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Lefkoşa, 11 Mart 2019 

Avrupa Müzik Geceleri 

Lefkoşa Bandabuliya Sahne'de Bir Caz Gecesi   

  
Avrupa Müzik Geceleri kapsamında 12 Mart 2019 Salı günü saat 20:30’da Cahit Kutrafalı Quartet ve Sara So Far katılımıyla 

Bandabuliya Sahne, Lefkoşa’da “Lefkoşa’da Bir Caz Gecesi” isimli etkinlik gerçekleşecektir. Konserde Sara Makipaa (vokal), 

Cahit Kutrafalı (bas gitar), Charis Ioannou (saksafon), Ermis Michail (gitar), Stelios Xydias (vurmalı çalgılar) sahne alacaktır. AB, 

bugün ve gelecek arasında bağlantının kurulmasını sağlayarak toplumları bir araya getirmenin ve kültürün herkes tarafından 

erişilebilir olmasını temin edebilmenin bir yolu olarak kültürü teşvik etmektedir.  

Müzik, Avrupa kültürünün önemli temel taşlarındandır ve en fazla hedef kitleye ulaşabilen kültürel ve yaratıcı sektördür. 

Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin önemli bir bileşeni olan müzik, toplumun pek çok düzeyinde pozitif değişiklikler yaratma 

gücüne sahiptir ve ayrıca oldukça güçlü bir ekonomik öneme sahiptir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere dayalı olan müzik 

sektöründe film sektöründen daha fazla insan istihdam edilmektedir.  

Sara So Far (Sara Makipaa), tutkulu bir müzik öğretmeni (şan ve piyano) olmanın yanı sıra Hollanda, Belçika ile civar ülkelerde 

bazı müzik grupları ile birlikte ve ayrıca solo olarak sahne almakta ve kayıt yapmaktadır. 2018 yılında Sara, Kıbrıslı basçı Cahit 

Kutrafalı ile işbirliği yapmaya başlamıştır. Cahit Kutrafalı Quartet, Cahit Kutrafalı tarafından bestelenen orijinal müzikleri icra 

eden dörtlü bir caz grubudur. Grup, geçmişte pek çok yerde ve festivallerde sahne almıştır, ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk 

müzisyenleri aynı müzik topluluğunda bir araya getirmektedir. Grup, Kutrafalı’nın ilk albümü olan “As It Is” ve yakın zamanda 

hem Kıbrıs hem de Türkiye’de piyasaya çıkan “Transitions” albümünü birlikte kaydetmiştir.   

AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna Mali Yardım Programı çerçevesinde, sanat, müzik ve kültürel miras hakkında farkındalık 

yaratmaya yönelik bir dizi faaliyet desteklenmiştir. Bunların arasında, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından 

yürütülen “Sanat Aracılığıyla Yüzleşme” projesi ve Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) tarafından yürütülen “Kıbrıs’ın Somut 

Olmayan Kültürel Mirası” projesi yer almaktadır. Avrupa Birliği ayrıca 2012 yılından beri Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Projesi (UNDP) aracılığıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışmaları desteklemek üzere 

Kıbrıs’ın kültürel mirasının korunması için 14.7 milyon Euro temin etmiştir.  

AB, kültür ve müzik etkinliklerini AB Bilgi Merkezi aracılığıyla desteklemektedir. 2015 yılından beri AB Bilgi Merkezi tarafından 

dört Avrupa Günü etkinliği konseri, bir Theremin Konseri, Avrupa Müzik Geceleri Kıbrıs Oda Orkestrası Klasik Müzik Konseri, 

Avrupa Müzik Geceleri Othello/Sonare Koroları Konseri, Çevre konulu Sanat ve Fotoğraf Yarışması Sergisi ve  Avrupa Günü 

etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen “Çeşitlilik içinde Birlik” isimli sanat yarışmasını kazanan eserlerin yer aldığı 

bir sergi düzenlenmiştir.  

Arka Plan 

Müzik en popüler ve yaygın olarak tüketilen sanat türlerinden biri ve Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin en canlı ifadesidir. Bu 

sektörün güçlendirilmesi; kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyaloğun, yaratıcılık için katalizör olarak kültüre katkı 

sağlamaktadır. Avrupa müzik sektöründe yaratıcılığın, çeşitliliğin ve inovasyonun daha fazla teşvik edilmesi için Komisyon ilgili 

tüm paydaşlarla birlikte çalışmaktadır.   

 

Basın İrtibat: AB Bilgi, info@abbilgi.eu veya 228 2577 


