3 Ağustos 2 0 0 5 Çarşamba

Haber 15

Lefkoşa 3. uluslararası halk dansları festivaline hazır
IHGFEDCBA

U lus lara rası Lefkoşa H alk
D ansla rı Fe stiv ali’nin üçünc üsü
22-28 A ğ us to s tarih le ri arasın
da yapılıyor.

22 Ağustos’ta başlayacak festivale Çek Cumhuriyeti, Türkiye,
Sırbistan-Karadağ, İsrail, Ispanya ve Slovakya'dan konuk ekipler katılıyor

Lefko şa Tü rk B e le d iy e s in in
(LTB), Ç ağd aş H alk D ansları
D em e ği, Folk-Der, G en çlik
M erkezi ve H as -D er’le işbirliği
içinde ge rçe kleş tirec eğ i fes ti
vale bu yıl Tü rkiye, S ırb ista nK aradağ, İsrail, İspanya,
S lo vakya ve "K ıbrıs'san ek ip le r
katılacak.
Le fkoşa Tü rk B elediyesi
B aşkanı K utlay E rk düz enle diğ i
basın top lantıs ınd a festival
hakkında bilgi verdi. LTB'de
gerçekleşe n basın topla ntısın a
organ iza syond a y er alan
de rne k te m silcile ri de katılarak
etkin lik le ilgili gö rüşlerini
aktardı.
K u tlay Erk top lantıd a yaptığı
konuş m ad a, bu yıl festiva lin
dü ze nlen m e siyle ilgili bir
de ğişik lik yapa rak org an iza s
yonu, katılım cı ha lk dansları
kuruluş larınd an birine de vre ttik
lerin i belirtti, Erk bu yılkı orga ni
zas yo nu Folk-D eriin ge rç e k
leştird iğini ve ge lec ek yıllarda
da fes tiva lin organ iza syo nu nu
diğ e r katılım cıla rın üs tle nec eğ i
ni açıkla dı.
Festivalin 22 A ğus tos 'ta
D ere boy u'n da dü zen len ece k
kortejle baş laya cağ ını, fen erle r
ve farklı etkinliklerle karnaval
ha vasınd a bir açılış p lan la dık
larını an lata n Erk, kap anış ın da

alanında sağladığ’ı katkıların
dernekler için önem li olduğunu
kaydederek, başka kuruluşların
da bu tür etkinliklere katkı
sağlam asını tem enni etti.
HASTUNÇ

Kutlay Erk basın toplantısında bilgi verirken
B üyük H an’da düzenlenecek
ga la ge cesinde yapılacağını
ifade etti. Erk, festival etkinlik
lerinin, S elim iye M eydanı'nda,
Dr. Fazıl K üçük P ark'ında,
Taşkınköy'de ve K erm iya
sosyal kon utlarında gerç ek
leştirile ceğ ini belirtti.
K utlay Erk, halkın geçm iş yıl
larda festivale gösterdiği yoğun
ilginin devam edeceğine
ina ndığını ifade etti ve konuk
grupların' kendi kültürlerini ve
kendi halk danslarını sun
m a larına imkân tanıyarak
kültü rlerin paylaşım ını sağ laya
caklarını kaydetti.
Erk, LTB olarak sanata ve
kültü re her zam an özel önem
verd ikle rini ifade ederek,
yabancı kültürleri de tanım ak
ge rektiğini ve başka halklarla
kay naşm anın da kendileri için
önem li oldu ğunu söyledi.

K A T İP O Ğ L U

O rganizasyon kom itesi adına
konuşan Folk-Der Başkanı Ali
K atipoğlu ise, kültür-sanat
derneklerinin en büyük soru
nunun yurt dışı tem a slar ve
düzenlen ecek etkin liklere
m addi destek bulm ak olduğunu
söyleyerek, her türlü katkısın
dan dolayı LTB'ye teşek kür etti.
Festivalin organizasyon aşa
ması hakkında bilgiler veren
K atipoğlu, tüm katılım cıların
uyum lu tavırları sayes inde işbir
liğinin en güzel örneklerinden
birini sunduklarını belirtti.
G ündüzleri hava sıcaklığının
çok yükse k olm ası nedeniyle
etkinliklerin gece ge rçek leştir
ilm esine karar v erdiklerini vur
gulayan K atipoğlu, halka güzel
gö ste riler izletm eyi ve eğlenceli
saa tler yaşatm ayı am açla dık
larını belirtti.

Festival süresince katılım 
cılara gündüzleri tarihi ve turis
tik yerleri gezdirm eyi plan ladık 
larını anlatan Ali K atipoğlu,
aktivite programları hakkında
bilgi verdi. K atipoğlu, açılış kor
tejinin bu yıl ilk kez gerç ek
leştirilecek bir etkinlik olduğunu
ve gösteri yapılacak her yerde
de ülkeleri tanıtıcı envanterlerin
sergileneceği gezici sta ntlar
kuracaklarını anlattı.
ÖZGÜ

G ençlik M erkezi B aşkanı
M ustafa ö z g ü ise konuşm asın
da, üçüncüsü gerçekleştirilen
festivalin her yıl daha nitelikli
hale geldiğini ifade etti.
ö z g ü , bu tü r festivallerin ülke
tanıtım ında önem li yeri
olduğunu söyleyerek, bu tarz
festivallerin yıl içinde devam
etm esi gerektiğini belirtti,
ö z g ü , LTB'nin kültür-sanat

Ç ağdaş Halk Dansları
Derneği Başkanı Tanju Hastunç
önem li olanın kültür dem eklen
ile LTB’nin işbirliğinde gerçek
leştirilen festivalin başarılı
olm ası ve am açlarına ulaş
m aları olduğunu söyledi.
H astunç, festivalin barış dolu
bir ortam da g e ç m e ^ n i dileye-*
rek, ileride de bu tör etkinliklere
katılm ak istediklerini belirtti.
KANOL

H as-Der B aşkanı Kani Kanol
ise, sivil toplum örgütlerine gös
terdiği güven nedeniyle LTB’ye
teşek kür etti ve desteklerinin
devam ını diledi.
’’K IB R IS ” K U ZE Y Mİ G Ü N E Y Mİ

Toplantının sonunda fe stivalin '
broşüründe katılım cı ülkeler
arasında yer alan "K ıbrıs’ ın,
kuzeyi mi G üneyi mi kap
sadığının sorulm ası üzerine
O rganizasyon K om itesi
S özcüsü A li K atipoğlu "Festival
bizim tarafta yapıldığına göre
bizim tarafı kapsıyor. H erhangi
bir şey dü şünerek yapılm adı.
Türkiye C um huriyeti de ya da
ispanya C um huriyeti de yaz- '
m adik" dedi. Bu açıklam a üze
rine basın m ensupları K atipoğlu’na broşürdeki "Çek C um hu
riyeti” yazısını hatırlattı.

