Današnje pozdravne vsebine nisem sestavil čisto sam, pomembne misli je
prispeval tudi vrhunski glasbeni umetnik. Iz spoštovanja bom nagovor prebral
od prve vejice do zadnje pike.

Spoštovani vsi, ki ustvarjate v glasbi in za glasbo. Lepo vas pozdravljam
in se zahvaljujem za obisk na našem 2. Dnevu slovenske glasbe.
Slogana Sindikata Glosa, ki je skupaj s svojo Sindikalno konferenco
glasbenikov pripravil današnji dogodek, sta: »Ne za manj in slabše, marveč za
več in boljše!« ter »Ne ukvarjamo se samo z življenjem človeka, ampak z
življenjem naroda!«. In ravno zato je še posebej pomembno, da se vsi, ki vas
glasba združuje, povezujete, da izmenjavate mnenja, poglede, izkušnje.
V današnjem hitrem tempu, ko so prostore konferenc prevzeli družbeni
mediji na spletu, so dogodki, kot je ta, redki; a zato so toliko bolj dragoceni!
Včasih si preprosto moramo vzeti več kot nekaj minut za téme, ki oblikujejo
prihodnost, ki imajo močán učinek na delo, kreativnost, rezultate …
Danes se lotevate dveh tém, ki sta, tako se mi zdi, v vaših vodah vedno
aktualni. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah že lep čas buri duhove.
Vemo, da so spremembe potrebne, zahtevala naj bi jih tudi Evropska unija. A
nikoli ne pridemo do predloga, ki bi zadovoljil vsaj nek razumen krog tistih, ki
se jih dotika.
Prav v času, ko je spet na tnalu slovenska ustvarjalnost, tokrat v
slovenskem jeziku, bo pogovor o vlogi in pomenu promocijskih skladov
kolektivnih organizacij še kako dobrodošel. Bi morala biti njihova vloga v tem,
da do tovrstnih predlogov v zakonih ne bi prihajalo, ali kaj drugega? Ne vem. To
boste skozi današnji dan odgovorili vi.
In, da ne pozabim: pohvala kolega je izjemnega pomena. Zato zares topló
pozdravljam pobudo o stanovskih nagradah »Zlata piščal«: zvečer bodo znani
prvi nagrajenci, tisti, ki so pustili pečat v letu 2014.
Že zdaj čestitke tistim, ki ste v preteklem letu prispevali svoj delež k
slovenskemu glasbenemu opusu. Prijetno in konstruktivno popoldne pa želim
prav vsem.
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