
 “THE LITTLE MERMAID” : GERÇEK BİR KLASİK, ÜSTÜN 
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ngilizce Müzikal Drama Kulübü 
(EMDC) olarak Danimarkalı 
yazar Hans Christian 
Andersen’in 1869’da 

yazdığı ve Walt Disney 
tarafından 1989’da 
animasyon filmi çekilen 
Broadway ve East Ende’de 
halen müzikal gösterimleri 
devam eden The Little Mermaid müzikalini 
Akatlar Kültür Merkezinde 12 Mayıs 2018 
tarihinde sahneleyeceğiz.  The Little Mermaid 
müzikalini sahnelemek gerçekten cesaret 
isteyen bir atılım;  senaryosu, oyunculuğu,  
kostümleri,  20. yy’ın en iyi müzikleri olarak 
seçilmiş şarkıları ile müzikali uluslararası 
ününe yakışır bir şekilde ve okulumuz müzikal 
tarihinde sahnelenmiş olan diğer müzikaller  
kalitesinde sahnelemek; EMDC 
öğretmenlerimizin en büyük ideali. 

The Little Mermaid Müzikalini sahnelemeye 
karar verdiğimiz Haziran 2017 tarihinden bu 
yana ekip olarak hummalı bir çalışma ve 
araştırma içine girdik; 150 sayfalık  bir klasiği  
hikaye akışını  bozmadan 20 sahnelik bir oyun 
haline getirmek için  geç saatlere kadar süren 
senaryo çalışmaları, kostüm belirleme, dekor 
ve aksesuar araştırmaları, cast oluşturma 
çalışmaları müzikalin iskeletini oluşturan ön 
hazırlıklardı. Müzikale hayat veren drama, 
koro ve dansı harmoni içinde senaryoya 
yerleştirmek, öğrencilerimizin mimik, postür 

ve text çalışmaları,  öğrencilerin sahneye giriş 
çıkışlarını zamanlama, dekorların sahneye 
zamanında yerleştirilmeleri, ışık ve ses düzeni, 
her sahnenin senaryo akışına göre arka plan 
müziklerinin seçimi, oyunculuğu vurgulayan 
ve altını çizen kaliteli ses efektlerini bulmak,  
gerçekten çok emek isteyen, ancak başarması 
bir o kadar da keyif veren çalışmalardı. 

Öncelikle bir eğitmen olarak, müzikal 
performanslarının öğrencilerimize kattığı, öz 
güven, takım çalışması, uzun zaman dilimine 
yayılan bir projeyi takım çalışması ruhu ile 
gerçekleştirme bilinci, gerek akademik gerek 
sosyal kişilik oluşturmada büyük faydalar 
sağladığını memnuniyetle gözlemlemekteyim. 
Bu müzikalleri kendi ana dillerinden farklı bir 
dilde gerçekleştirmeleri ise ayrı bir kıvanç 
kaynağı.  

Tüm ön hazırlıklara öğrencilerimizin bir sene 
boyunca disiplinli, azimli ve özverili katkıları, 
yaşlarından beklenmeyecek üstün 
performansları sayesinde, 12 Mayıs’ta, The 
Little Mermaid müzikalinin uluslararası ününe 
ve okulumuz müzikal geçmişine yaraşır 
şekilde başarı ile sahneye koyacağımıza tüm 
kalbimle inanmaktayım. Şimdiden 
öğrencilerimize verdiğiniz destek için teşekkür 
eder, sizi yani bir EMDC müzikal serüvenine, 
bu sefer denizler altının büyülü dünyasına 
davet ederiz.12 

A. Feryal Baran 
İngilizce Bölüm Başkanı, EMDC Yönetmeni   

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

07.05.2018 Pazartesi 
 

10:00 Boğaziçi Üniversitesi 
 Hayvan Barınağı için rozet  
 satışı (Gr4)  
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

08.05.2018 Salı 
 

08:40 Din K.  2.Yazılısı (Gr45678) 
09:50 Yüzme (Gr24) 
13:00 Akatlarda Müzikal provası  
 (EMDC öğrencileri) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 

09.05.2018 Çarşamba 
 

08:40 Alm./İsp. 2.Sınavı. (Gr567) 
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis (Gr1) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

10.05.2018 Perşembe 
 

08:40 Trafik Güvenliği 2.Sınavı  
 (Gr4) 
08:40 Mat. Uyg.  2.Yazılısı  
 (Gr5678) 
13:00 Akatlarda Müzikal provası  
 (EMDC öğrencileri) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı  
11.05.2018 Cuma 
 

10:00 Atatürk Arboretum gez.Gr4 
12:30 Aşiyan Müzesi gezisi (Gr8) 
13:10 Bireysel Destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 

12.05.2018 Cumartesi 
 

08:50 Destek Programı (Gr678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 

13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
 

17:00 Müzikal - "The Little  
 Mermaid" -Akatlar Kültür  
 Mrk.  (EMDC öğrencileri) 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

Dünya, büyük bir tiyatro sahnesi 
gibidir. 

 Herkes bu sahnede rolünü oynar, 
 rolü bitince de bu sahneyi terk eder. 

William Shakespeare 
 
 

 

HAFTANIN SORUSU 
 

 



ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ NIPPON TV’DE 

  
Geçtiğimiz haftalarda okulumuz 
Özel İstanbul Koleji Japon kanalı 
Nippon Tv’nin haber yayın 
programı için çekilen bir belgesele 
konu oldu. Japon kültürünün, 
eğitim alanına yansımaları üzerine 
yoğunlaşan belgeselin içeriğine 
okulumuzdaki origami derslerini 
konu ederek katkıda bulunduk. 
Origaminin geometri öğretimine 
oluşturduğu zeminle ilgili 
gerçekleşen röportaj ve çekimler 
gelecek haftalarda yayınlanacak 
bir haber aktüalite programında ve 
daha sonra da bir eğitim 
belgeselinde tüm Japon seyircilerle 
buluşacak.  

Origami ders öğretmenimiz 
Sn.Chieko ADACHI ve okul 
müdürümüz Sn.Halil DOĞRU İle 

yapılan röportajlar ve ders 
sırasında yapılan çekimlerde 
öğrencilerimizin origami çalışmaları 
hayranlık uyandırdı. Muhabir 
Mr.Tomoyuki KANI, ve Nippon TV 
ortadoğu bölge sorumlusu aynı 
zamanda program koordinatörü 
olan Mr.Woka MATSUI tarafından 
gerçekleştirilecen programda, 
okulumuz müfredatında uzun 
yıllardır yer alan kağıt katlama 
sanatı olarak tanımlanan bu 
yaratıcı aktivitenin öğrencilerin 
üzerindeki olumlu etkileri  üzerinde 
duruldu. Öğrencilerle de konuşma 
fırsatı bulan muhabirler 
çocuklarımızın dersteki 
çalışmalarının niteliğinden oldukça 
mutlu oldular.  

Anaokulu ve Gr1 programımızın 

önemli derslerinden biri olan 

origami, erken dönem çocuk 

gelişiminde, çocukların ince motor 

gelişimlerini, el becerilerini, 

matematiksel kavramlarla olan 

ilişkilerini destekleyerek akademik 

gelişimlerine destek oluyor. Aynı 

zamanda grup çalışması içinde 

akranlarıyla iletişim kurmayı, 

gözlemlemeyi, yardımlaşmayı ve iş 

birliği yapmayı da destekleyerek 

sosyal gelişimlerini de sağlıyor. 

Okulumuzun ve Origami dersimizin 

büyük bir bölümünde konu edildiği 

televizyon programı için Japon 

Nippon TV kanalı yetkililerine ve 

Origami öğretmenimiz Sn.Chieko 

ADACHI’ye teşekkür ediyoruz.  

 
 
 

 
 

Teli şekillendirerek ve farklı 
materyalleri kullanarak 
oluşturduğu ’’ Çılgın Gitarist ’’ 
adlı çalışmasıyla 1/A 
sınıfından Nur Çetinkaya 
nisan ayı sanatçısı oldu. 
Öğrencimizi kutluyor, 

başarılarının devamını 
diliyoruz... 


