Μουσική
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού επιχορηγούν διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων
χορωδιών, μουσικών σχημάτων, μουσικών ιδρυμάτων, συνδέσμων,
πολιτιστικών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών εταιριών για να
εφαρμόσουν, μέσα από την ετήσια τους δραστηριότητα, σημαντικές
πτυχές της δημόσιας κρατικής πολιτιστικής πολιτικής. Η παροχή
κρατικής οικονομικής στήριξης διευκολύνει τη συμμετοχή σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά φεστιβάλ στο
εξωτερικό. Ίση σημασία δίνεται στην ενίσχυση παραστάσεων και
εκδηλώσεων που διοργανώνουν κυπριακοί πολιτιστικοί φορείς και
καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Κύπριοι μουσικοί και μουσικολόγοι,
οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, λαμβάνουν
επιχορήγηση για τις τοπικές ή τις διεθνείς τους
δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η συμμετοχή σε συνέδρια ή
σε συμπόσια μουσικής εκτός Κύπρου. Η αγορά ψηφιακών δίσκων
είναι μία άλλη μορφή ενίσχυσης προς τους μουσικούς
δημιουργούς. Σημαντική δράση αναλαμβάνεται και στον τομέα των
μουσικών εκδόσεων, με στόχο τη διατήρηση και την προώθηση
έργων σημαντικών εκπροσώπων της τοπικής μουσικής σκηνής.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει το θεσμό «Paphos
Aphrodite Festival», ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά
φεστιβάλ στην Κύπρο, το οποίο συμβάλλει στην πολιτιστική
αποκέντρωση, στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων της Πάφου
και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Με στόχο την προαγωγή του μουσικού ταλέντου, το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού λειτουργεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Μουσικών Ταλέντων υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του
διακεκριμένου βιολινίστα και μουσικοπαιδαγωγού, Ματθαίου
Καριόλου. Ο στόχος της λειτουργίας αυτού του πρωτοποριακού

προγράμματος είναι ο εντοπισμός παιδιών 3-10 χρόνων, με
ιδιαίτερο ταλέντο στη μουσική, με σκοπό την ουσιαστική
αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του
μουσικού πολιτισμού της Κύπρου.

Από το 2007 -έτος ιδρύσεως του-, το Ίδρυμα Συμφωνικής
Ορχήστρας Κύπρου επιδεικνύει μία συνεχή παρουσία στην τοπική
μουσική σκηνή. Το Ίδρυμα έχει θέσει τον στόχο της επέκτασης
των δραστηριοτήτων των δύο του μερών, της Συμφωνικής Ορχήστρας
Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος.

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες συμμετέχουν στη Διευθύνουσα Επιτροπή
της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO). Στο πλαίσιο
της συνεισφοράς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στο θεσμό της
Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται η ευκαιρία σε
νέους Κύπριους μουσικούς να συμμετέχουν σε συναυλίες της
Ορχήστρας.

Τον Ιούλιο του 2008 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης.
Πρωταρχικό μέλημα του Κέντρου είναι η δημιουργία ενός
δυναμικού Αρχείου Κυπριακής Μουσικής σε μία φιλική προς το
χρήστη βάση δεδομένων.

