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1. Conectați-vă 

Înregistrați-vă aici cu numele și adresa de e-mail. Participarea este posibilă pentru 

persoanele cu vârsta peste 18 ani. Dacă sunteți mai tânăr și doriți să participați, vă rugăm să 

ne trimiteți un e-mail. 

 

2. Cunoașteți melodia 

Veți primi un e-mail de la noi cu datele de acces pentru zona internă a site-ului nostru web. 

Acolo veți găsi videoclipuri pentru exersare, partituri și versurile melodiei. Acolo veți găsi, 

de asemenea, datele de acces pentru eșantioanele noastre online prin YouTube, care vor 

avea loc în zilele de 10 ianuarie și 16 ianuarie și 23 ianuarie 2021. Acestea sunt înregistrate și 

videoclipurile sunt apoi disponibile în zona internă a site-ului web. 

Repetăm în germană, dar puteți înregistra traducerea automată de pe YouTube ca subtitrări 

în limba dvs. 

 

3. Înregistrați fișierul audio 

Pentru ca cântarea dvs. să devină parte a videoclipului, nu aveți nevoie decât de telefonul 

mobil sau de dispozitivul de înregistrare de pe computer. Puteți găsi instrucțiuni detaliate 

ca un tutorial video în zona internă a site-ului web. Puteți încărca fișierul audio terminat aici 

până pe 31 ianuarie 2021. 

 

4. Filmare video 

Dacă doriți, nu puteți lua parte doar la proiect cu cântatul dvs., ci puteți fi văzut și în 

videoclip. Cât de exact vă vom aduce în imagine nu este încă sigur din cauza situației actuale 

coroa. Cu toate acestea, fiți siguri: sunt respectate regulile valabile pentru distanță și igienă. 

 

Important: dacă ne trimiteți un fișier audio al cântecului dvs., ne permiteți să îl folosim 

pentru proiectul nostru și să îl folosim ca parte a proiectului general pentru aplicații la 

evenimente, ca parte a finanțării AmkA, pe internet și pe social media. Permisul se aplică și 

sponsorului proiectului AmkA. 

 

Dragi cântăreți, 

 

Suntem încântați că ați dori să participați la 

proiectul nostru „GeMainsam”! 

Participarea este posibilă în doar câțiva pași: 

https://terzchor.de/de/gemainsam/kontakt
https://terzchor.de/de/gemainsam/upload

