Фестиваль можливостей 2022
17-21 жовтня
Про що ви мрієте, що бажаєте у своєму житті, що би хотіли у світі змінити?
Приходьте на фестиваль можливостей та поділіться з нами! На вас чекають п'
ять днів майстер-класів в сфері цирк, театр, музика та медіа. А також у середу
проєкт особливого мистецтва з майстер-класом для кольорового майбутнього з дискусіями, подивами, міркуваннями та проектуванням.
У цьому році ми маємо національні групи з Зімбабве, Палестини з майстеркласами та танцювальними/цирковими виступами. На різноманітних ділянках
напротязі тижня ми будемо креативити і по завершенню наші результати на
великій сцені репрезентувати. Для участі запрошуються всі віком від 11 до 17
років. Вибирайте майстер-клас, реєструйтесь і будьте частиною Фестивалю
можливостей 2022!

Розклад Пн-Пт
09:30 - 10:00 год Прибуття
10:00 - 13:00 год Майстер-клас
13:00 - 14:30 год Обід
14:30 - 16:00 год Майстер-клас
Прибуття, обід та завершення буде відбуватися в залежності від майстер-класу
на території Schwungfabrik або mon ami. Тому прохання мати з собою
велосипед.

Майстер-класи
Schwungfabrik, Milchhofsstrasse 22a
• Цирковий мікс (лише о першій половині дня, 11-17 років)
з цирковою школою Nablus/Палестина
• Сучасні танці (13-17 років) з Mio Grumptmann та Lina Staab
• Повітряне мистецтво (11-17 років) з Jule Schuster
• Фестивальна група (11-17 років) з Martin Renner та Paul Schilling
• Медіа-семінар (11-17 років) з Sebastian Wanke та Janis Blumnauer
Спортзал Falkstrasse (Röhrstr. 19)
• BMX (11-17 років) з Jean-Pierre Ehrenreich та Alex Specht
Mon Ami (Goetheplatz 11)
• Африканські Танці (лише в першій половині дня, 13-17 років)
з IYASA/Зімбабве
• Парна акробатика (11-17 років) з Max Loos
• Клоунада та Slapstick (11-17 років) з Lorenzo Cinotti
• Фотографія (11-17 років) з Luise Bollmann
• Акторська гра (11-17 років) з Sophie Weigelt/Stellwerk
Спортивний зал в центрі міста (Gropiusstrasse 1)
• Одноколісний велосипед (11-17 років) з Max Wagner та Lina Lumme
• Каскадерська акробатика на аеродромі (11-17 років)
з Amadeus Czulak та Jakub Zielinski

У середу, 19.10 відбудуться майстер-класи на соціальні теми:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Статеве дозрівання з Leonie Roth
Куди йде вода з Gregor Biastoch
Порятунок на Середземному морі з Clemens Nagel
Комп'ютерні ігри - поводження з соціальними мережами з Florian
Slodowski
Розширення можливостей та самоствердження з Friedrike Hütter
Участь в імровізованому театрі з Katja Zhakun (EJBW)
Ago - Майстер-клас з західноафриканськими барабанами з Modostko
(EJBW)
Цирк та життя в Nablus з цирковою школою Nablus/Палестина
Танці та життя в Simbabwe, з IYASA

Виступи в mon ami
Вівторок, 18.10 о 19 год
Циркова школа Nablus з Палестини
Середа, 19.10 о 19 год
Chris Iris "GAP of 42" (Акробатичне шоу)
Четвер, 20.10. o 19 год
IYASA – танцювальний театр із Зімбабве
П'ятниця, 21.10 о 16 год
Завершальний виступ майстер-класів

Участь безкоштовна
від 11 років
Реєстрація онлайн: tasifan.de/fdm22

