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Lefkoşa, 14 Aralık 2019 

 
Avrupa Müzik Günleri 2019 

Sarayönü Meydanı'nda Kış Konseri  
 

Avrupa Müzik Günleri kapsamında düzenlenen "Lefkoşa Kış Konseri" 14 Aralık 2019 Cumartesi günü 14:00- 17:00 
saatleri arasında Sarayönü Meydanı'nda sahnelenecektir. Konserde, Cahit Kutrafalı Quartet’i, Charis Ioannou 
Trio’su eşliğinde vokalde Nihan Görgü, Tree of Dawn grubu eşliğinde vokalde Ronja Bruve ve The Hot Club of 
Cyprus grubu sahne alacaktır.  
 
Avrupa Müzik Günleri Kış Konserinde, Cahit Kutrafalı, Andreas Panteli, Ermis Michail ve Stelios Xydias’dan oluşan 
Cahit Kutrafalı Quartet’i, Charis Ioannou, Greg Makamian, Marios Spyrou'den oluşan ve vokalde Nihan 
Görgü'nün eşlik edeceği Charis Ioannou Trio’su, Christos Yerolatsitis, Andreas Rodosthenous, Andreas Stefanou 
ve Andreas Yerolatsitis'den oluşan ve vokalde Ronja Bruve'un eşlik edeceği Tree of Dawn grubu ve Hüseyin 
Altan, Miray Çakır, Kadir Evre ve Cahit Kutrafalı'dan oluşan The Hot Club of Cyprus grubu sahne alacaklardır.  
 
En popüler sanat biçimlerinden biri olan, yaygın olarak tüketilen ve Avrupa kültürel çeşitliliğinin enerjik bir ifade 
şekli olan müzik, Avrupa kültürünün önemli bir bacağını oluşturmakta ve muhtemelen en geniş kitleye hitap 
eden kültürel ve yaratıcı sektör konumundadır.  Bu sektörün güçlendirilmesi, hem kültürel çeşitliliğin hem de 
kültürler arası diyaloğun tanıtımına katkıda bulunur ve toplumda pozitif değişiklikler yaratma gücüne sahiptir. 
Avrupa Komisyonu, Avrupa müzik sektöründe yaratıcılığın, çeşitliliğin ve inovasyonun artırılması çabalarında ilgili 
tüm paydaşlarla çalışmaktadır. AB, 2015 yılından bu yana AB Bilgi Merkezi (ABBilgi) aracılığıyla Kıbrıs Türk 
toplumunda da birçok kültürel ve müzik etkinliğini desteklemektedir. 
 
Müzik sektörü aynı zamanda büyük bir ekonomik öneme sahiptir: Küçük ve orta ölçekli işletmelere dayalı sektör, 
film endüstrisinden daha fazla insana istihdam yaratmakta ve yılda 25 milyar Euro’dan fazla gelir elde 
etmektedir.  
 
Arka plan  

Music Moves Europe (MME), Avrupa Komisyonu'nun Avrupa müzik sektöründeki girişimlere ve faaliyetlere 
destek sunduğu geniş kapsamlı bir çerçevedir. Müzik sektörü temsilcileriyle 2015 yılında başlayan bir dizi 
toplantının ardından geliştirilen Music Moves Europe girişimi, Komisyon tarafından stratejik bir girişim olarak 
başlatılmıştır. O zamandan bu yana daha da geliştirilmiş ve bugün  AB'nin müzik sektörüne verdiği desteği temsil 
etmektedir.    
  
Avrupa Komisyonu, Music Moves Europe (MME) girişimi ile müzik sektörünün önemli bir parçasını oluşturan 
yaratıcılık, çeşitlilik ve rekabet edebilirliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Nihai hedef, gerçek bir Avrupa müzik 
politikası geliştirmektir. Music Moves Europe (MME) girişiminin spesifik hedefleri arasında yaratıcılık ve 
inovasyonun teşvik edilmesi, Avrupa müziğinin çeşitliliğinin korunması ve genişletilmesi,  sektörün dijitalleşmeye 
adapte olması ve bundan fayda sağlamasına yardımcı olması yer almaktadır. 
 
Daha fazla bilgi için 

https://www.abbilgi.eu/tr/  
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_es 
 
Medya İletişim: AB Bilgi Merkezi, info@abbilgi.eu, 0392 228 2576  


