GO! GEDNJE WORKSHOP UKE 35
29 og 30 august er det workshops i Berlevåg og Båtsfjord med en avsluttende workshop fra scenen 31
august.
Workshoppene er gratis å delta på, vi ordner transport mellom Båtsfjord og Berlevåg + overnatting, i tillegg
sponser Rema 1000 Båtsfjord med mat!! I tillegg slipper deltakerene inn på kveldsarrangementet gratis.
Begrenset plass, plassene vil bli likt delt med Berlevåg.

Låtskriver/band workshop med Petter Carlsen:
De som er med her vil få mulighet til å framføre en låt på GO! Gednje ungdom.
Finnmarks beste låtskriver Petter Carlsen skal lære bort kunsten med låtskriving.
Har du en melodi som er din? Har du lyst å dele den? Trenger du inspirasjon til å komme videre? Vi har vært
så heldig i år å få Finnmarks beste låtskriver, Petter Carlsen til å holde workshop på GO! Gednje
Sted: Båtsfjord

Danseworkshop med Simone Grøtte Pedersen
De som er med her vil bli satt sammen til å framføre en dans på GO! Gednje ungdom.
Workshopen vil være basert på funky jazzdans, med noe innslag av streetdance og hip hop.
Undervisningstimene vil bestå av oppvarming, isolasjoner, teknikkøvelser, piruetter, hopp, litt styrke, tøying,
øvelser over gulvet og kreative oppgaver. Vi avslutter med å lære en eller to hele danser. Dansekurset krever
ingen forkunnskaper og alle er velkommen til å danse og ha det gøy!
Sted: Berlevåg

Fotoworkshop med Rino Engdal
Lær hvordan du kan ta kreative og kule bilder! Vi vil utforske spennende utsnitt, innstillinger og lys, slik at
du blir en råere fotograf. På kurset vil du lære litt om absolutt alt rundt foto, med en fin balanse mellom teori
og praksis. Trenger ingen forkunnskaper, kun et speilreflekskamera, laptop og lysten til å skape noe kreativt!
Sted: Der hvor påmeldingen er størst!

Tider alle workshop:
onsdag 29 august: kl. 17:30-22:00
torsdag 30 august: kl. 12:00-18:00
fredag 31 august: Lydprøver fra kl. 14:00

De som melder seg på vil få mer info på mailen sin.
Påmelding skjer per e-post til workshops@liquidchili.com

GO! GEDNJE Ungdom 31 august 2012
Inngang: 100kr

buss t/r: 100kr

INNSLAG FRA WORKSHOPPENE

HAJI
En av trioen United fra MGP, er ute med ny singel «Sommernatta» som spilles i en rekke kanaler

EYE EMMA JEDI
Engelsk/Norsk band med flere singler listet på radio, spilt på utallige festivaler i år og er et av
fjorårets store hype som fortsatt briljerer live!

Cyaneed: Altaband med flere utgivelser bak seg, spilt flere hundre konserter i inn og utland, er i
tillegg knallbra live!

Båtsfjordbandet Astatines lever fortsatt og jobber knallhardt med låter til sitt debutalbum som er satt
til release i 2013. Bandet har tidligere vært årets MufiStar og vunnet MufiStar sin livekonkurranse
og skal under årets GO! Gednje vise hvorfor du skal finne fram forhåpningene om et bra musikkår
2013!

DØRENE ER ÅPEN: 18:00 - 00:15

