PASAULIO MUZIKA - TAI MŪSŲ MUZIKA...
Pasaulio muzika (world music) tai iš kitų regionų kilusi ir
su savo šaknimis ryšio nepraradusi muzika.
„Buena Vista Social Club“, „Gypsy Kings“, ir Gogol Bordelo, ir
Ravi Šankar, ir Caetano Veloso – atstovauja pasaulio muziką.
Garsūs Vakarų pasaulio atlikėjai kaip Robert Plant, Sting,
Peter Gabriel, Frank Zappa pradėjo kurti projektus su
kitų kultūrų muzikantais ir taip prisidėjo prie world music
atsiradimo bei sklaidos. Ačiu jiems!
Pasaulio muzika neturi ribų, joje susilieja skirtingų kultūrų,
tradicijų muzika, kuri persmelkta dabartiniais išgyvenimais,
jausmais, globaliomis problemomis.
Viskas kinta, nestovi vietoje, taip ir muzika...

BE MUZIKOS
GYVENIMAS
BŪTŲ KLAIDA
Friedrich Nietzsche

KODĖL PASAULIO MUZIKA?
„Gera Muzika Gyvai“ gimė iš
aistros kultūroms ir muzikai.
Organizacija yra pirmoji
Baltijos šalyse reguliariai,
kas mėnesį, rengianti tokios
muzikos koncertus.

Nors pasaulyje atstumai nyksta,
bet šio meto aktualijos tarptautinės įtampos augimas,
konflikto židinių gausėjimas,
tautų ir religijų susipriešinimas
nuolat primena apie žmonių
vienas kito nesupratimą ir
komunikacijos stoką.

BE NUKLYDIMO NUO NORMOS PROGRESAS NEĮMANOMAS
Frank Zappa

Rekomenduojame išeiti iš
Vakarų pasaulio muzikinės
dėžutės, nesvarbu, kas joje
skambėtų, ir atrasti žymiai
platesnį muzikos vandenyną.

APIE GM GYVAI
„GM Gyvai“ organizuoja išskirtinių ir profesionalių muzikantų iš tolimiausių pasaulio kampelių pasirodymus.

PAS MUS
SVEČIAVOSI
„Huun Huur Tu“
(Tuvos Respublika)

„Bombino“
( Nigeris)

Eivor
( Farerų salos )

Otis Taylor
(USA)

IR DAR
DAUG KITŲ...
Nawal
( Farerų salos )

Vieux Farka Touré
( Malis )

Debashish Bhattacharya
( Indija )

Kayhan Kalhor
(Iranas)

VIEUX FARKA TOURE
Ana

HUUN HUUR TU
Chiraa-Khoor

OQUESTRADA
Oxala Te Veja

Dirbame su daugiau nei
30 Lietuvos ir užsienio
kompanijų.
Bendradarbiaujame su kultūros
centrais, ambasadomis, festivaliais,
mokyklomis, socialinėmis
institucijomis/grupėmis.

EDUKACIJA

KOKYBĖ

Per 10 veiklos metų
suorganizavome daugiau
nei 300 koncertų su
muzikantais iš 40 šalių.

PATIRTIS

Organizuojame koncertus Frankofonijos, Lotynų, Afrikos dienoms, JAV nacionalinėms šventėms.

PUBLIKA
• verslininkai (aukštesnių pajamų)
• avantiūristai, atviri naujiems pojūčiams
• mėgstantys gerą muziką
• studentai
• moksleiviai
• senjorai
• socialinės grupės (nemokamai kviečiame į koncertus)
Moksleiviams, studentams ir senjorams teikiame nuolaidas.

24

12
tkst

koncertai
per metus

12.000 klausytojų
per metus

PARTNERIAI

KONCERTŲ VIETOS

VILNIUS
Šv.Kotrynos bažnyčia,
Šv.Jonų bažnyčia,
Keistuolių teatras,
Lietuvos Rusų dramos teatras,
VU Botanikos sodo Vingio skyrius,
klubas "Tamsta".

KAUNAS
VDU Didžioji salė,
Kauno dramos teatras,
Žalgirio amfiteatras,
Raudondvario dvaro kiemas,
Renginių Oazė,
klubas "Combo".

GM GYVAI SOCIALIAI ATSAKINGI!
Muzika svarbi visiems. Išskirtiniais atvejais ji padaro stebuklus, padeda atrasti motyvaciją, gyvenimo džiaugsmą.
Kai kuriems ji ypač reikalinga.
„GM Gyvai“ organizavo koncertus vaikų namuose, Vilniaus tabore, Panevėžio moterų kalėjime, mokyklose.
„GM Gyvai“ vykdo švietėjišką misiją mokyklose – pasitelkdama muziką supažindina vaikus su pasauliu.
"Panevėžio pataisos namų bendruomenė
iki šiol prisimena „GM Gyvai“ padovanotą
„Parranda Polar“ grupės koncertą.
Tai buvo vienas įsimintiniausių koncertų
įstaigoje, kuris nuteistoms moterims paliko
neišdildomą įspūdį. Jaunų muzikantų
atliekama muzika užvaldė daugelį moterų,
jos šoko kumbijos ritmu.
Tikimės, kad ir ateityje bausmę atliekančios
moterys turės galimybę paklausyti
originalios, gyvai atliekamos muzikos."
Panevėžio pataisos namų Socialinės
reabilitacijos skyriaus viršininkė
Laima Krasauskienė

"Vaikai trokšta naujos informacijos ir tai
kokia informacija jie gauna formuoja juos
kaip asmenybes, tad mes turim stengtis,
kad juos pasiektų tik vertingi ir skoningi
dalykai. Gera ir kokybiška muzika ne tik
ugdo asmenybę bet ir gydo jos sielą."
Martynas Garbačas
(SOS kaimas)

"Labai svarbu subtiliai visuomenei parodyti
romų realų gyvenimą ir tradicijas bei ateiti
pas romus be jokių išankstinių nusistatymų.
Tik tuomet galima pasiekti atviresnio
abipusio bendravimo ir pažinimo.
Tai daro gera muzika gyvai atveždami į
Vilniaus Kirtimų taborą atlikėjius surengti
vieno ar kito koncerto.
Mes VšĮ Romų visuomenės centras,
esame dėkingi už bendradarbiavimą."
Daiva Drazdauskienė

EQ

EQ tiek pat svarbus
kelyje į sėkmę ir laimę,
kiek ir IQ.

IQ

Pasaulio muzika skatina skirtingų kultūrų susiliejimą,
atvirumą, atskleidžia visų žmonių bendrumą.
Pasaulio muzika – tai langas į pasaulį.
Per ją mes galime pažinti kitas kultūras iš arčiau.
Muzika padeda atsipalaiduoti, įveikti stresą.
Ji gali padėti mums pasisemti naujų idėjų,
atrasti naujus problemų sprendimus.
Muzika skatina kūrybiškumą.
Muzika mus paliečia emociškai, todėl ji
lavina emocinį intelektą (EQ).
Emocinė, dvasinė atsvara ir stiprybė
ypač reikalinga šiuolaikinėje besirungiančioje,
greitai besikeičiančioje, informacijos
perpildytoje visuomenėje.

NORS NEKALBAME VIENA
KALBA, BET KAI GROJAME
KARTU, DINGSTA KALBOS,
EGO IR TADA SUPRANTAME,
KAD MES VISI IŠ TEN PAT...
Žilvinas Švarplys
projektų Malituanie, Solo&Indre,Griot Blues
idėjos autorius

Kartu bendradarbiaujant
galime nešti žmonėms
džiaugsmą, kultūrą,
edukaciją neužmirštant
ir tų, kurie to stokoja.

Koncertai:
• Vilniuje
• Kaune
• Palangoje
• Druskinkuose

O jūs galėsite džiaugtis
patenkintais darbuotojais,
puikiai ir turiningai
praleistu laiku, gera darbo
atmosfera ir padidėjusiu
jūsų įmonės žinomumu.

BENDRADARBIAVIMO PAKETAI METAMS
Knygyno VAGA ekranuose (25 ekranai, 25 parodymai per 1 val.)
JAT Project ekranai Vilniaus ir Kauno verslo centruose ir prekybos centre VCUP.
2 Didelis Baltisches Haus ekranai Vilniuje ( 25 parodymai/1h.)
Koncertų plakatuose, skrajutėse ir brošiūrose (36.000+ vnt. populiariausiose Vilniaus ir Kauno vietose)
Reklama žurnaluose „National Geographic“, „IQ“,
„Kelionės ir pramogos“, „Respublika“, „Laisvalaikis, „Prie kavos“ , „Moters patarimai“
GM Gyvai interneto puslapyje
Jūsų įmonės reklaminė medžiaga koncertų vietose.
VIP bilietai
Paminėjimas spaudos pranešimuose
Paminėjimas socialiniuose tinkluose (6000- Facebook sekėjų)
Vieno koncerto pristatymas jūsų vardu
Koncertas jūsų vardu vienai iš socialinių grupių
Jūsų logotipas GM Gyvai naujienlaiškiuose (8000+ prenumeratorių)
Logotipas ant bilietų ir pakvietimų
Privatus koncertas Jūsų įmonei (kartą per metus)
Logotipas ant kiekvieno Juke Train vaizdo įrašo (www.juketrain.com)

MECENATAS
20.000 €

GENERALINIS
RĖMĖJAS
15.000 €

PAGRINDINIS
RĖMĖJAS
10.000 €

PARTNERIAI
(sezonui – 8 koncertai Kaunas/Vilnius per sezoną)
Abonementas 1.500€
Sumą padalinsime iš bilietų,
pasirinktinai 20/25/30€ vertės.
Tai yra apytiksliai 14 VIP bilietų.
Ir papildomai suteiksime Jums reklamą:
logotipas visuose žurnaluose,
skrajutėse ir plakatuose!

MŪSŲ
TIKSLAI:
Siekti, kad menas (muzika) taptų
kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis.
Po GM Gyvai skėčiu jungti ir
skatinti bendradarbiavimą tarp
mus remiančių kompanijų.
Šiam tikslui kartą į sezoną
organizuojame susibūrimus/vakarėlius,
kurių metu galėsite užmegzti kontaktus.

SKAITYKITE APIE MUS:
BERNARDINAI.LT

15MIN.LT

BZNSTART.LT

ALFA.LT

LAIKAS.TV3.LT

PADOVANOK BILIETUS
Gal norite prisidėti prie GM Gyvai socialinių projektų ir kviesti į koncertus žmones,
kurie patys neturi galimybių apsilankyti?
• vaikų namai

• neįgalieji

• senelių namai

AČIŪ

