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Halk Sanatları Vakfı Ço cuk Kulübü 20072008 dönemi çalışmalannı tamamladı. Eylül
2007'de çalışmalarına başlayan ço cuk kulübü
etkinliklerle dolu bir dönem geçirdi.
Okul ö ncesi eğitim (minikler gurubu), halk
dansları gurupları ve ço cuk korosu
birimlerinde yaklaşık 130 çocuğun aktif olarak
çalıştığ ı H A SD ER Ço cuk Kulübü, yeni dönem
çu lışm alann a o ku lların açılm a d ö nem i o lan
ey lü l ay ı içerisin d e b aşlay ac ak.
Okul öncesi m inikler gurubunda ilkokul

öğretmenleri gözetiminde ço cuklara resim, el
işi ve beceri geliştirme etkinlikleri yanında
basitleştirilmiş halk dansları eğitimi veriliyor.
Halk dansları ve ço cuk korosu birimlerinde ise
çocuklara tamamıyla Kıbrıs oyunları ve Kıbrıs
şarkıları öğretilip çocukların sanatsal beğeni
kazanmaları yanında kültürel mirasımızın
ileriye taşınması hedefleniyor.
H A SDER Ço cuk Kulübü’nün, bir süre önce
vefat eden yö neticisi Merhum İlker Özo va
anısına organize edilen “ 5. Ço cuk Şenliğ i” ,
büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.
H A SD ER Ço cuk Kulübü'nün halk dansları
ekipleri ve ço cuk korosu yanı sıra, Şht. Tuncer
İlkokulu ve Artı Eğitim Merkezi 'nden mo dem
dans gruplan da konuk ekip olarak gösterilerini
sundu.
H A SD ER Ço cuk Kulübü Başkanı Ayşe

KJBR

İnönü Kayalı’ nm açış konuşmasıyla başlayan
gecede ilk ö nce Ço cuk Koro su yer aldı ve
Kıbrıs şarkılarından oluşan bir repertuar sundu.
Ö zellikle “ Kıbrıs bir ada mıdır?” şarkısı büyük
alkış topladı.
Ço cuk kulübü bünyesinde yer alan 120
ço cuğun gösterilerini sunduğu geced e, kına
g ecesi, düğün kareo grafd eri beğ eni ile izlendi.
H A SD ER Y ıld ız lar halk d anstan ekibinin d e
sahne ald ığ ı şenlikte, y ü z b o y am a v e çeşitli
o y u n s lam ların d a eğ len en ç o c u klar g ü z el b ir
g ece g eçirm enin m u tlu luğ unu y asad ı.

H A SD ER Ço cuk Kulübü’nden yapılan
açıklamada yeni dönem çalışmaların eylül
ayında başlayacağı belirtildi.
Dönem sonu gelmeden gerçekleştirilen bir
diğer etkinlik ise H A SD ER'li çocukların
“ Sesta Sergisı” ni ziyaretleri oldu.
Geçtiğ im iz günlerde H A SD ER tarafından
A yluga Kilisesi'nin yenide düzenlenerek, sergi
salonuna dönüştürülmesiyle kullanıma ve
izlenime açılan “ Sesta Sergisi’iıi ziyaret eden
H A SD ER’ li çocuklar, sestalan ügi ile izlediler.
Z iyaret esnasında. Halk Sanatları Enstitüsü
personeli ve kursiyerleri tarafından sestalann
nasıl yapıldığını uygulamalı olarak görme
fırsatına sahip olan çocuklar, yö neticilerinden
bu tür yararlı kültürel ziyaretlerin
tekrarlanmasını talep ettiler.

