
Girls*MusicCamp 

 

 

Щорічний Girls*MusicCamp (M*MC) відбудеться цього року у Burgweintinger Jugendzentrum 

Utopia в перший тиждень Великодніх свят, з 3 по 6 квітня. Участь можуть взяти дівчата* (та 

FLINTA*)** віком від 12 до 18 років. 

** FLINTA* розшифровується як Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans, A-Gender. 

 

Протягом чотирьох днів можна буде обрати один із шести різних воркшопів: написання пісень, 

Музичний гурт, реп, спів, діджеїнг або сучасні танці. Разом з Асоціацією поп-культури Баварії ми 

підготували для вас круту програму. І найкраще те, що все це безкоштовно! 

 

З понеділка по четвер ви будете писати пісні, читати реп, співати, створювати власні DJ* сети, 

пробувати свої сили на музичних інструментах або створювати власну хореографію.  

Вам не обов'язково бути професіоналом, просто розважайтеся і насолоджуйтеся музикою! Ви 

можете обрати один з шести музичних майстер-класів, спробувати свої сили та дізнатися багато 

нового. У нас є наступні майстер-класи для вас: Музичний гурт (Instagram: 

https://www.instagram.com/maxi___miliane/), діджеїнг (Instagram: 

https://www.instagram.com/bi.maen/), вокал (Instagram: 

https://www.instagram.com/claudia_zormeier_music/), сучасні танці (Instagram: 

https://www.instagram.com/paulina.layena/), реп (Instagram: www.instagram.com/dieschwesta) та 

написання пісень (Instagram: https://www.instagram.com/lna.wav/). 

 

Обід буде забезпечений. Майстерні для написання пісень, діджеїнгу, співу, музичного гурту, та 

репу доступні для людей на інвалідних візках так само як і туалети та загальний лаунж. Що 

стосується доступності, ми зробимо все можливе, щоб зробити вашу участь можливою. Будь 

ласка, вкажіть свої потреби під час реєстрації або зв'яжіться з нами безпосередньо! 

 

Кінцевий термін реєстрації - 24 березня, але краще зареєструватися раніше, оскільки кількість 

місць на воркшопах обмежена. До речі, для участі не потрібні попередні музичні чи 

танцювальні знання - все, що вам потрібно знати, ви дізнаєтесь на цих майстер-класах. 

 

Не визначилися? Не знаєте, чого очікувати? Хочете спробувати кілька майстер-класів? 

Познайомтеся з чотирма викладачами та їхніми майстер-класами на нашому Дні відкритих 

дверей в JUZ Utopia! У суботу, 18 березня 2023 року з 13:00 до 18:00. 

На вас чекають майстер-класи з діджеїнгу, музики, написання пісень та репу. 

 

Залишилися питання? 

https://www.instagram.com/maxi___miliane/
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/


Просто зв'яжіться з Юлією в Молодіжному центрі "Утопія": 0941 5072557. 

DM в Instagram: https://www.instagram.com/juzutopia/  

 

https://www.instagram.com/juzutopia/

