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Konu: " Joy of Europe" Etkinliklerine
katılım Talebi

YENiLiK VE EĞİTiM TEKNOLOJİLERi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : Dışişleri BakanJığl (Yurtdışı Tarutım ve Kültiirel İlişkiler Genel Müdürlüğü)'nın
07

.l2.2016 tarihli ve 22794424-280.02-2016/| 16932|5 sayı|ı

y

azısı.

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgi yazıda; Belgrad'ta 02 - 05 Ekim 20l7 tarihleri
arasında, "Avrupa'nın Neşesi (Joy of Europe)" adı altında düzenlenmesi öngöriilen "48.
Ulustararası Geleneksel Avrupalı Çocuklar Buluşması" ve "l9. Uluslararası Çizim ve Resim
Yarışması"na ülkemizden katılım sağlanmasınrn talep edildiği belirtilerek;
- Adı geçen etkinliklerin Avrupalı çocuklan bir araya getirerek kaynaşmalarına,
çocukların ülkelerini ve külttirlerini tanıtmalarına imkdn verdiği,
- "48. Uluslararası Geleneksel Avrupalı Çocuklar Buluşması" için son başvuru tarihinin
20 Mayıs 20il7, "|9. Uluslararası Çizim ve Resim Yarışması"nın son başwru
tarihinin ise 0l Temmuz 20|7 o|arık belirlendiği,
- Etkinliğe ilişkin ayrınhlı bilgiye "www joyofeurope.rs" ve "https://www.dkcb.rs/joyof-europe/" adreslerinden ulaşılabileceği, ..
bildirilmekıedir.
Bahse konu faaliyetlere ilişkin ilgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmekte olup söz konusu
duyurunun yapılması hususunda gereğini arz ederin.

Mehmetali AKDAĞ
Daire Başkanı

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (l3 Sayfa)
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5ırbiston Büyükelçiliği

Ankoro

No

Sırbistan Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı'na saygılarını sunar ve Belgrad Şehif
idaresi ve Belgrad Çocuk Kültür Merkezi'nin 2-5 Ekim 2017 tarihinde Belgrad'da düzenleyeceği 48.
uluslararasl Avrupalı Çocuklar Buluşması "Avrupa'nın Neşesi" ıçİn davet mektubunu ekte belirtir.
Dört gün boyunca çeşitli sanat araçlarıyla çocukların kendilerini ifade edeceği "Avrupa'nIn Neşesi"
yarışmasında Avrupa'nın her yerinden çocuklar, farklı ülke ve kültürler hakkında bilgi edinme ve
arkadaş edinmenin yanı sıra kendilerini, ülkelerini ve kültürlerini sunma imk6nını elde ederler.
Davet mektubu ve başvuru formu nota eklenmiştir. Bulusmanln son basvuru tarihi 20 MaVls.2017
ve cızim ve Resim yarlsmaslna basvu nun son tarihi 1 Temmuz. 2017'dir. Bu o rganizasyonlarla
ilgili diğer bütün detaylı bilgiler bu web sayfasında bulunabilir: http://www.dkcb.rsliov-of-europe/
veya www.iovofeurope.rs sayfalarında bulunabilir.
Uluslararası Avrupalı Çocuklar Buluşmasının duyuru mektubunun ilgili Türk otoritelerine ve Ço€uk

Derneklerine iletilmesi rica edilir.
slrbistan Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dış işleri Bakan|ığı ile olan ilişkilerıni yenilemek için bu
fırsattan yararlanmak ister.

Ankara 5 Arahk,2016
Türkiye Cumhuriyeti
Dış İşleri Bakanlığı
TKGM. BAGY

Ankara

sayIn Yetkili,

- AVİupa'nın Neşesi 2-5 Ekim 2017
Avrupalı
Çocuklar Buluşmaslnln kurucusu Ve
tarihlerinde Belgrad'da 8erçekıeşecektir. ulu5lararast
genel sponsoru Belgrad Şehir idaresi ve başyapımcısl Belgrad çocuk Kültür Merkezidir. Bu gösterinin
Avrupa Komİsyonu taraflndan EFFE kalite etiketini alma onuruna sahibiz.
48. Uluslararasl Geleneksel AVrupalı ÇocukIar Buluşmas|

,,Avrupa,nın Neşesi" festivaline katılma hakklna sahip olanlar sanat okulları, kültür merkezleri,
stüdyolar, kulüpIer, derneklerdir. Ama en önemlisi ulusal ve uluslararası yarışmalara, festivallerde, vb.
iyi sonuçlar elde eden gruplardır. Katılımcıların eserleri dans (klasik,8eleneksel, caz veya modern
dans), müzik (vokal grubu veya koro) ve multimedya performansı şeklinde olabIlir,

Bır katllümcl grubu 2 yetişkin grup liderinin _ öğretmenin yanl s|ra 7_14 yaşlndaki 15 çocuk
katılımcıdan daha fazla olamaz. Çocuklar, her aileden bir çocuk olmak ıizere kendi yaşlndaki
yeni ve farkll kültürleri
çocuklarla ev sahibi ailelerle kalacaklardlr. Çünkü bu buluşmanın amacı

öğrenmenin yanı sıra arkadaş edinmek ve uzun süreli dostluklar geliştirmektir. Organizatörler, iki
yetişkin grup liderinin yarlm pansiyon kalma masraflarını karşllayacaktlr.

Katılımcılar, Belgrad'a tidiş ve geri dönüş ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır. Eğer
katIlımcılar organlzasyon için kendi otobüslerini kullanmaya karar verirlerse organizatörler iki
sürücünün kalacak yer giderlerini Ve akaryaklt giderlerini karşllayacaktlr.
Her ülke sadece bir sa atcl prubu taraflndan temsil edilebiıir. kaliteli bir sec lm vaomak icin
sizlerden ricamlz bizlere iki veva mümkünse üc katl lmcl prubu tavsive etm e nlz.
Bu Bösterinİn temel program birimleri:

1.l(ARNAVAL -kostüm giymiş olan katlllmcılarln şehir merkezindeki resmi geçiş töreni

2.DosTLUK BUtuşMAsl KoNsERLERi- Belgrad'daki Çocuk Kültür Merkezi'nin salonunda konserler
(en uzun 10 dakikalık canlı performans, müzik canlı olarak icra edilebilir):
3.sPoR GÜNÜ - etkileşimli eğlence ve spor
4.GALA KoNsERi- sava center'da (her grup en fazla 3 dakikalık gösteri yapar, performansın vokal ve
sözsüz kısmtnın blr stüdyoda kaydedilmesi gereklidir - tam pleybek zorunludur.)

5.19. ULUSIARARA5| SANAT YAR|şMASı ,?VRUPA'NIN NEşEsİ' ÖDÜLtÜ çALlşMAtARlN
sERGiLENMEsi - Belgrad'daki Çocuk Kültür Merkezı Galerisi'nde
FinalGala konseriniteleVizyondan milyonlarca kişinin yanlslra salondaki binlerce çocuk da izleyecektir.
Katlllm başvurusu en geç 20 Mav$,2oL7 tarihinde yapılmalıdır. Bu tarihten sonra gelen baŞvurular
dikkate allnmayacaKlr.
Katüllmcllarln başvurularında bulunması gerekenler:
1.web sayfamızdan indirilebilecek olan doldurulmuş başvuru formları

www.dkcb. rs/iov-of-eurooe-p

oositions

2.ivana.tabori@dkcb.rs veya infor@dkcb.rs adreslerine sava center'daki Gala konseri amacıyla
çekilmiş en fazla 3 dakikalık bir sahne performansı videosunu dijital formda 8önderin.
Gösteri ile ilgili detaylı bi18i, tekliflerVe başvuru formunu Bel8rad Çocuk Kültür Merkezi web sayfaslnda
roDe
bulabilirsiniz: htto://www.dkcb.rsliov-of-europe/ veya

"Avrupa'nın Neşesi" Düzenleme Kurulu

CHlLDREN,S CULTURAL CENTRE BELG RADE
Tel. +38111 32 42 011
Faks: +38111 32 42 314

E-posta: ivana.tabori@dkcb.rs,

info@dkcb.rs

48. AVRuPAL| çocuKLAR ButUşMAsl -AVRUPA'NlN NEşEsi 2017

GRuP BitGisi

üırı:
oKULUN, MERKEziN, DERNEĞiN, oRGAN|ZA5YoNUN, sTüDYoNUN, KUtüBüN VB. TAM ADl:
GRUBUN ADl:
şEH iR:

ADREs (cadde Ve numara):
TELEFoN NUMARASl:
FAK5 NUMARAsl:
E-POSTA ADRE5İ:
WEB ADREsi:
iRTiBAT Kişisi:
cEP TELEFoNU NUMARASl:

çALtşMANlz iLE iLGiLi BELiRTMEK isTEDiKLERiNiz
(En fazla 100 kelime)

o
o
o
.

ödüller,
grubun katıldığı festivaller,
konserler,
önemli gösteriler Vb.

MüzıK GRUPIARI TARArlNDAN DotDuRuLMAK üzERE
GRUBUN ADl:
GALA KoNsER PERFoRMANsl iLE itGiti BitGi
NE TÜR

MÜziK çAtlşMAsl icRA EDEcEKsiNiz?

Klasik
MiIli geleneksel

Modern (çocuk şarkıları, caz, rock...)
.....................(diğer)

GöSTERiNiz NE TüR PERFoRMANs
Vokal
sözsüz
vokal ve sözsüz

Tünüııorı oı.uşuvon?

GRUBUNUz HANGi TÜR PERFoRMANs KATEGoRisiNDE ButUNuYoR?
Vokalgrup
Koro
5olo ve vokal grup

5olo koro
Sözsüz grup

Vokal Ve sözsüz 8rup

oda korosu
orkestra
(diğer)

EĞER GRUBUNuzUN BıR KoREoGRAFisi VEYA EŞLiK EDEN DANsçlLARl VARSA Dans performansl

formunu DA DoLDURUN
DERtEME HAKKlNDA BiLGİ:

.
.

Adı
Yazarlar
Bestek5r
Ara njör

sözler

.
o

İcra eden sanatçı

Şarklnın tam süresi
performansı ayarlayan kişinin adı (koro şefi, orkestra şefi, vb.)

OOA KOROSUNUN (ORKESTRANlN) ÜYELERi VEYA VOKAL ENSTRUMANTAL GRUBUN ÜYELERİ DE

ENsTRÜMANtARlN tisTEsiNi Yot[AMALlDlR:

GAtA KoNsERiNE KAT|LACAK oLAN KAT|LlMclLARlN TAM sAYlsl

GALA KoNsERiNE KAT|tAcAK oLAN çocuKtARlN TAM YAşLARl:

Hatlrlatma:

.
ı
.
.

Ga|a konseri performansının en fazla uzunluğu 3 dakikadır

Sahne 10 X ].0 metredir
Müzik parçaslnln tamamlnln bir stüdyo kaydlna sahip olmanız gereklidir
Performanslar 5 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecektir

48. AVRuPAtl çocuKLAR BUtuşMAsı

- AVRuPA'NlN NEşEsi 2017

GRUP BiLGitERi

üırr:
oKULUN, MERKEziN, DERNEĞiN, oRGANizAsYoNUN, STÜDYoNUN, KULÜBÜN VB. TAM ADl:
GRUBUN ADl:
şEH iR:

ADREs (cadde Ve numara):
TELEFoN NUMARAsl:
FAKS NUMARASl:

E-PosTA ADREsi:
WEB ADREsi:

iRTiBAT KiŞisi:
cEP TELEFoNU NUMARAsl:

çALlŞMANlz iLE iLGiLi BELiRTMEK isTEDiKLERiNiz
(En fazla 100 kelime)

.
o
.
.

ödüller,
grubun katıldığı festivaller,
konserler,
önemli gösteriler Vb.

DANs GRUPtARl TARAFINDAN DotDURULMAK ÜzERE:
GRUBUN ADl:

GAIA KoNsER PERFoRMANsl itE itGiLi Bitcl

KoREoGRAFiNiz HANGi KATEGoRiYE 6iRiYoR?
klasik dans

Modern dans
Geleneksel dans
caz dans
Dans şoV
..................

(diğe4

KoREoGRAF| iı-r iı.e iı.i giLe i

o
o
.

koreografinin adı:
sahne performansının kısa bir açıklaması
Koreograf

Teknik gereklilikler

MüziK HAKK|NDA BiLGi

o
.

Eserin adı:
Yazar

Bestekar

Aranjör
sözler

.

icra eden sanatçı

performansln tam süresi

GAIA KoNsERiNE KAT|tAcAK oLAN KAT|LlMcltARlN TAM sAYlsı:

GALA KoNsERiNE KATıLACAK oLAN çocuKtARlN TAM YAşl:

H

atlrlatm a:

.
ı
.
o

Gala konseri performansının en fazla uzunluğu 3 dakikadır
Sahne 10 x 10 metredir
Müzik parçaslnln tamamlnln bir stüdyo kaydına sahip olmanız gereklidir
Performanslar 5 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecektir
Belgrad §ehir İdaresi-Belgrad Çocuk Kültür Merkezi Sekreterliği
tarafından düzenlenen
Xlx. uluslararast Çizİm Ve Resim Yar|şmasl AVrupa'nln Neşesi

Kuruluşundan itibaren düzenlenmekte olan Ve bu yıl on dokuzuncusu gerçekleşecek olan Uluslararasl
Çizim Ve Resim Yarlşmasl, uluslararası yarışma AVrupa'nln Neşesini daha 8üzel hale getirmek adlna
zengin paletlerini kullanmalarl için dünyanln her yerinden çocuk Ve genç sanatçllarl yarlşmaya daVet
etmektedir.
Hem izleyicileri hem de uzman kişileri bu tür sanatsal ifadelere duyalı hale 8etirerek heryıl ödül alan

çocuklar orijinal görsel kültürlerini yansltlyor|ar.
en önemli Sırp çocuk yazarlarından biri olan Dusko
güzel"
seçerek bu buluşmaların evrenseltemasl olarak 48 yll
15
kelimeyi
Radovic, çocuklar için,,en
boyunca elimizde bulunan "Dostluk Sözlüğü" eserini derlemiştir. Bu kelimeler: Çocuk, Avrupa,
Ekmek, Oyun, Kitap, Sevgi, Anne, Barış, Baba, Şarkı, Arkadaş, Kuş, Neşe, Özgürlük, Güneş.
İlk Avrupalı Çocuklar Buluşmasıvesilesiyle

öneriler
Yarışma bireylere, okul öncesine, okullara, çocuk sanat stüdyolarlna, çocuk kültür merkezlerine ve
benzer çocuk kurum ve derneklerine açıktır.

o
.
.
o
.

yarışma, dünyanın her yerinden 4-18 yaşlarındaki bütün çocuklara açıktlr.
Tema Dostluk sözlüğündeki kelimelerden seçilir.
Teknik ve tema seçimi tamamen serbesttir.

Eserler döşeli ve çerçeveli olmamahdır. zaıar görebilme ihtimalleri olduğundan heykel,
seramik, mozaİk ve benzer tekniklerle yapılan çalışmalar kabul edilmeyecektir.
Bireysel katılımcllar farklı tekniklerle yapılmış en fazla üç tane çalışma ve kuİumlar ve
dernekler farkh kişiler tarafından yap|lmış ğn faıla 20 çalışma gönderebilirler.

Eserler özgün olmall ve kişinin kendisi tarafından 2016 Veya 2017 yılında yapllmlş olmalldlr. Ayrıca

eserler, daha önceden diğer uluslararasl yarlşma

ve

sergi|erde sergilenmemiş olmalıdır.

Teslim edilen çallşmalar geri verilmeyecektir.
son teslim tarihi

1

Temmuz, 2016

Çalışmaların gönderileceği adres:
Deeji kulturni centar Beograd, Takovska 8, u000 Belgrade, serbia

öDüttER

Uzmanlardan oluşan jüri, sergiye uygun yarışmacıları seçecek ve beş yaş grubu için bireysel ve grup
kategorilerinde ödüller verecektir:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

Kate8ori4,5
Kategori 7,8
Kategori 10,
Kate8ori 13,
Kate8ori 16,

ve 6 yaşlarındaki çocuklar

Ve 9 yaşlndaki çocuklar
11 Ve 12 yaşlarlndaki çocuklar
14 ve 15 yaşlanndaki çocuklar
17 Ve 18 yaşlndaki çocuklar

Jüri ayrlca bir tak|m başarl ödülleri de Verecektir.

Çocukların sanatsal yaratlclllğını besleme Ve geliştirme konusundaki yenilikçi yöntemsel yaklaşımları
için sanat öğretmenlerine de özel ödüller Verilecektir.
Beş kategorinin hepsinde birinci olan bireysel ödül sahipleri, organizatörler tarafından konaklama
masrafları karşılanarak 2-5 Ekim arasında Belgrad ve Ulus|ararası Avrupah Çocuklar 8uluşması
Avrupa'nın Neşesinde misafir edileceklerdir. Ayrlca bu çocuklar,2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan

ser8ınin açılış töreninde ödüllerini atacaklardır. Ödül sahipleri seyahat masraflarını kendileri
karşılayacaklardır.

Belgrad Çocuk Kültür Merkezi Müdürü
Dra8an Marİc

Ek bilgi:

lidija Senicar, çizim ve resim yanşmasInln editörü
Çocuk Kültür Merkezi
Takovska 8, Belgrade

tel. +381 11l 32 32 O43,0lI/32 42 O7I
faks. +381

lrl32

42 314

cep. +381 60 157 33 45
e-posta. lidiia.senicar@dkcb.rs

Her sanat çalışmasl için tablo uygun şekilde doldurulmall ve eserın arkaslna yaplştlnlmahdlİ:

KuRuM vE DERNEKtER içiN TABto
KATILlMcl (AD, soYADl, DoĞUM TARiHİ)
KURUM (AD, ADREs, TELEFoN NUMARAsl, E-PosTA)
sANAT ÖĞRETMENi (AD, soYADl, TELEFoN NUMARAsl, E-PosTA)
EsERiN oLUŞTuRULMA TARiHi
YAş KATEGoRisi (4,5,6
(bir tane seçiniz)

-

7

,8,9

- |o,|7,I2 _ L3,14,I5 -

76,17 ,18|

BiREYsEt KATILıMcltAR içiN TABLo
KAT|LlMcl (AD, soYADl, DoĞUM TARiHi, ADRE5, TELEFoN NUMARAsl, E-PosTA)
EsERiN oLUşTURULMA TARiHi

YAş KATEGoRisİ (4,5,6
(bir tane seçiniz)

-

7,8,9

-

7o,|7,I2

-

13,74,|5

-

1,6,17,78l

