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Lefkoşa, 16 Nisan 2018 

Avrupa Müzik Geceleri 2018 

Bedesten’de Bir Şeher Akşamı Konseri  

 
Avrupa Komisyonu, 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı ve Avrupa Müzik Geceleri kapsamında 16 Nisan 2018 Pazartesi gecesi saat 

20:00’de, Othello Korosu ve Sonare Korosunun sahne alacağı “Bedesten’de bir Şeher Akşamı” isimli etkinliğe destek 

verecektir.  2018 yılı boyunca, Avrupa’nın çok çeşitli kültürel mirası kutlanarak, daha çok insanın Avrupa’nın kültürel mirasını 

keşfetmesi ve bununla ilgilenmesi teşvik edilecektir.  

Başkan Juncker’e göre: “2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı, kültürel çeşitliliğimizi kutlamalıdır. Avrupa, dünya genelinde, doğal 

ve arkeolojik alanları, müzeleri, eserleri ve tarihi şehirleri, sanat, müzik ve görsel-işitsel çalışmaları, gelenekleri ve görenekleri 

ile kültür ve yaratıcılığının zenginlik ve çeşitliliği ile tanınmaktadır. Bu yıl yapılacak olan kutlamalar, herkesi ve özellikle gençleri, 

Avrupa’nın zengin kültürel çeşitliliğini keşfetmeye ve gelecek nesiller için bunların nasıl korunabileceği konusunda düşünmeye 

teşvik etmek için muhteşem bir fırsat sunacaktır.” 

Othello Korosu, 2010 yılında bir araya gelmiştir ve çok sesli Türkçe halk şarkıları, farklı dönemlere ait koro çalışmaları ve Kıbrıs 

çok sesli koro çalışmalarından oluşan repertuarının yanı sıra Avrupa ve dünya koro literatüründen oluşan bir repertuara 

sahiptir. 2017 yılında Lefkoşa’da bir araya gelen Sonare Korosu da çok sesli Kıbrıs, Türk ve Avrupa şarkılarından oluşan 

repertuarları üzerinde çalışmaktadır.   

 

AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde birçok kültürel miras, sanat ve müzik projeleri 

desteklenmiştir. 2012 yılından beri Avrupa Birliği, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yapılan çalışmaları desteklemek 

amacıyla Kıbrıs’ın kültürel mirasının korunması için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aracılığı ile 14,7 milyon Euro temin 

etmiştir. Ayrıca EMAA (European Mediterranean Art Association) tarafından yürütülen “Sanat Aracılığı ile Yüzleşme” ve Folk-

Der tarafından yürütülen “Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası” isimli projeler de desteklenmiştir.   

Avrupa Müzik Geceleri ve 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı:  

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

sektörün güçlendirilmesi, kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyaloğun ve ayrıca yaratıcılık için katalizör olan kültürün teşvik 

edilmesine katkı sağlamaktadır. Avrupa müzik sektöründe yaratıcılığın, çeşitliliğin ve inovasyonun daha fazla teşvik edilmesi 

için Komisyon ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışmaktadır.   

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.  

Basın İrtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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