NESİLDEN NESİLE BİR MÜZİK YOLCULUĞUNA
DAVETLİSİNİZ

Dünya’da ve Türkiye’de en sevilen, 7’den 70’e herkesin bildiği
ve hep genç kalan eserler “Gençlerle birlikte, gençler için”
diyen Genç Hayat Vakfı yararına söylenecek.

Değerli Basın Mensubu,
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi ev sahipliğinde; İrem Derlen
tarafından kurulan, müziğe yıllarını vermiş genç müzisyenlerden ve icracılardan
oluşan Grup Tria’nın, Genç Hayat Vakfı yararına söyleyeceği bir konser
düzenleniyor. Çocukların ve gençlerin hayata katılımına destek olmak için çalışmalar
yapan Genç Hayat Vakfı yararına düzenlenecek konserde, Dünya’da ve Türkiye’de
en sevilen, 7’den 70’e herkesin bildiği ve hep genç kalan seçkin eserler
seslendirilecek.
4 Mart 2015 Çarşamba günü Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da saat
20.30'da başlayacak konserde, Moliendo Cafe, Perhaps, Hoş Gör Sen, Senden
Başka gibi birbirinden güzel 25 eser seslendirilecek. Konserden elde edilen gelir,
Genç Hayat Vakfı’nın çocukların ve gençlerin hayata hazırlanma süreçlerinde
kendilerindeki potansiyeli farketmeleri için yaptığı çalışmaları desteklemek amacıyla
kullanılacak.
“Gençlerle birlikte, gençler için” diyerek çalışmalarına devam eden Genç Hayat
Vakfı'nın hem eğlenceli bir akşam geçirmek hem de gençlere destek olmak isteyen
tüm müzikseverleri beklediği bu günde, sizleri de aramızda görmek bizi mutlu
edecektir.
Saygılarımızla,
Sezen Engiz

İletişim: Sezen Engiz - Genç Hayat Vakfı İletişim Koordinatörü 0554 892 56 88 0212 277 53 23 - sezen@genchayat.org
Tarih: 4 Mart 2015 Çarşamba / 20.30-22.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) / Büyük Salon

Genç Hayat Vakfı Hakkında: Genç Hayat Vakfı, ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak
yaşandığı 11-18 yaş grubundaki gençlere hayata hazırlanma süreçlerinde destek olmak
amacıyla, 2008 yılında, Beyza Zapsu tarafından, İstanbul'da kuruldu. Ayrım yapmadan insan
odaklı yaklaşımı gözeten Vakıf, gençlerin kendini ifade edebilen, haklarının farkında,
toplumsal cinsiyet eşitliğini, ifade özgürlüğünü, farklılıklarla bir arada yaşama kültür ve
bilincini, insan hakları ve demokrasiyi içselleştirmiş, şiddetsiz iletişimi benimsemiş, çevreye
karşı duyarlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmaktadır. Bu amaca
uygun proje modelleri hazırlayıp uygulayan Genç Hayat Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, yerel
yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi pek çok kurum ve kuruluşla birlikte
çalışmaktadır. 30.01.2012 tarihli ve 2012/2762 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu
Yararına Vakıf statüsü alan Genç Hayat Vakfı, bağışçılarına vergi muafiyeti olanağı da
sağlamaktadır. Detaylı bilgi için: www.genchayat.org
Grup Tria Hakkında: İrem Derlen tarafından kurulan Grup Tria / Müzik Organizasyon
kurumsal & özel davet ve organizasyonlarınızda profesyonel sanatçı, müzisyen kadrosu ve
teknik ekipten oluşmaktadır. Dört solistten oluşan; Opera aryaları, Napolitenler ve Broadway
Müzikalleri, Jazz Standartları, Latin, Türkçe Pop (Nostaljik, Güncel, Slow & Hareketli), TSM,
Anonim ve Alaturka Eserler, Greek, Yabancı Pop, 70’ler – 80’ler Disko tarzında parçaları
repertuarında bulunduran Grup Tria, geniş kitlelere hitap etmeyi, seyircilerine birbirinden farklı
ve çok çeşitli müzik anlayışları sunmayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için: www.gruptria.com

