MONTREAL’DEN HABERLER

19 A¤ustos La fete des enfants da Belediye Baflkan› Pierre Bourque ve
Councillor Mary Deros ve çocuklar›m›z.

“Öf pifliyorum” derken, bir sıcak yaz
geçiverdi. Montreal’de yazı geçirenler
güzel bir yaza flahit oldu. Bu sene
mangallar bol bol yandı. Göl kenarında ve
havuzlarda serinlendi. Türkiye’den yeni
dönenlere ise, hofl geldiniz! Mayıs
ayından beri aktif bir flekilde günlerimiz
geçiyor.
3 Haziran’da, TURQUEBEC Kültür ve
Dostluk
derne¤inin
genel
kurul
toplantısıda yeni yönetim kurulu seçilmifl
bulundu. Yeni gönüllüler flöyledir:
M. Fresko (Baflkan),
M. Odyakmaz (B.yardımcısı), M.
Gözüaçık (Sayman),
A. Atao¤ul (Yazman),
O. Tanır (Üye).
2001-2002 dönemi geçmifl yılar gibi, bol
kültürel, sosyal ve e¤itim yönlü
faaliyetlerle baflarılı geçer.

geceye ayr› bir nefle kattı.
30 Haziran Lachine folklor festivalinde
TURQUEBEC folklor gurubu sahnede
yer aldı.
Yazın Montreal’de Türk müzi¤i gerçekten
göze battı. 3 Temmuz’da Montreal Jazz
Festivalin “Main Stage Attraction”da
Burhan Öcal ve Jaamaaladeen Tacuma
yönetimindeki
“Groove
Alaturka”
toplulu¤u sahneyi aldı. Türk Halk Müzi¤i
ve Amerikan Jazz-Funk müzi¤in
karıflımından oluflan konser, 120,000 kifli
tarafından Ste. Catherine soka¤ında
izlendi. Binlerce kifli arasında sık sık Türk
bayrakları göze çarpt›, sokaklarda halay
çekip göbek atanlarda doluydu.
13-15 Temmuz TURQUEBEC folklor
gurubu Asya Festivali davetlisi olarak
Montreal Botanical Gardens’ın Çin
bahçesinde birçok gösteri verdi. Güzel
gösteriler sonrası çocuklarımız seyircilere

16 Haziranda, TURQUEBEC
müzik korosu muhteflem bir gece
düzenlediler. “Anılardan Bir
Demet 3” adı altında gerçekleflen
gece, yeni flef ‹smail Hakkı
Fencio¤lu yönetiminde yemekli
ve e¤lenceli olarak geçmifltir.
Gece Koromuzun güzel sözleriyle
baflladı. Daha sonra Prof. Vedat
Verter’in sazı ve sesi sahneyi aldı.
Henüz Montreal’e yeni ayak
basan genç ve kabiliyetli
arkadaflımız ‹brahim Gürel’in
ba¤laması seyircileri hayran etti.
U¤ur Ayseli’nin harika sesi

13 Temmuz Asya festivali.

Türk müzi¤imizden seçmelerle ders verdi.
19 A¤ustos ta Montreal’in 3üncü çocuk
festivalini (La fete des enfants de
Montreal) kutladı. Fikri TURQUEBEC’in
her sene düzenledi¤i 23 Nisan çocuk
flenli¤inden alan Montreal Belediye
baflkanı sayın Pierre Bourque festivali
açtı. Bourque, basın konuflmalarında,
Atatürk’ün çocuklara arma¤an etti¤i gibi,
bu günü Montreal’deki çocuklara hediye
etti¤ini belirtti. Bu amaçla, Botanik
bahçesi, metrolar, biodome, ve bir çok
daha çocuklara yönelmifl e¤lenceler
ücretsiz sa¤lanmaktadır. Bu sene, ana
parkta (Maisonneuve park) ve etrafında
90,000 kiflinin katıldı¤ı belirtildi. Parkta
çeflitli
aktiviteler
çocuklar
için
haz›rlanmıfltır. Ana sahnede çeflitli etnik
gurupların çocukları tarafından folklor
gösterileri sunulmufltur. Tabii ki bunların
arasında da bizim TURQUEBEC folklor
grubu da yerlerini almıfltı. Ayrıca, bu
senede ‹brahim Gürel güzel ba¤lamasıyla
programa renk kattı.
26 A¤ustosta TURQUEBEC in
geleneksel pikni¤i düzenlendi.
Nefis flifller, salatalar ve tulumba
tatlılarla karnımızı doyurduk.
Eski ve yeni arkadaflların
sohbetleri boldu. Çocuklar futbol
maçı ve parkta e¤lendiler.
Böylece yaz sezonunu kapatmıfl
bulunuyoruz. Hepinize renkli bir
sonbahar dilemek üzere,
Selam ve Sevgiler.
‹lgin Sartekin Tanır, Montreal
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