
Übersetzung in die Sprache Farsi/Persisch 

 *اردوی موزیک دختران
 
 

در هفته  ینگواینتگبور توپیا دروامسال در مرکز جوانان ا )M*MC( *رویداد ساالنه اردوی موزیک دختران
ساله  18تا  12از  (**FLINTAافراد  و) *دخترانشود. میآوریل برگزار  6تا  3تعطیالت عید پاک از اول 
 نام کنند. توانند ثبتمی
و بی غیردوگانه، ترنس بیناجنس، ، به معنی افراد دارای هویت جنسیتی مونث، لزبین FLINTAواژه  **

 باشد.میجنسیت 
 

پ، ، رزیکگروه موسرایی، ترانهشش کارگاه آموزشی انتخاب کنی: توانی از میان در این چهار روز تو می
ای را واقعاً معرکهیک برنامه فرهنگ عامه در بایرن اتحادیه ما با همکاری و رقص مدرن.  گریجیدیآواز، 

 !و از همه بهتر: تمام آن برای شما مجانی استایم. برای شما فراهم کرده
 

خود را جی های دی، ستخوانیدآواز می، زنیدنویسید، رپ میترانه می شنبهشما از دوشنبه تا پنج
این انتخاب _کنیدطراحی میبرای خود رقص کنید یا را امتحان می ، سازهای گروهیکنیدتدوین می

 دشوار با شماست!
 

توانی از میان همراه بیاوری! تو میتفریح و شادی با موزیک را با خود فقط ای باشی، الزم نیست حرفه
خیلی چیزها درباره آن یاد امتحان کنی و شش کارگاه آموزشی موزیک انتخاب کنی، آن را برای خود 

 داریم: برای شروعآماده را های آموزشی زیر ما برای شما کارگاهبگیری. 
 (https://www.instagram.com/maxi     miliane/  )اینستاگرام:گروه موزیک 

 ( https://www.instagram.com/bi.maen/ )اینستاگرام: گریجیدی
 (https://www.instagram.com/claudia_zormeier_music/: آواز )اینستاگرام

 (https://www.instagram.com/paulina.layena/رقص مدرن )اینستاگرام: 
 (www.instagram.com/dieschwestaرپ )اینستاگرام: 

 (https://www.instagram.com/lna.wav/سرایی )ابنستاگرام: و ترانه
 

، )تاکنون(گری، آواز و رپ جیسرایی، دیترانههای های کارگاهاست. اتاق تدارک غذای ظهر داده شده
مشارکت کنیم ما تالش میمناسب صندلی چرخدار هستند.  سالن نشیمن عمومیها و الوه توالتعبه 

نیاز خود را عنوان کنید یا مستقیم  ،ناملطفاً در زمان ثبتمیسر سازیم. مانع دسترسی بیدر جهت شما را 
 !نزد ما بیایید

 
ها محدود است. کارگاهزیرا تعداد جا در نام کنید، اما بهتر است زودتر ثبتهست،  24.03نام روز پایان ثبت
_هرچه باید بدانید  داشتن دانش قبلی در زمینه موزیک و رقص نداریدبرای شرکت نیازی به شما همچنین 

 ها خواهید آموخت. را در این کارگاه
 

 سر بزنی؟وتا کارگاه آموزشی دبه اول میل داری  دانی چه چیزی در انتظارت است؟نمی مردد هستی؟
 18هایشان آشنا شو! شنبه و کارگاه مربی خانم ما در مرکز جوانان اوتوپیا با چهاردر کارگاه آموزشی باز 

 . 18تا  13از ساعت مارچ 
 سرایی و رپ.، ترانهکگروه موزیگری، جیعرضه به شما داریم: دیرای ها را بما این

 
 باز سوالی مانده؟ 

 5072557 0941: توپیا تماس بگیرومستقیم با یولیا در مرکز جوانان ا
 https://www.instagram.com/juzutopia/ :پیام مستقیم در اینستاگرام

 

 

https://www.instagram.com/maxi%20%20%20%20%20miliane/
https://www.instagram.com/bi.maen/
https://www.instagram.com/claudia_zormeier_music/
https://www.instagram.com/paulina.layena/
http://www.instagram.com/dieschwesta
https://www.instagram.com/lna.wav/
https://www.instagram.com/juzutopia/
https://www.instagram.com/juzutopia/

