
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kulumuzun 
kuruluşundan bu 
yana bir gelenek 
haline gelen 

İngilizce Müzikal Drama 
Kulübü (EMDC) öğrencilerinin 
sene sonu müzikal 
gösterilerine bu ay bir yenisi 
daha eklenecek, “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, tiyatro olarak 
sahneye konulmuş, bale performansı olarak da  
sergilenmektedir. 
2012’de sahneye koyduğumuz The Lion King 
Müzikali gibi Beauty and the Beast Müzikalini de 
dört sene evvel EMDC olarak sahnelemiş ve 
büyük beğeni almıştık.  Bu müzikali tekrar 
sahneleme amacımız Beauty and the Beast 
performansının aldığı büyük alkış ve son 
zamanlarda Broadway’de yeniden gösterime 
girmesidir. Eser belirlendikten sonra yaz dönemi 
boyunca kulübümüz, İngilizce drama, müzik ve 
dans öğretmenleri tarafından incelendi, 
senaryolaştırıldı. Eserin orijinal karaoke ve 
solfej, accompaniment, vokal ve instrumental 
CDleri yurtdışından getirtildi. Okulun ilk haftası 
klüp öğrencileri belirlendi ve rol dağılımları 
gerçekleşti, dans müzik ve drama provaları hızla 
başlandı. 
Beauty and the Beast müzikali, gerek kostüm, 
gerek dekor açısından en geniş kapsamlı, 
sınırları zorlayıcı bir çalışma gerektiriyor. 
Rollerimizin bir bölümünün tabak, çatal, kaşık, 
bıçak, çaydanlık, fincan, şamdan, süpürge gibi 
objeler olduğu düşünülürse kostüm faktörünün 
bu müzikal için ne denli önemli olduğu 
anlaşılabilir.  

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 kazanımlar elde etmektedir. 
Beauty and the Beast rol sayısının çokluğu 
nedeniyle oyuncu sayısı olarak da diğer 
müzikallerimizden daha geniş kapsamlı bir 
çalışma. Bu eseri seçmemizdeki önemli faktörler 
eserin verdiği anlamlı mesajın yanı sıra eserin 
başrol ağırlıklı olmamasıdır, böylelikle 
öğrencilerimiz yeteneklerini daha fazla 
sergileme imkanı bulmaktadır. 
14 Mayıs 2016 tarihinde Akatlar Kültür 
Merkez’inde 16.30’da verilecek kokteylin 
ardından öğrencilerimizin özgün 
performanslarını izlemek üzere sizleri Beauty 
and the Beast müzikaline bekliyoruz. 
 

A.Feryal Baran  

EMDC Coordinator& Head of Foreign 
Languages Department 

     

BEAUTY AND THE BEAST MÜZİKALİ İLE YENİDEN BULUŞUYORUZ.... 
HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

09.05.2016 Pazartesi 
16:20 Basketbol / Piyano Okulu 
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
 

10.05.2016 Salı 
08:50 Türkçe 3.yazılı sınavı 
 (4,5,6,7 ve 8. sınıflar) 
09:50 Yüzme (1.sınıflar)  
10:30 Bienal  Antrepo  gezi ve etkinlik 
 (2 ve 3.sınıflar) 
12:00 Tenis- Gösteri antrenmanı 

(Tenis Kulübu öğrenci 
velilerine) 

16:20 Modern Dans At./Piyano Okulu 
 
 

11.05.2016 Çarşamba 
11:00 Tiyatro - Pinokyo - Akatlar 

Kültür M. (Anaokulu ve 1.sınıf) 
09:50 Yüzme (4.sınıflar) 
15:40 Lego Mindst./ Basketbol Okulu 
 
 

12.05.2016 Perşembe 
08:40 SİS-6 (2,3,4,5,6,7,8.sınıflar) 
11:30 İstanbul Modern "Sanatçı ve 

Zamanı" sergisi. (4.sınıflar) 
11:30 Tenis  (Anaokulu) 
12:00 Tenis- gösteri antrenmanı 

(Anaokulu velilerine) 
13:00 Müzisyen İrem DERİCİ 

Söyleşisi - (5,6,7 ve 8.sınıflar) 
15:40 İngilizce Destek Programı 
 

13.05.2016 Cuma 
08:50 Sosyal Bil. 3.yazılı sınavı 
 (4,5,6 ve 7 s.) 
15:40 Satranç Kulübü 
 
 

14.05.2016 Cumartesi 
11:00 Sınav Kaygısı Semineri-Liv 

Hospital Klinik Psi.Ceren Aydın  
 (Tüm velilerimize) 
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (İlköğretim) 
16:30 EMDC - Kokteyl Akatlar K.M. 
17:00 EMDC - Beauty and the Beast  
 

 
 
 



 

8.sınıf öğrencimiz Mert Kemal Başar okul 
hayatının yanında 2.sınıftan itibaren 
eğitimini aldığı piyano çalışmalarını aynı 
azimle sürdürürken, öte yandan da yarı 
zamanlı İstanbul Devlet Konservatuarı’nda 
Obua sınıfında eğitim görmektedir.Royal 
Academy Piyano sınavlarında 5. seviyeyi 
başarıyla tamamlamıştır. 

Öğrencimiz şu sıralarda önemli bir 
uluslararası müzik yarışmasına hazırlanıyor. 
İnternet üzerinden çalışma kaydı 
gönderilerek yapılan ve sadece yarı 
zamanlı müzik eğitimi alan öğrencilerin 
katıldığı  “Uluslararası Genç Yetenekler 
Müzik Yarışması İstanbul 2016” adlı 
yarışmaya, öğrencimiz Mert Kemal Başar,  

 

 

 

 

 

Franz Joseph Haydn - Piano Sonata in G-
Major Allegro adlı eser ile katılıyor. Mert’in 
heyecanına ortak oluyor, bu uluslararası 
yarışmada kendisine üstün performans 
diliyoruz. 

Özel İstanbul Koleji ailesi olarak 
duyurusunu yapıp desteklediğimiz bu 
etkinlikte, Mert Kemal Başar için 
kardeşlerinin desteğini rica ediyoruz. Bu 
anlamda aşağıdaki linkten oylamaya   
katılım sağlayarak Mert’e destek 
verebilirsiniz.Yaş kategorisinde halk 
oylamasında en fazla beğeni kazanan 30 
yarışmacı, Jüri değerlendirmesinde en fazla 
beğeni alan 30 yarışmacı finale kalacaktır. 
Başarılar Mert, şansın bol olsun.. 

 

  

“Doğa ve Hayvan Sevgisi” temasından 
yola çıkarak “paper-mache” tekniğiyle 
oluşturdukları “Sevimli Koala Okulda” 

adlı heykeli ile 3-A sınıfından Shaya 
DAHAN ve Selin ÖZDEN nisan ayı 
sanatçısı oldular. Öğrencilerimizi 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.          

                        http://ugy-istanbul.com/ugy/application/200 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

KARDEŞ DESTEĞİ 
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