KARŞIYAKA HİKMET ŞİMŞEK SANAT MERKEZİ 2017 YILI ODA MÜZİĞİ VE
YAYLI ÇALGILAR MASTERCLASS PROGRAMI
1- Karşıyaka Belediyesi’ne ait Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde 23 Ağustos 2017 ila 29
Ağustos 2017 tarihleri arasında (30 Ağustos 2017 çıkış) oda müziği ve yaylı çalgılar
teknikleri üzerine bir masterclass düzenlenecektir.
2- Eğitmenler Ani Schnarch ve Itzhak Rashkovsky (keman – oda müziği – konsertmayster
sınıfları), Cihat Aşkın (keman – oda müziği), Hakan Şensoy (keman – oda müziği), Feza
Serap Gökmen (viyola – oda müziği) ve Oğuzhan Kavruk (viyolonsel – oda müziği) ile
yapılacak olan çalışmalara yaş sınırı olmaksızın herkesin grup veya bireysel olarak, katılımı
mümkündür.

3- Bireysel ve aktif olarak katılmayı arzu edenler ilk gün yapılacak dinleti ve mülakat sonunda
belirlenecekler ve gruplandırılacaklardır.
4- Gruplar, kendi seçecekleri ve müracatları sırasında belirtecekleri en az bir veya iki oda müziği
yapıtını kurs süresince çalışacaklardır.

5- Kurs bünyesindeki çalışmalar grup ve bireysel olarak yaylı çalgılar enterpretasyonu üzerine
belirlenecek günlük program çerçevesinde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi ve Yamanlar
Gençlik Merkezi’nde hocalar nezaretinde yapılacaktır.
6- Seçilecek gruplar dönem süresince belirlenecek program çerçevesinde çalıştıkları eserleri
Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek konserlerde seslendireceklerdir.
7- Katılım Ücretleri ve ödeme;
Başvuru ücreti : 100 TL , gruplar için 200 TL (iade edilemez)
Katılım ücreti : Kişi başı 600 TL, gruplar için 850 TL. dir.
Dinleyiciler 150 TL. (haftalık)
25 TL. (günlük)

8- İzmir dışından gelen 18 yaşından küçük öğrenciler velileri ile konaklamak
zorundadırlar.Konaklamalar Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Merkezi’nde
yapılacaktır. 18 yaşından küçük ve velisi gelemeyen katılımcıların, ebeveynlerinden
masterclassa katılacağına dair izin yazısı ve kime velayetinin verildiğine dair bir yetki belgesi
getirmeleri mecburidir.
18 yaşından büyük öğrenciler dilerlerse kendi imkanlarıyla başka yerde de kalabilirler.
Konaklama ücreti kişi başı 7 gece için 600 TL.’dir.
Velisi ile katılanlar için ücret 7 gece için 1000 TL.’dir.
Bu ücrete konaklama + 3 öğün yemek + 5 çayı dahildir.

9- Başvuruların
,
http://karsiyaka.bel.tr/Files/files/2017/pdf/masterclass/yayli_form.pdf
adresinden yayınlanan Başvuru Formu doldurularak 6 Haziran – 15 Ağustos 2017 tarihleri
arasında en geç 15 Ağustos 2017 Salı günü mesai bitimine kadar 6445 sokak No.23 Hikmet
Şimşek Sanat Merkezi
Atakent – Bostanlı
adresine posta veya mail yoluyla
hssmmasterclass@gmail.com adresine yapılması gerekmektedir.

10- Gerekli Belgeler:
 Başvuru Formu,
 Kısa Özgeçmiş,
 Kimlik Fotokopisi,
 Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
11- Katılımcılar;
Başvuru ücreti; 6 Haziran – 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında en geç 15 Ağustos 2017 Salı
günü mesai bitimine kadar , Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü’nün ,
Vakıflar Bankası Karşıyaka Çarşı Şubesi nezdindeki IBAN : TR 75 0001 5001 5800 7303
5477 29 hesabına yatırılmalıdır. Dekonta katılımcının adı – soyadı ve açıklama kısmına
masterclass yazılması gerekmektedir.
Katılım ücreti ise ; 17 – 23 Ağustos tarihleri arasında en geç 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar yine yukarıdaki hesaba yatırılmalıdır. Dekontta katılımcının adı – soyadı
mutlaka bulunmalıdır.
Dinleyiciler; katılım esnasında da ücretlerini makbuz karşılığında ödeyebilirler.

12- Burs ; kendisi halen öğrenci olup çalışmayan ve ailesinin katılım ücretini verecek gücü
olmadığını yazılı bir beyan ile açıklayan adaylara, belediye yönetimi tarafından takdir edilecek
oranlarda burs verilebilir. Bu beyanı aday, başvuru sırasında yapmak zorundadır.

