de katkı yaptığını söyleyerek Başkan

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı

Başkanı Erdinç Akün halk dansları alanın

Cemal Bulutoğluları önceki gün Kıbrıs Türk

da ilk üst örgütlenme olan Federasyon'un

Bulutoğlulan'na çok teşekkür etti. Akün,

Halk Dansları Federasyonu heyetini kabul

15 üyesi bulunduğunu ve ülke kültürünü

ziyaret sırasında Başkan Bulutoğlulan'na

etti Erdinç Akün başkanlığındaki Kıbrıs

yaşatma ve tanıtma misyonu ile yola çıktık-

Federasyon'un bir plaketini hediye etti.

Türk Halk Dansları Federasyonu temsilci

lannı dile getirdi. Akün tüm halk dansları

lerini kabul eden Bulutoğlulan'nın halk

ekiplerini federasyon çatısı altında topla

danslarına yakın ilgi gösterdiği ve Başkan

yarak içte ve dışta daha örgütlü bir şekilde

Akün'ün anlattığı federasyonun çalış

ses verme, oyun ve müziklerde standart

malarını da dikkatle dinlediği gözlerden

getirilmesi gibi çalışmalar yaptıklarını ifade

kaçmadı.

ederek çalışmalarının faydasını görmeye

Akün: “Amaç ülke kültürünü
yaşatmak ve tanıtmak”
Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu

başladıklannı vurguladı. 21 Haziran 2008
tanhinde halkın da büyük ilgi gösterdiği
"1 Folklor Şöleni" etkinliğini gerçekleştirdiklenni dile getiren Akün, bu etkinliğe LTB'nin

Bulutoğluları: “Eski arkadaşlardan
oluşan Masterler'i izlerken büyük
bazaldim"
LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları
kendisinin de gençliğinde halk dansları ile
ilgilendiğini belirterek ülke kültürünü
tanıtma yolunda halk danslarının öneminin
farkında olduğunu kaydetti. Bulutoğluları,
"Belediye olarak halk danslarına önem
venyoruz. Belediyenin bir ekibi yoktur ama
Lefkoşa'daki halk dansları dernekten ile
işbirliği içerisinde yıllardır uluslararası halk
danslan festivali düzenliyoruz. Hem
gençlerimiz yabancı gençlerle tanışıp kültür
paylaşımı yaparak sosyalleşiyor hem de
Lefkoşalılar yabancı kültürlerin yansıması
olan farklı oyunları izleme fırsatı buluyor.
Sizlere de teşekkür etmek isterim çünkü bu
alanda bir üst çatı oluşturarak daha güçlü
bir yapı oluşturdunuz. Daha iyi ses
verebilmenin yollarını arıyorsunuz. Biz de
elimizden geldiğince bu çıktığınız yolda
sîzlere katkı yapmaya çalışacağız özellikle
oluşturulan "Masterler Ekibi" çok
başarılı. Eski oyuncuları tekrar biraraya
getirmek Federasyon'un kültürümüzü
yaşatmaktaki kararlığının bir
göstergesi Ben çok haz aldım o geceki
gösteriden.Eski arkadaşları tekrar izlemek
beni çok mutlu etti." dedi

