
DAWAJ – MACH MIT! 
DAWAJ – MACH MIT! Так називається змішаний мистецький колектив, який виник за участі 

українських мам та художниць з кількох творчих майстерень при майстерні "ВіП". Головні герої 

художніх робіт - діти-біженці. Результатом співпраці стало понад 100 робіт! Виставку "DAWAJ - 

MACH MIT!" можна відвідати до кінця року. Де? Приміщення 0А12 WERKSTATT WiP + коридор. 

 

Програма осінніх канікул 

TUTTO SI CANTA! 

ВСЕ, ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗАСПІВАТИ! 
Батьки та сім'ї повинні знати, що у нас діє спеціальна пропозиція з 2 по 6 листопада 2022 року. 

Фабіо КорРю Калабро пропонує майстер-клас, в якому спів, ритм та використання голосу 

досліджуються в ігровій формі та разом, використовуючи різні мови.  

"ФАБІО КОРЮ КАЛАБРО  

https://www.youtube.com/watch?v=3ltasf-oDxY  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?fulltext=1&profile=default&search=fabio+koryu+calabr%C3%B

2&title=Speciale:Ricerca&ns0=1 

 

Закінчення проекту/заходу 06.11. з 15 год. в районі MUNICH - Shaere. 

Інформація за посиланням: annaconti@workinginprojects.eu 
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FABIO KORYU CALABRO' - БІО 

Після вивчення мистецтва та архітектури він присвятив себе музиці і написав свої перші пісні; з 

1989 року він присвятив себе написанню гумористичних пісень і почав виступати наживо, 

акомпануючи собі на укулеле і, рідше, на банджо. Крім власних пісень, він також запропонував 

кілька кавер-версій інших виконавців, в тому числі попурі з пісень Лучіо Баттісті, які він "зібрав 

воєдино" і тому назвав Cucio Battisti. 

 

Для своїх шоу він придумав термін "музичне кабаре". 

Він брав участь у кількох випусках Феррарського фестивалю бускерів і був відкритий Мауріціо 

Костанцо, який запросив його виступати в різних епізодах "Шоу Мауріціо Костанцо" з 1994 року 

і надалі. 

Як завзятий шанувальник "Бітлз", він записав у 2000 році італійську версію всього альбому під 

назвою Albume bianco, яка отримала багато позитивних відгуків[4]. У 2007 році він повторив 

процес із Серхіо Пепе та оркестром самотніх сердець, а саме Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 

хоча правильний переклад Sgt - "сержант", а не Серхіо. Обидві платівки вийшли на лейблі 

Vetrocipolla. 

У 2013 році він повторив операцію втретє, використавши Rivoltella, італійську версію Revolver. 

  

 

З 2000 року він також виступав за кордоном, у Швейцарії та Німеччині; його репертуар "Бітлз" 

італійською мовою також приніс йому співпрацю з Альдо Тальяп'єтра з Le Orme, з яким він 

створив версію для ситара та укулеле "Норвезького дерева". 

Він також присвятив себе театру, зігравши у 2006 році у виставі Раймона Кенно "Esercizi di stile" 

режисера Луїджі Скарічелли. 

 

У 2008 році виступав у Віченці на італійському фестивалі укулеле UKEit. 

У 2009 році взяв участь у колективному записі UKEit - L'ukulele italiano - vol. 1, випущеному 

лейблом Barlumen Records. 

 

Разом з Сандро Ді Піза та Джильберто Тарокко створив тріо Fabio KoRyu Calabrò and the 

Hummingbirds. 

У 2018 році взяв участь в альбомі Powerillusi & Friends гурту Powerillusi, на записі виконує пісню 

Per fare un disco та акомпанує собі на укулеле. 


