AĞUSTOS 2011
EL SĠSTEMA
El Sistema 1975 yılında
Venezüela’da
Jose
Antonio Abreu tarafından baĢlatılan yoksulluk ve suç ile mücadele
eden bir sosyal sistem
ve klasik müzik adına
gerçekleĢtirilen en büyük proje. Çocuk ve gençlerin müzik ile
eğitimi üzerine kurulan proje 11 çocuk ile baĢlamıĢ, bugüne
kadar 350bin kiĢinin kaderini değiĢtirip 150’den fazla gençlik
orkestrası, 70 çocuk orkestrası ve 30 senfoni orkestrası yaratmıĢ.
Bu orkestralardan biri olan ve dünyanın ilk beĢ gençlik orkestrası arasında yer alan Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, yine aynı
sistemden yetiĢmiĢ dünyaca ünlü Ģef Gustavo Dudamel yönetiminde, 8-9 Ağustos tarihlerinde Ġstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde izleyicileri büyüleyen iki konser verdi. 7 Ağustos tarihinde
de orkestranın müzik grupları Galata Meydanı’nda yetenekli
çocuklara karĢılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamayı ve barıĢın
sesini
müzikle
duyurmayı
amaçlayan BarıĢ Ġçin Müzik
Çocuk Atölyesi ve Sulukule
Kentsel Yıkım ve Yenileme
Bölgesi’ndeki çocukları yetenek ve potansiyelleri değerlendirilerek yaĢama kazandırmayı
amaçlayan Sulukule Çocuk
Sanat Atölyesi ile birlikte performans sergilediler.
Dileyelim ki, ülkemizde de birçoğunun varlığından bu organizasyon sayesinde haberdar olduğumuz BarıĢ Ġçin Müzik, Sulukule
Çocuk ve DüĢler Atölyeleri, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Genç Klasikçiler Festivali gibi giriĢimler daha çok kurumsallaĢarak tüm Türkiye’ye yayılsın.

ÖZEL ALEV LĠSESĠ “eTwinning Ulusal
Kalite Etiketi” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
Dr. Nimet Küçük, Özel ALEV Lisesi'nin
Ġtalya ve Macaristan iĢbirliği ile yaptığı
"Bianco Rosso e Verde: People Making
A Nation" adlı proje ile “eTwinning
National Quality Label”(eTwinning Ulusal Kalite Etiketi) ödülünü 11.8.2011
tarihinde almaya hak kazandı. (Proje
videosunu bu linkten izleyebilirsiniz http://www.youtube.com/
watch?v=hyHCoa8e7jI&feature=player_embedded )
“Bianco Rosso e Verde: People Making A Nation” isimli proje,“ insanlarla bir ulus yaratma anlaĢması yapmaktadır: kardeĢ okulların öğrencileri, bir ülkenin ulusal kimliğini ya da gücünü oluĢturan insanların hayatını ve ideallerini araĢtırdı. Projenin özü, kültür ve ülkelerdeki
farklılıklara rağmen, bir ulusun savaĢ veya vahĢilikten değil, fikirlerden doğduğuna inanmaktır.
eTwinning Kalite Etiketi Nedir?
eTwinning Kalite Etiketi, mükemmel eTwinning projeleri düzenleyen
öğretmenlere verilmektedir. Bu etiketler, projenin belirli bir ulusal
standarda ve Avrupa standardına ulaĢtığını belirtmektedir. Bu nedenle iki etiket bulunmaktadır: Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite
Etiketi.
Özel ALEV Lisesi Felsefe Öğretmeni Dr.Nimet Küçük’ü bu baĢarısından dolayı tebrik ediyoruz.
ÖZEL ALEV LĠSE’LĠLER DĠL EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN ĠNGĠLTERE VE BERLĠN’DEYDĠ
OnbeĢ öğrenci ve üç öğretmenden oluĢan
grup Brighton Sprachcaffe de bir hafta, Londra Edwards okullarında da bir hafta olmak
üzere iki haftalık dil eğitimi ve kültürel amaçlı
gezisini
gerçekleĢtirdi.
Bu süre içerisinde öğrenciler yarım gün konuĢma ağırlıklı dil eğitimi
ve yarım gün kültürel ağırlıklı aktivitelere katıldılar.
Yurt dıĢında dil kursuna giden bir diğer
grup da Almanya’nın baĢkenti olan Berlin’deydi. 05 - 18 Haziran tarihleri arasında iki öğretmenleri ile birlikte Berlin’e
giden 11 kiĢilik grup, heyecan dolu günlerin yanı sıra Almanca’yı yerinde konuĢma fırsatı yakaladı.

MOZARTEUM BURSLARI
KuruluĢundan bu yana müzik eğitimi almakta olan yetenekli gençleri destekleyen Vakfımız bu yıl da iki konservatuar öğrencisini 315 Ağustos tarihleri arasında Salzburg
Mozarteum Yaz Akademisi’ne kısa dönemli
kurslara göndermiĢtir.
Biri keman, diğeri ise piyano eğitimini sürdü- AL MEZUNU YÖNETMEN MERLYN SOLAKHAN’IN BELGESELĠ
ren bu öğrencilerle birlikte Vakfımızın kısa dönemli sanat eğitim ADAEVĠ’NDE GÖSTERĠLDĠ
burslarından yararlananların sayısı 27’ye ulaĢmıĢtır.
29 Temmuz Cuma günü, Avusturya Lisesi mezunlarından (ortaokul
’72
mezunu,
’76
mezunları
dönem
arkadaşı) Merlyn
Solakhan'ın yönetmenliğini de yaptığı "Boğaz'a Sürgün" isimli
belgesel filmi kendisinin de katılımı ve Babil Belgesel Sinema
Vakfımızın 2009 yılında ĠĢ Sanat Konser Derneği’nin katkılarıyla Büyükada’daki kültür-sanat merkezi
Salonunda gerçekleĢtirdiği konserin "Adaevi”nde gösterildi.
geliri Ġstanbul Rotary Kulübü’nün Engel- Boğaz’a Sürgün’e, 2002 yılında yapılan 14.Uluslararası Ankara Film
liler Evi projesine bağıĢlanmıĢtı. Projenin Festivali
kapsamında
açılan
‘Ulusal
Kısa
Film
ve
tamamlandığını sizlerle paylaĢıyoruz.
Canlandırma’,’Ulusal Belgesel’ ve ‘Uluslararası Kısa Film’ yarıĢmalarında ciddi bir araĢtırma ürünü oluĢu ve bir
sinema dili yakalama çabasından dolayı
ikincilik ödülü verilmiĢti.
Boğaz’a Sürgün, Nazi hükûmetiyle ters
düĢen ve ülkesini terk etmek zorunda kaBĠZE ULAġIN
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