Poziv slovenskim
radijskim in televizijskim urednikom ter lastnikom radijskih in televizijskih programov
Verjetno med nami ni nikogar, ki bi bil pričakoval razmere, v katerih smo se znašli.
Nikoli pa nov začetek še ni bil tako zelo odvisen od nas: od trenutnih odločitev in korakov, od
tega, ali lahko vidimo celotno panoramo, brez okvirjev, in ne zgolj lastne slike.
Industrija v splošnem, z njo pa tudi glasbena industrija in vse, kar je neposredno povezano z
njo, se je znašla v kritični situaciji. Vsak dan se z druge strani oglašajo alarmi ter pozivi k solidarnosti
in pomoči.
Številni izvajalci, glasbeniki, avtorji, vsi, ki morda živijo izključno od tega dela, so med tistimi,
na katere trenutna situacija vpliva zelo negativno. Vpliva na njihovo prihodnje ustvarjanje in s tem
na preživetje. Ne samo na prenehanje nastopanja, koncertiranja, pač pa na prenehanje
promoviranja novih skladb in materialov, v katere so vložili veliko truda in sredstev, kar vpliva tudi
na prihodnost.
Epidemija bo prave posledice pokazala šele po svojem koncu, te pa bodo predvsem
psihološke – najhujše posledice vseh posledic.
Čas je več kot primeren, da podpremo domače, in to ne le v panogah, ki jih življenjsko
potrebujemo. Do sedaj se namreč že vsi zavedamo, kako zelo so ti dnevi in tedni pomembni tudi za
našo miselnost, moralo ...
Zato podprite slovensko glasbo različnih žanrov!
S predvajanjem slovenske glasbe poskrbite, da bodo nadomestila za uporabo te glasbe ostala
v Sloveniji in šla v roke domačih izvajalcev. Zanje bo to edina finančna pomoč.
Podprite slovenske glasbenike in predvajajte domače izvajalce vseh zvrsti!
Še kako v teh kriznih časih potrebujemo močno zavest. Da zmoremo, da se bomo prebili skozi
vse in da bomo šli naprej močnejši. Naj bodo tokrat nosilci narodne zavesti slovenski glasbeniki.
Spoštovani, prav vi ste tisti, ki s predvajanjem domače glasbe lahko podprete slovenske izvajalce
in bistveno pripomorete k njihovi nadaljnji ustvarjalnosti!
Vnaprej se zahvaljujemo za vaše pogumno sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!
V Ljubljani, 26. marca 2020.

