“Müzik ve biz, hep birlikte daha güçlüyüz”
projesinin devam etmesi için
bizlere şu şekilde yardımcı olabilirsiniz:
Bir öğretim yılı için teşvik programına ayrılan miktar 20.000 Euro’dur.
Konserler, CD’ler ve tombola çekilişleri sayesinde kendimiz 2.000 Euro
kazanabiliriz. Projenin devam ettirilebilmesi için mali desteğe ve amaçla
uyumlu eşya yardımlarına ihtiyacımız var:
Proje Tanıtımı
Müzikle uğraşan herkes, heyecan verici, yepyeni bir dünyaya adım atmış
olur. Berlin-Kreuzberg Hunsrück İlkokulu’ndaki birçok çocuk bu gerçekle
çoktan tanıştılar.
Bir veli inisiyatifi sayesinde, her dört çocuktan biri şu anda “Müzik ve biz,
hep birlikte daha güçlüyüz” projesi çerçevesinde enstrüman veya şan
dersi almaktadır. Proje, 2007/2008 öğretim yılından beri sürmektedir.
Piyano, keman, çapraz flüt, bateri, saksofon, blok flüt ve gitar dersleri,
bir okul korosu ve müzik teorisi üzerine tatillerde atölye çalışmaları
yapılmaktadır.
Ders saati, tam gün okul programının gidişatı içinde yeralır ve bağımsız
müzisyenlerce profesyonel bir şekilde yürütülür.

Ayrıntılı olarak yıllık giderler
Yeni enstrümanların temini için giderler
Enstrüman metotları ve notalar 		
Grup dersi veya bireysel ders		

600 €
300 €
431 veya 575 €

Manevi veliler aranmaktadır
Bir çocuğun ders giderlerini tamamen veya kısmen üzerlenerek, projeyi
anonim veya bireysel sponsorluk alma yoluyla da destekleyebilirsiniz.
Grup dersi için bağış / Ayda 36 €
Bireysel ders için bağış / Ayda 48 €
Bağışlar için hesap numarası
Hesap sahibi:
Förderver.HGS e.V. Projekt
Postbank Berlin
BLZ: 		
100 100 10
Konto: 		
751 21 05
İsteyenler için bağış makbuzu yazılır.
Çok teşekkürler!
Daha fazla bilgi için
Internet: www.hgs-musikprojekte.de
İletişim
Email:
musik@hunsrueck-grundschule.de
Posta:
Förderverein der Hunsrück-Grundschule e.V. - Musikprojekt
Manteuffelstraße 79
D-10999 Berlin
Telefon: 0163-966 54 75, Andrea Möllmann
Künye
V.i.S.d.P.: Andrea Möllmann,
c/o Förderverein der Hunsrück-Grundschule e.V.
Manteuffelstraße 79, 10999 Berlin

Müzik

ve biz hep
birlikte daha

güçlüyüz
Berlin-Kreuzberg
Hunsrück-İlkokulu’nu
Geliştirme Derneği’nin
bir projesi

MÜZİK VE BİZ, HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ!
VELİLER SORUMLULUK ALIYOR
ÇOCUKLAR DA ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK YAPIYOR

Projenin hedefleri

Acilen manevi velilik yapmak isteyenler aranmaktadır!

Çocuklar ders esnasında, alıştırma yaparlarken ve konser için sahne
aldıklarında, büyüleyici müzikal dünyalarını da keşfederler. Ayrıca çocuklar,
gelişmelerinde olumlu katkıları olacak olan, çok değerli beğenilme ve ilgi
görme tecrübesi edinirler.
Konsantre olmayı, yeni yeni zorluklar karşısında durmayı ve teslim
olmamanın ne kadar değerli olduğunu öğrenirler. Bu anlamda, “Müzik ve
biz, hep birlikte daha güçlüyüz” projesi, çocuklara müziğin yolunu açmakta
ve kendi yaşamlarını kendi ellerine almaları için onlara cesaret vermektedir.

Müzik projesi şu anda, bir dizi vakıf tarafından, örneğin Deutsche Kinderund Jugendstiftung vakfının Lichtpunkteprogramm’ı (Işık Noktaları
Programı), Tyrell-Schründer-Stiftung, Stiftung Kinder brauchen Musik ve
Förderprogramm der Gesellschafter der Aktion Mensch e.V. tarafından
desteklenmektedir.

Müzik dersinin de bir fiyatı vardır!
Ancak Hunsrück-İlkokulu’nda okuyan çocukların yarısından fazlası devletin
sunduğu mali desteklerle yaşamlarını sürdürmekteler. Biz, bu çocukları
unutmak istemiyoruz!
Veli inisiyatifi, bu nedenle sosyal açıdan mağdur durumda olan ailelerin
çocukları için bir destekleme programı geliştirdi. Bu çerçevede, 30 çocuk
aynı dönem içinde ücretsiz enstrüman dersi alacak ve enstrümanları ve
notaları ücretsiz olarak ödünç alma olanağına sahip olacaklar.
Destekleme programının finanzmanı bağışlar, teşvik paraları ve örneğin
hayır amaçlı okul konserleri ve hayır amaçlı müzik CD’leri gibi dayanışma
etkinliklerinin gelirlerinden gerçekleştirilecektir. Büyük bir izleyici kitlesi
önünde sahneye çıkma tecrübesi kazanmak, başarılarının tadını çıkarmak
ve hep birlikte sorumluluk almak için okuldaki bütün çocuklar davetlidirler.

Bütçede gelecek öğretim yılı için maalesef hala büyük bir açık
bulunmaktadır. Bu açığı kapatmak mümkün olmazsa, teşvik programının
varlığı tehdit altındadır!
Manevi veli sponsorluğu, projenin sürekliliğinin sağlanmasında en emin
yoldur. Çocukların giderler nedeniyle dersleri yarıda bırakmak zorunda
kalmaları ancak bu yolla engellenebilir.
Bir çocuk için gerekli olan ders yerine sponsorluk, anonim veya bireysel
olarak üzerlenilebilir. Manevi velilik yapmak isteyen bayanlar veya baylar,
belli bir dönem için ders giderlerini tamamen veya kısmen üzerlenirler.
Tüm manevi velilerimiz yarım yılda bir yapılan hayır amaçlı konserlerimize
davetlidirler ve öğretim yılı sonunda müzik projesinin bir CD’siyle sizlere
teşekkürlerimizi sunacağız.
Politika dünyasında çokça şans eşitliğinden söz edilir. Ancak eğitim paketi
çerçevesinde her çocuk için öngörülmüş olan aylık 10 Euro, kızgın kayaya
damlayan bir damla suya benzemektedir. Bizim isteğimiz, okulda biraz
olsun sosyal adaleti somut bir şekilde gerçekleştirmektir. Bunu, daha adil
bir toplum yolunda atılmış küçük bir adım olarak kavramaktayız.

