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VAKIF BAġKANI CAHĠT KUTMAN‟IN MESAJI:

Sevgili ArkadaĢlar, Değerli Dostlar,
ANDROMEDA her ne kadar sadece bir okul gazetesi
hüviyeti taĢısa da bir çoğumuz için bizi hatıralarda
yıllarca geriye götüren, okul sıralarında iken yayımlanmasını belki de sabırsızlıkla beklediğimiz ve kim
kimin hakkında ne eğlenceli Ģeyler yazmıĢ diye yolunu gözlediğimiz bir gazetecik idi. Geçtiğimiz ay yapılan okul gezisi dedikoduları, Ģakaları, futbol, basket,
voleybol ve pinpon karĢılaĢmalarının ayrıntıları, kültür kolu faaliyetleri, tüm bu konularda okul bireylerinin hepsini bilgilendiren ve en önemlisi “bizden bir
gazete” idi.
Yayın hayatına tam olarak kaç yıl ara verdiğini Ģu
anda bilemiyoruz, kestiremiyoruz ama emin olmak
istediğimiz bir Ģey var ki o da bundan böyle bizlerle
yaĢayacak, bu kez ALEV‟in haberlerini verecek, daha
önemlisi Vakıf‟ta olanlar hakkında hepimize ıĢık
tutacak. Tabii ki arada ALEV okulumuzdan da bahsedeceğiz ama onun kendi yayınları da zaten var.
KuruluĢunun 16. Yılında Avusturya Liseliler Eğitim
Vakfı tüm Avusturya Liseliler camiası ile bir bütün
oluĢturmanın gayreti içerisinde. ALEV Okullarının
olumlu geliĢmeleri, giderek artan baĢarıları ve veli
memnuniyetleri herkes tarafından izleniyor ne var ki
tüm hedef ve amaç sadece okul değil.
BaĢlangıçtaki küçücük adımlardan doğan ve ortaya
çıkan kocaman bir vakıf organizasyon yapısı ve koskocaman bir okul sadece vakfın değil tüm Avusturya
Liselilerin bir övünç kaynağı.
ÇeĢitli kaynaklardan finanse edilerek burs verilen
öğrenciler, düzenlenen konserler, vakfın Galatasaray‟daki binasında zaman zaman düzenlenen etkinlikler de vakıf faaliyetlerinin kapsamında. Amacımız,
Andromeda‟nın da desteği ile tüm Avusturya Liseliler
ile olan diyalogları artırmak, pekiĢtirmek, olup bitenden hepimizi daha ayrıntılı biçimde haberdar etmek
ve bizlere haberleĢebileceğimiz belki de sorular yöneltebileceğimiz bir platform yaratmak.
Bundan sonraki sayılarda giderek artan bir samimiyetin de oluĢması en büyük temennilerimizden birisi.
Bundan böyle Andromeda‟nın bizler için eskiden
gelen önemini değil bugünkü çerçevesini vurgulamak ve güncel haberlerde buluĢmak dileği ile sağlıcakla kalın diyoruz.

SANKT GEORG‟DA PASKALYA KERMESĠ
GeçmiĢ yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine 20Mart
Cumartesi günü saat 12‟de Avusturya Sankt Georg
binalarında Paskalya Kermesi düzenlenecektir. 38.‟si
gerçekleĢtirilecek olan bu Paskalya Kermesi‟nden
elde edilecek gelirle Sen Jorj Hastanesi‟nin baĢarılı
çalıĢmalarının devamı sağlanacak, bunun yanı sıra
diğer sosyal ve insani yardımı ön planda tutan projeler desteklenecektir.
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ALEV‟DE KEMAN&PĠYANO DĠNLETĠSĠ
Vakfımızın 2009 yılında Salzburg Mozarteum Akademisi Masterclass programlarına gönderdiği
genç sanatçılar Fahrettin Arda (keman) ve
Güldiyar Tanrıdağlı (piyano) 23 ġubat tarihinde
Ġlköğretim Okulu 1., 2., 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerine
bir klasik müzik dinletisi gerçekleĢtirdiler. Öğrencilerin merak dolu sorularını yanıtladıktan sonra
programa baĢlayan genç sanatçılar Sibelius,
Chopin ve Brahms eserlerinden oluĢan bir
repertuvar sundular.
Konserin ilgi ile izlenmesi “bir sonraki konser ne
zaman?‟‟ diye düĢünülmesine neden oldu.

ALV‟DE DANS ÇALIġMASI
Avusturya Liseliler Vakfı‟nda 27 ġubat Cumartesi günü Avusturya Lisesi 1982
mezunu Eray Çavdarlı önderliğinde Latin danslarının yapıldığı bir „workshop‟
düzenlendi. Düzenlenen bu çalıĢmada öncelikle dansta yürüyüĢ, duruĢ, denge unsurları
iĢlendi ardından da öğrenilenler tango ve salsa ile uygulamaya konuldu. Kalabalık bir katılımla yapılan çalıĢmada, dansta karĢılıklı
enerjinin önemli olduğunu belirten Eray Çavdarlı, uygulama ile de bunun doğruluğunu
kanıtladı. Gelen çiftler ilk baĢta yapamıyormuĢ gibi görünse de kısa sürede usta öğreticinin sayesinde dansın temel hareketlerini öğrenip müziğin ritmine kendini bırakarak adımlarını attılar ve bunun tadına vardılar.
Bir sonraki çalıĢmaya siz de dahil olup dansın
keyfine varmak istiyorsanız Avusturya Liseliler
Vakfı‟nı arayıp baĢvuruda bulunabilirsiniz (0212 292 3970).

ALEV ÖĞRENCĠLERĠ „FASCHING‟ ĠLE EĞLENDĠLER
ALEV Anaokulu‟nda, 17. ġubat 2010 da öğrencilere
farklı kültürlerdeki coĢkuyu tanıtmak için „Fasching‟
partisi yapıldı. Renk cümbüĢüne
bürünen minikler heyecan ve ilgi
ile „Fasching‟i kutlayıp büyük bir
karnaval havası yaĢadı. Hallerinden oldukça memnun olan minikler bir dahaki ‟Fasching‟ e güçlü bir Ģekilde hazır olduklarını gösterdiler.

ALEV ANAOKULU‟NDA TANITIM GÜNLERĠ
18. ġubat 2010‟da ALEV Anaokulu kıĢ salonunda
ilki gerçekleĢtirilen “Tanıtım Günü” ne ilgi yoğundu.
Tanıtım gününde ALEV‟e katılmak isteyen velilere
geniĢ çapta bilgi aktarımı yaparak akıllarda oluĢan
sorulara cevaplar verildi. Güvene ve netliğe dayalı
yaklaĢımı ile velilerle samimi bir iletiĢim içerisinde
olan ALEV bünyesi, bu organizasyon ile tanıtım çalıĢmalarına her PerĢembe yapmak üzere devam edecek.
BULMACA:
Yandaki resimde görülen kiĢinin kim olduğunu ve bu kiĢinin hangi
t arihlerde Avust ury a Lisesi‟nde ok uduğunu bilen,
dazizoglu@alv.org.tr adresine mail olarak ilk gönderen kiĢiye 10
Ekim 2010 tarihli Wiener Sängerknaben konser bileti hediye edilecektir.

