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ÖZEL ALEV OKULLARI PERMAKÜLTÜR PROJESİ
ALEV Lisesi’nde sosyal etkinlik
kapsamında ‘’Permakültür Projesi’’ başlatıldı.
Projenin amacı; yeryüzünde
hayatı mümkün kılan doğal
döngüleri bilen, çevre sorunları
konusunda bilgili, günlük hayatındaki tercihlerinin doğaya etkilerini farkında olan, doğayla
uyumlu bir hayat sürmeye hazır öğrenciler yetiştirilmesine
katkıda bulunmak.
Ağaç dikim sürelerinin kaçırılmaması amacıyla ilk faaliyet
olarak öğrenciler meyve
ağaçları fidanlarının dikimi ile
projeyi başlattılar.
Projenin diğer aşamalarında
karbon ayak izinin hesaplanması, tohum topu hazırlama,
bulaşık deterjanı yapımı,
kompost yapımı, fidanlara malç uygulaması (toprağın
besin ve su tutma kapasitesini arttırma teknikleri)
etkinlikleri gerçekleştirilecek.

EĞRETİ İNCİ, KIZIL RAHİP, DÖRT MEVSİM
Barok dönem eserlerinin
otantik icra çalışmalarından çağdaş müziğin
“avant-garde” eserlerine
kadar çok geniş bir
daĝarcıĝa sahip olan
Prof. Dr. Orhan Ahıskal,
kuşağının en önemli
kemancılarından biri
olarak kabul edilmektedir.
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü lisans ve yüksek lisans
programlarının kurucu başkanlığını yapan Ahıskal, 2014
yılında başlattığı “Düştüm Yola” Projesi ile bestecilerin
ender çalınan ya da hiç çalınmamış eserlerini seslendirmekte, yeni eserlerin yazılmasını teşvik etmekte ve solo
keman müziğini ülkemizin her köşesinde farklı insanlarımızla buluşturmayı amaçlamaktadır.
29 Şubat 2016 Pazartesi günü Özel ALEV Lisesi öğrencileri Düştüm Yola Projesinin bir parçası olan "Eğreti İnci,
Kızıl Rahip, 4 Mevsim" başlıklı sunumu izlediler, müziğin
duyguları nasıl yansıttığını ve bir resim gibi gözde canlandırılabileceğini öğrendiler.
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ANDROMEDA 6 YAŞINDA
İlk ANDROMEDA’yı yayınladığımızdan bu yana altı yıl geçti.
ALV, ALD, ALEV, SG, Avusturya Hastanesi, Avusturya Kültürofisi, Başkonsolosluk ve Elçiliği kapsayan büyük Avusturya
Lisesi camiasından derlediğimiz haberlerle sizlere ulaştırdığımız ANDROMEDA’nın geliştirilmesi için katkılarınızı beklediğimizi bir kez daha yineliyoruz.
Katkılarınızla hepimizin ANDROMEDA’sını yaratalım……..

OSTERBASAR
12 Mart 2016 tarihinde Avusturya
Lisesi'nde gerçekleşen Paskalya
Pazarına beklenenin çok üstünde bir
katılım gerçekleşti. St. Georg cemaatine yakın olan kişilerin dışında çok
sayıda AL mezununun ve ALEV Okulları velilerinin de katılımı ile ziyaretçi
sayısı 2300 kişiyi buldu.
Çocuklara ayrılan bölüm, Wiener Kaffehaus ve okul bahçesindeki yiyecek mekanları en
çok ziyaret edilen yerler oldu.
Gün boyunca bahçede müzik çalan trio ve kısa bir dans gösterisi
ile ALEV İlköğretim öğrencileri de
Osterbasar'a neşe kattılar.

BİFO VİYANA’DA
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 11 Şubat 2016 akşamı Musikverein’dan sonra Viyana’nın iki numaralı konser mekanı olan Konzerthaus’ta sahneye çıktı.
Orkestra için Viyana’da
çalmak daimi şefi Sascha Goetzel’in geldiği şehir olması açısından çok önemlidir
mutlaka. Ancak daha da önemli olan, klasik müziğin başkenti sayılan bir yerde 2000’e yakın gerçek sanatsevere
harika bir konser vermekti.
‘’Türk’’ kelimesini duyduklarında öncelikle akıllarına Osmanlı’nın Viyana kuşatması gelen Viyanalılar artık belki
bu konseri de anımsayacaklardır.

