
 

“Uporaba glasbe kot 

močnega izraza 

medkulturnega dialoga za 

navdih in spodbudo 

globalni skupnosti, da bi 

učinkovito delovala za 

dosego trajnostnega 

razvoja pod vodstvom 

Združenih   

narodov” 

“Pusti, da glasba govori, pusti 

ritmu, da igra, in pusti svetu, da 

izve, kaj imajo mladi za povedati!”  

  

  

Globalno glasbeno tekmovanje za mlade Rio+20 (Global Youth Music 

Contest, GYMC) je globalno tekmovanje za mlade, organizirano ob Konferenci 

Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20 Earth Summit, 

www.uncsd2012.org), ki bo potekalo junija 2012 v Braziliji. GYMC spodbuja 

mladino, da bi skozi glasbo izrazili svoja upanja, skrbi in misli o prihodnosti 

našega planeta. Cilj tekmovanja je zbrati glasbena sporočila svetovne 

mladine, ki raziskuje globalne rešitve za trajnostni razvoj. Prvonagrajeni avtorji 

vsake kategorije bodo nagrajeni s potovanjem v Rio de Janeiro, kjer bodo 

sodelovali na konferenci Rio+20 Earth Summit junija 2012 in z javnim 

nastopom poskrbeli, da bo glas svetovne mladine slišan in sporočilo mladih 

posredovano.  

  

  

  

Pomembni datumi Rio+20 

GYMC: 

  

25. julij 2011: spremljajoči 

dogodek ob srečanju ZN na vrhu o 
področju mladine v New Yorku, 

ZDA 
  

5. september 2011: spremljajoči 

dogodek ob konferenci United 
Nations DPI NGO  
v Bonnu, Nemčija  

 

11.–14. september 2011: 

mednarodna pripravljalna 
delavnica v Celovcu, Avstrija 

   

5. oktober 2011: začetek 

tekmovanja na spletu, OZN Dunaj, 
Avstrija 

  

12. december 2011: laboratorijska 

seja na četrtem forumu ZN AoC v 
Katarju 

  

15. december 2011: spremljajoči 

dogodek na drugem 
mednarodnem srečanju o Rio+20 

v New Yorku, ZDA 
 

1. januar 2012: začetek spletne 

platform za objavo posnetkov 

www.global-rockstar.net  

18. marec 2012: rok za objavo 

glasbenih posnetkov na spletu 
 

 23. marec 2012: Rio+20 kulturna 

in medijska  partnerska delavnica 
v New Yorku, ZDA 

 
19. marec – 14. maj 2012: 

globalno glasovanje na spletu o 
skupnih zmagovalcih in glasovanje 

nacionalne in regionalne žirije o 
nacionalne/regionalne zmagovalce 

  

junij 2012: nastop skupnih 

zmagovalcev na konferenci na 
vrhu Rio+20 v Riu de Janeiru, 

Brazilija 
  

jesen 2012: gala večerni koncert 

in podelitev nagrad  
(New York, ZDA ali/in Avstrija) 

  

Za več informacij prosim kontaktirajte: 

 Jean Paul Brice Affana 

Globalni koordinator  

E-pošta: jeanpaul@glocha.info  | Splet: www.glocha.info   

 Anam Gill 

Koordinator za stike z javnostjo  

E-pošta: anamgill@glocha.info | Splet: www.glocha.info   

 Miroslav Polzer  

Generalni sekretar IAAI  

E-pošta: polzer@glocha.info      | Splet: www.glocha.info  

  

To je vaša priložnost, da 

navdahnete, povežete in 

mobilizirate globalno družbo 

za trajnostni razvoj našega 

planeta! 

  

Vi in vaša kreativnost sta 

nujna! 

  

To je vaša priložnost, da 

podpirate in spodbujate delo 

sistema Združenih narodov. 

  

Sodelujejo lahko mladi med 

15. in 30. letom ter otroci, 

mlajši od 14. let. Rok za 

oddajo vašega glasbenega 

posnetka na spletu je 18. 

marec 2012 do polnoči 

(GMT). 

  

  


