“Folosind rezonanţa muzicii ca
o puternică exprimare a dialogului intercultural pentru a incita toate părţile implicate şi toţi
actorii schimbării să reacţioneze la angajamentul lor pentru
dezvoltare durabilă.”

“Lăsaţi muzica să vorbească,
lăsaţi ritmul să vibreze şi arătaţi lumii întregi ce au tinerii
de spus!”
Pentru susţinerea

Concursul Internaţional de Muzică pentru Tineri Rio +20

Evenimente pregătitoare:

25 iulie 2011: Eveniment colateral la Întâlnirea la Nivel Înalt a
ONU pe tema Tinerilor în New
York, SUA
5 septembrie 2011: Eveniment
colateral la Conferinţa ONGurilor a ONU DPI în Bonn, Germania
11-14 septembrie 2011: Atelier de lucru internaţional
pregătitor în Klagenfurt, Austria
5 octombrie 2011: Lansarea
pe Internet a concursului, Viena, Austria
11-13 decembrie 2011: Eveniment colateral la al 4-lea Forum al ONU AC în Doha, Qatar
(TBC)
15 februarie 2012: Termenul
limită pentru a trimite videoclipuri muzicale pe Internet
Martie 2012: Anunţarea finaliştilor în timpul unei sesiuni a
ONU CDD în New York, SUA
Aprilie / mai 2012: Câştigătorii
vor fi anunţaţi la al 6-lea
Congres Internaţional al Tinerilor în Rio de Janeiro, Brazilia
(TBC)
Iunie 2012: Câştigătorii interpretează la Summit-ul Rio +20
în Rio de Janeiro, Brazilia
Iulie 2012: Seara de Gală şi
Ceremonia de înmânare a premiilor în Klagenfurt, Austria

Concursul Internaţional de Muzică pentru Tineri Rio +20 este o competiţie pentru
tineri la nivel global organizată cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Comisiei Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (Summit-ul Pământului Rio +20) care va avea loc
în iunie 2012 în Brazilia. Este o oportunitate care încurajează tinerii să îşi exprime speranţele, îngrijorările şi gândurile cu privire la viitorul planetei prin intermediul muzicii.
Concursul urmăreşte să adune mesaje muzicale de la tineri din toată lumea, care
explorează soluţii globale pentru dezvoltarea durabilă. Câştigătorii locului întâi de la
fiecare categorie vor fi răsplătiţi cu o excursie la Rio de Janeiro pentru a participa la
Summit-ul Pămâmtului Rio +20 în iunie 2012 şi vor face auzite vocile tinerilor din lumea
întreagă în timpul unei reprezentaţii publice pe care o vor susţine acolo pentru a transmite mesajul muzicii lor creative.

Concursul Internaţional de Muzică pentru Tineri
Rio +20 este o competiţie organizată de Asociaţia
Internaţională pentru Promovarea Abordarilor
Inovatoare la Provocările Globale (IAAI) împreună
cu un număr larg de parteneri, reţele de tineret şi
liderii acestora.

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta:
Jean Paul Brice Affana
Coordonator Global
E-mail: jeanpaul@glocha.info |
Anam Gill
Coordonator Comunităţi
E-mail: anamgill@glocha.info |
Miroslav Polzer
Secretar general al IAAI
Membru al ANCUS şi director al ASO-Ljubljana
E-mail: polzer@glocha.info |
Pagina web: www.glocha.info
Urmări-ţi-ne şi pe Twitter la: @Rio20MusicTalk

Aceasta este şansa voastră să oferiţi inspiraţie,
să vă conectaţi şi să vă
mobilizaţi pentru sustenabilitatea planetei noastre
care are nevoie de creativitatea voastră! Acesta
este spaţiul pentru a susţine activităţile sistemului
ONU.
Tinerii între 15 şi 30 de ani
şi copii sub 14 ani sunt
eligibili să participe. Termenul limită pentru a trimite videoclipuri muzicale
pe Internet este 15 februarie 2012, ora 24:00 GMT.
Urmăriţi-ne pe Facebook
la adresa
www.facebook.com/Rio+20
Global Youth Music Contest

