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ALD YENİ YIL PARTİSİ
ÖZEL ALEV OKULLARI 11. GELENEKSEL YENİ YIL ŞENLİĞİ
ALD’nin gelenekselleşen yeni yıl partisi bu yıl 20 Aralık 2014 tari- “11. Geleneksel Yeni Yıl Şenliği” öğrenci, veli ve mezunlarının
hinde gerçekleşti. Genellikle Büyük
katılımıyla gerçekleştirildi.
Kulüp ve Avusturya Konsolosluğu YeniSosyal sorumluluk projeleköy’de yapılan partinin bu yılki mekanı
rine duyarlı, yardımsever
farklı idi. AL mezunu Ayhan Ölçer’in
bireyler yetiştirmeyi amaç(AL’85) katkılarıyla parti Borusan Oto
layan Özel ALEV Okulları’İstinye’nin etkinlik mekanında gerçeknın her yıl gerçekleştirdiği
leşti. Geçmiş yıllara oranla daha az
şenlikle, bu yıl “Türkiye
katılımın gözlendiği partide AL’liler ve
Omurilik Felçlileri Derneği”
dostları yine güzel müziğin etkisi ile
desteklendi. TOFD gönüllüdans edip birlikte bir yılı daha uğurlamaleri,
Tan
Sağtürk’ün
nın keyfini yaşadılar.
kareografisini oluşturduğu,
izleyenleri duygulandıran
“Rüyalar ve Maskeler” adlı
lirik dans gösterisini sundu.
TÜRKİYE KAYAK ŞAMPİYONASI BİRİNCİ AYAK YARIŞMALARI
Yeni kayak federasyonunun hazırladığı farklı bir sistemle tasarlanan bu yılki kayak yarışları, birinci lig ve
ikinci lig olacak şekilde uygulamaya başlandı. Üç ayaktan oluşan yarışmaların sonunda Türkiye şampiyonları belirlenecek.
ALEV takımının yarışmalara katılan on üç
yarışçısının on biri birinci ligde, ikisi ikinci
ligde yarışlara katılıyor. Üç yarışçı da yarışma yaşının bir yaş yukarı çekilmesi nedeniyle bu yıl yarışamıyor.
13-14 Aralık 2014 tarihlerinde Erzurum Palandöken’ de yapılan
birinci lig birinci ayak yarışlarında iki günün toplamında ALEV’li Şenliğe katılanlar, kurulan stantlardan yılbaşı hediyeleri almalarıkayakçılar üç birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük madalyası kaza- nın yanı sıra yapılan çekilişte sürpriz armağanlar kazandılar.
nırlarken bütün takım ilk on sıralama içinde kalmayı başardı.
Milli kayakçı Can Bostan 15-16 yaş kategorisinde ilk gün aldığı dereceyle 21 ve
üstü yaşlardaki büyükler kategorisinde
bile ilk beşe girdi. 12 yaş minikler kategorisinde yarışmaya katılan kayakçı Ceren
Yıldırım ise kendinden bir yaş büyüklerle
yarıştığı ilk gün yarışlarında birinciliği 6
salise farkla kaçırıp ikinci olurken, ikinci günkü yarışta birincilik YENİ YIL KONSERLERİ
Avusturya Lisesi ve Özel ALEV Okulları bu
kürsüsüne yerleşti. Kendilerini tebrik ediyoruz.
yıl sonunda da Yeniköy’de Yeni Yıl Konseri verdiler.
KÜLTÜR ETKİNLİĞİ
12 Aralık Cuma günü Avusturya Kültür
Ofisi'nde müzik öğretmeni Zita Kamleitner yönetimindeki "Noel Konseri"nde
Sankt Georg Korosu, Okul Korosu, Performans Sanatları Korosu, mezun öğrencilerden ve koro solistlerinden oluşan Vokal
Toplulukları ile Halk Müziği Topluluğu gecede sahne aldılar. Piyanoda Christian Rolke ile AL öğrencisi Mert Egeli ve Can Korkmaz
eşlik ettiler.
19 Aralık Cuma günü yine Yeniköy’de
gerçekleştirilen Özel ALEV Okulları Korosu’nun “YENİ YIL KONSERİ” izleyenlere yılbaşı heyecanı yaşattı.
Koronun Avusturya Kültür Ofisi tarafından her yıl düzenlenen yeni yıl konserlerinde seslendirdiği Türkçe, İngilizce ve
BİZE ULAŞIN
Almanca şarkılar, dinleyicileri büyüledi.
ALV Müdürlüğü: Dilek AZİZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr
Özel ALEV Lisesi öğrencisi Yağmur Evliçoğlu’nun da koroya eşlik
ALV Genel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 facil@alv.org.tr
ALEV: (0216)4358350 www.alev.k12.tr
etmesi büyükten küçüğe herkesin beğenisini topladı.
Kurucu Temsilcisi: Arman Oymakaş

