
kulturelle Sommerferienzeit 

1. Тиждень 2. Тиждень 3. Тиждень 4. Тиждень 5. Тиждень 6. Тиждень
1. - 5.8.  8.-12.8  15.-19.8. 22.-26.8. 29.8.-2.9.  5.-9.9.

Напрямок заходів, ведучі Заняття музикою з WiMu e.V.
Театр з Ганною Кравченко (Ganna 

Kravchenko)

Мистецтво з інклюзивною 
академією міста 

Вюрцбург, пані Кунц 
(Alexandra Kuntz)

Танець з Лізою 
Куттнер (Lisa Kuttner)

Заняття музикою з WiMu 
e.V.

Образотворче мистецтво з Феліксом 
Рьором (Felix Röhr)

Назва 

Пишемо тексти пісень - 
створюємо музику про те, 
чим ви цікавитесь і що вас 

турбує 

Креативна фабрика. Нудьгувати 
заборонено. Ігри на канікулах.

Малюнок акрилом Cучасний танець
Музика в ритмі і стилі хіп 

хопу, репу, біт (beats) - 
музика надихає

Культурний та креативний захід   - 
відкрийте для себе Вюрцбург і 

відвідайте резиденцію, бібліотеку, 
екологічну станцію, виставку 

садівництва та займіться між тим  
мистецтвом. 

опис

На этой неделе вы будете 
писать свои собственные 
тексты и песни, а затем 

исполнять их как "группа" с 
барабанами, электробасом, 

электрогитарой, клавишными 
и вокалом.

Ганна Кравченко та Тетяна Кирилюк запрошують дітей на 
канікулах відвідати креативну фабрику. Ця фабрика 

знаходиться в країні, де слова та розмови коштують багато 
грошей. Тому там розмовляють тільки заможні люди чи в тому 

випадку, коли необхідно щось дуже важливе сказати. Так 
сталось і з Амелі. Вона посварилась зі своєю найкращою 
подружкою і мріяла про те, щоб нарешті сказати їй слово 

"вибач". На жаль батьки Амелі не були заможні. Тому вона не 
мала можливості купити це слово. Вона вже чула про 

креативну фабрику, про те, начебто там можна було навчитись 
говорити і без слів, тобто майже безкоштовно. Давайте 

підтримуємо Амелі на її шляху. Обіцяємо, нудьгувати не буде 
ніхто.

На первом этапе мы 
изучим некоторые техники 

рисования, а затем 
перейдем к акриловой 
живописи. Мы будем 
пробовать различные 

материалы и рисовать на 
холстах. В конце семинара 
каждый художник заберет 

свою работу домой. Я с 
нетерпением жду встречи с 

вами.

Вы научитесь писать и 
исполнять тексты в стиле 

хип-хоп на основе 
собственных идей. Мы 

создаем свои собственные 
ритмы и используем 

множество различных 
инструментов и звуки 

города.

Вы будете вести активную 
творческую деятельность в 

различных местах Вюрцбурга. Тема - 
твой мир: твой день рождения, твоя 

комната, твои мечты и желания, а 
также мифические существа.

Час проведення 10:00 - 14:00 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00 12:00 - 16:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

Адреса Bibrastraße 5, 97082 Würzburg Bibrastraße 5, 97082 Würzburg

Atelier & Galerie der 
Inklusiven Akademie, 
Bürgerbräu Gelände, 

Frankfurter Str. 87, 97082 
Würzburg

Tanzraum, 
Schießhausstraße 19, 

97082 Würzburg

Bibrastraße 5, 97082 
Würzburg

Bibrastraße 5, 97082 Würzburg

Максимальна кількість 
учасників

10 25 8 10 10 15

Вік учасників 10-14  років 8-12 років 11-18 років 12-17 років 10-14  років 6-12 років

Що треба принести з 
собою?

Напої
Листки паперу, чи зошит. Ручки та 
фломастери, напої, бутерброди. 

Футболку, яку можна 
забруднити

Напої, комфортний 
одяг, танцюємо 

босоніж
Напої

Напої та одяг в залежності від 
погодних умов

Телефон ведучих Jonas Hermes 0157/52556410 Ganna Kravchenko 0176/66822421
Alexandra Kuntz 
0176/55590398

Lisa Kuttner 
0151/59402390

Jonas Hermes 
0157/52556410

Felix Röhr 0176/64156343

Дати та тривалість курсів на 
канікулах


