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Ти любиш займатися музикою і не вагаєшся продемонструвати свій 

талант в школі? 

Тоді зареєструйся до 28 лютого 2023 року, та приєднуйся до нас! 

  Die Drum- & Music Session ist eine Musikveranstaltung – де всі школярі, можуть 

самостійно виступити зі своїми інструментами або як співаки на сцені. 

Що потрібно: 

  Бажано співати і/або грати. Дозволяється використовувати всі інструменти, по одинці, 

або в парі. (для гуртів з 3-х учасників, будь ласка, домовляйтеся заздалегідь з вчителем 

Herr Herrmann) 
  Будь то Rap, Pop, Metal oder Klassik – всі музичні стилі вітаються! 
  Ти новачок чи профі? – неважливо, кожен може взяти участь! 
При можливості принесіть свої інструменти, при потребі ми постараємося підібрати 

для вас потрібний інструмент. 
➔  Кількість творів варіюється в залежності від кількості учасників, але все одно 

введіть всі ті, які ви хочете зіграти або заспівати, тому що нам потрібно написати 

Playlist (надішліть по можливості всі підібрані твори заздалегідь на 

lichttonhlg@gmail.com)  
Кожен може приєднатися! 

Короткий Soundcheck відбудеться в п'ятницю 17 березня, з 16-18 години в Аулі. 
 

Концертна програма розпочнеться 17 березня з 18 години. 
 

Як все буде проходити? 

Запросіть ваших батьків і друзів! 
Вхід безкоштовний! 
Хороша аудиторія важлива! 

З світлом на сцені ми всім допоможемо. 

В кінці заплановано невеличкий Publikumswertung. 

 

  Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете зв'язатися з вчителем Herr Herrmann 

(j.herrmann@hlg-fuerth.de) 

  Кожен понеділок з 13:00 до 13:45 – команда світла і звуку завжди доступна для 

запитань in der Altbau Aula. 

 

Українці ви талановита і музична нація! 

Ми будемо дуже раді бачити вас поряд з нами! 
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РЕЄСТРАЦІЯ 

  Заповніть реєстраційну форму та передайте її Herr Herrmann. 

Прізвище(и), ім'я(и): ______________________________________________________________ 

___________ _____________________________________________________________________ 

Клас:__      _ ______   ______________________________________________________________ 

 

Мій інструмент(и):   ______________________________________________________________ 

 
 

Будь ласка, заповніть на кожного члена групи окремо: (поставте галочку) 

1. Я співаю/граю з такого часу:     1-3 роки O,      4-6 роки O,      більше ніж 6 років O 

мій інструмент. 

2. Я співаю/граю з такого часу:     1-3 роки O,      4-6 роки O,      більше ніж 6 років O 

мій інструмент. 

 

 

Я хочу зіграти такі титули: (Назва, виконавець, прим. тривалість) 

 

1. ___________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

 

Контактна можливість (Handy, E-Mail, ...): 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Коментарі, побажання, ідеї? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


