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Geçtiğimiz haftalarda Sahilde Sanat Var diyerek Fatsa Sahilde yapılabilecek kültürel sanatsal
etkinlikleri yazmıştım…Bir sayfa dolusu öneride bulunmuştum. İlgili ve yetkililere çağrıda
bulunup, sahilimizi kültürel sanatsal bir çekim alanı yapalım demiştim. Başlıklar halinde
sıralamıştım ve bu başlıklardan biri de Açık Hava Sinema Günleriydi… Baktık ki kimseden ses
soluk çıkmadı, iş başa düştü diyerek kolları sıvadık kardeşim Ali Can ile birlikte.
Geçen hafta İstanbul’dan dönerken projeksiyon cihazımızı, sinema perdemizi ve gerekli
malzemelerimizi yanımızda getirdik. Bir deneyelim, bakalım neler olacak ,nasıl olacak diyerek
bir planlama yaptık…
Zamana bir yolculuk yapalım, eski zamanlardaki gibi nostaljik film akşamları yapalım dedik.
Fatsa Sahilde bulunan Serenti altı ve etrafında Açık hava Sinema günleri yapmaya karar verdik.
5 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20:00-23:00 arası iki film gösterimi planladık.
Birinci film olarak nostaljik bir yolculuk yapalım diyerek “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini
seçtik.
İkinci film olarak yaklaşık bir yıl önce çektiğimiz yapım ve yönetimini Sami İsen-Hasan Yiğit’in
yaptığı, Fatsa-Korgan birlikteliğiyle hayata geçirdiğimiz ve büyük ilgi gören bir Karadeniz
komedisi olan “Dedemin İmzası” filmini seçtik…
Hazırlıklarımızı yaptık, sistemimizi kurduk ve beklemeye başladık…
Doğrusunu söylemek gerekirse fındık mevsimi olduğu için katılım düşük olur diye düşündük.
Ama buna rağmen birde baktık ki çekirdeğini, patlamış mısırını, çayını ,kilimini, minderini alan
geliyor. Düşündüğümüzün üstünde güzel bir kalabalık oldu ve film gösterimlerimizi başlattık.
Açık havada nostaljik film keyfini hep birlikte yaşadık. Çayımızla, çekirdeğimizle, güle oynaya
güzel bir akşam yaşadık ve yaşattık. Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem KİBAR, İlçe
başkanı İsa YÜKSEL ve Vekilimiz Ergün TAŞÇI’da bizlere eşlik ettiler. Kendilerine teşekkür
ediyoruz…
Bu güzelliği ve birlikteliği artırmak hepimizin elinde. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir arada
olmaya çok ihtiyacımız var. Bizler her daim üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Yeter ki hazırladığımız projelere kayıtsız kalmayın ve destek olun. Yerel yönetim ve
siyasilerimizden beklediğimiz budur. Sahilde Sanat Var sloganıyla başlattığımız etkinliklerimiz
devam edecek. Bizi takip etmeye ve izlemeye devam ediniz…
Sevgiyle kalın, umudumuz daim olsun…
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