‘’YABAN/WILD’’ BU KEZ BODRUM’DA

TEMMUZ 2015
VETERAN AVUSTURYA LİSELİLERDEN TÜRKİYE
ŞAMPİYONU ÇIKTI

Vakfımız mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim E.
Temo (AL’77) 27 Mayıs 2015
tarihinde yakın dostu Engin
Alkış ile birlikte gerçekleştirdiği YABAN/WILD fotoğraf sergisini bu kez 10 Ağustos 2015
tarihinde Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkez’inde açıyor.
Yaklaşık 15 yıldır seyahat ederek fotoğraf çeken İbrahim
E. Temo, ilk kişisel sergisi ‘’Uzak Renkler’’i 28 Mayıs
2009 tarihinde gerçekleştirmiş ve sergi gelirinin tümünü
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (TKMÇV)
bağışlamıştı.
19 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Fotoğraf Müzesi’nin
açılışında ‘’Merhaba Kadırga’’ sergisinde 200 sanatçı
arasında yer alan İbrahim E. Temo, 25 Kasım 2011 tarihinde Avusturya Kültür Ofisi’nde ‘’Uzak Yüzler’’ temalı bir
kişisel sergi daha açmıştır.
Bu yıl açılan YABAN/WILD sergisinde satılan tüm fotoğraf
ve sergi fotoğraflarından oluşan kitabın geliri Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’na (TESYEV) bağışlanmış olup, Bodrum’da 10-13 Ağustos 2015 tarihlerinde
gerçekleşecek serginin geliri de yine aynı vakfa bağışlanacaktır.
Kendisini kutluyor ve bir sonraki sergisini merakla bekliyoruz.

AL’LİLER BODRUM’DA BULUŞTU
Geçtiğimiz
aylarda
Facebook’ta ‘’Avusturya Lisesi/Sankt Georg in Bodrum’’
grubunu oluşturan Asuman
Alkan (AL’72) Bodrum’da
yaşayan veya Bodrum’a
yolu düşen AL’lilerin haberleşmelerini ve bir araya gelmelerini sağladı.
Önce sosyal medyada buluşan Bodrum’daki AL’liler 11
Temmuz 2015 Cuma akşamı Asuman Alkan (AL’72) ve
Nilgün Okyar (AL’72)’ın organizasyonları ile Ortakent
Köşem Restaurant’ta buluştular.
60 kişinin katılımı ile gerçekleşen bu güzel akşam için
kendilerine teşekkür ediyor, daha nice güzel organizasyonlar diliyoruz.

TEMMUZ AYI ANDROMEDA’SINA KATKIDA BULUNAN ALTAN ARSLAN’A TEŞEKKÜR EDİYOR,
TÜM AL’Lİ DOSTLARIMIZIN KATKILARINI BEKLİYORUZ.
BİZE ULAŞIN
ALV Müdürlüğü: Dilek AZİZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr
ALV Genel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 facil@alv.org.tr
andromeda@alv.org.tr
ALEV: (0216)4358350 www.alev.k12.tr

Voleybol sevgileri Avusturya Lisesi sıralarında oluşan Altan
Arslan (AL’72) ve Canip Özkul (AL’72) bu hobbilerini
altmış yaşını geçmelerine rağmen devam ettirmekte olup,
6-8 Mayis 2015 tarihlerinde Antalya da ilk defa tertiplenen
1.Türkiye Voleybol Federasyonu Veteranlar Şampiyonasında 55+ kategorisinde altın madalya alma başarısını gösterdiler.
12 yıl Almanya‘da Seniorenvolleyball olarak bilinen veteran voleybolunda büyük bir tecrübeye sahip olan Altan
Arslan‘in bu spor dalını Türkiye‘de uygulama önerisinin
voleybol federasyonu tarafından onaylanması üzerine kısa
bir süre içinde uygulama gerçekleşmistir. Altan Arslan,
60+ kategorisinde 1 Almanya, 1 Türkiye ve 2 Polonya
şampiyonluğu ile önemli bir başarıya sahip olup, 2015
yılında da Polonya gibi voleybol değeri çok yüksek olan bir
ülkede en iyi pasör ünvanını da elde etmiştir.
Bu organizasyonu Türkiye Voleybol Federasyonu ile ilk
defa organize etmenin gururunu yaşayan Altan Aslan
‚‘‘İnsiyatif ve organizasyonu ben, teknik alt yapıyı federasyon hazırlayınca çok güzel anılar bırakan, unutulmayacak bir turnuva yaşandı.Katılanlar gelecek yılı iple çekiyorlar“ açıklamasında bulundu ve turnuvaya Türkiye‘nin
her yerinden kadın ve erkek olmak üzere 29 takımın
katıldığını ve tahminen 300 kadar sporcunun bir çatı altında toplandığını, hatta 30 sene birbirlerini görmeyen arkadaşların tekrar görüştüğünü ifade etti.
Veteran Voleybolü, kariyerini bitirmiş, 35 yaş üzeri voleybolcuların katılımı ile değişik kategorilerde oynanıyor.
Sportif faaliyet olmasının yanında sosyal iletişim ve takımlar arası dostluk unsurlarını da içeriyor.
Canip Özkul (AL’72) halen Portekiz’de, Altan Arslan
(AL’72) ise Almanya’da yasamakta. Maçlar icin özellikle
Antalya’ya geldiklerini belirtmeye gerek yok tabii ki.
Dileriz ki , başka AL’liler de organize olup bu güzel organizasyonda yer alsin.
Park Antalya Spor, 12 Numara Canip Özkul, 10 Numara
Altan Arslan

