Katılımcı Okullara, Görevli Ҫocuklara Ve Evebeynlere Sesleniş
Sevgili Ҫocuklar Ve Sevgili Evebeynler,
Sizin de bildiğiniz gibi korono salgını yüzünden bir ҫok etkinlik iptal edildi. Bu iptal edilen
organizasyonlar arasında, malesef 2006’dan buyana alışılageldiği gibi her sene düzenlediğim
ve bu sene de 29.04.2020 tarihinde Wiener Stadthalle‘de gerҫekleşmesini planladığım
„Türkiye Kökenli 23 Nisan Ҫocuk Gününe İstinaden Ҫok Kültürlü Ҫocuk Ve Gençlik
Konseri 2020" organizasyonum da var.
“Ulusal Egemenlik Ve Ҫocuk Bayramımızın 100.Yıldönümünü kutlayacağımız bu seneki
etkinlik için, gecen sene 15 Avusturya devlet okulunun ve bu okullarda eğitim ve öğretim
gören ve etkinlikte de görevli olan 333 kişilik ögrenci kadromu daha da genişleterek; 3
Viyana anaokulunun, 7 ilk ve ortaokulun, 3 Viyana Lisesinin, 4 Viyana Müzik Okulunun, 2
Devlet konservatuarının ve farkli ülkenin folklör gösterilerini sunacak 4 Viyana dans
okulunun yani toplamda 20 Avusturya Devlet okulunun iştiraki ve bu okullarda eğitim ve
öğretim gören, yaşları 6 ila 27 arasında değişen 400 öğrencinin etkin olarak görev alacağı ve
bu öğrencilerin ailelerinin de içinde olacağı 750 kişilik seyirci kapasiteli büyük bir etkinlik
organizasyonu planlamıştım. Bu etkinlik için yuarkida adi gecen okullar ile Eylül 2019’dan
bu yana büyük bir azim ile çalışmalarımıza başlamış ve iki ay öncesinde tüm hazırlıklarımızı
tamamlamıştık ki, etkinliğimiz Avusturya Devleti’nin korono salgınından dolayı aldığı yoğun
tedbirlerden dolayı Viyana Stadthalle tarafından iptal edildi. İptal duyurusu ile birlikte
yukarıda saydığım tüm katılımcı okululara, bu okullarda eğitim ve öğretim gören, hem kendi
sınıfları ile ve hem de okul korolarında etkinlikte görevli olacak olan ögrencilere, müzik
okullarinin ve konservatuarlarin enstruman sininflarinda egitim gören ve koroya
enstrumanlariyla renk vermek isteyen müzik ögrencilerine ve gerekse de hem organizasyon
ekibinde görev alan ve etkinlikte görevli cocuklarini etkinlige katilma konusunda
yüreklendiren sayin Evebeynlerine bu vesile ile tekrar tesekkür etmek isiyorum. Bu seneki
organizasyon icin yaptigimiz ortak calismalarimizi calismalarimizi malesef Wiener
Stadthalle'de sergileme imkanimiz olmayacak. Ama bununla birlikte sevineceginizi umdugum
baska iki güzel haberi de sizlere müjdelek istiyorum:
Birinci haberim:
Wiener Stadthalle ile 2021 iҫin yani seneye gerçekleşecek olan etkinlik iҫin şimdiden
30 Nisan 2021 Cuma Günü‘nü kararlaştırmış olmamız. Etkinliğimiz gene „Wiener
Stadthalle“nin Halle E salonunda gerҫekleşecek. Ҫalıştığımız şarkıları ve dansları bir sene
bekledikten sonra da olsa, Avusturya’nın en büyük ve ünlü konser salonlarından biri olan
Wiener Stadthalle’de gösterme imkanımız olacak. Üstelik seneye hem bir yaş daha alacağınız
ve hem de hazırlanız için daha fazla fırsatınız olacağı için çok daha iyi bir performans
sergileyeceğinizden eminim. Ben ve diğer öğretmen arkadaşım Ljubica Tadic sizleri, tekrar
okul korosunda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.
İçinizde „Peki ama biz 4.sınıftayız ve seneye okulda olmayacagız“ diyen bu senenin 4. sınıf
öğrencilerini duyar gibi oldum. Siz de üzülmeyin! Koro ve katılımcı sınıflarda olmayan diğer
tüm Wehli öğrencileri gibi sizler ve aieleriniz de her zaman konsere izleyici olarak
katılabilirsiniz. Hatta aranızda bildiği şarkıları koro ile birlikte söylemek isteyenler olursa,
onları sahneye almaktan da çok büyük mutluluk duyacağız. Sizler 4 yıldan bu yana bu
etkinlikte yer aldığınızdan dolayı işinizde profesyonel sayılırsınız. Bu sebeble seneye sizleri,
profesyonel göstericiler olarak sahnede tekrar selamlamak beni çok mutlu edecektir.
İkinci Sevineceğiniz Haberim:

2006'dan bu yana gerçekleştirdiğim tüm etkinliklerin fotograflarını:
www.23nisan.net/fotograflar ve vidyolarını da: www.23nisan.net/videolar ihtiva eden
internet sitemde, Wehlistraße'nin konsere katıldığı son 4 senenin fotograf ve vidyolarında da
kendinizi izleme şansınız da olacak. 2019’dan olan fotograf ve vidyoları da ya
http://23nisan.net/2019-20-fotograflar linkine basarak yada ana sayfadaki üst bölümde dönen
fotoğrafları takip ederek görebilirsiniz ve homepagedeki daha eski tarihlerde çekilmiş olan
fotograflara da ana sayfadaki 2019 Tüm 23 Nisan Fotogralari-Alle Fotos von 23. April isimli
linke basarak ulaşalabilirsiniz. Ayrıca bu sayfamda bizlere ait TV ve Radyo programlarını,
dans gruplarının çesitli etnik halk danslarını ve konserlerin tam çekimlerine olduğu gibi kısa
şarkı vidyolarına da ulaşabilirsiniz. Bu vidyolar ve ses kayıtları aracılığı ile bildiğiniz farklı
dillerdeki şarkılara eşlik edebileceğiniz gibi, aynı zamanda yeni şarkılar da öğrenebilirisiniz.
İncelediğiniz bir çok fotograf ve vidyolarda kendinizi göreceğinizden eminim.
Vidyoları ve ses kayıtlarını izlemek için açtığınzda YouTube sayfasına geleceksiniz. Bu
kayıtları sizler için yeni yüklediğimizden henüz fazla beyeni almadılar. Bu sebeble bu
sayfalardan ayrılmadan önce bu vidyo ve çekimleri beğenirsen ve kendi düsüncelerini de
yorum olarak yazarsan sevinirim, çünkü böylelikle bu vidyo ve çekimler daha fazla kişiye
ulaşmasını da sağlamış olacaksın.
Zamanınızın çocuğunu evde geçirdiğinz ve uzaktan eğitim aldığınız şu günlerde, „23 Nisan
Ҫocuk Bayramı“ sitemdeki www.23nisan.net/ fotograflar ve vidyolar ile iyi zaman
geçirmenizi ve eğlenmenizi temenni ediyorum.
Eğer 2021’de gerçekleşecek etkinlik hakkında şimdiden daha detaylı bilgiler almak
istiyorsanız, Wiener Stadthalle’nin bünyesindeki etkinlikleri duyurduğu aşağıdaki ilan
sayfasını inceleyebilirsiniz: www.stadthalle.com/en/schauen/events/847/InterkulturellesKinder-und-Jugendkonzert
Ҫok kısa bir zaman sonra tekrar görüşebilmemiz dileklerimle sağlıcakla kalın!
Sevgilerimle,
Türkçe ve koro öğretmeniniz ve etkinligin organisatörü
Mag.a Aysun Bayizitlioğlu

