Уважаеми певци,
Въодушевени сме от факта, че желаете да участвате
в нашия проект “GeMainsam”! Необходими са само
няколко стъпки, за да е възможно участие:
1. Регистрация
Регистрирайте се тук с Вашето име и електронна поща. Могат да участват лица над 18
години включително. Ако нямате 18 години и желаете да участвате, моля пишете ни
на електронния ни адрес.
2. Научете песента
Ще получите електронно писмо от нас съдържащо детайлите за вход в нашия уебсайт
за вътрешно ползване. Там ще откриете видеозаписи на репетициите, нотните
листове и текста на песента. Там също ще откриете детайлите за вход за нашите
онлайн репетиции през YouTube, които ще се състоят на 10, 16 и 23 януари 2021.
Репетициите ще бъдат записвани и ще бъдат по-късно налични в нашия уебсайт за
вътрешно ползване.
Репетираме на немски език, но Вие ще разполагате с автоматичния превод, който
YouTube предоставя като субтитри на Вашия език в записа.
3. Запис на аудио файл
За да направите Вашето пеене част от видеозаписа, всичко от което се нуждаете, е
Вашия мобилен телефон или записващото устройство на компютър Ви. Ще откриете
детайлни инструкции под формата на видео урок в уебсайта за вътрешно ползване.
Ще можете да качите финалния аудио файл тук до 31 януари 2021.
4. Видео заснемане
Ако имате желание, можете да участвате в проекта не само с Вашето пеене, но също
така да станете част и от видео записа. Как точно ще Ви включим не е все още
уточнено поради настоящата ситуация с корона вируса. Все пак бъдете сигурни, че
ще бъдат съблюдавани действащите правила за дистанция и хигиена.
Важно: изпращайки ни аудио файл с Вашето пеене, Вие ни давате разрешение да бъде
използван за нашия проект и да служи в контекста на цялостния проект с цел реклама
по време на събития в рамките на програмата за финансиране AmkA, по интернет и в
социалната медия. Разрешението също така важи за спонсора на проекта AmkA.
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