
 

Rio+20 GLOBAL - Concurso de Música para Jovens 

O RIO + 20 GLOBAL - Concurso de Música para Jovens é uma competição global 
organizado por ocasião do 20º aniversário da Comissão de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade das Nações Unidas (Rio+20 – Cúpula da Terra) que será sediada no 
Brasil em Junho de 2012. Esta é uma oportunidade de encorajar os jovens para 
expressar suas esperanças, preocupações, e pensamentos sobre o futuro da nossa 
terra usando a música. O concurso objetiva coletar mensagens musicais dos jovens 
globais explorando soluções para um desenvolvimento sustentável. Os primeiros 
vencedores de cada categoria ganharão uma viagem para o Rio de Janeiro para 
participar do Rio+20 Cúpula da Terra em Junho de 2012 e fazer com que a voz da 
juventude global seja ouvida durante o show que os vencedores farão. Dividindo a sua 
mensagem através da música criativa e produzida por jovens globais.  Eventos: 

25 de julho de 2011: Encontro de 
Alto Nível das Nações Unidas para a 
Juventude em Nova Iorque, Estados 
Unidos. 
05 de setembro de 2011: 
Conferencia sobre Departamento de 
Informação Pública - Conferencia 
com as Organizações Não 
Governamentais em Bonn, 
Alemanha. 
11-14 de setembro de 2011: 
Workshop Internacional Preparatório 
em Klagenfurt, Áustria. 
15 de setembro de 2011: 
Lançamento do concurso e do 
Centro GloCha em Klagenfurt, 
Áustria.  
05 de outubro de 2011: 
Lançamento on line do concurso, 
Viena, Áustria. 
11 a 13 de dezembro de 2011: 
Evento paralelo do 4º Fórum da 
Aliança das Civilizações das Nações 
Unidas em Doha, Qatar.     
15 de fevereiro de 2012: Último dia 
para enviar as informações da 
música concorrente pela internet. 
Março de 2012: Divulgação dos 
resultados dos finalistas durante a 
seção das Nações Unidas para a 
Comissão do Desenvolvimento 
Sustentável em Nova Iorque, 
Estados Unidos.  
Abril ou Maio de 2012: Divulgação 
dos vencedores no 6º Congresso 
Mundial da Juventude no Rio de 
Janeiro, Brasil.  
Junho de 2012: Os vencedores 
farão show na Reunião Rio+20 no 
Rio de Janeiro, Brasil.  
Julho de 2012: Noite de gala e 
Cerimônia de Premiação em 
Klagenfurt, Áustria. 

 

Para mais informações, entrar em contato: 

Jean Paul Brice Affana 

Coordenador Global  

Email: jeanpaul@glocha.info | Website: www.glocha.info   

 

Anam Gill 

Coordenadora de Comunicação e Divulgação 
Email: anamgill@glocha.info | Website: www.glocha.info   

 

Miroslav Polzer  

Secretário Gerald a IAAI 
Membro da ACUNS e Chefe da ASO-Ljubljana. 
Email: polzer@glocha.info | Website: www.glocha.info  
 

Follow us on Twitter at: @Rio20MusicTalk   

"Use a música como uma 
poderosa ferramenta para 
expressar o dialogo intercultural 
entre a comunidade 
internacional e todos os atores 
que tem comprometimento por 
mudanças no Desenvolvimento 
Sustentável". 

"Deixe a música falar, deixe o 
ritmo balançar e deixe o mundo 
saber o que os jovens têm a 
falar." 

 
 

 

Um suporte do:  

 

O RIO + 20 GLOBAL - Concurso de Música para 
Jovens é organizado pela IAAI -Associação 
Internacional por Iniciativas Avançadas de 

abordagem para os Desafios Globais com suporte 
dos jovens.  

Esta é a sua chance de 
se inspirar, conectar e se 
mobilizar para a 
sustentabilidade do nosso 
planeta que precisa de 
você e da sua 
criatividade! Esse é o 
espaço de apoio para o 
sistema de trabalho das 
Nações Unidas. 
Jovens entre 15 e 30 
anos e crianças abaixo 
dos 14 anos são elegíveis 
para participar. O prazo 
para entregar o seu vídeo 
musical é até o dia 15 de 
fevereiro às 23h59.  
 
Junte-se a nós no 
facebook: 
www.facebook.com/Rio+20 
Global Youth Music Contest 
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