HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
09.05.2011 Pazartesi
09:20 Deneme Sınavı
(6,7,8.sınıflar)
16:00 Matematik-Türkçe SBS Kurs
16:00 Piyano Okulu
16:00 Basketbol Okul
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
10.05.2011 Salı
09:20 Vitamin Deneme Sınavı
(6,7,8. sınıflar)
10:30 Yüzme (3-5. sınıflar)
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 Piyano Okulu
11.05.2011 Çarşamba
09:20 Deneme Sınavı
(6,7,8. sınıflar)
10:30 Yüzme (Anasınıfı)
10:30 TRT Çocuk Rüzgar Gülü Prg
12:30 Tenis (1. Sınıf)
16:00 Fen Tek.-Sos.Bil. SBS Kurs
16:00 Basketbol Okulu
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
12.05.2011 Perşembe
10:00 TV. Stüdyo Gezisi
10:00 Aşiyan Müzesi Gezisi
(4,5,6.sınıflar)
11:00 Sabancı Müzesi-Anasınıfı
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 İngilizce Kursu
16:00 Basketbol Okul
13.05.2011 Cuma
09:00 Deneme Sınavı
(6,7,8. sınıflar)
10:00 İstanbul Modern 1.sın Atölye "
Sanat Sirki"
10:30 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Gezisi
(2,3. sınıflar)
16:00 Piyano Okulu
14.05.2011 Cumartesi
09:00 Fen ve Tek.-Sos.Bilg
SBS Kursu (6,7.Sınıf)
11:00 Penny Tassoni Çocuklarda
Cinsellik -Veli Semineri

GEÇEN HAFTANIN YANITI
Cumartesi

YİNE BİR MÜZİKAL; YENİ BİR MÜZİKAL; FARKLI BİR
MÜZİKAL “BEAUTY AND THE BEAST”
kulumuzun kuruluşundan
bu yana bir gelenek haline
gelen İngilizce Müzikal
Kulubü öğrencilerinin sene
sonu müzikal gösterilerine 2011’de
bir yenisi ekleniyor, “
Beauty and the
Beast”. Grimms
kardeşlerin
masalından
uyarlanan Disney
in Little
Mermaids
den sonra
animasyon
filmlerinde bir rönesans olarak
değerlendirilen bu eser Broadway
de Alan Menken’in muhteşem
besteleriyle
defalarca müzikal,
olarak sahneye konuldu ve bale
olarak da
sergilenmektedir.Lion
King, Cats, Little Mermaids, Aladdin
gibi Disney eserlerinden sonra
Beauty and the Beast ,
geçen
eğitim-öğretim yılı sonunda , gerek
müzikalite, gerek hikaye ve gerek rol
dağılımı olarak öğrencilerimizin
sergileyeceği en uygun eser olarak
belirlendi. Yaz dönemi boyunca
klübümüz, İngilizce drama, müzik ve

dans
öğretmenleri
tarafından
incelendi, senaryolaştırıldı. Eserin
sahne düzenlemesi ve dekorları için
heykel sanatçısı Marius Dahl, ve
Devlet Opera ve Balesi kostüm
tasarımcısı ile bu sene de işbirliği
yaparak birlikte gerekli kostümler
belirlendi,
modeller
oluşturuldu.
Eserin orijinal solfej, vokal ve
instrumental CDleri yurtdışından
getirtildi. Rol dağılımı sene başında
yapıldıktan sonra, koro, drama ve
dans provalarına hızla başlandı.
Beauty and the Beast müzikali,
sahnelediğimiz diğer müzikallerden
farklı olarak gerek kostüm, gerek
dekor açısından en geniş kapsamlı,
sınırları
zorlayıcı
bir
çalışma
gerektiriyor. Rollerimizin bir bölümü
tabak, çatal, kaşık, bıçak, çaydanlık,
fincan, şamdan, süpürge gibi objeler
olduğu
düşünülürse
kostüm
faktörünün bu müzikal için ne denli
önemli olduğu anlaşılabilir. Müzikal
Klübü öğretmenleri ve öğrenciler
olarak,
her sene seyircilerimizi
profesyonel
bir
performansa
alıştırdıktan sonra, bu sene çıtayı
biraz daha yükseltmemiz gerektiği
bilincindeyiz.

Müzikal çalışmalarının öğrencilerimize
sağladığı
kazanımlar
saymakla
bitmez. Öncelikle bir eğitimci olarak
yabancı dil öğrenmenin en etkin
yolunun
öğrenme
sürecinde
öğrencinin tüm becerilerini

kullanabilecekleri bir ortam yaratmak
olduğuna inanmaktayım. Bir klasiği
İngilizce sahnede oynamak ve bunu
dans ve şarkı ile eş zamanlı yapmak
öğrencilerimize
İngilizcelerini
geliştirmeleri, kendilerini İngilizce ifade
edebilmeleri adına büyük fayda
sağlamaktadır. Öğrenimin yanı sıra bir
takım çalışmasının içinde yer almak,
kendine verilen sorumluluğu yerine
getirmek, bir bütünün parçası olmak ,
sahnede sırasını beklemek, sırası
geldiğinde o sahnede kullanacağı
aksesuarları yanına alarak sahneye
çıkmak, dekorları kullanmak, arka
plan müziği ve ses efektlerine göre
hareket etmek, rol arkadaşı repliğini
kaçırdığında ya da teknik bir arıza
olduğunda olaya simultane çözüm
üretme yani bir nevi risk yönetimi
gerçekleştirme, kostümlerini titizlikle
koruma, kostüm değiştirirken kendi
giysilerini derli toplu bir biçimde
poşetlerine yerleştirme gibi sayısız
sorumluluklar ve kazanımlar elde
etmektedir. Beauty and the Beast rol
sayısının çokluğu nedeniyle oyuncu
sayısı
olarak
da
diğer
müzikallerimizden
daha
geniş
kapsamlı bir çalışma. Bu sene
müzikalimizde 50 öğrencimiz rol
almaktadır.
Bu eseri seçmemizdeki önemli
faktörlerden biri de eserin başrol
ağırlıklı
olmamasıdır,
böylelikle
öğrencilerimiz yeteneklerini daha fazla
sergileme
imkanı
bulacaklardır.
Hedefimiz her sene çıtayı biraz daha
yukarıya çıkarmak olduğundan Beauty
and
the
Beast
müzikalinde
becerilerimizin sınırlarını biraz daha
zorlayarak bazı sahnelerde drama ,
müzik ve mizanseni birleştirerek bir ilki
denedik. Önceki müzikallerimizden
farklı olarak Beauty and the Beast de,

ÇOCUöUMUZLA ETKøLø øLETøùøM VELø
SEMøNERø

12-17-26 Mart 2011 tarihlerinde okulumuzda Rehberlik Servisi tarafından
velilerimize yönelik olarak ‘Çocu umuzla Etkili łletiœim’ konulu üç
aœamalı bir grup çalıœması düzenlendi. Çalıœmada ilk oturumda okul öncesi
ve okul ça ı çocu umuzu tanıma, çocu umuzla iliœkimize farklı açılardan
bakma, yaramazlıkla baœ etme konularında bazı bilgiler sunuldu. łkinci
oturumda etkili ebeveynlik ile ilgili olarak duygu ve düœüncelerin dile
getirildi i bir paylaœım ortamında velilerimiz, kendilerini de erlendirdiler ve
etkili ebeveynlikle ilgili kiœisel geliœim alanlarını sorguladılar. Son oturumda
ise , ‘Psikolojide Transaksiyonel Analiz Yaklaœımı’ baœlıklı sunumda
yaœam pozisyonu, iletiœimde kabul iletileri ve benlik durumları gibi
kavramlar tanıtılarak yine kiœiler arası iliœkilerin geliœtirilmesine yönelik bazı
bilgiler sunuldu, örnek egzersizler yapıldı. Çalıœmalara katılan velilerimize
içtenlikle teœekkür ediyoruz.

Broadway versiyonunda olduğu gibi
dialogları koro parçasının içersine
aldık. Son derece titiz bir çalışma
gerektiren bir yeniliği öğrencilerimiz ilk
kez
bu
yılki
performansta
gerçekleştirecekler.
Koro müziği
devam ederken şarkıların arasında
kısa s’lerle replikleri bir mizansenle
yerleştirmek ve bu zamanlamayı doğru
ayarlamak
öğrencilerimizi
epey
zorlasa da bu işin de hep birlikte
üstesinden geldiğimize inanıyorum.
Yine bu sene bir
ilk olarak,
öğrencilerimizin bir sene boyunca
çalışarak seslendirdikleri Beauty and
the Beast parçalarını bir Müzik
CDsinde profesyonel olarak kayda
alıyoruz. Amacımız her sene büyük bir
emekle temsil ettiğimiz müzikallerimizi
bir BEST OF ÖZEL İSTANBUL
KOLEJİ
albümünde
toplayarak
ölümsüzleştirmek
ve
sizlerle
paylaşmak.

İngilizce Müzikal Klübü öğrenci ve
öğretmenleri olarak bu sene de çok
çalıştık. Amacımız sizlere bir müzikal
ziyafeti daha yaşatmak. Umarız bizim
üretirken duyduğumuz heyecanı sizler
de bizimle paylaşır, her zaman olduğu
gibi pozitif enerjinizle yanımızda
olursunuz. Şimdiden sizlere iyi seyirler
dilerim.
Feryal BARAN
łngilizce Bölüm Baœkanı

