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Çevre Koruma Etkinliği Konsepti: DOĞA İÇİN MÜZİK
“Her iki saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde
Yağmur ormanları kaybediyoruz”
Tarla açmak için nadas ve soya ekimi ile petrol üretimi, sera etkisi yaratan CO2
bağlayan yağmur ormanlarını yok ediyor. Ağaçların yok edilmesinin sonuçları herkes
tarafından bilinmekte ve hepimiz bunun etkilerini her gün hissediyoruz: Küresel
ısınma ve buzulların erimesinden dolayı aşırı sıcaklıklar ve denizlerin ısınması gibi.
Kısacası, dünyanın iklim dengesi bozulmuştur.
DOĞA İÇİN MÜZİK çevre koruma konseri çerçevesinde çevre organizasyonu Gaia
olarak bizler, aydınlanma ve harekete geçme zamanının geldiğine dikkat çekmek
istiyoruz. Amacımız, renkli bir müzik programı ve sahne gösterisi çerçevesinde
konuklarımıza her bireyin yeşil yaşam alanlarımızın korunması için büyük bir katkı
sağlayabileceğini aktarmaktır. Sahne gösterisi ulusal sanatçılar ve şehrimizin
öğrencileri ve öğretmenleri tarafından desteklenir.
Konserle birlikte yakınlarda bir yerde sembolik bir ağaç dikilecektir, zira şehrimizin
sakinlerine evlerine giderken yanlarında götürmelerini istediğimiz bir fikir var:

Bäume sind cool!
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Gaia Çevre Organizasyonu Tanıtımı
Gaia, 2002 yılında kestanelerin güvelerden
kurtarılması için verdiği mücadeleden beri
Almanya’nın her tarafından tanınan bir çevre
organizasyonudur. 2004 yılında Almanya Federal
Çevre Vakfı DBU’nun çevre ödülünü almıştır.
İşaretimiz Gaia Perisi’dir. Bu elçimiz Avrupa’da ağaç
sponsorları için yayınlanan televizyon ve sinema
spotlarından tanınmaktadır. Medya sponsorlarımız
örneğin MTV, Viva, arte, tv-terranova, TRT ve
Cinemaxx sinemalarıdır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen
www.gaia-styles.de adresindeki web sitemizi ziyaret
edin.
GAIA, “Ağaçlar güzeldir” mesajı ile özgün bir çevre
koruma faaliyeti göstermekte ve şehirlerde yaşayan
insanlara seslenmektedir.
Her insan, ağaç sponsorlukları sayesinde yaşadığı
şehre kalbini ve sevgisini verebilir.
“Yeşil akciğerlerimizin” korunması ve dünyanın tüm şehirlerinde yaşam kalitesinin
yükseltilmesi için bir anıt dikmek istiyoruz.
GAIA çevre koruma organizasyonu, GAIA Fashion markası ile çevre projelerinin
kendi kendini finanse etmesi için bir moda koleksiyonu yaratmıştır (www.gaiafashion.de).
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DOĞA İÇİN MÜZİK Projesi (Berlin)
Berlin’de Bellevue-Allee’de halın katılımı ile yaşama alanlarımızın geliştirilmesine
katkıda bulunmak isteyen çevre koruma organizasyonu Gaia (www.gaia-styles.de)
tarafından bağışlanan genç bir ıhlamur ağacının dikilmesi sayesinde hasta bir sokak
ağacı yenilenecektir.
Berlin ve Brandenburg’taki okullardan gelen öğrenciler ağacın dikilmesi sırasında
bizlere bizzat yardım edeceklerdir. Böylece biyoloji dersindeki teorinin pratiğe
dönüşmesi ve çevre ile daha derin bir bağlantı kurarak, önemli bir çevre anlayışı
geliştirmeleri sağlanacaktır.
Ağaç dikme çalışmaları, öğrencilerin ağacı ünlü bir “ağaç sponsoru” ile birlikte
dikmeleri ile son bulacaktır.
.
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Ulusal olarak tanınan sanatçılar, kamuoyunun ve bilhassa gençlerin çevre koruma
konusuna çekmek için medyadaki temsilcilerimiz
olacaklardır.
Daha önceki projelerde olduğu gibi, faaliyetimiz boyunca
„Baumschule Lorberg“ Ağaç Okulu tarafından
destekleniyoruz.
Organizasyon, tecrübeli bir şirket tarafından
gerçekleştirilecektir. Berlin’in çeşitli ilçelerinden
öğrencileri ve medya ile siyasetten tanınmış kişileri davat
edeceğiz.
Konserimiz, ağaç sponsorluğu kuponları sayesinde ve
Gaia Moda Koleksiyonunun satışından elde edilen
gelirlerle finanse edilecektir.
Siyaset, ekonomi ve müzik endüstrisinden sponsorlar
kazanılacaktır. Ayrıca bizleri bu harika projede destekleyen gönüllü yardımcılar da
olacaktır
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