
No grande festival EINE WELT da segunda rodada, em 21 de junho de 2018, os vencedores 
subiram ao palco do Admiralspalast em Berlim e apresentaram ao vivo as suas canções.
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ESTAMOS PROCURANDO  
A CANÇÃO EINE WELT!
O Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” (A sua 
canção por UM SÓ MUNDO!) é uma medida de acom-
panhamento do Concurso Escolar sobre a Política de 
Desenvolvimento. A partir de 20 de fevereiro de 2019, 
convidamos jovens talentos entre os 10 e os 25 anos, 
na Alemanha e em países do Sul global, para trabalhar 
musicalmente com temas de desenvolvimento global e 
enviar suas canções compostas por eles mesmos para o 
EINE WELT (UM SÓ MUNDO). Podem participar solistas, 
bandas, coros e todos os que gostam de música e gosta-
riam de se engajar pelo EINE WELT. As canções devem 
ser enviadas online. Aqui você poderá encontrar mais 
informações e se registrar: www.eineweltsong.de/pt.html.

VOCÊ PODE GANHAR PRÊMIOS INCRÍVEIS! 
O tema do Concurso Musical é UM SÓ MUNDO onde 
você encontrará pessoas do mundo inteiro! Você poderá 
apresentar-se AO VIVO no palco, ao lado de embaixadores 
famosos do mundo da música, passando a sua mensa-
gem sobre temas que interessam a todos nós através da 
sua canção. Há uma premiação em dinheiro e prêmios 
materiais no valor total de mais de 70.000 Euros. Além 
disso, todos os participantes receberão um certificado per-
sonalizado do Ministro Federal da Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento da Alemanha. As 23 melhores can-
ções serão produzidas para o álbum EINE WELT em um 
estúdio profissional. Com o acompanhamento de coaches 
e workshops, você vai aprender tudo o que é preciso para 
fazer avançar a sua canção e os temas que você aborda. 

PRIMEIRO PRÊMIO:  A sua canção se tornará a can-
ção EINE WELT e acompanhará a 9ª rodada do Concurso 
Escolar sobre a Política de Desenvolvimento como hino. 

Além disso, o primeiro colocado ganhará a filmagem de um 
clipe profissional para a sua canção EINE WELT. A canção 
será produzida em um estúdio profissional e terá lugar de 
destaque no álbum EINE WELT.

SEGUNDO E TERCEIRO PRÊMIOS:  O/a participante 
em segundo lugar receberá 2.000 euros, o/a colocado/a em 
terceiro lugar receberá 1.000 euros. As duas canções serão 
produzidas em estúdio profissional para o álbum EINE WELT.

4º ATÉ 20º PRÊMIOS: As canções serão produzidas em 
estúdio profissional e também estarão no álbum EINE WELT!

PRÊMIOS ESPECIAIS ÁFRICA E AMÉRICA LATINA: 
Se a sua canção tem relação com o continente africano ou 
latino-americano e foi criada junto com participantes desta 
região ou escrita por participantes desta região, você poderá 
qualificar-se para os prêmios especiais, no valor de 3.000 
 euros cada! Estas canções vencedoras também serão produzi-
das em estúdio e terão um lugar especial no álbum  
EINE WELT!

PRÊMIO ESPECIAL PARA O MELHOR VÍDEO:  
Envie o seu próprio vídeo musical com a sua canção  
EINE WELT! Você poderá ganhar um prêmio no valor de 
1.000 euros!

PRÊMIO DO PÚBLICO: Convoque todos os seus fãs  
para a votação de usuários. Ganhe uma colocação no álbum  
EINE WELT e a produção da sua canção em estúdio. 

PRÊMIOS DE RECONHECIMENTO:  Os colocados 
em 21º até 30º lugar, além dos colocados em 2º a 5º lugar 
na votação de usuários, ganharão coachings profissionais. 
Se  poderá escolher entre diversos workshops nas áreas de 
 música, dança, performance, mídias e muito mais.
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Prazo de envio:  
25 de junho de 2019
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QUEM VAI VOTAR?
Após o prazo de envio oficial, todas as canções publicadas no website 
serão liberadas para uma votação de usuários. Os usuários poderão 
votar nas suas canções favoritas durante três semanas. A canção com o 
maior número de votos será a vencedora do Prêmio do Público! 

Em um processo interno de pré-seleção, um corpo de jurados preliminar 
escolherá ao todo 30 canções vencedoras, além de até 5 finalistas para 
os prêmios especiais. Em seguida, dentre estas 30 canções vencedoras 
e os finalistas dos prêmios especiais, um corpo de jurados principal in-
dependente (especialistas das áreas de educação, filmes e/ou música) 
irá selecionar os prêmios especiais e de reconhecimento, as 20 canções 
do álbum EINE WELT e uma seleção TOP 5 para os prêmios principais. 
Os candidatos TOP 5 apresentarão suas canções ao vivo em outra data 
diante do corpo de jurados principal, que em seguida escolherá a can-
ção EINE WELT, além do segundo e do terceiro prêmios.

O Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” (A sua canção por  
UM SÓ MUNDO!) é realizado pela Engagement Global gGmbH – 
 Service für Entwicklungsinitiativen em nome do Ministério Federal 
da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha. O 
 Concurso Musical foi criado em 2015 como medida de acompanha-
mento para o Concurso Escolar sobre a Política de Desenvolvimento 
e, desde então, é realizado a cada dois anos. Após o grande sucesso 
da segunda rodada, com cerca de 500 canções inscritas por mais de 
2.700 jovens talentos, teremos imenso prazer em receber a sua canção 
na nova rodada!

Compartilhe com o mundo quais são os temas globais que mais lhe 
interessam e faça a música ser a sua porta-voz!

EMBAIXADORES 
O Concurso Musical 2019/2020 receberá novamente o apoio de 
embaixadores famosos. Na nova rodada, vocês terão a companhia de 
Jamie-Lee Kriewitz, EES, JESS, Kafvka, Banda Internationale e muitos 
outros artistas!

Em cada rodada, o Concurso Musical recebe o apoio de embaixadores de destaque.

Com o apoio de

Realizado por Em nome do

A CANÇÃO…

 o deve ter no máximo 3:50 minutos,

 o e não precisa necessariamente ter 
acompanhamento instrumental.

A LETRA…

 o deve abordar os temas “UM SÓ 
 MUNDO” ou “desenvolvimento 
 global”,

 o deve ser escrita em linguagem clara  
e compreensível

 o e deve convencer com o valor artís-
tico do texto (escolha de palavras, 
 imagens, estrutura e estilo) e a 
 originalidade.

A MÚSICA SERÁ AVALIADA… 

 o com base na musicalidade  
(interpretação expressiva, emocional  
e diferenciada),

 o desempenho vocal,

 o composição,

 o e potencial de desenvolvimento.

PARA PARTICIPANTES  
INTERNACIONAIS 

Em nossas condições de participação,  
na página www.eineweltsong.de/pt/ 
participar.html, você pode consultar a  
lista de países de onde podem ser  
enviadas canções.
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