
MÜZİK BÖLÜMÜ LİSE ARA TATİL ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

HAZIRLIK VE 9. SINIFLAR 

 

Sevgili öğrenciler,  

Ara tatil dönemi için aşağıda sizlere sunacağımız etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. İyi 

tatiller. 

 

FİLİM ÖNERİLERİ 

Keyifle izleyebileceğinizi düşündüğümüz iki müzikal filim önerimiz var. SCHOOL OF ROCK ve THE 

GREATEST SHOWMAN 

 SCHOOL OF ROCK 

 

KONUSU: Dewey Finn, tüm hayatını Rock müziğe adamıştır. Ancak kimi problemleri ortaya 

çıkmaya başladığında büyük bir hazla bağlı olduğu grubundan yollanır. Bir sürü sıkıntının 

içerisinde bir de karşısına borç problemi çıkınca kendisini bir okulda müzik öğretmeni olarak 

bulur. Bu hayat onun müzisyen kimliğini bambaşka açılardan diriltecektir. 9 yaşındaki bir 

öğrencisi olan Yuki ile bir müzik grubu kurarak yarışmaya katılmaya karar verirler. Günden 

güne kazanacaklarına daha çok inanmaya başlarlar. 

 https://www.filmmodu.org/school-of-rock-turkce-dublaj-izle 

 

 THE GREATEST SHOWMAN-  

 

KONUSU: 12 yaşında askerlere atıştırmalık ve kiraz rumu satarak ticarete atılan doğuştan iş 

adamı P.T. Barnum, 1841 yılında dünyanın daha önce duymadığı bir hayalle yola çıkar; 

dünyanın en muhteşem gösterisini sunmak. Eşinin de desteğiyle tarihin ilk sirkini kurmak için 

işe başlayan Barnum, dünyanın farklı yerlerinde, anomalileri ile yaşamak zorunda kalan kişileri, 

genç yetenekleri ve azimli girişimcileri toplar. Tarihin ilk sirki, İngiliz hükümdarı Kraliçe 

Victoria'nın bile izlemeye geldiği bir Avrupa turnesine uzanacak ve dünyanın show dünyası 

anlayışını kökünden değiştirecektir. 

https://www.filmmodu.org/the-greatest-showman-hd-altyazili-izle 

 

 SİNG STREET- 

 

KONUSU: 

80'lerde Dublin'de yaşayan Conor (Ferdia Walsh-Peelo), yeni geldiği devlet okuluna uyum 

sağlamakta problem yaşayan bir gençtir. ... Bir gün okul yakınlarında gördüğü güzel ve ancak 

mesafeli Raphina'nın (Lucy Boynton) ilgisini çekebilmek için bir müzik grubu kurmaya karar 

verir. 

KİTAP ÖNERİLERİ 

 Uçak notları- Fazıl Say  

 

Kitap Açıklaması- Dünyanın dört bir yanında yüzlerce konser veren, sayısız ödül kazanan, 

eğitmenlik yapan Fazıl Say, yaşayan en ünlü piyanistlerden biri. Mozart, Beethoven, Haydn, 

Bach, yorumladığı sıra dışı performansları bir yana, yaşadığı toprakların müziğinden ve 

https://www.filmmodu.org/school-of-rock-turkce-dublaj-izle
https://www.filmmodu.org/the-greatest-showman-hd-altyazili-izle


kültüründen esinlendiği oratoryoları ve konçertolarıyla da dünya klasik müzik repertuarında yer 

edinmiş bir dünya sanatçısı Say. Ancak piyanistliği ve besteciliği kadar düşünceleriyle de 

gündemde, onun İlgilendiği konularsa epey çeşitli: Kimi zaman Darwin sansürü, kimi zaman 

yerel seçimler, kimi zaman haksızlığa uğrayan ülke aydınları ve sanatçıları, kimi zamansa 

kalbindeki gizli köşe 

 

 

 

 Chopin üzerine notlar- Andre Gide 

 

Kitap Açıklaması- Farklı sanat dallarının büyük ustalarını; benzersiz zenginlikteki müziğiyle 

insan kalbinin gizemli derinliklerine dokunmayı başarmış ölümsüz besteci Chopin'le, Nobel 

ödüllü edebiyat ustası André Gide'i bir araya getiren Chopin Üzerine Notlar, müzik üzerine 

yazılmış en değerli kitaplardan biri kabul edilir. Yapıt, duyarlı bir müzik amatörü olan Gide'in 

içten tepkileri, kişisel yorumu ve tercihlerinin coşkulu bir dışavurumu olma-sının yanı sıra, 

Frederic Chopin'in müzik tarihindeki yerine de ışık tutar  

 

 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. 

 

ETKİNLİKLER 

 İKSVALTKAT tarafından yarıyıl tatilinde güncel sanat, müzik, dans, yaratıcı drama ve kent 

kültürüne odaklanan ücretsiz çevrimiçi atölyeler 6-15 yaş arasındaki katılımcılarla 

gerçekleşecektir. Detaylı bilgiler İKSVALTKAT intagram hesabında. 

 

KONSER ÖNERİLERİ 

 Fazıl Say - Nazım Oratoryosu - 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmg9zmmwrSg&feature=youtu.be 

 

 Yuja Wang : Tchaikovsky's Piano Concerto No. 1 & Encore at Carnegie Hall 

https://www.youtube.com/watch?v=fjQyoD3kGwA&feature=youtu.be 

 

 Schumann Cello Concerto - https://youtu.be/ugnyvfisPZ8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmg9zmmwrSg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fjQyoD3kGwA&feature=youtu.be
https://youtu.be/ugnyvfisPZ8

