“Arabahmet Yaşıyor Şöleni” 4 Ekim’de başlıyor
Lefkoşa'nın Arabahm et m ahallesinin
ta rih i-k ü ltü re l doku yönünden zengin
mekanlarını korumak, yaşanabilir mekanlar
haline getirmek amacıyla başlatılan ve geçen
yıl ilki yapılan “Arabahmet Yaşıyor Şöleni" bu
yıl 4-7 Ekim tarihleri arasında çesşitli kültürel
etkinliklerle gerçekleştiriliyor.
A rabahm et Y a şıyor O rga nizasyo n
Komitesi adına bugün saat 15.00’te Kıbrıs
Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Lokali'nde
basın toplantısı düzenleyen Ruzen Atakan,
Tamer öncül ve Zafer Kodan, şölenin amacını
ve programı açıkladılar.
Basın to p la n tıs ın d a bu tü r e tk in lik
d ü z e nlenm esinin am acının A raba hm e t
Mahallesini’nln tarihi ve kültürel mekanlarını
koruyarak buraları y a ş a n a b ilir y e rle r
durumuna getirmek olduğu vurgulanarak,
şöyle den ild i.“Yıllarca süren duyarsızlık
sonucunda yıkılmaya yüz tutan doğanın ve
insanın acizliğine uğramış tarihi ve kültürel
dokuların, mekanların restorasyonu ve bu
m ekanlara gereken ilg in in gösterilm esi
amacıyla yola çıktık. Birtakım gelişmelere
rağmen bu hedefin henüz başında olduğumuz
bir gerçek.lkinci Arabahmet yaşıyor Şöleni'nin
bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olacağı
inancındayız."

-PROGRAMŞölen'in ilk gecesi pazartesi saat 20.00'de
sergi açılışları var. Sanatseverler, bölgedeki
Meral Tekin Birinci Vakfı'nda karma resimheykel sergisini, Basın-Sen lokalinde Fotoğraf

Sergisi ve salyt gösterisini izleyebilecekler.
Aynı anda Pygmalıon Art galIery’de-Sergigaleri açılışı, KTSYB lokalinde Kitap ve İmza
Günleri ile Grup ABC Müzik dinletisi var.
Şölenin resmi açılışı ise saat 21.00'de
Arabahmet m eydam 'nda olacak. Burada
HAS-DER Stiliz Halk Dansları Grubu’nun
gösterisi ve Gençler halk dansları gösterisi,
A lm a n ya 'n ın Lefkoşa B ü y ü k e lç iliğ i'n in
katkılarıyla “Ayrıntı“ slayt gösterisi ve mehmet
Ertuğ’un Karagöz gösterisi yer alacak.
Aynı akşam “Grup Adalıyız’ dan müzik
dinletisi var.
Şölenin ikinci gecesinin programı da saat
20.0 0 'd e , G ençlik M erkezi ta ra fın d a n
sunulacak Kıbns Düğünü ile başlayacak, bunu
saat 21.00'de Arabahm et m eydam ’ nda
verilecek MÜDER konseri izleyecek. KTSYB
lo k a lin d e ise im z a -s ö y le ş i program ı
uygulanacak.
6 Ekim Çarşamba akşamı, Müzik Dostları
Çocuk Korosu’nun programı saat 20.00'de
Arabahmet Meydam'nda başlayacak, bunu
saat 21.00'de Belediye Kent Orkestrası'nın
konseri izleyecek.
Şölenin son gecesi 7 Ekim perşemba
akşamı saat 20.00'de Altıparm ak m üzik
dinletisi var. Aynı anda, Meral Tekin Birinci
Vakfı'nda "Yaşayan M ekanlar Yaratmak"
konulu bir açık oturum düzenlenecek.
Açık oturuma konuşmacı olarak Ertan
Öztek, Uğur Ulaş Dağlı, Hüseyin Gürşan,
Ayşen Kasap, Cem can katılacak.

