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„MainWeltmusik Festivali“ 
Ulusları Birleştiren Sınır Tanımayan Müzikleriyle Kültürlerin Şehri Offenbach’ta 
 
4. Uluslararası „MainWeltmusik “Festivali, Main bölgesinin önemli Kültür Kenti Offenbach'ta üç gün boyunca  
ulusları birleştiren, sınır tanımayan etkinlikleriyle ziyaretçileriyle buluşacak. Üç gün boyunca üç ayrı mekânda 
yapılacak olan etkinlikler, 30.06 ve 01.07.2017 tarihlerinde Offenbach’in iki önemli tarihi mekânında Flamenco 
dansları ve şarkılarıyla İspanya, Fado şarkılarıyla Portekiz, Arap müzikleriyle Suriye, Alman Halk şarkıları ile 
Grenzgänger grubunu, Türkiye’den Quartett Anatolia ve Israil’den dünyaca ünlü Klarinetist sanatçısı Giora 
Fiedman ile birlikte, 6 değişik ülkeden gelen birbirinden değerli usta müzisyen ve dansçıları konuk edecek. Son üç 
yıldır katılımı yüksek olan ve Hessen Eyaleti Ekonomi Bakanı Tarek Al-Wazir ve Offenbach Büyük Şehir 
Belediye Başkanı Horst Schneider himayesinde gerçekleştirilen festival, Offenbach Büyük Şehir Belediyesinin  
kültür – ve Spormanagement kurumu tarafından da destekleniyor. Offenbach’ta bulunan enerji şirketi EVO 
(Energieversorgung Offenbach AG) ve Stadtwerke Offenbach şirketler grubunun sponsorluk destekleriyle, 
MainWeltmusik Festivali etkinliklerini 3 güne çıkardı... 
 
Festivalimizin birinci gününde göçü anlatacağız. Alanlarında en üst düzeyde olan virtüöz sanatçıların  yer aldığı 
program,  Anadolu’dan başlayıp Suriye üzerinden, İspanyaya ve buradan yaşadığımız yer olan Almanya'da son 
bulan müzikli bir göçün ve birlikteliğin hikayesi. Konserin Cuma günü 30.06.2017’de  EVO’nun Alte Schlosserei 
salonuda Ugarit (Suriye), Flamenco Sentio (Ispanya) ve GaMaNia (Almanya) ve Quartett Anatolia (Türkiye) ile 
gerçekleştirilecek.   
 
İkinci gün, 18. yüzyıl mimari şaheseri olan Büsing Palais (Saray)'in ön bahçesinde dünyaca ünlü Giora Feidman 
Trio’su ile (Israil), Fado şarkılarıyla Sina Nossa (Portekiz), Anadolu müziğinde Hasan Yükselir, Alman halk 
şarkıları Grenzgänger (Almanya) ve Duo Doyna (Almanya) gurupları tarafından gerçekleştirilecek.   
 
Festivalin 3. günü, ülkelerinde tanınmış usta 3 müzisyenin atölye çalışmalarıyla son bulacaktır. Ünlü Klarinetist 
Gabriela Kaufman, Mikrotonal Gitarla Tolgahan Çoğulu ve Bağlamasıyla Erdem Şimşek Atölye çalışmalarını 
gerçekleştireceklerdir.  
 
Bildiğiniz üzere Offenbach, Venedik Mimarlık Bienali’nde aktif konut imar projeleriyle bir “Arrival City” modeli 
olması ile “ulaşanların şehri” ama aynı zamanda  Belediyemiz ve Hessen Eyaleti Ulaştırma bakanlığının 
destekleriyle MainWeltmusik festivali vb. birçok etkinliklerin katkısıyla Offenbach “kültürlerin şehri” dir diyoruz. 
 
Eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bir açıklamasında "Göç her zaman iki yanlıdır: hem zenginlik hem yüktür." 
“İnsanoğlu yabancı olana karşı çekingen davranır. Köye taşınan bir kentli de yabancıdır aslında. Hamburg’da iş 
bulan bir Bavyeralıda yabancıdır. Çoğunluğun hikâyesinin parçası olmayan, kendini yerleşik olanın karşısında 
görüp, toplumla kaynaşmayan her zaman yabancıdır"... Bugün Offenbach'ta % 60’ından fazlası yabancılardan 
veya göçmen kökenli ailelerden gelen Almanlardan oluşmaktadır.  Kendi kültürlerini, siyasi düşüncelerini, 
dinlerini vatanlarında yaşamakta zorlanan, veya savaş nedeniyle Offenbach Main bölgesini yurt seçen insanlar 
gelip yerleştiler. Bu nedenle göçmenler ile yerli halkın bir araya gelmesine, birlikte yeni “Biz”i oluşturması, barış 
içinde bir arada yaşamanın vazgeçilmez olması bağlamında derneğimiz karınca kararınca festivalimizle katkı 
sunmaya devam edecektir. Farklı müzik geleneklerinin yarattığı zenginliğin ve güzelliğin Almanya’da 
Offenbach'ta uyandırdığı heyecan ve coşku, toplumumuzun kardeşçe birlikteliğine değerli bir katkı sağlayacağına 
dair inancımız da tamdır.  
 
Dünyanın tek ve en güzel ortak dili müziktir! Çeşitli uluslardan çok sayıda katılması beklenen misafirler festival 
süresince sadece müziğin ve ritimlerin büyüsüne kapılmakla kalmayacak, aynı zamanda özel hazırlanmış̧ olan 
yiyecek ve içeceklerden de tatma imkanına sahip olacaklar. 
 
Sanat ve Kültür Derneği Su Arts e.V. tarafından düzenlenen ve Offenbach ve Çevresi Türkiye Dostluk Derneğinin 
üyelerinin özverili gayretleriyle desteklenen etkinliğin biletleri adticket.de üzerinden veya organizatörlerden satın 
alınabilir. https://www.adticket.de/MainWeltmusik-Festival.html 
 
Sanat ve Kültür Derneği Su Arts e.V., 1996 yılında, sanatçı Hasan Yükselir ve arkadasları tarafından kuruldu. 
Göçmenlerin yüksek kültürlerinin ve sanat potansiyellerinin tanıtılması amacını taşıyan dernek, müzik, tiyatro ve 
görsel sanatlar alanlarında birçok proje gerçekleştirdi. Dernek, aynı zamanda Avrupa çapında kültürler arası 
iletişim ve değişim çalışmalarına da katkıda bulunuyor. 
 
Size, hayallerinden hiç ̧ vazgeçmeyenlere - ve paylaşımda bulunanlara - bu festival adanmıştır! 
	  



	  
AYRINTILI BİLGİLER  

1.	  Gün	  Konser:	  Cuma,	  30.06.2017	  	  -‐	  Giriş	  saati:	  18:30	  	  |	  Başlangıç	  saati:	  19:00	  	  
Yer:	  Altenschlosserei	  (EVO)	  -‐	  Am	  Goethering	  ,	  63067	  OFFENBACH	  
Sanatçılar:	  GaMaNia	  (DEU),	  Flamenco	  Sentío	  (ESP),	  Ugarit	  (SYR),	  Quartett	  Anatolia	  (TUR)	  
	  
Bilet	  Ücreti:	  	  20€	  +	  Biletleme	  Ücreti	  (Ön	  Satış)	  -‐	  	  Akşam	  kapıda:	  29€	  
İrtibat:	  (+49	  -‐178	  -‐	  569	  7251	  |	  +49	  -‐163	  -‐360	  6068	  )	  	  
Online	  Bilet:	  https://www.adticket.de/MainWeltmusik-‐Festival.html	  
	  
2.	  Gün	  Açıkhava	  Konseri:	  Cumartesi,	  01.07.2017	  -‐	  Giriş	  saati:	  17:30	  Uhr	  |	  Başlangıç	  saati:	  
18:00	  Uhr	  	  
Yer:	  Büsing	  Palais	  Innenhof,	  Herrnstraße	  82,	  63065	  OFFENBACH	  
Sanatçılar:	  Giora	  Feidman	  Trio	  (ISR),	  Sina	  Nossa	  (PRT),	  Die	  Grenzgänger	  (DEU),	  Hasan	  
Yükselir	  (TUR),	  Duo	  Doyna	  (DEU)	  
	  
Bilet	  Ücreti:	  	  27€	  +	  Biletleme	  ücreti	  (ön	  satış)	  -‐	  	  Akşam	  kapıda:	  35€	  
İrtibat:	  (+49	  -‐178	  -‐	  569	  7251	  |	  +49	  -‐163	  -‐360	  6068	  )	  	  
Online	  Bilet:	  https://www.adticket.de/MainWeltmusik-‐Festival.html	  
	  
1. ve	  2.	  Gün	  için	  özel	  indirim	  Festivalpass	  -‐	  (30.06	  -‐	  01.07.2017)	  	  
Sadece	  ön	  satış	  esnasında	  ve	  sınırlı	  sayıda	  mevcut.	  İki	  Konser	  günü	  için	  bilet	  ücreti:	  35€	  +	  
biletleme	  ücreti	  (ön	  satış)	  	  
İrtibat:	  (+49	  -‐178	  -‐	  569	  7251	  |	  +49	  -‐163	  -‐360	  6068	  )	  	  
Online	  Bilet:	  https://www.adticket.de/MainWeltmusik-‐Festival.html	  
	  
3.	  Gün	  Pazar	  02.07.2017	  |Workshops	  –	  Atölye	  Çalışmaları 
Yer:	  Freundschaftsverein	  Türkei	  in	  Offenbach	  und	  Umgebung	  e.V.	  	  
Sprendlinger	  Landstr.38	  –	  63069	  Offenbach	  
	  
1.	  Workshop:	  Microtonal	  Gitar	  Tolgahan	  Çoğulu	  –	  saat	  10:30	  -‐	  13:00	  	  (35€)	  
2.	  Workshop:	  Klarinette	  mit	  Gabriela	  Kaufmann	  –	  saat	  13:30	  -‐	  16:30	  	  (35€)	  
3.	  Workshop	  Bağlama	  mit	  Erdem	  Şimşek	  –	  saat	  17:00	  –	  19:30	  (35€)	  
	  
Herbir	  Atölye	  Çalışması	  için	  Giriş	  ücreti	  35€	  	  	  
Atölye	  çalışmasına	  katılmak	  ve	  bilet	  temin	  etmek	  isteyenler	  için	  irtibat:	  	  
workshop.mainweltmusik@gmail.com	  	  -‐	  Tel.:	  	  (+49	  -‐174	  -‐	  9208098	  |	  +49	  -‐163	  -‐360	  6068	  )	  
E-‐Mail:	  workshop.mainweltmusik@gmail.com	  
 
Webseite:  www.mainweltmusikfestival.de   

www.facebook.com/mainweltmusikfestival 
 
Organizasyon:  Su Arts e.V. , Offenbach Belediyesi ve  

Offenbach ve Çevresi Türkiye Dostuk Derneği katkılarıyla 
 

Konsept ve Sanat Danışmanı: Hasan Yükselir  
E-posta: hasanyukselir@gmail.com  
www.hasanyukselir.de  
 
Proje Sorumlusu: Hülya Özkaya Güler  
E-posta: mainweltmusikfestival@gmail.com  


