
Übersetzung in die arabische Sprache 

 Mädchen*MusikCampمهرجان 

 

لهذا العام في مركز شباب ( Mädchen*MusikCampُيقام المهرجان الموسيقي السنوي للفتيات )

( في األسبوع األول من Burgweintinger Jugendzentrum Utopia( )يوتوبيامنطقة بورغفاينتينغ )

إلى  12من عمر  **(*FLINTAيمكن للفتيات* )و أبريل. 6إلى  3عطلة عيد الفصح خالل الفترة من 

 سنة التسجيل لحضور المهرجان. 18

** FLINTA* والمتحوالت جنسًيا ةغير الثنائي اتوالجندر وثنائيات الجنس تعني اإلناث والسحاقيات 

 والالجندريات.

 

أو  البانديمكنِك االختيار من بين ست ورش عمل مختلفة على مدار أربعة أيام: كتابة األغاني أو 

في  Verband für Popkulturوبالتعاون مع فرقة  أو الرقص الحديث. هالراب أو الغناء أو الدي جي

 مجان!بافاريا وضعنا برنامًجا رائًعا للغاية من أجلكن. وأجمل ما في األمر: أن كل هذا بال

 

إنشاء  وأيمكنكن كتابة األغاني أو عزف موسيقى الراب أو الغناء  من يوم االثنين إلى يوم الخميس

 –بأنفسكن أو إبداع رقصات خاصة  الباندتجربن العزف بآالت أن خاصة بكن أو  همجموعات دي جي

 لكّن حرية االختيار!

 

االستمتاع واالبتهاج بالموسيقى! يمكنِك ليس من الضروري أن تكوني محترفة، ما عليِك سوى 

 ورش عمل موسيقية، جربي بنفسك وتعلمي المزيد والجديد. أعددنا لكنّ  بين ست من االختيار

 انستجرام:باند )ال :في البدايةورش العمل التالية 

/https://www.instagram.com/maxi___miliane)، انستجرام: هدي جيال( 

/https://www.instagram.com/bi.maen) :الغناء )انستجرام ،

/https://www.instagram.com/claudia_zormeier_music) :الموسيقى الحديثة )انستجرام ،

 /https://www.instagram.com/claudia_zormeier_music) :الراب )انستجرام ،

 www.instagram.com/dieschwesta) ،كتابة األغاني )انستجرامو :

/https://www.instagram.com/lna.wav.) 

 

غداء متاحة. يمكن الوصول بالكرسي المتحرك )حتى اآلن( إلى غرف ورش العمل هناك وجبات 

والغناء والباند والراب؛ فضالً عن الحمامات والغرفة المشتركة.  هاألغاني والدي جيالخاصة بكتابة 

نحن نبذل قصارى جهدنا في إطار تسهيل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة. ُيرجى عند التسجيل ف

 ذكر نوع اإلعاقة أو توجهن إلينا مباشرًة!

 

التسجيل قبل ذلك الموعد نظًرا ، إال أنه من المستحسن 24/03آخر موعد للتسجيل هو يوم 

شرطًا  تالمعرفة المسبقة بالموسيقى والرقص ليس األماكن في ورش العمل. كما أن لمحدودية

 ستتعلمن في ورش العمل كل ما يجب عليكن معرفته: – ةللمشارك

 

 بعض ورش العمل؟ استكشافهل أنتِ مترددة؟ ال تعرفين ماذا ينتظرِك؟ هل لديِك الرغبة في 

معلمات وعلى ورش العمل الخاصة بهن في اليوم المفتوح لورش العمل في  4يمكنِك التعرف على 

 .18إلى الساعة  13من الساعة  2023مارس  18، وذلك يوم السبت JUZ Utopiaمركز 

 باند وكتابة األغاني والراب.الو هدي جياليشتمل العرض على: 

 

 هل لديكن أسئلة أخرى؟

0941 رقم: العلى  Jugendzentrum Utopiaفي مركز الشباب  Juliaفما عليكن إال التواصل مع 

5072557 

 https://www.instagram.com/juzutopia/( على انستجرام: DMللرسائل المباشرة )
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