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Kıymetli Hemşehrilerim,
İçinde yaşamımızı sürdürmekten gurur duyduğumuz nadide ilçemiz, köklerini tarihin derinliklerine salmış, geleceğe doğru
dallarını güçlü bir şekilde uzatan, kadim ve kavî bir çınar gibidir. Bu çınarın ferah gölgesinde bütün hemşehrilerimizle beraber
geçmişin hatıralarını ve geleceğin hayallerini paylaşmaktayız.
Şehrin ve medeniyetin, zamanın iki ucuna doğru gittikçe uzayıp genişleyen mevcudiyetinde, bizler de onun akışına tabi
olarak, faydalı ve kalıcı eserler meydana getirme gayretindeyiz. Muhakkak ki bütün bu gayretin en kalıcı olanı, varlığımızı
mânâ boyutunda derinleştirecek olan sanatlarla iştigal eden bir kuşak olacaktır. Bu şuurla, belediyemiz elinde bulunan
tüm imkânlarla, her yaştan sanat gönüllümüzün tâlibi oldukları alanlar ile hemhâl olmalarının zeminini hazırlamaktadır.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da gelişen ve yenilenen birçok branşta kursları halkımızın
istifadesine açarak, önemi bizce çok büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir.
Akıp giden rutin hayatlarımız içinde kendimize yeni bir sayfa açarak, yaşamlarımıza yeni bir güzellik ve derinlik katmamıza
vesile olacak kültür sanat kurslarımıza bütün halkımızı davet ediyor; şimdiden, alacağınız eğitimlerin hayatınızda iyiliğe,
güzelliğe ve hayra vesile olmasını diliyorum.

Ömer Arısoy

Zeytinburnu Belediye Başkanı

Kayıt Şartları ve Yöntemi
• Kültür ve Sanat Kursu sertifika programlarına 15 yaş ve üzeri istekliler başvurabilir.
• Ön kayıt için başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası zorunludur.
• Ön kayıt kesin kayıt değildir.
• Eğitim süreciyle ilgili bilgiler kesin kayda alınan öğrencilere mesaj yoluyla bildirilecektir. (Ders saati, günleri vb.)
• Sertifika kurslarımız ücretsizdir. Öğrenciler kullandıkları malzemeleri temin etmekle yükümlüdür.
• Telefon, mail, mesaj vb. yollarla ön kayıt alınmamaktadır.

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
yetişkinler için Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği
ile düzenlediği sertifika programlarına devam ediyor. Ön kayıt ve bilgi
için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Öğrenci İşleri’ne şahsen
müracaat gerekmektedir.

Ön Kayıt Tarihi : 09 Eylül - 29 Eylül 2019
İletişim
: Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Öğrenci İşleri
Tel
: 0212 413 11 11 - 3608
Web
: www.zeytinburnukultursanat.com
ZeytinburnuKulturSanatMerkezi

@ZeytinburnuKSM

zeytinburnukultursanat

ZeytinburnuKSM

BAĞLAMA

GİTAR

Müziğimizin içinde bulunduğu ayrıcalıklı yeri ile geleneği ve
bugünü birbirine sımsıkı bağlayan; bozlaktan, zeybekten,
oyun havalarından, deyişlerden başlayarak günümüzün tüm
modern müzik formlarına uzanmış, duyulduğu her ezgide
millî kimliğimizin bir nişânesi olarak tanınan bir enstrüman,
bağlama…

Müziğin her türüne uyum sağlayan gitar, kâh bir türküde, kâh
bir sanat müziği eserinde, hoş tınılarıyla eşlik ettiği esere derin
bir boyut kazandırıyor. Klasik, akustik, elektro, bas ve perdesiz
çeşitleriyle notadan notaya dolaşan akorları, yumuşak tınıları
ve coşkuyu dışarı vuran güçlü ritimleriyle, insanın içindeki bütün duyguları ifade ediyor.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezimizde usta öğreticimizin
rehberliğiyle klasik enstrümanımız olan bağlamayı, müziğin
modern imkânları ile harmanlayarak öğrenecek; bağlamanın
perdeleri arasında gezinirken aynı zamanda bu toprakların
geçmişinden bugününe de bir yolculuğa çıkmış olacaksınız.
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KEMAN

NEY

Sahip olduğu geniş ses yelpazesi ile batı müziğine olduğu
kadar tüm dünya müziğine uyum sağlayabilen, Türk müzisyenlerin ellerinde kendi müziğimize has bir üslûp kazanmış olan keman, kültür merkezimizde meraklılarının
hünerli ellerini bekliyor.

Kökeni binlerce yıl öncesine uzanmakla beraber, medeniyetimiz içinde tasavvuf müziğinin köklü bir enstrümanına dönüşmüş olan ney, hak ettiği ilgiye kavuştukça onun, Mevlana’nın
deyimiyle “Ayrılıklardan şikâyet eden sesi” daha kuvvetli ve
derinden çıkmaya devam ediyor. Geleneksel sanatların pek
çok dalında bir sanata talip olmak, bir anlamda bu sanatın vereceği terbiyeye de talip olmak demektir.

Nota bilgisinden başlayarak kısa zamanda keman çalmanın bütün inceliklerini öğrenecek, ustalaşma yolunda ilerleyeceksiniz.

Gönlünüzü ney üflemeye kaptırdıysanız eğer, kültür merkezimizde meşk etmeye davetlisiniz.
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PİYANO

ŞAN

Piyano gerek yapısı, gerek sesi ile klasik müziğin temel enstrümanlarından biridir. Piyano eğitimi temel müzik bilgilerini
ve tekniklerini sunmakla beraber, en üst seviye teknikleri de
içerir. Bu özelliğiyle ise müzik aletleri arasında çok özel bir konuma sahiptir.

İnsan sesini bir enstrüman olarak ele alırsak, bütün enstrümanların içinde öğrenilmesi en zor olanıdır. Sesimizi güzel
kullanabilmenin ilk durağı ise, sesi doğru kullanmanın esaslarını, usta bir öğreticinin rehberliğinde anlamak ve uygulamaktır.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde ustasından alacağınız eğitimle piyano çalmanın yanında iyi bir müzik kulağına ve
nota bilgisine de sahip olacaksınız.

Kursumuzda sesinizi daha doğru kullanmayı öğrendikçe özgüveniniz gelişecek ve çok keyifli vakitler geçireceksiniz.
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KEMENÇE

DİKSİYON

Karadeniz yaylalarında yayılan kemençenin sesi, son dönem
popüler Türk müziğinde kentli dinleyiciyle de kaynaşmış; horonlar oynatan dinamik ve ritmik çalınma üslûbuyla beraber,
kentte daha duygusal ve naif teknikler kazanarak gelişimini
devam ettirmiştir.

Bildiğimiz bütün zaruri ihtiyaçlarının yanı sıra insan, hayatının toplumun geri kalanıyla paylaştığı kısmında bir zaruret ile
daha yüzleşir: Kendini ifade etmek… Birine adres tarif etmekten, büyük salonlarda kalabalıklara hitap etmeye kadar geniş
bir aralıkta bu ihtiyaç kendini hissettirir.

Kemençenin güçlü sesi, hem hüznü hem neşeyi yansıtmaktaki emsalsiz becerisiyle ait olduğu coğrafyanın izlerini taşımaktadır. Karadeniz’in deli dolu coşkun havasını teneffüs etmek için kursumuza bekliyoruz.

Kendinizi iyi ve doğru ifade edebilmenin birincil şartı ise muhataplarınıza mesajınızı en sağlıklı biçimde ileteceğiniz bir konuşma becerisine sahip olmaktır. İyi konuşmak aynı zamanda zekânın da göstergesidir. Kültür merkezimizde alacağınız
diksiyon eğitimiyle çevrenizde fark yaratacaksınız.
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YAZARLIK

EDİTÖRLÜK ATÖLYESİ

Her sanat gibi yazarlık da eğitilebilir, geliştirilebilir, öğrenilebilirdir. Yazar, özellikle başlangıç aşamasında, yazdığı metinleri
yeni ve ehil bir gözle okuyup, kendisine yol gösterecek bir rehbere ihtiyaç duyar.

Dergiden kitap yayıncılığına, gazeteden çeşitli dijital medya
alanlarına kadar uzanmış, yazı dünyasının en temel gereksinimlerinden olan uzman metin ve içerik işçiliği; genel anlamıyla editörlük…

Kültür sanat merkezimizde, usta bir yazarın rehberliğinde
okuma ve yazma deneyimlerinizi paylaşacağınız ve yeni deneyimler kazanacağınız atölyemize sizleri de bekliyoruz.

Kültür merkezimizde editörlüğe doğru uzanacak bir uğraşının en temel ilkeleri ile donanan öğrencilerimiz, “uzman okurlar” olarak eğitiliyor.
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HÜSN-İ HAT

TEZHİP

Mânânın peşinden giderek, çizgiye ve noktaya anlamlı, âhenkli
ve hünerli bir şekilde biçim verilmesinin; kamışın mürekkeple
dile gelmesinin; hakîkat yolculuğunun, sırra ermenin; hadislerin, ayetlerin estetik istiflerle birer levha olarak vücut buluşunun sanatı, hüsn-i hat… Türk İslam sanatları içinde en köklü
geleneklerden biri olan bu sanat, usta çırak ilişkisi etrafında
yeni kalemler bulmak için sizleri bekliyor.

Asırlık el yazması kitapların sayfalarını sabırla süslemenin,
kültürümüze ve topraklarımıza has estetik motifleri yaşatmanın, altını madde hâlinden kurtarıp kâğıda bezemenin, boyayı zerre zerre nakşetmenin sanatı…
Tezhip, geleneksel sanatlarımız arasında uygulama alanı en
geniş olan ve bugün de hâlâ geçerliliğini yitirmemiş bir teknik olarak yaşamaktadır. Kültür merkezimizde yetişecek olan
onlarca müzehhip ve müzehhibeden biri de neden siz olmayasınız?
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EBRÛ

TEMEL RESİM

Boyanın sırlı suyun üzerinde raksıyla icrâ edilen ebru, görsel
zerâfetinin yanı sıra, bizlere mikro ve makro âlemlerden, çıplak gözün göremeyeceği güzellikler sunar.

Resim sanatının temel kaidelerinin kavranılmasına yardımcı
olan kursumuzda, resme yönelik olan ilginizin bilgiye dönüştüğünü görecek; kabiliyetinizin profesyonelleşme yolunda ilk
büyük adımı attığına şahit olacaksınız.

Alacağınız eğitimle, tasarladığınız güzellikleri kendi ellerinizle
şekillendirerek bu büyük ve zarif geleneğe dâhil olduğunuzu
hissedebilirsiniz. Ebru kursumuza sizleri de bekliyoruz.

Deneyimli usta öğreticimizin tecrübelerinden faydalanacağınız kursun sonunda, resim sanatının geniş yelpazesinde siz
de yerinizi alacaksınız.
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YAĞLIBOYA

MİNYATÜR

Gündelik hayatın dertlerinden uzaklaşarak tuvalde gizlenmiş
esrarengiz dünyayı ortaya çıkarmaya; doğanın bin bir rengiyle
bezenmiş fırçalarla iç âleminizi resmetmeye; manzaralar ve
insan yüzlerini kendi perspektifinizden yorumlamaya ne dersiniz?

Bir tabaka has kâğıda dünyaya nakşedebilmenin, gözden çok
fikre hitap edebilmek için perspektifin feda edilişinin, destansı,
efsanevî öykülerin resmedilmesinin, geleneğin ihyâ edilmesinin, kitapları rikkatle süslemenin sanatı…

Profesyonel ressamlık yolunda ilk adımınızı atabilmeniz için
sizleri yağlıboya kursumuza bekliyoruz.

Kâğıt, parşömen, fildişi gibi nesnelerin üzerine bir nakkaşın
ustalığıyla yeteneğinizi ve tasarımlarınızı işlemek istiyorsanız
sizi minyatür kursumuza bekliyoruz.
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KARİKATÜR

RÖLYEF

İyi bir karikatür oluşturabilmek için, çizginizin bu alana has
bir disiplin içinde ilerlemesi gerekmektedir. Anatomi, tip yaratma, hareket bilgisi, perspektif, nükte ve espri oluşturma
gibi beceriler, karikatür sanatını mümkün kılan vazgeçilmez
unsurlardır.

İki boyutlu resim ile üç boyutlu heykel arasında bir geçiş sanatı olan rölyefin öğretildiği kursumuzda, dilediğiniz figürü tablo
hâline getirmenin yöntemleri kazandırılıyor. Mimari yapıların,
minyatürlerin yanı sıra modern tasarımların da ustamızın
rehberliğiyle yeni bir boyut kazanacağı kursumuza bütün sanatseverleri bekliyoruz.

Karikatürle amatör olarak ilgileniyor ve bu yolda ilerlemek
istiyorsanız usta öğreticimizden alacağınız eğitimle profesyonelliğe doğru adım atmak için kursumuza davetlisiniz.
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ÇÖMLEK

TİYATRO

İnsanın cismi ile özdeş olan bir sanat… Hünerli eller ile
çamura değen mânâların oluşturduğu sûretler, formlar…
İnsanlığın en kadim uğraşlarından biri olan çömlekçiliğin
günümüzdeki varisleri kültür merkezimizin çömlek atölyesinde bir araya geliyor.

Tiyatro insan hâllerini, hikâyelerini sahnede yeniden var etmenin ve başkalarına aktarmanın sanatıdır. Zengin bir hayal
gücünün, bakmak ve görmek yeteneğinin, meselelere dikkat
çekebilmenin, kısacası yaşama ve insana dair her şeyi doğru
ifade edebilmenin bir yolu olan tiyatro eğitimiyle, insanın anlaşılmasını engelleyen perdelerden biri daha aralanıyor.

Binlerce yıllık bir tecrübenin ortağı olarak, varlığın temel
harcını avuçlarında karmak ve oradan sınırları hayallerinize eşit eserlere ulaşmak isteyen herkesi çömlek atölyemize bekliyoruz.
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HALK OYUNU

FOTOĞRAFÇILIK

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın yüzlerce yıldır süregelen
ve içinde neşeyi, hüznü, cesareti ve topyekûn bir toplumun
hikâyesini barındıran figürleri, sesleri, ritimleri ile bir bütün
hâline geldiği halk oyunları kültürü, kültür merkezimizde ilgilileriyle buluşuyor.

Görünen ile gösterilmek istenen arasına fikirden, duygudan
ve güzellikten bir köprü kurulur. Zaman kendi yolunda akıp
giderken, bir perspektifin içinde sonsuzluğa kaydolur.

Halk oyunları dersleriyle, birbirinden farklı birçok yöremizin
ritme ve dansa yansıyan özelliklerini tanıyacak, bir bütün olarak Anadolu’yu hissedeceksiniz.

Fotoğrafçılık, gerek sanata gerek medyaya dönük imkânlarıyla
günümüzde çok geniş alanlarda fonksiyona sahip bir meslektir. Her uğraşı gibi o da ciddi bir eğitim ile geliştirilebilir. Fotoğrafçılığı gerçek bir beceriye dönüştüren, görünenden çok
gösterme biçimindeki maharettir.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde alacağınız fotoğraf
eğitimiyle hem daha güzel görmeyi öğrenecek, hem de teorik
ve pratik anlamda fotoğraf bilgisine sahip olabileceksiniz.
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OSMANLI TÜRKÇESİ
Varisi olduğumuz ve bu coğrafyada 600 sene hüküm sürmüş
Osmanlı Medeniyeti’nin birikimini bugüne aktarmak, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurmak, zannettiğiniz kadar
zor değil.
Osmanlı Türkçesi’ni okumayı ve anlamayı öğrenerek, uzmanından alacağınız derslerle tarihin tozuna bir nefes üfleyip,
düşünce sınırlarınızı yüzlerce yıl genişletmenin imkânını bulabilirsiniz.

*3,4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri için.

Ön Kayıt Tarihi: 16 Eylül - 05 Ekim 2019
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