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Sevgili Çocuklar
Uzun ve zorlu bir eğitim döneminin ardından hak ettiğiniz dinlenme fırsatına kavuşarak yaz
tatiline girdiniz. Şimdi artık karne sevincini yaşama ve emeklerinizin karşılığınız alma vakti. Bu
sizlerin en doğal hakkı.
Elbette aileleriniz sizi en güzel şekilde ödüllendirecektir ama biz de üzerimize düşeni yapmalıydık.
Bu yüzden kolları sıvayıp, hem keyifli hem de öğretici bir tatil geçirebilmeniz için her yaz olduğu
gibi bu yaz da size harika sürprizler hazırladık.
Her çocuk, içinde büyük bir sanatçı olma cevherini taşır, yeter ki yeteneğinin ne olduğu keşfedilsin
ve doğru şekilde yönlendirilsin. Yarının büyük sanatçılarının buluşma noktası olan kültür sanat
merkezimizde yaz boyunca; bağlamadan, piyanoya, tiyatrodan resime, ebruya, gitara, kemana
kadar pek çok sanat kursuyla yeteneklerinizi keşfedecek, kıymetli öğretmenler rehberliğinde belki
de hayatınızın kalanında kendinizi adayacağınız sanatsal bir uğraşa sahip olacaksınız.
Kurs sonunda yine Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimiz mezuniyet
şöleninde öğrendiklerinizi muhteşem performanslarla bize ve ailenize sergileyebileceksiniz.
Tatilin neşesi ve sanatın ışıltısının güzel yüzlerinizden hiç eksilmediği güzel bir yaz tatili geçirmeniz
dileğiyle…

Zeytinburnu Belediye Başkanı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
Çocuklar İçin YazınSanat Çoşkusu 2013
Yazında da Aynı Heyecanla Devam Ediyor...

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
2009 yılı yaz tatili döneminde başlayan YazınSanat programı 2013 yaz
döneminde de devam ediyor.

• Ön kayıt, kesin kayıt değildir.

Çocuklarımızı yaz tatili boyunca hem eğlendirecek hem de birçok alanda
yeteneklerini geliştirecek olan kurslarımız; sergiler, konserler ve katılım
belgelerini alacakları mezuniyet töreniyle sona erecek.

• Kesin kayıta hak kazanan öğrenciler, mesaj yoluyla

İlçemiz ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan her çocuğu; kültür sanatla
iç içe, keyifli bir yaz tatili geçirmek üzere kurslarımıza bekliyoruz.

Kayıt Şartları ve Yöntemi
• YazınSanat kurslarına Zeytinburnu ilçesinde yaşayan ilk ve
ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
• Başvurular, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Öğrenci

• Kesin kayıtlar başvuru sırasına ve kontenjanlara göre
belirlenecektir.
bilgilendirilecektir.
• Kurslarımızın tamamı ücretsizdir.
• Kurslar için gerekli malzemeleri öğrenci velileri kendileri
temin edecektir.

Tarihler
YazınSanat Kursları Ön Kayıt Tarihleri:
13 Mayıs/10 Haziran 2013

İşleri Ofisi’ne bizzat yapılacaktır.

Kayıt Yeri:
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Öğrenci İşleri Ofisi

• Elektronik posta, telefon vb. yöntemlerle yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.

Kayıt Saatleri:
10:00-18:00

• Her öğrenci, yalnız bir branşa ön kayıt yaptırabilir.
• Ön kayıt sırasında öğrenci velisinin de öğrencinin yanında
bulunması zorunludur.

YazınSanat 2013 Eğitim Süresi:
17 Haziran / 30 Ağustos 2013

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
Çocuklar İçin YazınSanat Çoşkusu 2013
Yazında da Aynı Heyecanla Devam Ediyor...

BAĞLAMA
Türk Halk Müziği’nin yapı taşlarından biri
olan ve kendi öz kültürümüzü yansıtan
bağlamaya merak salan öğrencilerimiz,
nota okumayı, uzun ve kısa kol bağlama
çalabilmeyi öğrenerek, kısa zamanda
basit ritimli melodileri çalabilecek ve
ustalaşmaya doğru yol alacaklar.
Eğitmen: Hakan TANRIVER

YAZIN

DİKSİYON

EBRU

Sesimizi etkili ve doğru bir üslupla kullandığımız
takdirde, duygu ve düşüncelerimizi
muhatabımıza doğru şekilde iletebilir, böylece
karşımızdakiyle başarılı bir iletişim kurabiliriz.
Diksiyon dersi öğrencileri, bu kursla iletişim
yeteneklerini bir sanata dönüştürecekler.

Su üzerine yazı yazmak ve bunu kâğıda
aktarmak... Öğrencilerimiz, bilinen en eski kağıt
süsleme sanatlarından olan ebru sanatının
bütün aşamalarını öğrenerek, düş dünyalarındaki
zenginlikleri, elleriyle şekillendirerek kağıda
aktaracak; öğrenmenin ve üretmenin keyfini
yaşayacaklar.

Eğitmen: Alev ÜYETÜRK

YAZIN

Eğitmen: Firdevs ÇALKANOĞLU

YAZIN

FOTOĞRAF

GİTAR

Bilişim çağının ürünleriyle iç içe yaşayan
çocuklarımız, alacakları uygulamalı
eğitimle, önce görmeyi sonra da
artık kolayca ulaşabildikleri fotoğraf
makinelerini en iyi şekilde kullanmayı
öğrenecekler. Böylece gördüklerini,
eğitimli ve sanatsal bir bakış açısıyla
fotoğraflayabilecekler.

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan ve
hayli popüler bir müzik aleti olan gitarın kökeni
Hititler’e kadar dayanmaktadır. Öğrencilerimiz,
yüzyıllardır farklı milletlerden bir çok sanatçının
kalplerindekini notalara aktardığı bu köklü müzik
aletiyle tanışacak ve öğrendiklerine nota ve akort
bilgisini de dahil ederek iyi bir müzisyen olmak
yolunda ilk adımı atmış olacaklar.

Eğitmen: Murat GÜR

Eğitmen: Abdulrahim COŞKUN

YAZIN

YAZIN

HALK OYUNU
Türk folklorunun önemli bir parçası olan halk
oyununu öğrenecek olan çocuklarımız, bununla
kalmayıp kültürümüzün bu yönü hakkında da bilgi
sahibi olacaklar. Rengarenk yöresel kıyafetler
içerisinde, grup arkadaşlarıyla ritmik hareketler
sergileyerek bir grup içerisinde birbirlerine uyum
sağlamanın, birlikte bir bütün olarak hareket
edebilmenin keyfi ne varacaklar.
Eğitmen: Naci SONGUR

YAZIN

KEMAN
Yaylı çalgılar arasında önemli bir yeri olan
ve insan sesine olan yakınlığı nedeniyle
kulağımızda etkileyici tınılar bırakan kemana
gönlünü kaptırmış çocuklarımız; nota bilgisiyle
başlayarak kısa zamanda keman çalmanın
bütün inceliklerini öğrenerek, ustalaşma
yolunda ilerleyecekler.
Eğitmen: Kemal DEMİR

YAZIN

SULUBOYA

PİYANO

Kâğıt üzerinde desenlerin rengarenk
ve en canlı halleriyle resmedildiği
suluboya kursuna katılan öğrencilerimiz;
suluboya kullanım tekniklerini bütün
ayrıntılarıyla öğrenmenin yanı sıra
renklerin özgürlüğüyle hayallerini kağıda
aktaracaklar.

Çocuk gelişiminde önemli bir enstrüman
olan piyano dersine katılan öğrencilerimiz;
nota bilgisine sahip olmanın yanı sıra, bu
enstrümanın kullanımından doğan koordinasyon
sayesinde Küçük parmaklarının sihirli piyano
tuşlarında harika notalar çıkaracağı hem eğitici,
hem keyifli derslerimize bütün çocuklarımızı
bekliyoruz..

Eğitmen: Özlem HALİLOĞLU

YAZIN

Eğitmen: Saide ARSLAN

YAZIN

TİYATRO

RESİM

Yetenekleri ortada olan veya saklı kalmış
çocuklarımız, alacakları tiyatro eğitimiyle;
oyunculuklarını ortaya çıkarmanın yanı sıra,
yaşamın tüm alanlarında kendilerini doğru
ifade etme becerisini kazanacaklar. Hayal
dünyasını sahnede özgürce ortaya koymak
isteyen öğrenciler, artık hayallerinizin perdesini
aralayacaksınız.

Öğrencilerimize perspektif, oran-orantı,
ışık-gölge, modle ve modülasyon,
kompozisyon, çizgi değeri, ton zenginliği,
kadraj gibi temel eğitim tekniklerinin
verileceği kursumuza davetlisiniz.
Eğitmen: Canan DOĞAN

Eğitmen: Halil KÜREŞ

YAZIN

YAZIN

MEZUNİYET ŞÖLENİ

ŞAN
İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde
ayrımlarıyla çeşitli algılar uyandıran ses dizisine
şan denilmektedir. Şan, ses eğitimi olarak da ifade
edilmektedir. “Yazın Sanat - Şan” programında,
insanın kendi sesini nasıl duyması gerektiğinin
yanı sıra, “ses nasıl oluşur”, “solfej nedir”, “sesi
geliştirebilmek için hangi vokal egzersizleri yapılabilir”
gibi pek çok önemli bilgiye de sahip olacaksınız.
Eğitmen: Selçuk ERKALAYCIOĞLU

YAZIN

YazınSanat kurslarımızda sanat branşlarında eğitimini
tamamlayan öğrencilerimiz, dönem sonunda keyifli bir
ortamda yeteneklerini sergileme imkânı bulacaklar.
Öğrencilerimiz, onlar için düzenleyeceğimiz “Mezuniyet
Töreni”nde öğrendiklerini gerçek bir sahnede,
profesyonel imkânlar eşliğinde halkın beğenisine
sunabilecekler.
Ayrıca görsel sanatlar branşlarında eğitim gören
öğrencilerimiz ise; yaz boyunca emek ve sabırla
ortaya çıkardıkları ürünleri onlar için düzenleyeceğimiz
“Mezuniyet Sergisi”yle sergileme imkânı bulacaklar.

YAZIN

Zeytinburnu’nda yaz tatili
Yazın Sanat’la şölene
dönüşüyor...

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür
ve Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleşen
YazınSanat kurslarımız, öğrencilerimizin en iyi
şekilde eğitim görebilmesi için modern olarak
dizayn edilmiş ve hijyen kurallarına uyulan
dersliklerimizde gerçekleştirilmektedir.

YAZIN

zeytinburnukultursanat.com

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
Semiha Şakir Cad. Zeytinburnu Meydanı Zeytinburnu İSTANBUL 0212 415 58 58 www.zeytinburnukultursanat.com

