‘Kористејќи ја резонанцата на
музиката, како моќно средство
за интеркултурен дијалог, да ѓи
потикнеме сите заинтересирани
страни и актери, да
дејствуваат со поголема
посветеност за одржлив развој'.

‘Нека музиката зборува, нека
ритамот свири и нека
светот дознае што младите
имаат да кажат’ !

Во подршка на

Рио+20 Глобален Младински Музички Натпревар
Рио+20 Глобален Младински Музички Натпревар, е натпревар за младите во
светот, во пресрет на одбележувањето на 20-годишнината од оснивањето на Комисијата на
Обединетите Нации за Одржлив Развој (Рио+20 Светскиот Самит) кој ќе се одржи во Јуни,
2012 год. во Бразил. Овој натпревар ги охрабрува младите да ги изразат своите надежи,
грижи и мисли за иднината на нашата земја, преку звукот на музиката како моќно средство
коe придонесува за поголома посветеност кон одржливиот развој. Напреварот прифаќа
музички пораки од младите во светот, кои ќе содржат апел и решенија за Глобалниот
Одржлив Развој. Победникот од секоја категорија (Деца и Младинци) ќе биде награден со

Легенда:

патување во Рио де Женеиро и можност да учествува на Рио+20
Светскиот Самит 2012, каде со изведба на својата нумера и звуците на музиката , ќе
ја рашири пораката на младите во светот .

25 Јули 2011: придружен
настан на високиот состанок на
ОН за Маладите, Њујорк.

Ова е ваша можност да
инспирирате, да се поврзете,
да се мобилизирате и да
потикнете ефективно
глобално владеење кон
одржлив развој, како и
можност да ја дадете својата
подршка за работата и
активностите на Системот на
Обединетите Нации.

5 Септември 2011: придружен
настан на Конференцијата на
Обединетите Нации, Бон,
Германија.
11-14 Септември 2011:
Меѓународна Подготвителна
Работилница во Клагенфурт,
Австрија.
15 Септември 2011:
Објавување на натпреварот во
Клагенфурт, Австрија.
5 Октомври 2011: Online
објавување на Натпреватот,
Виена, Австрија.
11-13 Декември 2011:
придружен настан на ОН AoC 4th
Форум во Доха, Катар
15 Фебруари 2012: краен рок
за пријавување online

Рио+20 Глобалниот Младински Музички
Натпревар, е глобален натпревар организиран од
страна на ‘Меѓународната Асоцијација за
Подобрување на Иновативните Пристапи кон
Глобалните Предизвици’ -IAAI

Mлади на возраст од 15-30
год. и Деца под 14 год.
може да аплицираат. Краен

рок за испраќање на
музичките видеа е 15-ти
Фебруари, 2012,
Централно Европско
Време (ЦЕВ)

За повеќе информации, ве молиме контактирајте
со:
Придружете ни се на Facebook

Март 2012: Прогласување на
победниците за време на ОН
ЦСД сесија во Њујорк, УСА.

Jean Paul Brice Affana
Глобален Координатор
Email: jeanpaul@glocha.info | Website: www.glocha.info

Април или Мај 2012:
Прогласување на победниците
на 6-от Светски Младински
Конгрес Рио Де Женеиро (TBC)

Anam Gill
Теренски Координатор и Комуникации
Email: anamgill@hotmail.com | Website: www.glocha.info

June 2012: Глобалните
победници имаат изведба на
Рио+ Самит и Рио де Женеиро.

Miroslav Polzer
Генерален Секретар на IAAI
Член на ACUNS и Главен Раководител на ASO-Ljubljana
Email: polzer@glocha.info | Website: www.glocha.info

и на www.facebook.com/Rio+20
Global Youth Music Contest

