‘Aksa ile Gelecek Orkestrası’
Gelecek Orkestrası Taşköprülü Çocuklarla Buluştu
Kültür sanat aracılığıyla Taşköprülü çocukların hayatına dokunmayı
amaçlayan Aksa Akrilik, ‘Aksa ile Gelecek Orkestrası’ projesini 31
Mart’ta Taşköprü Ortaokulu ve Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde gerçekleşen tanıtım etkinliğiyle faaliyete geçirdi. Aksa
Akrilik’in faaliyet gösterdiği bölgelerde topluma fayda sağlama
stratejisinden yola çıkarak hayata geçirdiği projenin ilk dersi 4 Nisan
Pazartesi başlıyor.
Aksa Akrilik’in Serbest Müzisyenler ve Yapımcılar Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği kurumsal
sosyal sorumluluk projesi “Aksa ile Gelecek Orkestrası” dün gerçekleşen tanıtım etkinlikleriyle
çocuklarla buluştu. Taşköprü Ortaokulu ve Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen
tanıtım etkinlikleriyle başladı. Taşköprü Ortaokulu’nda gerçekleşen ve Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muhammet Beşir ile Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen’in katıldığı etkinlik
çocuklar tarafından coşkuyla izlendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte müzisyenler çocuklara çalacakları
müzik aletlerini tanıttılar ve mini bir konser verdiler. Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Aksa
Akrilik Genel Müdür’ü Cengiz Taş ‘Geleceğimizin temel direği olan çocuklarımız için böyle
kapsamlı, uzun soluklu ve hepimizin yüreğini ısıtacak bir sosyal sorumluluk projesine imza attığımız
için çok heyecanlıyız. “Aksa ile Gelecek Orkestrası” adını verdiğimiz bu proje, Yalovalı çocuklarımızı,
müzikle daha yakından tanıştırmayı ve enerjilerini yaratıcı bir alanda kullanmalarını sağlamayı
hedefliyoruz’ dedi.
“Aksa ile Gelecek Orkestrası” Aksa Akrilik’in faaliyet gösterdiği bölgelerde topluma fayda sağlama
stratejisinden yola çıkarak hayata geçirildi. Okul çağındaki çocukların ve gençlerin müzik ile
tanışmasını sağlamak ve bu alandaki potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla Serbest
Müzisyenler ve Yapımcılar Derneği işbirliğiyle sürdürülecek olan proje ile çocukların farklı müzik
aletlerini ve dünya müziklerini yakından tanımaları amaçlanıyor. Orkestra çalışmaları, ilk etapta,
Aksa’nın faaliyet gösterdiği bölgede yer alan iki okulda, Taşköprü Ortaokulu ile Aksa Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde başladı. Önümüzdeki yıllarda tüm Yalova’ya yayılması planlanan proje üç
farklı atölye çalışmasından oluşuyor. Nefesli enstrümanlar, vurmalı enstrümanlar ve jonglaj (top,
lobut, çember gibi nesnelerin havaya atılıp tutulmasına dayalı) atölyelere 10-14 yaş arasındaki
öğrenciler katılabilecek. Çocukların kullandıkları nefesli ve vurmalı enstrümanlar, atölyelerden
sonra da müzikle ilişkilerinin kopmaması için onlara armağan edilecek. Öte yandan hep birlikte
gerçekleştirilen sınıf çalışmaları, “takım çalışması” ve “uyum” konularında çocukların kendilerini
geliştirmelerine de katkı sağlayacak.

Proje, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının sonunda, çalışmalara katılan tüm öğrenciler ve Serbest
Müzisyenler ve Yapımcılar Derneği müzisyenlerinin vereceği müthiş bir konserle son bulacak.

