1~'c4iw W -

?ısnh.u 2010 Salı

Halk dansları
için önemli adım
Kıbrıs Türk geleneksel halk dansları ve
müziğiyle ilgili standart ve kriterler oluşturulu
yor... Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu,
Avrupa Birliği Komisyonu ile sözleşme imzaladı
BİR YIL SÜRECEK
ıbrıs Türk geleneksel
Bir yıl sürecek olan proje
halk dansları ve mü
sonucunda, “Halk dansları
ziğiyle ilgili standart
mız" ve "müziklerle" ilgili
ve krilerlenn oluşturulmakta
bir rehber kitap oluşturula
olduğu, bu konuda geliştiri
cak. Kitabın ekinde incelene
len projeyle ilgili sözleşme
cek konu başlıklarından elde
nin Kıbrıs Türk Halk
edilecek sonuçlara göre, halk
Danstan Federasyonu
danslarıyla ilgili kültürel ve
(KTHDF) ile Avrupa Birliği
rilen içeren bir DVD ve gele
Komisyonu arasında Aralık
2009’da imzalandığı bildinldi.
KTHDF’dan yapılan açık
lamada, "Guidance For The
Traditional Folk Dances And
Music"(Gelcnckscl Halk
Danslan ve Müziği Rehberi)
adlı projenin 2009 Aralık
ayında imzalanarak yürür
lüğe girdiği kaydedildi.
Proje özci olarak, KTHDF
tarafından toplanan halk
danslarına yönelik yazılı,
sözel ve görsel kaynaklar ile
halk danslan alanında en
geniş araştırmaları içeren ve
neksel müziklerden oluşan
1980Tİ yıllara ait alan araşbir CD bulunacak.
tırmalannı da kapsayan Halk
Federasyon üyesi dernekSanadan Vakfı (HASDER)’e
lcnn elemanlarından oluştu
ait arşivin incelenmesini içerulacak bir grup, 6 aylık bir
nyor.
40 KİŞİLİK EKİP
eğitimden sonra halk danslan
alanında ilk sertifikalı eğit
OLUŞTURULACAK
menler olarak yetiştirilecek.
İndckslcme, halk danslan
Bu eğitmenler daha sonra öğ
ve müzik kunıllannda bulu
rendiklerini demeklerinde
nan yaklaşık 40 kişilik bilir
uygulamaya koyacak.
kişi ekibi tarafından
ARŞİV
öncelikle eldeki kaynaklar
tasnif edilerek verilcnn sınıf OLUŞTURULACAK
landıracağı projede, sınıf
Halk danslan alanında,
landırılan veri tabanındaki
herkesin kullanabileceği bir
konular, gruplandırılmalanarşivin nüvesi oluşacak.
nın ardından, geleneksel kül Proje so n u cu nda ortaya ko
tür Öğelerine gore rapnrlannulan rehberin c tk ılen m vc
dırılacak.
ülked ek i hnlk dansları çalış

K

G E L E C E K K U ŞA K LA RA
İŞ IK T U T A C A K

Proje kapsamında oluştu
rulacak bir rapor komitesi,
gelecek kuşaklara ışık tuta
cak rehbenn hazırlanması ve
projenin sonuçlandırılma
sında görev alacak Proje çer
çevesinde oluşturulacak
kurul ve kullanıcılara yönelik
eğilim seminerleri de düzen
lenecek.

m aların a k atkısını izleyecek
ve yönlendirici olacak b ir ko
m ite o luşturulacak

Avrupa Birlığı'ndcn sağ
lanacak katkı yanında kendi
imkanlarının da projenin ta
mamlanması için kullanılaca
ğını belirten KTHDF
Başkanı Erdinç Akün, pro
jeyle ilgili olarak Gençlik ve
Kültür dairelerim bilgilen
dirdi

