
 
 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                     
 

 Lefkoşa, 21 Mayıs 2018 

2018 Avrupa Günü Kutlamaları  

2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında Avrupa Komisyonu, Mayıs ve Haziran ayları boyunca düzenlenecek 

Avrupa Günü kutlamalarında birlik ve beraberliğin yanı sıra kültürel miras, müzik ve sanatın önemine vurgu 

yapacaktır. Avrupa Günü kutlamaları, 15 Mayıs 2018 tarihinde Lefke, Lefke Meydanında 20:30 – 21:45 saatleri 

arasında Kıbrıs Oda Orkestrası tarafından verilen konserle başlamıştır. Kutlamalar 26 Mayıs 2018 tarihinde 

Lefkoşa Selimiye Meydanında 10:00 - 13:00 arasında düzenlenecek olan Avrupa Günü Festivali ve 5 Haziran 

2018 tarihinde Mağusa, Otello Kalesi’ndeki Kıbrıs Oda Orkestrası konseri ile devam edecektir.  Tüm halkımız 

etkinliklere davetlidir.  

Ziyaretçiler, Avrupa Günü konserlerinde, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini de içeren repertuvar ile Kıbrıs 

Oda Orkestrası tarafından verilecek olan klasik müzik konserini dinleme fırsatı bulacaktır.  

Avrupa Günü Festivalinde, AB ülkeleri ve AB tarafından finanse edilen çeşitli projeler hakkında bilgi 

sunulacaktır. Etkinlikte ayrıca çeşitli aktiviteler ile canlı müzik gösterileri de yer alacaktır. Katılımcılar, 

Almanya, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç ve Polonya gibi AB ülkeleri hakkında bilgi alabileceklerdir. Ayrıca, 

bazı yerli STK’lar, örgütler ve teknik destek projeleri de AB finansmanı aldıkları kendi projelerini tanıtarak 

bunlar hakkında bilgi paylaşacaklardır.  

Lefkoşa’da düzenlenecek olan Avrupa Günü Festivali için geniş yelpazeye sahip bir gösteri programı 

hazırlanmıştır.  Çeşitli müzik grupları Avrupa caz, funk ve klasik/pop müzik konserleri gerçekleştirecek,  

Karpaz Folklor ve Koro Ekibi tarafından da koro ve dans gösterileri sahnelenecektir.  Ayrıca çocuklara yönelik 

kukla, yüz boyama, dağ tırmanışı aktivitelerine yer verilecektir.  

2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı ve Avrupa Günü Arka Plan:  

  
Her yıl 9 Mayıs’ta gerçekleşen Avrupa Günü Avrupa’da barışı ve birliği kutlar. 9 Mayıs tarihi ‘Schuman Bildirgesi’nin yıl 
dönümünü işaret eder. Schuman Bildirgesi der ki "Avrupa birdenbire ve tek bir plana göre oluşturulamaz. Önce fiili bir 
dayanışmayı yaratacak olan somut kazanımlarla kurulacaktır." 9 Mayıs 1950 tarihinde başlayan, Fransa ve Almanya’nın 
çelik ve kömür sermayelerini birleştirmeyi öngören bu ortaklık zamanla gelişerek bugün Avrupa Birliği olarak bildiğimiz 
birliğe dönüşmüştür. Avrupa Birliği insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarına saygıyı öngören temel değerler üzerine kurulmuştur.  
 

Avrupa Kültürel Miras Yılı, kültürel mirasımızın çeşitlilik ve zenginliğini gözler önüne serecek, ortak bir kimlik hissi 

oluşturulmasında ve Avrupa’nın geleceğinin inşa edilmesindeki görevine vurgu yapacaktır. Bu yıl insanların kendi 

kültürel miraslarına daha da yakınlaşması ve kültürel miraslarıyla daha çok ilgilenmesi için Avrupa genelinde bir dizi 

etkinlik ve girişim düzenlenecektir. Kültürel miras, kimliklerimizi ve gündelik yaşamlarımızı şekillendirir. Avrupa’nın 

şehirlerinde ve kasabalarında, doğal çevrelerinde ve arkeoloji alanlarında etrafımızı sarmaktadır.  

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi Merkezi’ne e-posta 

(info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden ulaşarak temin edebilir.  

 

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.euveya 0533 840 8583 
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