Şef: CEM MANSUR

2017 YILI FAALİYET RAPORU

1) TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI HAKKINDA
Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışmaya imza atan Sabancı Vakfı, Türkiye Gençlik
Filarmoni Orkestrası’nın da kuruluşunun gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Orkestra, Ana Destekçisi olan
Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla her yıl ülkenin tüm konservatuarlarından seçilen sayıları 85-100 arasında
değişen genç müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşturulmaktadır.
2007 yılında, türünün ülkedeki ilk örneği olarak Cem Mansur tarafından kurulan ve 16-22 yaşları arasındaki
müzisyenlerden oluşan orkestra, 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 verdiği ilk konserin ardından
Salvatore Accardo, Shlomo Mintz, Kristof Barati, Alice Sara-Ott ve Natalia Gutman gibi büyük isimlerle de
Avrupa’nın önemli konser salonlarında sahneye çıktı.
Viyana, (Konzerthaus) Berlin (Konzerthaus, 2008, 2010, 2015), Roma (Sala Santa Cecilia, 2010, 2013, 2014),
Milano (Auditorium), Linz (Brucknerfest), Bonn (Beethovenfest), Amsterdam, Budapeşte, Prag (Smetana
Hall), Bratislava, Brüksel (Palais des Beaux Arts), Verona (Teatro Filarmonico), Ravello,
Floransa, Bologna, Essen, Dortmund, Lizbon, Madrid gibi merkezlerin en prestijli festival ve konser
sezonlarında dünyanın önde gelen orkestralarıyla aynı afişi paylaşan genç müzisyenler, dinleyicileri teknik
düzeyleri ve şaşırtıcı enerjileriyle büyülediler.
Bayerischer Rundfunk, Deutsche Welle ve Slovak radyoları tarafından konserleri kaydedilen ve yayınlanan,
dünyanın önde gelen kültür/sanat kanallarından Arte TV’de bu yıl Berlin konseri yayınlanan TUGFO,
müziğin sosyal yönüyle ilgili çalışmalar da yapmakta, özellikle “Demokrasi Laboratuarı”nda Cem Mansur,
orkestra ve dinleyicileri orkestra metaforuyla, birlikte yaşam, liderlik, sorumluluk ve toplumsal barış
konusunda renkli bir yolculuğa çıkarmaktadır. Bu etkinlik,yurtdışında da ilk kez 2014 yılında “Berlin ve
İstanbul’un Kardeş Şehir” olmasının 25. yılı kutlamaları kapsamında Berlin’de de gerçekleşmiştir.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2014 yazında Sicilya’da Taormina Festivali’nin yerleşik orkestrası
olarak “Tosca” operası temsillerinde ve 2015 yılının Ocak ayında ise Royal Opera House “La Boheme”
prodüksiyonunda görev almıştır. Bu iki prodüksiyonda genç müzisyenlere ancak karyerlerinde birkaç yılı
geride bıraktıktan sonra edinebilecekleri bir deneyim yaşatılmıştır.
2010 ve 2012 yazlarında orkestranın 35 üyesi Ermenistan’dan gelen genç müzisyenlerle birlikte “Bizi
Birleştiren Müzik” adıyla Türkiye-Ermenistan Gençlik Orkestrası’nı kurmuş ve İstanbul ve Berlin’de
konserler vermiştir. Ayrıca TUGFO üyeleri her yıl Türk/Yunan Gençlik Orkestrası’nda yer almaktadır.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası; Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı çatısı altında faaliyetlerini
yürütmekte olup, “Avrupa Ulusal Gençlik Orkestraları Federasyonu” tam üyesidir.
www.genclikfilarmoni.org

2) ORKESTRANIN ÇALIŞMALARI VE 2017 YILI ETKİNLİKLERİ
2.1.

2017 YILI ORKESTRASI

12 farklı üniversite ve konservatuvarda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın 2017 yılı
seçmeleri sonucunda 79 kişilik orkestra oluşturulmuştur. Oluşturulan 79 kişilik gençlik orkestrasının okul, sınıf,
enstrüman, yaş durumu vb. sayılarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI 2017 KAZANAN İSTATİSTİKLERİ
ÜNİVERSİTE
Anadolu Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yurtdışı Diğer Üniversite
Toplam

2.2.

SINIF
5
4
3
14
15
6
5
11
6
6
1
3
79

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

10
23
18
4
2
5
6
9
2
79

2017 YILI PROVALARI VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

2017 yılı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası prova ve
sosyal çalışmaları 8 –25 Ağustos 2017 tarihleri arasında
Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Genç
müzisyenler Cem MANSUR şefliğinde ve farklı enstrüman
gruplarını çalıştıran; Ksenija Zazevid ve Gültekin ULUTAŞ’ın
eğitmenliğiyle yaklaşık 3 haftalık prova dönemini yoğun bir
çalışma temposu neticesinde tamamlamışlardır.

KIZ/ERKEK
Erkek
30
Kız
49
Toplam
79
YAŞ DURUMU
15
2
16
3
17
10
18
4
19
14
20
14
21
20
22
6
23
3
24
2
28
1
Toplam
79

ENSTRÜMAN
Keman
26
Arp
1
Fagot
3
Flüt
3
Klarnet
3
Kontrbas
6
Korno
5
Obua
3
Trombon
3
Trompet
3
Tuba
1
Viyola
10
Viyolonsel
8
Vurmalılar
4
Toplam
79

3) 2017 YILI TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI KONSERLERİ
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2017 yılı turnesi konserlerinde aşağıdaki eserleri icra etmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strauss: Don Juan Senfonik Şiiri
Dvorak : Senfonik Çeşitlemeler
Rahmaninof: 3ncü Piyano Konçertosu
Borodin: Orta Asya Steplerinde
Çiçek/Manav: “Haydar Haydar”
Verdi: Uvertür: “La Forza del Destino”
Çaykovski: Keman Konçertosu
Bizet: Arlésienne süitinden seçmeler

3.0. TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI 11. YILI KONSERLERİ
Kuruluşundan (2007) bu yana Türkiye’deki genç müzisyenlerin geleceğine ışık tutan, ülkemizin en heyecan
verici kültürel ihracı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 11inci yılını başarıyla geride bıraktı.
Her yaz olduğu gibi 2017 sezonu da, tüm konservatuarlarımızdan seçilen pırıl pırıl müzisyenlerin Sabancı
Üniversitesi’nde bir araya gelmesiyle başladı. Başta Sabancı Vakfı ve tüm diğer sponsorların desteği, şef
Cem Mansur ve grup çalıştırıcıları Gültekin Ulutaş ile Ksenija Zazevic ve organizasyon komitesinin etkili
çalışmaları sayesinde ortaya çıkan orkestra, Zorlu PSM’de 2200 kişilik dopdolu bir salona verdiği konserden
sonra yine Avrupa’nın önemli salon ve festivallerini kapsayan turnesine çıktı.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’daki konserleri bu yaz, her
farklı ayrıntıları da içerdi. Dünya kamuoyu, aydınlık, kapsayıcı ve çağdaş Türkiye’nin yüzüne TUGFO
konserlerinde yeniden tanık oldu
Tarihi mekanların yanı sıra en etkileyici modern salonları tamamen dolduran (hatta bazen 4 bis parçası
çalarak) yaklaşık 12,000 dinleyici tarafından ayakta alkışlanan TUGFO, misyonunu bir kez daha başarıyla
yerine getirdi.
Arte TV yayını canlı olarak 26,000 izleyici tarafından, 130,000 kez paylaşıldı ve sonrasında 30 gün boyuca
yayında kaldı. Kanal, bugüne kadar internet yayınlarının en başarılı olanının TUGFO konseri olduğunu
belirtti.
2017 yazının güzel ayrıntılarından biri de, “Demokrasi Laboratuarı”nın, Berlin’de, Konzerthaus’a belki de
ilk defa ayak basan yüzlerce yeni dinleyiciyle paylaşılmasıydı.
Dünya’nın müzik başkentlerinden Prag’da iki yıl aradan sonra bu kez Çek Filarmoni Orkestrası’nın tarihi
salonu Rudolfinum (Dvorak Hall) da konser veren TUGFO, salona adını veren bestecinin eserinde
dinleyicileri ayağa kaldırdı. Bestecinin doğduğu evi ziyaret, genç müzisyenlerimizin belleğine kazınan anılar
arasında yerini aldı.
Repertuarında Türk bestecilerin eserlerini de seslendirmeyi önemseyen TUGFO bu yıl, Özkan Manav’ın
yorumuyla Ali Ekber Çiçek’in “Haydar Haydar”ı, 2017 yazında en iyi profesyonel orkestraların bile kolay
programa alamadığı eserlerde ulaştığı başarıyla dinleyenleri şaşırttı.
En önemli bazı festivallerin en sık davet ettiği orkestralar arasında TUGFO’yu görmek, bu heyecan verici
projenin desteklenmesinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Verona’nın presijli
“Settembre dell’Accademia” festivali, son kez 2013 yılında ağırladığı TUGFO’ya yeniden yer verebilmek
için bir hafta erken başlatıldı. Venedik’te Monteverdi, Stravinsky ve Britten gibi bestecilerin dünya

prömiyerlerine ev sahipliği yapan Scuola Grande di San Rocco, Tintoretto tablolarının gölgesinde verilen
konserin büyülü mekanıydı.
3.1.1. TURNE YANSIMALARI

3.2. BASIN YANSIMALARI
“Paper Press”
Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin en gergin zamanında, yaşları 16 ve 25 arasında değişen Türk
müzisyenler Berlin’e geldi ve insanın kalbine derinden dokunan kaliteleri, heyecanları, yalnız kendi
ülkelerinden getirdikleri müziklerde değil, Strauss, Çaykovski ve Dvorak’ın eserlerinde de dinleyicileri
etkiledi. Orkestra “Demokrasi Laboratuarı”nda, müzikal çalışmalarının yoğunluğu yoluyla birlikte yaşam,
saygı, sorumluluk konularında nasıl anlaşabileceklerini gösterdi. Etkileyici… Konser öncesi “Müzik ve
Kimlik” konulu panel de müziğin sosyal rolü ile ilgili panel de öyle. TUGFO , bir konserle, Alman/Türk
ilişkilerinde aylardır diplomatik girişimlerin yapamadığını başardı.
“Berliner Tagesspiegel”
Konserin ilk başında Richard Strauss’un “Don Juan”ının güçlü, kusursuz icrasıyla Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası’nın yolculuğu başlıyor. Cem Mansur’un gençlik fışkıran enerjisi, başarısının anahtarı. Onun
yönetimi sihirli bir şekilde repertuarı hayata geçiriyor.
“İeri, Oggi, Domani”
Ustaca ve incelikli yönetimiyle Mansur orkestradan geniş bir renk yelpazesi oluşturuyor. Don Juan’ın tüm
renklerinin kusursuz bir yansıması. La Forza del Destino uvertürü hiç bu kadar çarpıcı bir şekilde
yaşanmamıştı. Dramatik ve lirik özellikler, tüm güçleri ve yoğunluklarıyla etkileyiciydi.

4) 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 vefestivallere 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 yılki turneleri, yalnızca tanıtım açısından değerlendirildiğinde
bile, amaca en hızlı, hesaplı ve etkili bir şekilde ulaşmanın yolu olduğunu göstermiştir. İtalyan ve Alman
Basınında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile ilgili çıkan haberler de bunu doğrular niteliktedir.

5) PROJENİN 2017 YILI DESTEKÇİ VE SPONSORLARI

