovat zájem o klavírní hru a 

dějiny hudby. Za tímto účelem je výuka rozdělena do tří čtyřletých cyklů. Dětem ve věku od sedmi 

do jedenácti let bude představen klavír a získají první praktické dovednosti. Po složení zkoušek 

budou tyto děti moci postoupit do dalšího cyklu (od jedenácti do šestnácti let), kde se bude 

probouzet a kultivovat jejich hudební cítění. Poslední cyklus prohloubí znalosti studentů v hudební 

teorii a dějinách hudby. „Škola otevírá dveře i dospělým, kteří se chtějí vzdělat v tomto 

oboru.“ dodává laureátka první ceny za hru na klavír na konzervatoři v Bratislavě. 

Zároveň s výukou chce být DMS součástí udržitelného partnerství s evropskými hudebníky a 

dohnat tak jisté kulturní zpoždění města Dakaru v oblasti klasických hudebních akcí. „Chtěli 

bychom pořádat hudební produkce, kam bychom rádi zvali evropské filharmoniky. A proč ne i 

operu?“ svěřila se ředitelka DMS. Tato kulturní výměna má ambici propojit na jednom pódiu 

senegalskou lidovou hudbu s evropskou klasikou. „Město jako Dakar si takovou událost 

zaslouží.“ tvrdí paní Gaye. 

Toto setkání s novináři bylo ozdobeno přítomností Zuzany Ceralové Petrofové, ředitelky 

společnosti PETROF – nejvýznačnější světové značky vyrábějící piana. Konec konců, jen díky 

podpoře této firmy mohla DMS vzniknout. PETROF, který je zastoupen ve více než šedesáti 

zemích na pěti světadílech, využil slavnostního otevření DMS k tomu, aby oznámil svůj vstup na 

senegalský trh.  

 Odkaz na článek v originále: 

- http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/dakar-music-school-une-ecole-de-

musique-pour-initier-au-piano 
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