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İngiltere'de bazı çevreler, cep telefonlarının

“The Dance of Cyprus”,
yann ve cumartesi günü,
Lefkoşa’daki Atatürk
Kapalı Spor Salonu’nda
sahne alacak.
Bugüne kadar yedi
gösteri gerçekleştiren
topluluk, geniş bir seyirci
kitlesine ulaştı. “The Dance
of Cyprus”, yann ve
cumartesi günü
gerçekleşecek gösterilen
için hazırlıklarım
tamamladı. Çağdaş Halk
Dansları Demeği Başkanı
ve “The Dance of Cyprus”
oyununun yaratıcısı Tanju
Hastunç, bu gösterilerin

amacının; öncelikli olarak
protokol ve halk kitlelerine
yaratılan bu eseri tanıtmak
olduğunu bildirdi.
Söz konusu iki gösteri,
“The Dance of Cyprus”
oyununun, Türkiye’den
aldığı turne programına bir
hazırlık amacı taşıyor.
İstanbul’da kuruluşu
bulunan İlbcy Şirketler
Topluluğu ile 26 gösteri
için iki yıllık bir sözleşme
yapıldı. Sözleşmenin ilk
etabı olan 26 gösteri, mart
ayında başlayacak.
İstanbul’da 6, Ankara’da
3, İzmir’de 2; yine

İstanbul’da 5, Antalya’da 4,
Mersin ve Adana’da ikişer
ve Antakya ile Gaziantep’te
birer gösteri olmak üzere
Anadolu’da toplam 26
gösteri gerçekleştirilecek.
Tanju Hastunç, böylesi
bir önemli teklifin ve
Kıbrıs Türk insanının
sesinin çok geniş kitlelere
duyulmasını sağlayacak bu
26 gösterinin önemini
vurgularken, bu organizeye
hazırlanabümesi için
Ekonomi ve Turizm
Bakanlığı’nın da önemli bir
katkı koyarak ülkemiz
insanının ve kültürünün

tanıtımına önem
verilmesinin önemli bir
unsur olduğunu kaydetti.
Hastunç, yurtdışı
turnesinde Lefkoşa Türk
Belediyesinin de kalkılan
olabileceğini ve bugüne
kadar bu oyuna katkı koyan
Lefkoşa Belediyesi,
Ekonomi ve Turizm
Bakanlığı, Arslan Boyalan,
Fergün Denizcilik, Genç
TV ve Toros Şirketler
Grubu’na teşekkür etti.
“The Dance of Cyprus”
oyunu, Kıbrıs’ın son 50
yıllık yaşamını sahneye
taşıyan bir oyun...

Kıbrıs sorunu “Yasak Ülke” adlı
dans gösterisiyle sahneye taşınıyor
Eylem ERAYDIN /
_____________LONDRA
Kuzey Kıbns’ın
fırtınalarla dolu geçmişini
konu alan “ Kuzey
Kıbrıs’ın Gözyaşlan:
Yasak Ülke” adlı dans
gösterisi, Kıbnslı Türk
kızı Dr.Ebru Aydar’m
korografisiyle Londra’nın
ünlü dans okulu London
School of Contemporary
Dance’de sahnelenecek.
Londra’da yaşayan
modem dansçı Dr. Ebru
Aydar’ın kumcusu
olduğu “Random
Transformations Dance
Company” tarafından
hazırlanan dans gösterisi,
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinin dünya

“Yasak Ülke" dans gösterisinin afişi, Kıbns manzarası
üzerine geçmişte yaşanan acılı günlerin
fotoğraflarından örnekler kullanılarak hazırlanmış
çapında tanınmasını
destekleyen ilk dans
gösterisi olma özelliğini
taşıyor. İngiltere çapında

önemli bir dans
platformu olan
“Resolution”a kabul
edilen “Random

Transformations Dance
Company”, Dr. Ebru
Aydar ile birlikte değişik
ülkelerden gelen 8
dansçıdan oluşuyor. Dr.
Ebru Aydar ve dans
topluluğu daha önce de
çeşitli dans gösterileriyle
Kıbns somnunu sahneye
taşımıştı. Ebru Aydar’ın
ailesinin Kıbrıs'ta
yaşadıkları olaylardan
esinlenerek yarattığı
“Yasak Ülke” adlı dans
gösterisi 2 Şubat
Çarşamba günü saat
20:.00’de 17 Duke’s Rd
London W C1H9PY
adresindeki London
School of Contemporary
Dance’in Robin Howard
Dance Tiyatrosu’nda
sahnelenecek.

