
ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 

 Basit ses düzenlemeleri ile kendi müziğini yaratma. Çeşitli vocal simple seslerden 

oluşan denemeler yaparak çok sesliliğin farkına varabilir kendi üretimlerinizi 

gerçekleştirebilirsiniz 

https://www.incredibox.com/demo/ 

 Dallas Senfoni Orkestrası resmi web sayfasında bulunan etkinliklere katılabilir, müzik 

alanında farklı deneyimleri yaşayabilirsiniz 

https://www.mydso.com/dso-kids 

 

FİLİM ÖNERİLERİ 

Keyifle izleyebileceğinizi düşündüğümüz iki müzikal filim önerimiz var. 50 Cesur Kemancı 

ve Once 

 50 CESUR KEMANCI  

KONUSU: Genç müzik öğretmeni Roberta (Meryl Streep) Harlem\'deki fakir çocuklara 

müziğin güzelliklerini ve viyolin çalmayı öğretmeyi amaçlayan idealist bir kadın. 

Mücadelesi sırasında elinde ne varsa kaybeden Roberta, tutkuyla inandığı müzik 

sayesinde inanılmaz olaylar yaşıyor- https://720p-izle.com/izle/altyazi/music-of-the-

heart.html 

 ONCE  

KONUSU: Yönetmenliğini ve senaristliğini John Carney'in 

üstlendiği müzikal romantik dram türündeki 2007 yapımı İrlanda filmi. Başlıca 

rollerini Glen Hansard ile Markéta Irglová'nın paylaştığı film, Dublin'de sokak 

müzisyenliği yapan biriyle karşılaşan göçmen bir kızın birlikte çalışarak bir albüm 

çıkarma sürecini konu almaktadır.-https://www.filmmodu.org/once-altyazili-izle 

 

KİTAP ÖNERİLERİ 

 Müzik Satan Çocuklar- Yalvaç Ural 

Kitap Açıklaması Ural, bu kitabında para kazanmak için keman çalan Sali'nin öyküsü 

şiirsel bir dille anlatıyor. Yalvaç Ural bu kitabıyla, 1979 yılında, “Uluslararası Çocuk 

Kitapları Fuarı”nda Şiir Birincilik Ödülü aldı. Daha sonra, kitap birçok dünya diline 

çevrilip, çocuk dergilerinde tefrika edildi. Makedonya’da yardımcı ders kitabı olarak 

okutuldu. Ayrıca dünyada Çingenece basılan ilk çocuk kitabı özelliğine de sahip. 

Polonyalı çocuklar da “Müzik Satan Çocuklar”ı ve Yalvaç Ural'ı çok sevmişler. O 

denli çok sevmişler ki, 1986 yılında onu, “Polonya Gülümseme Nişanı” ile ve 

“Şövalyelik” unvanıyla ödüllendirdiler. Müzik Satan Çocuklar, bu günlerde Macar 

çocuklarla da tanışmaya hazırlanıyor. 

 Müziğin Öyküsü- Stefano Catucci  

Kitap Açıklaması 

-İlk müzik enstrümanlarından en modern tekniklere kadar uzanan, resimlerle 

zenginleştirilmiş bir rehber 

-Müziğin toplumlarda geçirdiği evrim: Tarih Öncesinden günümüze, 

-Doğu'nun ve Batı'nın müzikal gelenekleri 

-En büyük besteciler, en virtüöz müzisyenler ve en meşhur besteler 

 

KONSER ÖNERİLERİ 

 Michel Petrucciani Trio - Live in Concert (1998) 

https://www.youtube.com/watch?v=cvrP-WtHu-U&feature=youtu.be 

 

 Rachmaninoff: Piano Concerto no.2 op.18 - Anna Fedorova - Complete Live 

Concert - https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w&feature=youtu.be 
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