HAZİRAN 2011
VĠYANA FĠLARMONĠ ORKESTRASI ASPENDOS’DA...
18. Aspendos Uluslararası Opera
ve Bale Festivali çerçevesinde
Viyana Filarmoni Orkestrası 21
Haziran 2011 akĢamında Aspendos Antik Tiyatro’da bir konser
verdi. Orkestrayı Ģef olarak Zubin
Mehda’nın idare edeceğinin de
duyurulması üzerine müzikseverler bu ‘tarihi’ olayı kaçırmamak için Antalya’da buluĢtular.
Sıcak bir yaz akĢamında Aspendos’un büyülü atmosferindeki konserde seyirciler püfür püfür yazlık kıyafetleri ile otururlarken orkestra elemanları tradisyonel fraklarıyla bir hayli ter döktüler.
Genel seviyede bir müzik kültürü ve kötü seviyede bir müzik kulağı
olan bendeniz, bu konserde biraz hayal kırıklığına uğradım. Igor
Stravinsky’ nin ‘Symphony in Three Movements’ i ile Richard
Strauss’ un ‘Don Quixote’ u bana göre pek Aspendos’un ihtiĢamına
uymadı. Maestro Daniel Barenboim ise Ludwig van Beethoven’in C
minör 3 numaralı Piyano Konçertosu’nda gayet güzel dinlendi.
Orkestra Viyana Filarmoni ve Ģef de Zubin Mehda olunca ‘oyun
havası’ bile çalsalar ayakta alkıĢlanıyorlar. Ancak seyirciler o konserden aradığını bulamıyorlar. Kendimi bu konuda pek laf söyleyebilecek birisi olarak görmediğim için düĢüncelerimi söylemek yerine kulağımı diğer dinleyicilerin görüĢlerine yönelttim ve de benzer
Ģeyler duydum. Daha sonra basındaki ‘otoritelerin’ de parçaların
seçiminin mekana ve de seyircinin ‘kulak zevkine’ uymamıĢ olmasını eleĢtirmelerini okuyunca içim rahatladı.
Sonuçta ne olursa olsun Viyana Filarmoni Orkestrasını Zubin
Mehda ile Aspendos’ da yaĢamıĢ olmak güzel bir duyguydu!
Aspendos da o akĢam sırf bu konser için Ġstanbul’ dan bir geceliğine gelmiĢ müzikseverler vardı. Aspendos’un sırtınızı yaslayacak bir
yeri olmayan rahatsız ‘tribünlerinin’ iyi bir yerinden bu konseri izlemek için ‘meraklıları’ 250,00 TL ödediler. Uçak ve otel paraları bu
meblağın dıĢındadır. Biz Vakıf olarak bu tür bir konseri Ġstanbul da
düzenlemeye kalktığımızda 100,00 TL’lik bilet fiyatları herkese
batıyor, rica minnet bilet satmaya çabalıyoruz...
Hikmet acaba Aspendos’ da mı, Zubin Mehda’ da mı, Viyana Filarmoni’de mi yoksa bizde mi eksik olan bir Ģeyler var?...
Avusturya Liseliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Fikri Şadi Gücüm
WALZER AM BOSPORUS
Avusturya Liseliler Derneği’nin 28
Mayıs 2011 Cumartesi akĢamı Avusturya BaĢkonsolosluğu’nda düzenlediği partiye 300 kiĢi katıldı. Dernek
Gençlik Kolu’nun organizasyonu ile
gerçekleĢen akĢamda ALD Vals ve
Gösteri Dansları Grubu bir vals gösterisi sundular. 1981’den 2004’e uzanan bir dönemin mezunlarından oluĢan grup ġubat ayından bu
yana Ġstanbul Devlet opera ve Bale sanatçısı ve koreograf Sönmez
Tuygun ile çalıĢmaktaydı.
Wiener Walzer Grubu’nun canlı müziği eĢliğinde süren parti gece
yarısına doğru sona erdi.
Bir sonraki WALZER AM BOSPORUS’ta daha kalabalık bir grupla
gösteri yapabilmek için ALD Vals ve Gösteri Dansları Grubu yeni
dönemde diğer AL’lileri de bekliyorlar.
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MEZUNĠYET BALOLARINDA VALS ESĠNTĠSĠ
Avusturya Lisesi’nin mezuniyet balolarının
geleneksel valsi Özel ALEV Okulları’nın da
geleneği haline geldi. Özel ALEV Ġlköğretim Okulu’nun bu yılki
mezunları 14 Haziran Salı
akĢamı Çubuklu 29’da
düzenlenen mezuniyet balosunda vals gösterisi
sundular. Görkemli bir mezuniyet pastası kesen
öğrenciler gece boyunca coĢkuyla dans ederek
yılın yorgunluğunu attılar.
Özel ALEV Lisesi mezunları ise diplomalarını 27 Haziran Pazartesi akĢamı Çubuklu 29’da valslerle kutladılar.

Avusturya Lisesi mezunları ise her yıl olduğu gibi 12 Mayıs PerĢembe akĢamı Çırağan Palace’da mezuniyetlerini kutladılar.
Tüm öğrencilere yaĢamları boyu valslerle kutlanacak baĢarılar
diliyoruz.
GELECEK ‘’GÜNEġ’’TE
GüneĢten elektrik üretimi konusunda organik güneĢ pillerini keĢfederek bilim dünyasına önemli katkı sağlayan Avusturya Liseli
Ordinaryüs Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi (’80) geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesine verdiği bir röportajda, geleceğe güneĢ
enerjisinin yön vereceğini belirtiyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli buluĢları olan
Sarıçiftçi güneĢten ısı enerjisinden sonra direkt olarak elektrik
üretecek organik güneĢ pilleri keĢfettiğini, bundan sonraki aĢamada güneĢ enerjisinden suni benzin ve doğalgaz üretmek için
bir kimyevi enerji çevriminin araĢtırıldığını belirtiyor.
CumhurbaĢkanı Abdullah Gül’ün Mayıs ayı içinde Avusturya’ya
yaptığı resmi ziyarete özel konuk olarak katılan Sarıçiftçi CumhurbaĢkanı’na Türkiye için güneĢ enerjisinin önemini ve bu konuda
yapmak istediklerini belirtmiĢ ve Hürriyet Gazetesi aracılığı ile
kendisine aĢağıda sizlerle paylaĢtığımız açık mektubu göndermiĢtir.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Enerji, önümüzdeki yıllarda ekonomik ve politik haritayı yeniden
belirleyecek bir faktördür. Türkiye’nin istikbali ve istiklali enerji
politikasından geçecektir. Dış ticaret dengemizi bir anda sarsabilecek olan gelişme petrol ve gaz ithalatı harcamalarının artması
olacaktır.
Petrol ve gaz ithaline bağımlı, nükleer yakıt ve atık kontrolüne
mahkûm bir Türkiye’nin gelecekteki istiklali son derece tehlikededir. En temiz ve yenilenebilir enerji olan güneş enerjisinin dünyadaki önde gelen bilim adamlarından biri olarak sizleri bu konuda hassasiyete davet etmek istiyorum.
Ülkemizin geleceği açısından:
Güneş enerjisi ile ilgili bilimsel altyapı sağlanmalı ve gençlerin bu
konuda eğitilmesi gerekir. Güneş enerjisi konusunda üretim yapan yerli şirket ve yatırımcıların vergiden muaf tutulmasını ve bu
konuda teknik bazımızı yükseltmek üzere tüm yüksek okullarda
güneş ve yenilenebilir enerji mühendislikleri kurulmasını talep ve
tavsiye ederim.
Ord.Prof.Dr. N. Serdar SARIÇİFTÇİ

