
Ludność Walencji jest wspólnotą autonomiczną Hiszpanii 
historycznie uważaną za odrębną narodowość. Jej 
terytorium, ze stolicą w Walencji, znajduje się na 
wschodzie i południowym wschodzie Półwyspu 
Iberyjskiego. Autonomia  jest ósmą co do wielkości w 
Hiszpanii. Składa się z prowincji Alicante, Castellón i 
Walencji. Na terytorium Walencji żyje obecnie 5,2 
milionów osób, które mieszkają na terenie 542 gmin. 

Federacja Towarzystw Muzycznych Walencji, składa się z 
538 muzycznych zgrupowań, 40.000 zrzeszonych 
muzyków, 44.000 studentów muzyki oraz 200.000 
członków i partnerów. Wśród jej celów jest promowanie i 
upowszechnianie muzyki w całej rozpiętości  jej stylów i 
form, propagowanie i rozwijanie edukacji muzycznej, 
zarządzanie i promowanie muzycznych grup oraz inne 
działania kulturalne, takie jak zarządzanie  audio 
bibliotekami, planowanie wydarzeń kulturalnych i 
gospodarowanie przestrzenią kulturalną (m.in. audytoria, 
sceny małych teatrów).  
 
Limit wiekowy i formalna edukacja muzyczna nie są 
ograniczeniem. W skład zespołów wchodzą osoby od 0 do 
80lat, które uczęszczały na zorganizowane zajęcia w 
ramach: muzycznych klubów niemowlaka, muzycznych 
ogródków, zajęć wprowadzających do muzyki, muzycznej 
szkoły podstawowej, zawodowej, średniej lub wyższej, 
edukacji muzycznej dla dorosłych. Muzyczne 
stowarzyszenia obejmują wszystkie formacje, kameralne, 



zespoły symfoniczne, orkiestry, chóry i dzieci, młodzieży i 
grup dorosłych. Kluczową cechą tego ruchu jest 
wolontariat i fakt, że uczestnicy mogą być amatorami.  
 
Federacja Towarzystw Muzyki Walencji wspólnie z 
Europejską Konfederacją Emerytowanych Muzyków 
powołała do życia projekt Senior Citizens, którego celem 
jest umożliwienie osobom starszym rozwoju muzycznego 
np. poprzez udostępnianie pomieszczeń na próby.  Projekt 
jest realizowany przez osiem zespołów muzyków 
seniorów. 
 
Z tej współpracy zrodziły się wszystkie muzyczne projekty, 
które albo zostały już zrealizowane albo niedługo będą 
miały miejsce. Dzisiejszy koncert muzyków z Walencji 
został podzielony na dwie części. W pierwszej posłuchają 
Państwo obiecującego młodego pianisty. Jeśli się Państwu 
spodoba, prosimy o oklaski po zakończeniu każdego z 
bloków kompozycji.  
 
W drugiej części koncertu zagra kwartet starszych 
muzyków z Association of Senior Musical L'Horta Nord, w 
którego skład wchodzą muzycy amatorzy. Artyści ci, choć 
nie zawodowo, z muzyką związani są od najmłodszych lat. 
Mamy nadzieję, że koncert pokaże Państwu czym muzyka 
jest dla mieszkańców Walencji.  
 

Posłuchajmy. 


