Bilfen öğrencilerinden muhteşem konser
Bilfen Antalya Okulları’nın sanatçı öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerine verdiği muhteşem konserle
“Yaza merhaba” dedi. Konserde dillere pelesenk olan klasik şarkılarla nostalji yaşayan izleyiciler,
öğrencilere eşlik eden sanatçı Eda Özülkü ile coştu.

Bilfen Antalya İlköğretim Kurumları’nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Yaza Merhaba
konseri bu yıl ilk kez dün akşam Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda düzenlendi.
Öğretmen ve ailelerine muhteşem bir konser veren Bilfen öğrencileri, sergiledikleri performans ve
yetenekleriyle göz doldurdu. Hem göze hem de kulağa hitap ederek izleyenlere keyif dolu anlar
yaşatan öğrencileri izleyenler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başdanışmanı
avukat Cansel Tuncer, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ve Batı Akdeniz
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan da yer aldı.

BOL BOL ALKIŞ ALDILAR
Yaza merhaba konserinde Bilfen’in sanatçı öğrencileri yeteneklerini ortaya koydu. Yoğun katılımla
gerçekleşen konserde keman, yan flüt, obua, saksafon ve gitarlardan oluşan 40 kişilik orkestra ile
135 kişiden oluşan koro; Bilfen Okulları müzik öğretmeni sanatçı Eda Özülkü’ye eşlik etti. Küçük

kemancıların açılışını yaparak dans grubunun sergilediği performansla göz dolduran konserde
öğrenciler, izleyenlere müzik ve sanat dolu bir gece yaşatarak bol bol alkış aldı. Sahne gösterileri
ve dans performanslarıyla izleyenlerin tam not verdiği konserde 4 ve 5’nci sınıf koro öğrencilerinin
seslendirdiği şarkılara 4’ncü sınıftan itibaren müzik derslerinde enstrüman eğitimi almaya
başlayan 5, 6 ve 7’nci sınıf orkestra öğrencileri eşlik etti. 2, 4 ve 5’nci sınıflardan oluşan küçük
kemancılarda sahnedeki yerini aldı.

KEYİF DOLU ANLARIN TADI ÇIKARILDI
Gecede Bilfen Okulları Müzik Öğretmeni ve sanatçı Eda Özülkü ile Bilfen Okulları müzik
öğretmenleri; öğrencilerin Türk ve dünya klasiklerinden oluşan repertuarında yer alan Söyle
Canım, Bu Ne Dünya Kardeşim, Sev Kardeşim ve Hayat Bayram Olsa isimli şarkılara eşlik etti.
Muhteşem konserle coşan izleyiciler de zaman zaman söyleyerek zaman zaman da alkışlarla
ritim tutarak keyif dolu anların tadını çıkardı. Bol bol fotoğraf ve video çekerek de muhteşem
konseri ölümsüzleştirdiler.

“BİLFEN AİLESİNDE BULUNMAKTAN MUTLUYUM”
Konserin sonunda kendisinin de Bilfen mezunu ve çocuklarının da Bilfenli olduğunu belirten
müzik öğretmeni ve sanatçı Eda Özülkü, sanata ve sanatçıya büyük önem veren Bilfen ailesinde
yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Öğrenciler tarafından Özülkü’ye çiçek verildi.
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