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Halk Müziği Türkiye ve Avrupa Arasında Köpr Kuruyor
TR0703.01-01/88
Kayseri Âşık Meydani Kültür ve Sanat Vakfı - Kayseri
Centre Culturel Anatolie - Fransa
12 Ay
109.619,90 Euro / 98.657,91 Euro

Kayseri Âşık Meydani Kültür ve Sanat Vakfı (Türkiye),
Centre Culturel Anatolie (Fransa) & Conservatorio
superior de Musica Malaga’nın (İspanya) işbirliğiyle
Türkiye ve Avrupa'daki kültür ve sanat alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasında
sürdürülebilir işbirliğinin temelinin oluşturulması, halk
müzik
sanatçılarının
ülkelerarası
hareketliliği
sayesinde geleneksel halk müziğinin zenginliğinin hem
yerel hem de ülkeler düzeyinde kolay bir şekilde
ulaşılabilir hale
getirilmesi, halk
müziğinin
değerlerinin kayıt altına alınma ve eğitim yoluyla
muhafaza altına alınması hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Çocuklar, lisans ve lisansüstü öğrenciler, yaşlılar,
Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki sanatçılar, belirli kültür
ve sanat alanındaki sivil toplum örgütleri ve sivil
toplum temsilcileri.
Proje Faaliyetleri
 Projenin ikinci ayında, Kayseri’de, proje
 Katılımcı
ülkelerin
birbirlerinin
halk
ortakları ile iki gün süren bir toplantı yapıldı.
müziklerini daha iyi anlamalarına yardımcı
Toplantının amacı proje faaliyetleri ile ilgili
olmak ve kültürel anlamda diyaloğa katkıda
görüş alışverişinde bulunmak ve ortaklar
bulunmak amacıyla 2012 Şubat ayında
arasında işbirliği ve diyaloğu daha etkin bir
Kayseri’de üç gün sürmesi planlanan bir
hale getirmektir.
“Uluslararası
Halk
Müziği
Festivali”
düzenlenmesi planlanmaktadır. Festival
 Gençlerin kendi ülkelerinin geleneksel müziği
kapsamında Fransa ve İspanya’dan halk
hakkında farkındalıklarını artırmak ve
müziği alanında çalışan sanatçılar kendi
kültürler arası diyaloğu etkin kılmak için üç
ülkelerinin
geleneksel
müziklerinin
adet kısa film yarışması düzenlenmesi
tanınmasına
katkıda
bulunacaklardır.
planlanıyor. “İspanya’da Halk Müziği” konulu
kısa film yarışması Kasım ayı içerisinde
 Gençleri geleneksel enstrümanlara teşvik
gerçekleştirildi. “Türkiye'deki Âşık Geleneği”
etmek amacıyla Kayseri ve Paris'te birer ay
ve “Fransa’da Halk Müziği” konulu kısa film
sürecek
olan
Bağlama
Çalıştayları
yarışmalarının ise Ocak 2012 içerisinde
düzenlenmesi planlanmaktadır. Çalıştayların
yapılması planlanmaktadır.
Kayseri
aşamasındaki
faaliyetlerin
uygulanmasına başlanmış olup Fransa’daki
 İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik
eğitimler de Aralık 2011 içerisinde başlaması
olarak “Âşık Geleneği” konulu bir resim
öngörülmektedir.
yarışması düzenlenecektir. Hedef kitlenin
Âşık kültürünü daha iyi tanımasını amaçlayan
 2012 Ocak ayı içerisinde Paris'te iki gün
yarışma kapsamında başvuruların alınmasına
boyunca Türk Halk Müziği (Âşık) konserleri
devam edilmektedir. 10 Ocak 2012 tarihinde
düzenlenecektir.
resim
yarışmasının
sonuçlandırılması
 Proje boyunca Âşık şiirleri üzerine yayınlar,
planlanmaktadır.
basın toplantıları, açılış törenleri, broşürler
gibi görünürlük faaliyetleri düzenlenecektir.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:
Muzaffer Eroğlu
E-Posta: mstfseker@gmail.com

