Şef: CEM MANSUR

2013 FAALİYET RAPORU

1. TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI HAKKINDA
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2007 yılında, türünün ülkedeki ilk örneği olarak Cem Mansur
tarafından kuruldu.
Ülkenin tüm konservatuarlarından her yıl sınavla seçilen 16-22 yaşları arasındaki 100 müzisyen
her yaz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde üç haftalık bir hazırlık dönemi sonrasında
Türkiye ve yurtdışında bir dizi konser vermektedir.
Orkestra, çağımızın en büyük piyanistlerinden Murray Perahia ile İstanbul’da 2007 yılında verdiği
ilk konserin ardından Salvatore Accardo, Shlomo Mintz ve Natalia Gutman gibi büyük isimlerle
de Avrupa’nın önemli konser salonlarında sahneye çıktı.
2008 yılında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ilk yurtdışı turnesine çıktığında Berlin başta
olmak üzere Almanya’nın önde gelen merkezlerindeki dinleyiciler bu genç müzisyenlerin teknik
düzeylerine ve şaşırtıcı enerjilerine tanık oldular.
İki yıl sonra orkestra yeniden Berlin’deydi ve aynı yaz Roma’nın ünlü salonu Sala Santa Cecilia’da
başarılı bir konser verdi.
2011 yılında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, aralarında Viyana’da Konzerthaus, Linz’te
Brucknerhaus (ünlü Brucknerfest dahilinde), Essen Filarmoni ve sezon açılışını yaptığı
Bayer/Leverkusen konserlerinin de olduğu önemli sezon ve festivallerde sahnedeydi.
Bavarya’daki “Uluslar Festivali”ndeki konseri, festival boyunca dünyanın önde gelen klasik müzik
radyolarından Bayerischer Rundfunk’un yayınladığı tek etkinlikti.
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Türkiye Gençlik Filarmoni Oda Orkestrası, Sayın Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün himayesinde, Amsterdam’da Kraliçe Beatrix ve seçkin bir davetli topluluğu için
özel bir konser verdi.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2012 yılının Eylül ayında, Beethovenfest’in dört gün
boyunca konuğu olduğu Bonn’da, Bozar sezonu dahilinde Brüksel’de, Amsterdam, Lahey ve
Berlin’de konser ve kültürel entegrasyon seminerleri içeren “Başkentler Turnesi”ne çıktı.
Deutsche Welle Radyosu orkestranın Almanya’da sürekli takipçisiydi ve bir CD’sini yayınladı.
Müziğin sosyal gücüyle ilgili çalışmalar orkestranın kuruluşundan beri etkinliklerinin ayrılmaz bir
parçası olmuştur. Bunların başında gelen “Demokrasi Laboratuarı”nda Cem Mansur, orkestra ve
dinleyicileri orkestra metaforuyla, birlikte yaşam, liderlik, sorumluluk ve toplumsal barış
konusunda renkli bir yolculuğa çıkarmaktadır.
2013 yazında İtalya’nın önde gelen festivallerini kapsayan turnesini başarıyla tamamlayan Türkiye
Gençlik Filarmoni Orkestrası, Roma, Floransa, Verona gibi önemli merkezlerde, Türk gençliğinin
adını Berlin Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklarla aynı afişte bir araya getirmiştir.

2. ORKESTRANIN ÇALIŞMALARI VE 2013 YILI ETKİNLİKLERİ
2.1.2013 YILI ORKESTRASI
10 farklı üniversite ve konservatuvarda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın
2013 yılı seçmeleri sonucunda 80 kişilik orkestra oluşturulmuştur. Oluşturulan 80 kişilik gençlik
orkestrasının okul, sınıf, enstrüman, yaş durumu vb. sayılarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
ÜNİVERSİTE
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Santa Cecilia Konservatuvari
Moscow State Tchaikovsky Conservatory
Ankara devlet opera balesi
Toplam

1
12
14
18
7
7
6
3
6
2
1
1
2
80

SINIF
Lise 2
Lise 3
Lise 4
Lisans 1
Lisans 2
Lisans 3
Lisans 4
Mezun
Yüksek Lisans
Toplam

5
13
3
20
12
9
9
7
2
80

KIZ/ERKEK
Erkek
33
Kız
47
Toplam
80
YAŞ DURUMU
16
3
17
10
18
6
19
19
20
15
21
13
22
3
23
4
24
4
25 +
3
Toplam
80

ENSTRÜMAN
Fagot
Flüt
Keman
Klarnet
Kontrbas
Korno
Obua
Trombon
Trompet
Viyola
Viyolonsel
Vurmalı Çalgılar
Toplam

3
3
26
3
7
5
3
3
3
10
10
4
80

2.2.2013 YILI PROVALARI VE SOSYAL ÇALIŞMALAR
2013 yılı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
prova ve sosyal çalışmaları 15 – 31 Ağustos
2013 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiştir. Genç müzisyenler Cem
MANSUR şefliğinde ve farklı enstrüman
gruplarını çalıştıran; Tayfun BOZOK, Derya
BOZOK ve Gültekin ULUTAŞ’ın eğitmenliğiyle 3
haftalık prova dönemini yoğun bir çalışma
temposu neticesinde tamamlamışlardır.

3. 2013 YILI TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI KONSERLERİ
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Aya İrini’de gerçekleştirdiği
konserin ardından İtalya Turnesi’ne çıkmıştır. İtalya Turnesi’nde sırasıyla; 7 Eylül 2013 tarihinde
Ravello Festivali Konseri’ni, 9 Eylül 2013 tarihinde Taormina Festivali Konseri’ni, 12 Eylül 2013
tarihinde Roma Sala Santa Cecilia Konseri’ni, 13 Eylül 2013 tarihinde Floransa Konseri’ni, 14
Eylül 2013 tarihinde Forli Konseri’ni, 16 Eylül 2013 tarihinde Padova Konseri’ni ve 17 Eylül 2013
tarihinde Verona Konseri’ni gerçekleştirerek İtalya Turnesi’ni tamamlamıştır.

3.1.2013 TURNE REPERTUVARI







Beethoven – Keman Konçertosu Leonora Uvertürü (no.3)
Brahms – 1. Senfoni
Kodaly – Galanta Dansları
Rossini – William Tell Uvertürü
Tüzün – Esintiler
Verdi – Macbeth Bale Müziği

3.2.AYA İRİNİ KONSERİ - İSTANBUL
Türkiye
Gençlik
Filarmoni
Orkestrası, 6 - 18 Eylül 2013
tarihleri
arasındaki
“İtalya
Turnesi” öncesinde ilk kez Aya
İrini’nin büyülü atmosferinde
sahneye çıktı. Dünyaca ünlü
keman virtüözü Shlomo Mintz’e
eşlik ederek sanatseverlere
unutulmaz bir müzik şöleni
yaşatan orkestra, seyircilerin
dakikalarca süren alkışlarıyla
sonlanan konser ile turneye
görkemli bir açılış yaparak
başlamış oldu. Bu konserde orkestraya, Türkiye’e müziğin sosyal rolü ile ilgili en heyecan verici
projesi “Barış İçin Müzik” Vakfı orkestrası da katıldı.
3.3.RAVELLO FESTİVALİ KONSERİ
Avrupa’nın
en
köklü
festivallerinden Ravello Festivali,
dünyanın önde gelen sanatçılarını
sihirli bir mekanda, en seçici
müzikseverlerle
biraraya
getirmektedir. Türkiye Gençlik
Filarmoni Orkestrası konseri, Türk
gençliğinin Italya turnesinde ayakta
alkışlandığı ilk etkinlik olmuştur.
3.4.TAORMİNA FESTİVALİ KONSERİ
Sicilya’daki Taormina antik tiyatrosu,
prestijli Taormina Festivali’ne ev
sahipliği
yapmaktadır.
Etna
yanardağının yamacındaki tiyatroda
büyük beğeni kazanan gençlerimiz,
2014 yılında 10 gün boyunca
festivalin yerleşik orkestrası olmak
için davet edilmiştir. Bir Türk
orkestrasının önemli bir Avrupa
festivalinde bu konuma davet
edilmesi bir ilktir.

3.5.ROMA SALA SANTA CECILIA KONSERİ
Turnenin üçüncü durağı, dünyanın
önde gelen çağdaş senfonik
salonlarından Roma’daki Sala
Santa Cecilia’daydı. Bu, Türkiye
Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın
bu önemli salona, 2010 yılındaki
konserinden
sonraki
ikinci
davetiydi.
Gerçek
kamuoyu
önderleri ve müzik takipçilerinin
izlediği konser, 2014 yılında
İtalya’nın AB başkanlığı süresince
yapmak istediğimiz etkinliklere
muhteşem bir zemin hazırlamış
oldu.
3.6.FLORANSA KONSERİ
İtalya’nın kültür başkentlerinden Floransa’daki
konser, izleyenleri büyüledi ve düzenli müzik
takipçileri orkestraya hayranlıklarını tekrar tekrar
dile getirdiler. Floransa konseri aynı zamanda
genç sanatçılarımızın bu şehrin büyük kültür
birikimiyle yüz yüze gelme fırsatıydı.

3.7.FORLI KONSERİ
Emilia – Romagna Festivali,
bölgenin
tüm
şehirlerine
yayılan bir etkinlik. Türkiye
Gençlik Filarmoni Orkestrası
konseri,
Forli’nin
tarihi
katedralindeydi.
Festival
yönetimi,
gençlerimizin
performansının,
İtalya’nın
yerleşik
profesyonel
orkestralarının birçoğundan ne kadar daha üstün olduğu izlenimini dile getirdi. Bu gözlemlerini,
Varşova’daki Penderecki Festivali boyunca tekrar ettiklerini duymak proje yönetimimizi ve
gençlerimizi özellikle mutlu etti.
3.8.PADOVA KONSERİ
Turnedeki diğer konserler gibi
tamamen dolu bir salona
verilen Padova Konseri, dünya
yıldızlarını ağırlayan Pollini
Oditoryumu’nda gerçekleşti.
Israrla
talep
edilen
bis
parçalarının Türk ve İtalyan
bestecilerine
ait
olması
konserin sonundaki atmosferi
unutulmaz kıldı.

3.9.VERONA KONSERİ
Verona’nın
tarihi
Teatro
Filarmonico Salonu’nun sezon
afişinde
Türkiye
Gençlik
Filarmoni Orkestrası, Berlin
Filarmoni ve diğer dünya
orkestralarıyla yan yanaydı.
Turneyi parlak bir şekilde bitiren
bu konserin sonunda, tamamen
dolu
salon
gençlerimizin
sahneden ayrılmalarına adeta
izin vermedi.

3. PROJENİN TÜRKİYE TANITIMINA KATKISI
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, yurtiçinde bir eğitim ve toplumsal bilinçlendirme projesi
olmasının yanısıra, yurtdışında da ülkemiz için eşsiz bir tanıtım aracıdır.
Geçmişte, “Türkiye tanıtımı” adına yapılan, ve masrafların tümünün T.C. devleti tarafından
karşılanarak davetlilere verilen konserlerin aksine, bu projenin yaklaşımı, önde gelen konser
sezonları ve festivallere davet edilerek, gidilen ülkenin sürekli müzik dinleyicisine ve kamuoyu
önderlerine doğrudan hitap etmektir. Böylece, Türkiye’nin çağdaş yüzünü zaten tanıyanlara
değil, ülkemizi bu yönüyle tanımayanlara, uygarlık değerlerinin en etkili taşıyıcısı olan çoksesli
müzik konusunda gençlerimizin en yüksek uluslararası düzeye ulaşabildiklerini göstermek
mümkün olmaktadır. Türkiye’nin “Avrupalı’lığı” ile ilgili en küçük önyargısı olanların görüşlerini
en etklili ve en hızlı şekilde değiştiren, Türk gençlerinin, dünyanın önde gelen topluluklarıyla aynı
sahnelerde ve aynı festivallerde, aynı yüksek standartlara tabi tutuldukları ortamlarda ayakta
alkışlanmalarıdır.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın bu turnesi, yalnızca tanıtım açısından
değerlendirildiğinde bile, amaca en hızlı, hesaplı ve etkili bir şekilde ulaşmanın yolu olduğunu
göstermiştir. İtalyan Basını’nda Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile ilgili çıkan haberler de
bunu doğrular niteliktedir.
Blog Sicilia
“Bellini Festivali, Mintz Taormina’yı büyüledi”
Ünlü kemancı Shlomo Mintz ve prestijli Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, beşinci Bellini
Festivali’nin kapanış konserini başarıyla verdi. Dinleyiciler, Beethoven’in konçertosu sonunda
Mintz’i on dakika boyunca alkışladı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası da uluslararası
sahnelerde dinleyicileri büyüleyen olağanüstü profesyonellik ve disiplinlerini bir kez daha
kanıtladı. 16-22 yaşları arasındaki 100 yetenekli genç, orkestranın kurucusu Cem Mansur’un
yönetiminde Bellini’nin “Norma” ve Rossini’nin “Guiglielmo Tell” uvertürlerini, Verdi’nin
“Macbeth” bale müziğini, Kodaly’nin “Galanta Dansları”nı ve Türk bestecisi Tüzün’ün eserlerini
seslendirdi.

Tempo Stretto/Messina
“Kemancı Shlomo Mintz ve Türkiye Gençlik Orkestrası’nın büyük başarısı”
Beşinci Bellini Festivali’nin en beklenen konserlerinden biri Pazartesi günü gerçekleşti. Lorin
Maazel’in yönetiminde tüm senfonilerinin seslendirildiği 2009 festivalinde başlayan Beethoven
çizgisi, keman konçertosuyla sürdü.
Bellini’nin “Norma” uvertürüyle başlayan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, büyük çeşitlilik
gösteren program boyunca her stilin hakkını verdi. Orkestra, Verdi, Rossini, Kodaly ve Tüzün’ün
eserlerinde Maestro Cem Mansur’un yönetiminde, ünlü salonlarda alkışlanan müthiş beceri,
disiplin, heyecan ve enerjisini gösterdi.
İl Giornalde di Vicenza - VERONA
“Türkiye Filarmonisi, Beethoven’i yücelten gençlik heyecanı”
Çok özel ve mükemmel bir konser. Tamamen dolu bir Teatro Filarmonico’da genç müzisyenler ve
büyük kemancı Shlmo Mintz, Mansur’un muhteşem yönetiminde eserleri şiirsellik ve virtüozlukla
donattılar.
Teatro Filarmonico’nun sahnesinde “Genç Türkler.” Italya’nın günlük siyaseti hakkında hastalıklı
bir talk-show’dan sözetmiyorum. Burada incelik, çalışma ve tutku, bir senfoni orkestrasının
mikrokosmosunda heyecanla birarada. Bu genç Türkler, bizim buralarda bu sıfattan anlaşılanın
aksine, gerçekten gençler. 18,20, en fazla 22 yaşındalar. Evrensel müziğin aracılığıyla dünya
vatandaşılar. Sade, tutkulu ve çekiciler. Engin uluslararası deneyimi olan Cem Mansur tarafından
kurulan orkestra, gelenekten beslenen ama onunla yetinmeyen gençlik orkestralarının dünyanın
her yanında müziğin tadı, tuzu olduğunu hatırlatıyor. Gittikçe artan bir şekilde dünya
sahnelerinin büyük isimleri gençlerin yanında yer alıyorlar. TGFO, Italya turnesinin son durağında
dopdolu bir salon ve meraklı bir dinleyici kitlesinin önüne büyük kemancı Shlomo Mintz ile çıktı.
Mintz, Beethoven konçertosunun sonunda, onu alkışlayan dinleycilerden çok, alkışlara katılan
genç müzisyenleri kutladı ve onlarla şakalaştı. Dolu ve ilginç bir program dinledik. Beethoven’in
eserlerinden oluşan ilk yarı, (muhteşem “Leonora” uvertürü ve konçerto) ve daha eklektik bir
eser seçimini yansıtan ikinci yarı. Konçertoda Mansur ve Mintz, eserin lirik özelliklerini
vurgulayan geniş bir tempoyu tercih etti. Gerektiği kadar dolgun bir sesle eşlik eden orkestrada
yoğun ve içe dönük güzel bir renkle çalan yaylılar ve gerektiğinde öne çıkan nefesli soloları
(özellikle solistle başarılı diyaloğunda Fagot) dikkat çekti. Bu yorum, uvertürdeki sert ama çok
cazip bir enerjiyle tezat oluşturdu.
İkinci yarıda sahne tamamen, tüm gruplara öne çıkma fırsatı veren eserler sayesinde (kızların
çoğunlukta olduğu) genç Türklerindi. Tüzün’ün Süiti, iki dünya savaşı arası Alman müziğinin
etkilerini yerel renkler ve Akdeniz duyarlılığıyla biraraya getirişiyle ilginçti.
Kodaly’nin “Galanta Dansları”ndaki kusursuz beraberlik, parlak renklerle tamamlanmıştı.
Mansur sıradışı ama etkili vücut diliyle bütün programı dikkat ve titizlikle yönetti ve bu müthiş
projenin oluşmasının temelindeki teknik ve müzikal çalışmayı ortaya koydu. Bir alkış yağmuruna
cevap bis olarak çalınan, Verdi’nin Macbeth dans müziği idi.

La Reppublica
“Genç Türkler Italya’yı fethetti”
Genç Türkler derken, Sultan Abdülhamid’i deviren modernlik yanlılarından sözetmiyorum. Bu
“devrimciler”, ciddi ama samimi yüzleriyle 100 gençten oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası’nın üyeleri. Orkestranın şefi Cem Mansur’un idealine göre bu genç orkestranın bir
“Demokrasi Laboratuarı” olması gerekiyor. Gençler, 12 gün boyunca Italya’yı baştan başa
geçerken, büyük disiplin ve heyecanlarıyla dinleyicileri etkilediler. Turnenin doruk noktası
Roma’da Parco della Musica’nın, büyük salonundaydı. Orkestranın seçkin konuğu, ünlü kemancı
Shlomo Mintz idi. Genç müzisyenler onun olgun ve sağlam kemancılığına tanık oldular.
Mansur’un aldığı rahat tempo, müziğin şiirsel derinliğine hizmet etti. Genç müzisyenler,
Brahms’ın Birinci Senfonisinde, şaşırtıcı bir lirisizm gösterdiler.
İl Tempo
“Genç Müzisyenlerden Alınacak Dersler”
Bugünlerde İtalya turnesinde olan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın başarısının sırrının
ipucu, topluluğun biyografisinde var. Birlikte müzik yapma yoluyla kazanılacak toplumsal ve
kişisel gelişim, kendini bir ”Demokrasi Laboratuarı” olarak gören orkestrada son derece belirgin.
Büyük çeşitlilik gösteren repertuarında tecrübesini Roma’nın Santa Cecilia salonunda gösteren
orkestra, Shlomo Mintz’e, Beethoven Konçertosu boyunca konsantrasyon ve disiplinle eşlik etti.
Rossini’nin en senfonik uvertürü “Guglielmo Tell”, büyük beceriyle icra edildi. Gençler, büyük
zorluklar içeren Brahms’ın Birinci Senfonisi’nin üstesinden çoşkuyla geldiler.

4. PROJENİN 2013 YILI DESTEKÇİ VE SPONSORLARI

Katkılarından dolayı T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu’na teşekkürlerimizi sunarız.

