MAYIS 2013
STRUDELTAG WIEN
Avusturya Liseliler 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü, Avusturya Lisesi’nin ev sahipliğinde
gelenekselleşen
Viyana
Strudeltag’da buluştular. Bu yıl İstanbul’dan katılanların arasında 50.Mezuniyet
Yıllarını Viyana seyahati ile kutlayan bir
grup vardı.
Hava şartları nedeniyle Strudeltag’ın bu yıl da kapalı mekânda
gerçekleşmesi bir arada olmanın neşesini bozmadığı gibi, bir grup
eğlenceye SG-Absolventenverein’ın organizasyonu ‘’Meyhane’’ adlı
mekândaki partiye katılarak devam etti.

ALEV’DE OKUL ŞENLİĞİ
Özel ALEV Okulları bu yıl çok farklı ve
kapsamlı bir şenlik organize ediyor. 8
Haziran 2013 Cumartesi günü 15.0022.00 saatleri arasında Özel ALEV Okulları Ömerli Yerleşkesinde gerçekleşecek
olan “Yıl Sonu Şenliği ve Mezunlar Günü”nde çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.
Okulun öğrenci grupları, toplulukları,
kulüpleri yanında sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri de şenliğe dahil edilecek. Şenlikte öğrenciler, yıl boyunca geliştirdikleri projelerini ve gösterilerini
sunarken, şenlik kapsamında müzik,
eğlenceli oyunlarla yoğun geçen bir eğitim öğretim yılını geride bırakacaklar.
Büyük bölümü açık alanda yapılacak olan şenlikte gençlerin ilgiyle
dinlediği müzik grubu “MODEL” in konseri de olacak.
Bu keyifli günde ALEV ailesinin yanında olmak isteyen herkes davetlidir.
SG MEZUNİYET BALOSU
Avusturya Lisesi’nin geleneksel ‘’Absolventenball’’i bu yıl 12 Mayıs

Pazartesi akşamı Çırağan Palace Kempinsky’de gerçekleşti. Tüm
yıl hazırlandıkları Vals gösterisi ile geceyi yine unutulmaz kıldılar.
Genç mezunlara Vals gibi güzel akan yıllar ve başarılar dileriz.
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AVUSTURYA KÜLTÜR OFİSİ 50.YILINI KUTLADI
30 Mayıs 2013 tarihinde Avusturya Kültür Ofisinin 50. yıl kutlamaları kapsamında, sanat yönetmenliğini ünlü piyanist ve besteci Sabri Tuluğ
Tırpan`ın üstlendiği „Amadeus`dan
Zawinul`a“ adlı bir konser Yeniköy Başkonsolosluk bahçesinde Kültür Ofisi ve
Vakfımız işbirliğinde gerçekleşti. Aynı
şekilde bu yıl 50.yıllarını kutlayan
Lions’lar da gecenin en önemli destekçileri idiler.
Avusturya Kültür Ofisi 1963 yılında İstanbul’da da Avusturya Kültür Dairesi adıyla kuruldu ve 1974 yılından itibaren de Avusturya
Kültür Ofisi adıyla Avusturya Dış İşleri Bakanlığı’na bağlandı.
Avusturya ve Türkiye arasında
kültürel ve bilimsel ilişkileri teşvik
etmek amacıyla kurulan Avusturya Kültür Ofisi kuruluşundan bugüne kadar sanattan, bilime ve
spora sayısız etkinliklere ve projelere imza atmıştır.
1995 yılından bu yana Vakfımızın
işbirliği ile başarılı güzel sanatlar
ve müzik öğrencilerine Salzburg
Mozarteum Yaz Okulu bursları sağlamış, Türkiye`de bulunan
genç yeteneklere, Yeniköy`deki tarihi binanın kapılarını konserler, sergiler, paneller gibi çeşitli etkinlikler için açarak genç yeteneklerin kariyerlerine önemli katkıda bulunmuştur.
Bu konserde ilk kez bir araya gelen müzisyenlerin ortak noktası
da, bazılarının Vakfımız’dan burs alarak Avusturya’da eğitim almış olmaları, bazılarının ise Avusturya Kültür Ofisi’nde konserler
vermiş olmalarıdır.
300’den fazla kişinin katıldığı gece
Avusturya Kültür Ofisi’nin 50.yıl
kutlamalarının bir başlangıcı olup,
Eylül ayında "Tüm Duyular için
Kültür" başlığı altında, canlı müzik
ve DJ’lerle muhteşem bir doğum
günü partisi ile devam edecektir.

AUSTRIAN WAVES GHETTO’DA
Avusturya Kültür Ofisi ve Ghetto işbirliği
ile Mayıs ayında gerçekleşen Sawoff
Shotgun ve G.Rizo’nun göz alıcı şovu
Austrian Waves Fest Vol.1’in ikincisi
‘’Aka Discokaine’’ yani Wolfram, 21 Haziran saat 22.45’te Ghetto Teras’ta izleyicileri ile buluşacak.

MARDİN FİLM FESTİVALİ’DE ÜÇ AVUSTURYALI YAPIM
31 Mayıs – 7 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek olan
8.Sinemardin Uluslararası Film Festivali’nde üç Avusturyalı yapım
yer alıyor.
Georg Triller’den ‘’Persona Beach’’ , Darius Kowalski’den
‘’Towards Nowa Huta’’ ve Angelika Brudniak-Cynthia
Madansky’den ‘’1+8’’ filmlerinin gösterim tarih ve saatlerine
www.sinemardin.com.tr den ulaşabilirsiniz.

