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Linji Gwida għall-Parteċipazzjoni fil-Kunċert qabel iċ-Celebrazzjoni 

taż-Żgħażagħ mal-Papa Benedittu XVI  

1. Il-Kunċert ser isir nhar il-Hadd, 18 ta’April, 2010. 
 
2. L-iskop tal-Kunċert hu li l-messagg nisrani jitwassal liż-żgħażagħ permezz tal-

mużika u żfin.  Permezz ta’ din l-attivita`, il-kantanti u żeffiena huma mistednin biex 
jidħlu f’esperjenza unika fejn, flimkien ma’ żgħażagħ oħra, jkomplu jagħtu ħajja lill-
Kelma t’Alla fi żmienna. Il-Kunċert huwa opportunitá biex żgħażagħ jużaw it-talenti 
tagħhom u jħallu impatt fuq il-ħajja ta’ żgħażagħ oħrajn. 

 
3. L-aplikazzjoni hi miftuħa għall-kantanti u żeffiena Maltin li jkantaw jew jiżfnu ma’ 

mużika b’messagg nisrani u pożittiv u bi stil żagħżugħ, kif jixraq għal ċelebrazzjoni 
żagħżugħa flimkien mal-Papa. 

 
4. Il-kanzunetti magħzula għall-Kunċert iridu jkunu:   
· Jappellaw għaż-żgħażagħ u jinżlu tajjeb ma’ udjenza żagħżugħa; 
· B’messagg nisrani u pozittiv; 
· Addattati għall-ċelebrazzjoni; 
· Jinvolvu liż-żgħażagħ miġbura għaċ-ċelebrazzjoni. 
 
5. Minħabba il-fatt li din l-attivita’ se tkun waħda ta’ livell internazzjonali, hu 

importanti ħafna li l-kantanti u żeffiena jkunu ppreparati tajjeb, kemm mużikalment u 
anke spiritwalment. Għal dan il-għan, flimkien mal-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni 
għandu jasal wkoll: 
 

· Fil-każ ta’ kantant/a - Recording ta’ waħda mill-kanzunetti fuq CD li jkun jinkludi il-
vuci tal-kantant/a. 

· Fil-każ ta’ żeffiena - Video ta’ waħda mill-kanzunetti fuq CD li juri b’mod ċar waħda 
miż-żifniet li tkun se tiġi eżegwita waqt iċ-ċelebrazzjoni. 
 
Ir-recording u l-video jiġu evalwati minn nies indipendenti u kkwalifikati fil-qasam 
tal-mużika. 

 
6. Il-kantanti u żeffiena li japplikaw, jifhmu li qed jieħdu sehem f’dan il-Kunċert b’mod 

volontarju. 
 
7. L-applikazzjonijiet ta’ min hu nteressat li jipparteċipa fil-Kunċert għandhom jaslu l-

uffiċċju tal-KDZ (492/3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014) sa nhar il-
Ġimgħa 26 ta’ Frar, 2010. Flimkien mal-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni għandu jasal 
wkoll recording (fil-każ ta’ kantant) jew video (fejn possibbli fil-każ ta’ żeffiena) ta’ 
waħda mill-kanzunetti fuq CD. Applikazzjonijiet li jaslu wara l-Ġimgħa 26 ta’ Frar, 
2010 ma jiġux ikkunsidrati. 


