
MÜZİK BÖLÜMÜ LİSE YAZ TATİLİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

10.ve 11. SINIFLAR 

Sevgili öğrenciler,  

Yaz tatili dönemi için aşağıda sizlere sunacağımız etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. İyi 

tatiller. 

FİLM ÖNERİLERİ 

Keyifle izleyebileceğinizi düşündüğümüz iki müzikal film önerimiz var. SING STREET ve LA LA 

LAND 

 SING STREET 

KONUSU: Conor, problemli bir çocuktur. Ailesiyle birlikte Dublin’de yaşayan delikanlı, yeni 

okuluna uyum sağlamakta sorun yaşar. Öğretmen ve sınıf arkadaşlarından olumsuz davranışlar 

gögren Conor’ın tek sıkıntısı bu değildir. Ailesiyle de kötü bir ilişkisi olan Conor, okul yakınlarında 

gördüğü Raphina’dan hoşlanır. Güzel kızın dikkatini çekmeye çalışan Conor, bunun için müzik 

grubu kurmaya karar verir. Başlarda türlü zorluklar yaşayan Conor ve grup arkadaşları giderek daha 

güzel işler yapmaya başlar. Conor bu sayede amacına ulaşır ve Raphina’nın ilgisini çekmeyi başarır. 

 LA LA LAND 

KONUSU: Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor.Hayatlarında yön bulmaya 

çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün 

kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka 

ilerlemektedir. Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, 

Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir 

rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan 

manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya 

başlayacaktır. Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği bu romantik 

müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı. 

 

KİTAP ÖNERİLERİ 

 Müziğin Kitabı- Ahmet Say  

Kitap Açıklaması 

Bu kitap, müzik bilgisi içinde yer alan temel konuları öğrenmenin kolay ve zevkli öğrenmenin kolay 

ve zevkli olduğunu göstermek için yazıldı. Bu kitabın “kimler için” yazıldığına gelince… Çocuk ya 

da yetişkin, bütün müzikçiler için!.. Müziğe ilgi duyan herkes için…Aslında müzik öğrencileri için 

bir “ders kitabıdır elinizdeki. Ama müzik, sıradan bir “ders” değildir, öncelikle “sevgidir. Sadece 

profesyoneller değil, amatör müzikçiler de sever müziği. Bu sanata ilgi duyan dinleyiciler de… 

Müzik sevgisini derinleştirmek için, onun temel bilgilerine eğilmek gerekmez mi?) Profesyonel bir 

müzikçiden tutun, herhangi bir müziksevere kadar herkes aradığını bulacaktır “Müziğin Kitabı’nda. 

 

 

 

 



 Smetana, Strauss, Debussy, Rossini, Wagner Klasik Müzik Koleksiyonu  

 

Kitap Açıklaması 

 

Bedrich Smetana - Fakirlik, grbet hayatı, kızının ve eşinin ölümü, sağırlık, delilik. Acılarla 

dolu bir yaşam. Eşi görülmemiş bir deha. Bohemya´nın en büyük bestecisi 

Johann Strauss- Müzik tarihine altın harflerle yazılan ölümsüz Mavi Tuna ve İmparator 

Valisinin Yarasa ve Çingene Baron opertlerinin yaratıcısı. Baba Strauss´un en güçlü rakibi. 

Claude Debussy - Müzikte yeni bir çağın kurucusu. Klasik Fransız müziğinin ustalarından, 

Bohem yaşamı, tartışmalı ahlak değerleriyle Çağdaş Müziğin Babası ünvanını hak etmiş bir 

sanatçı. 

Gioacchino Rossini - Farkında olmadan gelecek için müzik yapmış bir besteci, 18. Yüzyılda 

yenilikçi eserleriyle dünyanın gözünü kamaştıran operanın kralı. 

Richard Wagner- Güzel eserler yaratmış, kendini beğenmiş kötü huylu bir adam. Müzik dramı 

adını verdiği sahne eserlerini yaratan usta bir besteci. Siyah bereli romantik. 

 

KONSER ÖNERİLERİ 

 

 Bifo (Borusan Filarmoni Orkestrası) & Cem Yılmaz 

https://jetfilmizle.live/bifo-cmylmz-turkce-dublaj-izle.html 

 

 Fazıl Say- Nazım Oratoryosu - 

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

 

 Deep Purple - Live at Montreux 

https://www.youtube.com/watch?v=XWR0oVi7SmA 

 

 STOMP 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg 

 

 Yo Yo Ma Cello Suites –  

https://youtu.be/Nu9MDqGhIak 
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