
  
	

Su Arts e.V. 
Basın Bülteni 21.04.2019   
 
„MainWeltmusik	Festivali“	
Ulusları	Birleştiren	Sınır	Tanımayan	Müzikleriyle	Kültürlerin	Şehri	Offenbach’ta	
 
Altıncı „MainWeltmusik “ Festivalini (açık hava), 14 Haziran 2019 Cuma günü, Kültürlerin şehri 
Offenbach’ta “, 18. yüzyıldan kalan mimari şaheser olan Büsing Palais’in avlusunda kutlanacak. 
 
VI. Uluslararası "MainWeltmusik" Festivali, Main bölgesinin Kültür Kenti Offenbach’ta,  Hessen 
Ekonomi, Enerji, Ulaştırma ve Konut Bakanı Tarek Al-Wazir ile Offenbach Büyük Şehri Belediye 
Başkanı Dr. Felix Schwenke'nin himayesi altında, şehrin kalbinde (Büsing-Palais) sarayının avlusunda 
gerçekleşecektir.  
 
Festival OSG şirketi – (Offenbacher Stadtinformation GmbH) katkılarıyla birlikte, Offenbach Halkla 
İlişkiler Dairesi (Amt für Öffentlichkeitsarbeit) ve Offenbach Kültür ve Spor Yönetimi Dairesi (Amt für 
Kultur- und Sportmanagement der Stadt Offenbach) tarafından da desteklenmektedir. 
 
Dünyanın tek ve en güzel ortak dili müziktir. 
 
Konuşma dilinin aksine, müzik dünyası anlayış için bir engel tanımaz. Sınırları ortadan kaldırır. Farklı 
kültürlerin yarattığı zenginlikler ve müzik gelenekleri Main bölgesi Offenbach'ta kardeşçe birlikte 
yaşamaya değerli bir katkı sağlayacaktır. 
 
Bu sene Festivalimize  sekiz ülkeden dokuz grup katılacaktır. Bunlar; 
 
Makedonya’nın KOČANI kentinde kurulan KOČANI ORCHESTER günümüzde Balkan ve Roman 
müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Özellikle Emir Kusturica‘nın “Çingeneler Zamanı” 
filmi ile dünyada ün kazanan kalabalık grup. 
 
Rusya Steplerinin ıssızlığını doğanın vahşi-uysal ve mistik ihtişamını Rus folk ve çingene müzikleriyle 
festivalimize konuk olacak uluslararası müzik yarışmalarında iki ayrı ödül kazanan grup ZARIZA 
GITARAç 
 
Flamenko Güney İspanya’nın Endülüs bölgesine özgü asil, keskin, kırılgan, hüzünlü müziğiyle kıvrak bir 
dans türü. Flamenko 2010 yılında Unesco Kültür Mirası listesine girdi. Bu müzik ve Dans kültürünün en 
iyi yorumcu ve dansçısı ile birlikte siz seyircilerimize unutulmaz bir akşam yaşatacak FLAMENKO 
SENTÌO. 
 
Hırçın, asi, melankolik etkiler taşıyan Tango şarkılarıyla Arjantin’den konuğumuz DUO 
FLORES/STEINHÄUSER  ile  Arjantin'in kalbine doğrudan yolculuk yapılacaktır. 
 
Bu yıl yine "MainWeltmusik" Festival Orkestramız virtuozitesi yüksek  müzisyen ve grupları konuk 
edecek. Festival Orkestramızın temel kadrosu olan GaMaNia ve Türkiye‘den Anadolu Dörtlüsü grubu 
yansıra; Makedonya’dan PROEKT ILJADA, Romanya’dan VALI VASILE DARNEA, Suriye’den 
UGARIT müzik grupları yer alacaktır.  
 
Festival süresince müzik ziyafetinin yanında, özel hazırlanan yiyecek ve içeceklerden de tatma 
imkanına sahip olacak olan misafirlerimiz, biletlerini Offenbach, Frankfurt ve civarındaki tüm bilinen satış 
noktalarından, https://www.adticket.de/MainWeltmusik-Festival.html adresinden ve organizasyondan 
temin edebilirler. 
  
Festival ekibi, inisiyatiflerimizi aktif ve sürdürülebilir bir şekilde destekleyen tüm sponsorlara, katkıda 
bulunanlara, destek verenlere ve tüm ziyaretçilerine teşekkür eder ve iyi seyirler diler. 
  
Bu festival, size, bitmeyen hayallerinize – ve onları paylaşanlara – adanmıştır! 
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BİLGİLER: 
 
Faaliyet:  MainWeltmusik Festival 2019 – açık hava (open air) 
Tarih:   Cuma, 14.06.2019 
Giriş:   saat 18:00 
Başlangıç:  saat 18:15 
Faaliyet yeri:   Büsing Palais Avlusunda,  Herrnstraße 82, 63065 Offenbach. 
 
 
Sanatçılar:  KOČANI ORCHESTER (MKD) 

FLAMENKO SENTIO (ESP) 
GaMaNia (DEU) 
ZARIZA GITARA (RUS) 
DUO FLORES (ARG) 
UGARIT (SYR) 
PROJEKT ILJADA (MKD) 
VALI VASILE DARNEA (ROU) 
ANADOLU DÖRTLÜSÜ (TUR) 

   
Biletler:  Normal fiyat kişi başı 25€  
   5 kişiden başlayan grup indirimi satışında kişi başı 21€ 

Gişe kişi başı  29€  

 
Biletleri, bilinen tüm bilet acentelerinde veya organizatörden temin  
edebilirsiniz! 
Bilgi hattı: +49 -163 -360 6068  
 
 

Online biletler:  https://www.adticket.de/MainWeltmusik-Festival.html 
Sipariş hattı: 0180-6050400 (0,20 €/sabit hattan arama K.D.V. dahil, maksimum 0,60 

€/ mobil hattan arama K.D.V. dahil)  
 

 
Web sitesi:  www.mainweltmusikfestival.de   

www.facebook.com/mainweltmusikfestival 
 

 
Organizasyon:  Su Arts e.V.  
 
 
Sanatsal & tasarımsal yönetim: Hasan Yükselir 
E-Mail: hasanyukselir@gmail.com 
 
Proje yönetimi: Hülya Özkaya Güler       
E-Mail: mainweltmusikfestival@gmail.com   
 
 
 
 


