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Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesinin(GSA) 2019-2020 sezonu sanat dolu bir yıl oldu.E
ylül ayı itibariyle başladığımız atölye çalışmalarımızla her geçen gün Fatsa’mızı sanatın merkezi
yapmak için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sebebiyle mart ayından bu yana siz değerli
izleyicilerimizden uzak kaldık. Süreç normale döndüğünde yine sahnelerde olacağız ve sizlerle
buluşacağız. Önce Sağlık, sonra Sanat…
GSA olarak dünden bugüne neler yaptık?
Her ay düzenli olarak;
Çocuk Tiyatrosu(2seans)
Yetişkin tiyatrosu
Drama-Tiyatro eğitimleri(çocuk ve yetişkinler için).
Etkinlikler ve farkındalık projelerimiz;
Ordu Günleri İstanbul Yenikapı- Parodi gösterilerimizle etkinlik alanında Fatsa’mızı ve
Ordu’muzu anlatan yöresel gösterilerimizle hemşerilerimizle buluştuk.(17-20 Ekim)
29 Ekim “Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık” sokak tiyatrosu ve kamu spotuyla tarihe yolculuk
yaptık.
24 Kasım öğretmenler günü parodi gösterimizle kara önlük giyip eski günlere gittik.
Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında sokak tiyatrosu ve kamu spotuyla
“Kadınlarımız bizim kalp atışımızdır” dedik.
Kabakdağı mahallemizde yapılan tohum takas şenliği parodi gösterimizle yerli tohumun
önemine değinerek hem güldürdük hem de düşündürdük.
27 Aralık Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy anma etkinliği kapsamında fotoğraf sergisi ve tiyatro
gösterisi yaparak “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dedik.
Demirci mahallemizde yapılan eğitim şenliğinde parodi gösterimizle “Eğitim Şart” dedik.
8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında hazırladığımız kamu spotuyla “Kadınlarımız Bizim Baş
Tacımızdır” dedik.
Mart ayı Çanakkale Zaferi sosyal farkındalık projesi ve kamu spotuyla destan yazan ecdadımızı
yad ettik.
Pandemi sürecinde online tiyatro,dijital ortamda meddah ve masal programları yaparak
“EvdeKalFatsa” dedik.
Yaptığımız kültür-sanat etkinliklerimizle Fatsa’mızı her fırsatta ulusal basına taşımanın gururunu
yaşıyoruz. Fatsa için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz…
Kültür-sanat dolu bu güzel sezonun mimarı Fatsa Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Etem
KİBAR’ a çok teşekkür ediyoruz…
Bununla birlikte Fatsa’da sanatın birleştirici gücü devreye girmiş ve tüm kurumlar ortak paydada
buluşmuşlardır…
Belediye, Kaymakamlık, savcılık, milli eğitim, halk eğitim, ziraat odası, organize yaşam bölgesi,
müftülük, ticaret odası, dernekler, Stk’lar, basın mensupları ve tüm FATSA hep birlikte “Ortak
paydamız FATSA” demiştir…
En büyük teşekkür bizleri yalnız bırakmayan siz değerli FATSA halkına.
Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında bulunan konservatuar bünyesinde Müzik-Resim-Tiyatro
alanında Avni Kaysal, Celalettin Tandoğdu,Kandemir Kaytaz ve bizler çalışmalarımıza devam
ediyoruz..
Sizi çok özledik, en kısa zamanda siz değerli seyircilerimizle buluşacağız...
Sevgiyle kalın, umudumuz daim olsun…
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