EYLÜL 2016
ALD BAĞBOZUMUNDA
ALD 24 Eylül 2016 Cumartesi
günü Kırklareli Ahmetçe Köyünde
bulunan Vino Dessera Bağlarına
bağbozumu gezisi düzenledi. Vino
Dessera Bağları Türkiye’nin en
kuzey noktasındaki şarap bağları
olma özelliğini taşıyor. Vino Desera’nın Decanter IWC Balkan Şarap yarışmasında ödül almış şarapları mevcut.
AL ‘99 mezunu Doğan Dönmez’in
ev sahipliğindeki organizasyonda
üzüm ve şarap dışında yöresel ürünler de bulunmaktaydı. Yörenin peynirleri, meşhur köftesi ve sucuğu
şarabın eşlikçisi oldular.
AL’liler yeşile, doğaya ve tabii ki şaraba doymuş bir şekilde güzel bir günü arkalarında bırakarak İstanbul’a döndüler.

ORFF EĞİTMENLERİ SALZBURG’TA
Orff Merkezi Türkiye’nin üç resmi Orff eğitmeni bir yıl
süre ile Salzburg’ta burslu olarak ’’Special Course’’a
katılmak üzere 29 Eylül 2016 tarihinde Salzburg’a gittiler.
Bu bursu sağlayan Devlet Sanatçıları Güher&Süher Pekinel’e ve projenin sponsorluğunu üstlenen Finansbank’a Avusturya Liseliler Vakfı olarak teşekkürlerimizi
sunarız.

ALEV’DE DERS ZİLİ ÇALDI

2 Eylül 2016 Cuma günü ALEV Okullarında 2016-2017
Eğitim Öğretim Yılı için ders zili çaldı. ALEV’li öğrenciler
tatil sonrası okula dönüşün sevincini yaşarken ilk kez
okula başlayan anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde sevinç ile karışık farklı bir
heyecan vardı. Minik ALEV’lilere bu heyecanlı günde Bay Sinirli’nin yazarı Nurgül Ateş eşlik etti ve Bay Sinirli’nin yeni
macerası Şikayet Ağacı kitabını onlara
anlattı.

ALEV Lisesi’nde ise ilk gün heyecanı yaşayan hazırlık sınıfları vardı. Diğerleri ise çoktan üniversite hazırlıklarına
başlamışlardı. Bu yıl ilk defa 11. sınıflarla başlayan IB
Diploma (International Baccalaureate) programı tüm
öğrencilerin gündemine girmişti.
Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı bir yıl diliyoruz.

ALEV MEZUNLAR GÜNÜ

FOTOISTANBUL/JOSEF HOFLEHNER
Fotoistanbul doğu ile batıyı birbirine bağlayan, Ekim ayı
süresince fotoğraf severlerin buluşma noktası olacak
bir festival. Fotoğrafın duvarlardan, kurallardan, kavramlardan ve ticari beklentilerden dışarı çıkarıldığı, herkesin rastlantısal olarak karşılaşacağı şekilde sergilendiği festival, ülkenin en geniş kapsamlı uluslararası
fotoğraf festivalidir.
Avusturya’dan ödüllü fotoğrafçı Josef Hoflehner katılmakta.
Fotoğraflara 1-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Beşiktaş’ta değişik yerlerde rastlayabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN
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2014 yılında dernek kurmak üzere yola çıkan bir grup
ALEV Lisesi mezunu ALEV Mezunlar Topluluğu olarak
çalışmalarına devam etmekte, ALEV’liler arasında sosyal,
kültürel birliktelikleri sağlamaya çalışmaktadır.
24 Eylül 2016 Cumartesi günü ALEV Lisesi kampüsünde
öğretmenleri ve okul yönetimi ile buluşan ALEV mezunları, ALEV Mezunlar Günü’nü her yıl Eylül ayında düzenlenen geleneksel etkinlik haline getireceklerdir.
ALEV Mezunlar Topluluğu www.alevder.org web sitesinden, ‘’alevmezunlar’’ olarak twitter ve instagram hesaplarından takip edebilinir.

