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Çanakkale Belediyesi tarafmdan düzenlenen 42'nci Troia Festivalime kat,lan Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları ekibi yurda döndü

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ekibimizle hatıra resmi çekti

Festivalin organizatörü Tunca Yüğniik’e de yöresel hediyelerimiz takdim edildi

Cumhuriyet M eydanındaki gösteriler muhteşemdi

Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları ekibi, Çanakkale Şehitler Abidesinde

İbrahim AKANÇAY
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Çanakkale Belediyesi
tarafından 9-16 Ağustos
tarihleri arasında düzenlenen
42’nci Troia Festivali’ne
katılan, Büyükkonuk
Belediyesi Halk Dansları
ekibi, keklik sürüsünün uçakta
yarattığı anzanın gazabına
uğradı ve rötarlar nedeniyle,
ancak önceki gün sabah
saatlerinde yurda dönebildi.
12 ülkenin 17 ekip ve 750
kişi ile katıldığı festival
süresince çeşitli gösteriler
yanında kültürel ve sportif
etkinlikler de festivale renk
kattı.
Bu yılki festivale ilk kez
katılan KKTC’yi Büyükkonuk
Belediyesi Halk Dansları
Topluluğu temsil etti. 5
müzisyen, 18 oyuncu, 2
eğitmen, 2 idareci, bir veli
temsilcisi ve bir de basın
mensubunun oluşturduğu 29
kişilik ekip festival kortejinde
Çanakkale halkından büyük
ilgi gördü. Festivalin resmi
açılışı ise Troia antik şehrinin
tören yerinde yapıldı.
Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, Vali Süleyman Kamçı
ve bazı milletvekillerinin
katıldığı resmi açılış
gecesinde, “Ben Anadolu”
isimli oyunu ile 4 ’üncü
Homcros şiir ödülünü kazanan
Devlet Sanatçısı Yıldız
Kemer’e ödülü verildi.
Ödül töreni sonrası ekipler
Almanya’dan gelen folk
grubunun konserini izledi.
Festival süresince ekipler
Kepez, Intcpe, Kumkalc ve
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çevrilmedi ve ekiplerin
idarecileri birlikte hatıra resmi
çektiler.
Bazı gecelerde ise ekipler
bayraklan ile yan yana
gösterileri birlikte izlediler.
Alışılmışın dışındaki bu ilgi
ve birliktelik ekibimizde
memnunluk yarattı.

Yunanistan-İskeçe ekibine ekibimizin hediye takdim etmesi
memnunlukla karşılandı ve hatıra resmi alındı
Umurbey beldeleri ile kordon
boyunda halkla birlikte olarak
onlara yöresel halk
oyunlarından en güzel
örnekleri sundular. 13 Ağustos
akşamı ise Çanakkale’de
Cumhuriyet Meydam’nda tüm
ekiplerin geç saatlere kadar
süren gösterilerini 5000
civarında kişi tarafından büyük
bir coşku ile izlendi.
KKTC’yi temsil eden
Büyükkonuk Belediyesi Halk
Dansları ekibinin sergilediği
gelin havası ve orak oyunu
yoğun alkış aldı.
İki yıl önce Büyükkonuk
Belediye Başkanı Raif
Mındık’ın gayreti sonucu
oluşturulan halk dansları
ekibinin kısa sürede KKTC’yi
yurt dışında temsil etme
başarısı göstermesi ise
küçümsenmeyecek bir başarı
olarak nitelendirildi.

Be le d iye b a şk a n ın a
e k ip le r in ziya r e t i
13 Ağustos günü Çanakkale
Belediyesi meclis toplantı
salonunda, ekiplerin Belediye
Başkam Ülgür Gökhan’a
ziyaretleri gerçekleştirildi.
ikişer oyuncu, eğitmen ve
idarecilerden oluşan gruplar
başkana nezaket ziyaretinde
bulunarak ülkelerinden
getirdikleri hediyeleri takdim
ederek hatıra resmi çektiler.
Başkan Ülgür de konuk
ekiplere seramik Truva atı
minyatürü ve belediyenin
ambleminden oluşan hediye
paketi ile tanıtım C D ’si hediye
etti. Törende bir konuşma
yapan Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, 42 ’nci Uluslararası
Troia Festivali’nin,
“kültürlerin dansı” temasıyla
yapıldığım söyleyerek, şöyle
konuştu:

TC-KKTC ve Yunan bayraklarının törenlerdeki birlikteliği
giizel bir tablo oluşturdu
“Festivale katılan grupların
kendi yöre ve ülkelerinin
kültürlerini sergilemesini, barış
için çok önemli bir adımdır.
Ülkeleri arasında çelişki
yaşayan insanlar burada
kültürel alanda birlikte
olabilme güzelliğini yaşıyor.
Kültürler yoluyla, ülkeler
arası barışa katkı vereceğimizi
umuyoruz.” Ekibimiz daha
sonra festivalin
organizasyonunu
gerçekleştiren Tunca
Yüğnük’e de çeşitli hediyeler
takdim etti.
Bü yü k g öst e r i
Festivale katılan 12 ülkeden
17 ekip aynı akşam
Cumhuriyet M eydanı’nda
oluşturulan sahnede izleyicileri
ile buluştu. Muhteşem bir
gösteri sunan ekipleri 5000
civarında kişi büyük bir coşku

ile izledi. İkinci kez yurt dışı
etkinliğine katılan ekibimiz
Büyükkonuk Belediyesi Halk
Dansları Topluluğu bu
muhteşem gösteriden alnının
akı ile çıkmasını bildi ve
büyük ilgi gördü. Gece
esnasuıda ekipler ülkelerini
tanıtıcı hediye ve broşürleri
birbirlerine takdim ederek
sıcak kaynaşma sağladüar.
Yu n a n e k ib in d e n
b e k le n m e d ik ilgi
Festivale Yunanistan'ın
İskeçe kentinden katılan halk
danstan topluluğuna
ekibimizin hediye vemıe talebi
beklenenin aksine büyük ilgi
ve memnunluk gördü.
Kısa sürede ekibimizle
kaynaşan Yunan ekibinin
idarecileri, onlan hediye
yağmuruna tuttu. Birlikte
fotoğraf alma istekleri de geçi .
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Ça n a k k a le Şe h it le r
Ab id e sin i z iy a r e t
Ekibimizin Çanakkale
Şehitler Abidesi ile diğer
şehitlikleri ziyaret etme talebi
belediye başkanı tarafından
memnunlukla karşılandı ve
tahsis edilen minibüsle
pazartesi günü Şehitler
Abidesi, Anzak Koyu, 57’nci
Alay Şehitliği, Conkbayır
bölgesi ile diğer tarihi yerler
gezildi.
Ekibimizi 10 gün süreyle bir
an olsun bile yalnız
bırakmayan Çağdaş Aydın ve
Miray Erdil isimli iki genç
rehber de, KKTC ekibi
üzerinde olumlu izlenimler
bıraktı. KK TC’yi temsilen
Çanakkale Uluslararası 4 2 ’nci
Troia Festivali'ne katılan
Büyükkonuk Belediyesi Halk
Danslan Topluluğu, perşembe
günü sabah saatlerinde rötarlı
olarak yurda döndü.
Belediye Başkam Raif
Mındık gazetemize yapuğı
değerlendirmede önce ekibini
ve eğinnenlerini kısa sürede
gösterdikleri bu başarıdan
dolayı kutladı. Ayrıca
kendilerine katkı sağlayarak
destek veren tüzel ve özel
kişiler yanında kurum ve
kuruluşlara da teşekkür etti.

