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Festivalin adı “Merhaba Türkiye” 
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Schleswig-Holstein Eyaleti’nin bu yıl “Merhaba Türkiye” başlığı 

altında yapacağı ve Türkiye’nin partner ülke olduğu müzik festivalinde 

aralarında dünyaca tanınmış Türk sanatçının da bulunduğu 90 sanatçı, 

dünya müziklerinden örnekler sunacak. 

Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti’nin bu yıl 9 Temmuz-28 

Ağustos tarihleri arasında bu yıl yapacağı müzik festivalinin partneri 

Türkiye olacak. Bu yıl “Merhaba Türkiye” başlığı altında yapılacak 

olan Schleswig-Holstein Müzik Festivali’nde Türkiye’den gelecek 

tanınmış sanatçılar da dahil, 90’ın üzerinde sanatçı Kuzey 

Almanya’nın farklı kentlerinde sahne alacaklar. Hamburg Grand Elysee Otel’de yapılan festival tanıtım 

etkinliğinde Türk müziği ve danslarından oluşan kısa gösteri, konuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi.  

 

“Merhaba Türkiye” başlıklı müzik festivalinin tanıtım gecesinde sahne alan Hamburg Efeleri Grubu, özellikle 

ellerinde Türk ve Alman bayraklarıyla yaptıkları gösteriyle büyük alkış aldılar. 

Etkinlikte söz alan Hamburg Başkonsolosu Devrim Öztürk, “Doğusundan batısına Türkiye’nin dokusunu 

yansıtacak festival, Türkiye’nin dünyaya tanıtılması açısından bizim için büyük bir fırsat. Festivalde Alman 

dostlarımız Türk müziğine doyacaklar ve dünyaca tanınan Türk sanatçılarını dinleme imkanı bulacaklar” 

şeklinde konuştu. Öztürk, böyle bir etkinliğin Almanya’da güçün 50. Yılına denk gelmesinin de aynı bir 

anlam ifade ettiğini sözlerine ekledi. Festivalin sadece müziği kapsamadığını ifade eden Başkonsolos 

Yardımcısı Canan Ünal da konuşmasında “Festival çerçevesinde yapılacak “Kültürel Yaz” etkinlikleriyle 

sanatın farklı alanlarını görme imkanı olacak” cümlelerine yer verdi.  

Hamburg Grand Elysee Otel’de 

düzenlenen etkinlikte, Schleswig-

Holstein Eyaleti’nin yapacağı ve 

Türkiye’nin partner ülke olduğu 

“Merhaba Türkiye” başlıklı müzik 

festivali tanıtıldı. 

 

HAMBURG’DA 15 MEKANDA 21 

KONSER 

Projeyi tanıtan festivalin Hamburg 

komisyonu sorumlusu Wolfgang 

Poppelbaum ve Schleswig-Holstein 

Müzik Festivali Vakfı Müdürü Prof. 

Rolf Beck, Türkiye’nin festivalde 

partner ülke olmasından dolayı onur 

duyduklarını dile getirdiler. Prof. Beck, 

Hamburg’da da festival kapsamında 15 

seçkin mekânda 21 konser verileceğine dikkat çekti. Schleswig-Holstein Türk Toplumu Başkanı Dr. Cebel 

Küçükkaraca da “İçinde yaşadığımız toplumda Türk müziği ve sanatının, işinin erbabı sanatçılar tarafından 

tanıtılacak olması sevindirici” şeklinde konuştu. Etkinlikte çelloda Cem Çetiner Çetiner ve piyanoda James 

Ponci, Türk müziğinden bir demet sundu.  
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Dr. Süleyman Keser’in tanıtımının ardından sahne alan Hamburg Efeleri’nin gösterisi de konuklar tarafından 

büyük alkış aldı. Kuzey Almanya’yı kapsayan festivalde Fazıl Say, Ahmet Özhan, Burhan Öçal, Hüsnü 

Şenlendirici, Selim Sesler, Ferhan ve Ferzan Önder, Hande Özyürek, Gülsin Onay, Rengim Gökmen, Aytaç 

Doğan, Aynur Doğan gibi isimler yer alacak. Festival hakkında daha fazla bilgiye www.shmf.de/musikfeste 

internet sitesinden ulaşmak mümkün. 
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