OCAK 2013
AL’LİLERİN KASEV’E DESTEĞİ
MAG.FRANZ HOFMÜLLER’İ KAYBETTİK
Çalışmalarının
Avusturya Lisesi eski öğretmenlerinden Mag. Franz
hedefini
Klasik
Hofmüller 85 yaşında 13.01.2013 günü vefat etmiştir.
Türk
Müziğini
1958 – 1992 yılları arasında Biyoloji, Kimya, Daktilo ve
aslına uygun olaStenografi öğretmeni olarak Avusturya Lisesi’nde çalışrak yorumlamak,
mış olan Franz Hofmüller, aynı zamanda arkeoloji ve
kitlelere sevdirtarih alanlarındaki geniş bilgisiyle bir Türkiye uzmanı olmuştur.
mek ve konserlerinde bir sosyal katkı yaratmak olarak belirleyen
Ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.
Avusturya Liseliler Kartçınar Klasik Türk Müziği Korosu 16 Ocak
2013 tarihinde, Caddebostan Irmak Okulları salonunda verdiği
RAHŞAN HOCA’YI ANDIK
konserle yine KASEV Huzurevine destek sağladı.
13 Aralık 2012 tarihinHer konserde olduğu gibi ilk bölüm yine bir fasıl örneği ile başlade sonsuzluğa yolcu
dı. Sultaniyegâh faslından sonra acemkürdi, hüzzam, segâh,
ettiğimiz hocamız Rahrast, hüseyni, uşşak, bayati gibi değişik makamlardan eserler ile
şan Işılay’ı 28 Ocak
devam eden konser nihavent eserlerle son buldu.
Pazartesi akşamı VakYaklaşık 400 izleyicinin coşku ile
fımız salonunda düzenalkışladığı koro izleyicilere güzel
lenen, oğlu gazeteci
bir akşam yaşatmış ve KASEV’e
yazar Ali Sirmen ve eşinin de katıldığı bir toplantı
destek sağlayabilmiş olmanın mutile andık.
luluğu ile bir sonraki projeleri için
Rahşan Hoca’nın 1949-1977 yılları arasında 28
zaman geçirmeden çalışmalara
yıl gibi uzun bir süre Avusturya Lisesi’nde öğretmenlik yapmış olmabaşladı.
sı toplantıya katılımın yüksek ve kişilerin çok değişik döÖZEL ALEV İLKÖĞRETİM’DEN İSTANBUL KAYAK ŞAMPİYONASI
nemlerden olmasına
Kayak İstanbul şampiyonası bu yıl 4-5 Ocak tarihlerinde Uludağ’neden oldu. Öğrenda yapıldı. Slalom ve büyük slalom dallarında yapılan yarışta
cilerinden
Mesut
ALEV bazı sporcularının eksikliğine rağmen başarılı sonuçlar aldı.
Ilgım’ın(’61) hazırlaDerece almaktan çok, Türkiye şampiyonası elemeleri sayılan
mış olduğu sunumu
etap yarışlarına katılmak için puan toplamanın önemli olduğu
izleyen yaklaşık 50
yarışmada, ALEV takımının yarışmaya katılan tüm öğrencileri bu
kişiden önemli bir
hakkı elde etti.
kısmı tek tek söz alarak anılarını paylaştılar.
Başarı gösteren öğrencilerimizden bazıları şu isimler oldu. Minik
Gecenin sonunda katılımcılar arasında öğrenci- Bayanlar Büyük Slalomda Yücel Fulya 2.’lik, Minik Erkekler Büsi olmamış kişiler ‘’Rahşan Hoca tarih hocam yük Slalom ve Slalomda Erim Deniz 3.’lük, Çocuk1Bayanlar Slaolsaydı tarih dersini ben de sever miydim?’’ lomda Selek Selen Naz 4.’lük, Çocuk1Erkekler Büyük Slalomda
diye düşündüler.
Bostan Can 2.’lik derecelerini almışlardır. Başarılarının devamını
Işıklar içinde yat Rahşan Hoca……….
diliyor kendilerini tebrik ediyoruz.
ALD FİLM GECESİ
ALD, ödüllü bir film olan ‘’El Yazısı’’ adlı
filmin özel gösterimini 29 Ocak Salı akşamı Beyoğlu TÜRVAK Sinema Salonunda
NOTALARLA SOHBET
organize etti. Yerine ulaşmayan üç ayrı aşk
mektubu üzerine kurgulanmış olan filmin
senaryosu 45. Altın Portakal Film Festivali'nde Ortak Yapım Senaryo Geliştirme
Ödülü'ne layık görülmüştü.
Filmin yönetmeni ve senaryo yazarı Avusturya Lisesi 2000 yılı
mezunu Ali Vatansever, filmin oyuncularından Baran Akbulut,
yapımcılar Selin Vatansever ve Oya Özden de bu özel geceye
Vakfımız Mütevellisi Zerhan Gökpınar’ın (AL’70) iki yıldır Açık Rad- katıldılar ve izleyicilerin gösterimden sonra film konusundaki
yo’da sürdürdüğü ‘’Notalarla Sohbet’’ programı Andante Dergisi 4. görüşlerini aldılar, soruları yanıtladılar.
Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın "Radyo-TV Programı" kategorisinde aday gösterilen 3 programdan biri oldu.
AVUSTURYA SEN JORJ HASTANESİ’NDE SERGİ
Perşembe günleri, saat 14.30-15.30 saatleri arasında canlı olarak
VE KONSER
yayınlanan programa ve derleyen Zerhan Gökpınar’a başarılar diliAvusturya Sen Jorj Hastanesi, hastane bünyeyoruz.
sinde yaptığı etkinliklerine bir yenisini daha
ekledi. “DÜŞLER” temalı resim ve heykel serBİZE ULAŞIN
gisinin, müzisyen Esen Yayla’nın seslendireceALV Müdürlüğü: Dilek AZİZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr
ği eserler eşliğinde 07.02.2013 Perşembe
ALV Genel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 facil@alv.org.tr
ALEV: (0216)435 8350 www.alev.k12.tr
günü saat 17:45’te gerçekleşecek olan açılışa sizler de davetlisiKurucu temsilcisi: Selman BEHMUARAS
niz.
Genel Müdür: Selman BEHMUARAS sbehmuaras@alev.k12.tr

