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Masz zdjęcie do tego tematu?

LittleMooonster96, Stuu, reZigiusz, JDabrowsky, Masterczulek i Toffiki – to właśnie z tymi młodymi
gwiazdami dostępnymi na co dzień jedynie w mediach społecznościowych, będzie można
porozmawiać, zrobić sobie selfie czy zdobyć autograf podczas Spotkania Youtuberów

Wydarzenie odbędzie się na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską w najbliższą sobotę , 4 czerwca w godz. 13-19. Wstęp wolny. 

Najsłynniejsi w Polsce YouTuberzy pojawią się w Galerii Krakowskiej z okazji Dnia Dziecka pojawią się w Galerii Krakowskiej. LittleMooonster96, Stuu,
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reZigiusz, JDabrowsky, Masterczulek i Toffiki opowiedzą, jak wykorzystać swoje talenty i przebojowość by zrobić karierę w mediach tradycyjnych oraz
społecznościowych. Imprezę poprowadzą: Karolina Kowalska i Marek Rusinek. Relację na żywo będzie można oglądać na Snapchacie Galerii:
galeriakrk. Z kolei zdjęcia z wydarzenia zostaną opublikowane na serwisie www.przylapaninamodzie.pl oraz na Facebooku Galerii Krakowskiej. 

Na scenie wystąpią następujący YouTuberzy: 

LITTLEMOOONSTER96 – Angelika Mucha 

Królowa Snapchata – na swoich kanałach społecznościowych opowiada o modzie, urodzie, trendach i swoim stylu życia. W lutym tego roku młoda
gwiazda obchodziła swoje 18. urodziny, na których nie zabrakło znanych celebrytów m.in. Agnieszki Jastrzębskiej, Natalii Siwiec, Rafała Mroczka, Rafała
Maślaka, Stuu, Adama Zdrójkowskiego czy Rafała Jonkisza. Littlemooonster pojawiła się na okładce marcowego numeru magazynu Glamour. Jest
pierwsza w rankingu Hash.fm, jeśli chodzi o oglądalność na Snapchacie. 

STUU – Stuart Kluz-Burton 

Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w sieci zajmujących się grami video. Działa także pod pseudonimem The Polish Penguin.
Popularność zdobył dzięki swojemu kanałowi YouTube, na którym publikuje filmy przedstawiające emocjonujące rozgrywki online. Jego
charakterystyczny akcent, poczucie humoru i sposób bycia przyciągnął wielu fanów. 

REZIGIUSZ – Remigiusz Wierzgoń 

Obecnie największy i najbardziej medialny Youtuber o profilu skupiającym się na gamingu. Fan motocrossu, dzięki czemu nawiązał współpracę z
Rafałem Sonikiem. Był także e-reporterem w Voice of Poland. Jest jednym z ambasadorów Coca-Coli na YouTube. Jako jeden z trzech przedstawicieli
„pokolenia social media” pojawił się na marcowej okładce magazynu Glamour. Co ciekawe jest drugim mężczyzną, który znalazł się na okładce polskiej
wersji Glamour. 

JDABROWSKY – Jan Dąbrowski 

Mieszka w Legnicy, uczy się w liceum. Jego kanał subskrybuje prawie 900 tys. osób. Prowadzi autorską audycję „Terefere Radio” w Radiowej Czwórce. 

TOFFIKI – Wiktoria Wierzgoń 

Prywatnie siostra Rezigiusza. Jej vlogi z wakacji czy seria „jak to działa” przyciągają setki widzów. 

MASTERCZULEK 

Jeden z najbardziej kreatywnych i muzykalnych twórców na polskiej scenie YouTube. Bazując na interakcji ze swoimi fanami, stworzył kilka piosenek,
które szybko stały się przebojami w sieci. Lubi scenę i ma bardzo dobry kontakt z widzami. 

Program imprezy: 

godz. 13 Stuu 

godz. 14 JDabrowsky 

godz. 15 Littlemooonster96 

godz. 16 reZigiusz, Masterczulek, Toffiki 

godz. 17 reZigiusz 
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Więcej na temat:  Galeria Krakowska spotkanie youtuberów youtuberzy

godz. 18 Masterczulek, Toffiki 
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Napisz komentarz...

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych
osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.
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Zakopane. Tłumy turystów na górskich
szlakach.
Tragicznie rozpoczął się drugi długi majowy
weekend w Tatrach. Zginął 30-letni turysta ze
Śląska. więcej

Krystian Rempała nie żyje. Żużlowiec zmarł
w...
Krystian Rempała nie żyje: - W dniu dzisiejszym
w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju zmarł
Krystian... więcej

Bądź fit - oto 3 bezcenne rady!
Powiedz "nie" efektowi jojo. Doradzamy w jaki
sposób skutecznie walczyć o piękną sylwetkę! 
więcej

Jak prawidłowo czyścić maszyny budowlane?
Dowiedz, się jak dbać o narzędzia i maszyny
budowlane, aby nie stanowiły zagrożenia dla
pracowników…  więcej

Ranking podstawówek 2016 woj.
małopolskiego -...
Katolicka SP im. św. Jadwigi Królowej, Prywatna
SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prywatna
SP... więcej

Wybory Miss Małopolski 2016 w Browarze
Lubicz...
W niedzielę 29 maja podczas gali finałowej w
Restauracji Browarnej - Browar Lubicz
poznaliśmy Miss... więcej
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Tenisowa rewia mody w Paryżu. "Zebra"
hitem, jak wypadła Radwańska? [ZDJĘCIA]

Bo jak się rozstawać, to z hukiem! Te
gwiazdy straciły miliardy dolarów na
rozwodach

Hells Angels w Polsce. Zlot
gangu motocyklowego w
podwarszawskiej Ryni już w
ten weekend

Szukasz lokum? Porzuć
wszelką nadzieję, oto
najgorsze mieszkania do
wynajęcia [CZĘŚĆ 2]

Ten wystrój naprawdę
przeraża. Boazeria w polskim
domu wciąż straszy

Szalony mecz w USA. Generał
Curry doprowadził swoich
Warriors do finału NBA!

Masz balkon? Oto, jak zrobić z niego
ulubione miejsce w domu [ZDJĘCIA]

Będzie kino samochodowe w Czyżynach?

Czerwiec 2016. Tanie loty z
Krakowa do europejskich
miast! [PRZEGLĄD]

Słowackie Tatry gotowe
na lato

Wianki 2016 w Krakowie.
Kto wystąpi? [PRZEGLĄD
WYKONAWCÓW]

Festiwal Muzyki Filmowej 2016 w
Krakowie. Wiedźmin na finał [ZDJĘCIA]
Wczoraj 08:07  Aneta Żurek

Amerykańscy żołnierze odwiedzili
Małopolskę [ZDJĘCIA]
Wczoraj 17:04  Artur Gawle

Life Festival Oświęcim 2016 już
niebawem! Kto wystąpi? [PRZEGLĄD
WYKONAWCÓW]30/05/2016  kr

Podniebna restauracja przed Galerią
Krakowską [WIĘCEJ ZDJĘĆ]
27/05/2016  Aneta Żurek, Małgorzata Stuch

Pogoda w poniedziałek, 30 maja
29/05/2016  TVN Meteo Active

Opactwo Cystersów w Mogile [ZDJĘCIA]
28/05/2016  Aneta Żurek  

TOP 10 miejsc gdzie można grillować w
Krakowie! [PRZEGLĄD MIEJSC]
27/05/2016  kr
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Euro 2016. To one będą
kibicować piłkarzom we Francji!
Zobacz WAGs reprezentacji Polski
[ZDJĘCIA]
Euro 2016. Za kilka dni rozpoczyna się „piłkarskie
święto”, czyli Mistrzostwa Europy Euro 2016.
Oprócz wsparcia...

Wczoraj 15:30  kr

Euro 2016. Memy po ogłoszeniu
kadry! [MEMY]

23. zawodników pojedzie na Euro wraz z
reprezentacją Polski. W tym gronie znaleźli się
dwaj ulubieńcy internautów:...

Panasewicz, Rozmus, Sierocki typują
mecze Polaków na Euro. Ty też wytypuj w
naszej sondzie!Wczoraj 12:31  ap  

Mecz Polska - Holandia 2016. Gdzie
obejrzymy na żywo w TV? TRANSMISJA
ONLINE, stream, internet,Dzisiaj 09:47  Paweł Stankiewicz/x-news.pl

Kadra na Euro 2016. Kogo wybrał Adam
Nawałka
30/05/2016 21:17  AG

Mecz Polska-Litwa. Na stadionie Wisły
Kraków położono nową trawę [ZDJĘCIA]
30/05/2016  Piotr Tymczak

Memy po finale Ligi Mistrzów Real Madryt
– Atletico [MEMY]
30/05/2016  kr
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Ranking podstawówek 2016
woj. małopolskiego
Podstawówka  Wczoraj 15:31  

Budowa Wschodniej
Obwodnicy Krakowa. Trwają
intensywne prace [ZDJĘCIA]
Moto  25/05/2016

Targi pracy w Tauron Arenie
Kraków [ZDJĘCIA, WIDEO]
Praca  13/05/20162
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