EKİM 2012
GENÇ GAZETECİLER YİNE İŞBAŞINDA İDİ
ALİ ŞEVKET ESİN’İ KAYBETTİK
18-21
Eylül201
tarihinde
Avusturya Lisesi mezunlarından ve Avusturya Liseliler Vakfı MüteOsnabrück’te Alman ve Türk Cumvellimiz Ali Şevket Esin (AL 80, ortaokul 75 çıkışlı) 31 Ekim Çarhurbaşkanları himayelerinde resmi
şamba günü vefat etmiştir.
açılışı yapılan ‘’Çevrecilikle Kurulan
Merhuma Tanrı’dan rahmet, ailesine ve dönem arkadaşlarına
Köprüler’’ projesinin 2.Bölümü olan
başsağlığı ve sabır diliyoruz.
gazetecilik ile ilgili bir çalışma daha
11-18 Eylül 2012 tarihleri arasında
gerçekleşti.
MÜJDE GÜRLEK KÜTÜPHANESİ
Özel ALEV Lisesi son sınıf öğrencileri ile İstanbul’da bir araya geÖzel ALEV Okulları Kütüphanesine Vakfımız Yönelen Bad Iburg Gymnasium öğrencilerinin birlikte gerçekleştirdikletim Kurulu eski üyelerinden ve mütevellimiz Müjde
ri projede bu defa tema “Sürdürülebilir Şehir Planlaması’’ idi.
Gürlek’in adı verilmiştir. Okulumuzun kuruluşunda
Daha önce “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Sürdürebilirlik” teve gelişmesinde büyük emekleri olan Sayın Müjde
masını işleyen grup bu defa Kadıköy Belediyesi’ni ziyaret ederek
Gürlek’e teşekkürlerimizi sunarız.
kültürel iletişimin, paylaşımın ve
komşuluk ilişkilerinin geliştirildiği
parklarla ilgili çalışmalar yapıp,
bugünkü durumun geçmişten farkı,
AVUSTURYA LİSELİ ‘DEN ÇEVİRİ YARIŞMASI’NDA BİRİNİCİLİK ÖDÜ- halkın söyledikleri, değişikliklere
LÜ
verilen tepkiler gibi konularda bilgi
Avusturya Lisesi mezunu ve aynı zatopladılar ve Vakıf Merkezimizde
manda Avusturya Lisesi’nde çalışan
yaptıkları çalışma ile gazete haberi
Mag. Aydan Golüoğlu, 2012 Grimm
hazırladılar.
Yılı Edebiyat Çeviri Yarışması'nda biOKTOBERFEST
rincilik ödülü aldı.
1812 yılında yayımlanan Grimm
ALD bu yıl düzenlediği etkinliklere bir
Kardeşler’in ünlü masal derlemesi
yenisini daha ekledi.
160 dile çevrilmiştir. Goethe Enstitüsü
AL ‘li Hande Erdöş(’85) ve Gülgün
de 2012 Grimm yılı nedeni ile bir çeviDillioğlugil’in(’85) işlettikleri Harem
ri yarışması organize etti. Profesyonel çevirmen olmaksızın, TürkiCafe
Bistro’da
düzenlenen
ye’de yerleşik herkesin katılabildiği yarışma sonunda 4 Ekim 2012
Oktoberfest beklenenin ve kapasitetarihinde Goethe Enstitüsü Kütüphanesinde düzenlenen bir törenle
nin üsbirincilik ödülü Mag. Aydan Golüoğlu’na sunulmuştur.
tünde bir ilgi görmesi nedeni ile bir
Kendisini tebrik ediyoruz.
kısım rezervasyon taleplerine cevap
verilemedi. 80 kişinin katılımı ile
AVUSTURYA LİSESİ’NDE HARRO PIRCH SERGİSİ
Avusturya Lisesi’nde 1983-88 yılları gerçekleşen Oktoberfest yazdan kalarasında öğretmenlik yapan Harro ma güzel bir havaya da denk gelince
Pirch ve ressam arkadaşları geçtiği- gecenin geç saatlerine dek sürdü.
miz yaz Rabniztaler Malerwochen
etkinliklerinde hazırladıkları eserlerini 2 Kasım'da sergiliyorlar.
AVUSTURYA SEN JORJ HASTANESİ’NDE KARİKATÜR SERGİSİ
Rabnitztaler Malerwochen, Avustur- İstanbul'un en eski hastanelerinden Avusturya Sen Jorj Hastanesi
ya Rabnitztal’da 41 yıldır düzenlenen
16 Ekim- 1 Aralık tarihleri arasında çizgi
değişik ülkelerden katılan sanatçıladünyasının usta ismi Tan Oral’ın,
rın çalışmalar yaptıkları ressamlar
“Çizgilerle Geçmiş Olsun” adlı sergisini
haftasıdır. 1971 yılında Harro Pirch tarafından kurulan ve üç hafta
sanatseverler ile buluşturuyor.
süreli bir etkinlik olan Rabnitztaler Malerwochen’da ortaya çıkarıOral’ın bir hastanede karikatür sergisi
lan eserler etkinlik süresince veya sonrasında sergilenmekte.
açmayı istemesindeki başlıca nedenlerinBu kapsamda bir sergi de Avusturya Lisesi galerisi Galeri Sankt
den biri ise hastanın muayene sırasını
Georg’da açılıyor.
beklerken çizgilere bakıp kendilerini oya2.11.2012 Cuma günü,
layabilmesi.
saat 19.00’da açılacak
olan sergi 25.11.2012
SERGİ HABERİ
tarihine kadar 08.00Uzun zamandan beri İstanbul’da
18.00 saatleri arasında
yaşayan Avusturyalı sanatçı Sonja
ziyaret edilebilir.
Grasmug, resim sanatına yıllardır
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bağlı ve şimdi de dördüncü sergisini sunmaya hazırlanıyor.
Bildersprache/Görüntüler
adını
taşıyan sergisinin açılış tarihi 23
Kasım 2012 saat 19:30’dur. Ziyaret yeri ise Suriye Pasajı’dır.

