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PROGRAM

W. A. MOZART
Saraydan Kız Kaçırma Uvertürü

 

W. A. MOZART
Piyano Konçertosu No.15

I.Allegro
II.Andante
III. Allegro

 

-ARA-

L. V. BEETHOVEN
Piyano Konçertosu No.4

I.Allegro moderato
II. Andante con moto
III. Rondo - Vivace



1983 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 
Fagot Bölümünü kazandı. Okul dönemi boyunca üstün 
başarılarından dolayı 1999 ve 2001 yıllarında 2 kez sınıf 
atladı. 2000 yılında Yamaha’nın düzenlemiş olduğu 
tahta üflemeli çalgılar yarışmasında ikinci oldu. 2003 
yılında okul ikincisi olarak mezun oldu.  2002-2007 
yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk 
Tanıtma Vakfı’nın (TÜTAV) müzik yönetmenliğini yaptı. 
ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur ve Katar’a kadar 
uzanan 25’e yakın ülkede ülkemizi temsilen görev aldı. 

2005 Yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Yüksek Lisansını kazandı. 2 yıl boyunca 
Bilkent Senfoni Orkestrasının tüm konserlerinde görev 
aldı. 2007 Haziran ayında Yüksek Lisans programından 
Yüksek Şeref derecesiyle mezun oldu.  Aynı yılın Kasım 
ayında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın (ÇDSO) 
açmış olduğu sınavı kazanarak göreve başladı. 2010 
yılında ÇDSO yönetim kurulu üyesi oldu. 2011-2018 
yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarında Fagot Sanat Dalı Öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. 2012 yılında ÇDSO Çoksesli Çocuk 

Korosunun Müdürü oldu. 2016 Haziran ayında yapılan 
sınavla fagot grup şef yardımcısı oldu. 2013 Şubat ve 
2018 Ocak ayında ÇDSO’yla solist konserler verdi. 
2013 Şubat ayında Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın 
düzenlemiş olduğu 1.nin seçilmediği Ulusal Beste 
yarışmasında “Anadolu Rapsodisi” adlı eseriyle 3. 
oldu. 2015 yılında 1951’den bu yana yazılmış 2. Kanun 
konçertosu olan “Mesnevi Kanun Konçertosu’nu 
besteledi. 2016 Mayıs ayında 15. Mersin Uluslararası 
Müzik Festivali 6. Beste yarışmasında Hadrianapolis 
adlı eseriyle 1. oldu.  Birçok ünlü sanatçının senfonik 
projelerini hazırladı. “Senfoni ile Türküler” ve “Senfoni 
ile Müziğimiz” adıyla, mirasımız olan türkülerin ve Türk 
müziği eserlerinin çokseslendirilerek dünyaya 
duyurulması için projeler hazırladı. “Bir Ömürdür 
Atatürk” “15 Temmuz Kurtuluş Senfonisi” “Senfoni ile 
Neşet Ertaş Türküleri” ve “Senfoni ile Yunus Emre 
İlahileri” son yaptığı projeler arasında yer almaktadır.  

Orkestra Şefliği alanında birçok yabancı şefle 
workshop yaptı, Alparslan Ertüngealp ve Prof. Rengim 
Gökmen’in masterclass’larına katılarak başarılı 
konserler verdi. 2019 Eylül ayında Hacettepe 
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yüksek Lisans sınavını 
kazandı. Halen Prof. Rengim Gökmen ile Orkestra 
Şefliği çalışmalarına devam etmektedir. 2020 Ekim 
ayında ÇDSO Orkestra Şef yardımcısı kadrosuna 
atanan Eray İnal, beste ve orkestra şefliği çalışmalarına 
devam etmektedir.  

Eray İNAL
Orkestra Şefi / Conductor
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 2003’te İstanbul’da doğdu. 6 yaşında piyano 
dersleri almaya başladı. 2013 yılında İstanbul Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı (İÜDK) sertifika programı 
seviye sınavını kazanarak Prof. Eser Bilgeman Şakir’in 
sertifika bölümü piyano öğrencisi oldu. 2017 yılında 
piyano ve ses alanlarında yapılan sınavı kazandı ve 
İÜDK’de tam zamanlı öğrenci olarak lise eğitimine 
başladı. Çeşitli dönemlerde farklı ustalık sınıflarına 
katıldı. Ruvim Ostrovsky, Andrey Pisarev, Natalia Trull, 
Dmitry Alexeev, Martha Gulyas, Dmitry Lyudkov, 
Herbert Schuch, Gökhan Aybulus, Gülnara Aziz ile 
çalışma fırsatı buldu. Bunun yanında ulusal ve ulusla-
rarası yarışmalarda dereceler aldı. Bunlardan bazıları; 
2016 Ulusal Genç Solistler Yarışması (Güzin Gürel ve 
Sedat Gürel ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası işbir-
liği) 1. lik ödülü ve solist olarak çalma hakkı elde etti. 
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist seçmelerini kaza-
narak solist çalma hakkı kazandı. Çukurova Üniversite-
si 1. Rhapsody Piyano Yarışması 1. lik ödülü Chopin 1. 
Uluslararası Gençler İçin Piyano Yarışması 3. lük 
ödülü kazandı. İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Konser 
Salonu, Atatürk Kültür Merkezi Bediha Muvahhit 
Konser Salonu, Bursa Atatürk Kültür ve Kongre Merke-
zi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, İstanbul 
Caddebostan Kültür Merkezi, İÜDK Konser Salonu, 
Girgin Piyano Sanat Galerisi, Ankara Mozarthaus 

Konser Evi, İzmir Hikmet Şimşek Kültür ve Sanat 
Merkezi, All Saints Moda Kilisesi, Moskova Konser-
vatuarı Rachmaninoff Salonu, Moskova Konservatu-
arı Küçük Salonu ve gibi çeşitli konser salonlarında; 
solistler arasında yer aldı ve resitaller verdi. Eser 
Bilgeman Şakir’in öğrencisi olarak İÜDK’ da lise 
eğitimini tamamlayan Tuna Tüney, Moskova Çaykov-
ski Konservatuvarı kabul sınavını başarıyla geçerek, 
2021 itibariyle Prof Ruvim Ostrovsky’ nin sınıfında 
eğitimine devam etmektedir.  

Tuna TÜNEY
“Piyano / Piano”
Solist / Soloist



 “Tuna Bilgin’in dünya çapında bir piyanist 
olacağından eminim, ülkemizi en iyi şekilde dünyanın 
önde gelen sanat merkezlerinde temsil edeceğinden 
şüphem yok. Kim bilir, belki de yeni bir Saygun ya da 
Chopin kazanacak ülkemiz.”   

Gülsin Onay 

 Tuna Bilgin, henüz 4 yaşındayken TSM “Türk 
Sanat Müziği” alanında bestecilik ve icracılık yetenekle-
rinin ilk sinyallerini verdi. Bu müzik türünde kendini 
geliştirdikten sonra klasik müziği keşfetmesiyle bu yönde 
devam ettirme kararı aldı ve özel olarak piyano çalışma-
larına Doç.Cemile Cabarrova ile beraber başlamıştı. 10 
yaşında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Orta Oku-
lu’nun sınavlarını kazanarak lise mezuniyetine kadar 8 
sene sürecek hocası Prof.Gülnara Aziz ile çalışma serü-
venine başladı. Türkiye’de İzmir AASSM, Zorlu PSM, 
Bilkent Konser Salonu, Erimtan Sanat ve Arkeoloji 
Müsesi, İzmir Sanat gibi salonlarda konserler verdi. 
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödülleri bulunan 
Tuna’nın bazı ödülleri, 2013 1.Ulusal Mozart Akademi 
Piyano Yarışması 10-13 yaş kategorisinde 1.lik, 2015 
İzmir 1.Ulusal Adnan Saygun Piyano Yarışması 18 yaş 
altı kategorisi 1.lik ve özel ödül, 2017 14.Gümüşlük 
Müzik Festivali 4.Uluslararası Ahmet Adnan Saygun 

Piyano Yarışması 18 yaş altı kategorisinde 1.lik ve özel 
ödül 2019 Adana 1.Uluslarası Rhapsody Piyano Yarış-
ması 16-20 yaş kategorisinde 1.lik ve 2019 Uluslarası 
Orbetello Junior Piyano Yarışması’nda 3.lük ödülleri 
bulunmaktadır.Tuna, aynı zamanda 2016’da dünya 
çapında ünlü şef ve piyanist Valeri Gergiev ve Mira 
Jevtich’in özel davetiyle dünyaca ünlü Mariinsky Tiyat-
rosu’nda “Sahnede Genç Yıldızlar” projesi kapsamında 
konser veren ilk Türk müzisyen oldu. Tuna, Türkiye’de 
Prof.Gülnara Aziz ile sürekli çalışmalarını sürdürdü ve 
Grigory Gruzman, Cyprien Katsaris, Stanislav Ioudenit-
ch, Yulianna Avdeeva, Mauricio Vallina, Hüseyin Sermet 
gibi ünlü piyanistlerle çalışma şansı buldu. Şubat ayında 
UdK Berlin (Berlin Sanat Üniversitesi) sınavlarını kaza-
nan, yaklaşık 50’ye yakın genç piyanist arasından 
seçilen 2 piyanistten birisi oldu. Tuna, çalışmalarına 
Ekim’de başlayan dönemde UdK Berlin piyano bölüm 
başkanı ve dekan yardımcısı Prof.Björn Lehmann ile 
resmî olarak devam edecek.   2003’te İstanbul’da doğdu. 6 yaşında piyano 
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Wolfgang Amedeus MOZART (1756-1791)

 Kusursuz bir anlatıma ulaşan ender müzisyen-
lerden biri olan Wolfgang Amadeus Mozart 27 Ocak 
1756’ da Salzburg’da dünyaya geldi. En ünlü klasik 
dönem bestecisi olan Mozart ’ın sıra dışı karakteri ve 
yaşam tarzı bestelerine de yansıdı. Kemancı ve besteci 
olan babası Leopold Mozart O’ nun müziğe olan yete-
neğini ilk keşfeden kişiydi. 3 yaşında piyano çalmaya 
başlayan ve 5 yaşında beste yapan Mozart henüz küçük 
bir çocukken babasıyla birlikte turnelere katılmaya 
başladı.Ancak absolut olan müzik dehası sineklerin 
kanat çırpışını dahi duyabiliyor olması nedeniyle turne-
lerde çeşitli psikolojik rahatsızlıklar da yaşadı. Bu 
nedenle 9 yılda 11 farklı ev değiştirmiş ve tüm parasını 
taşınma masraflarına harcamıştı. Genç yaşta Constan-
ze Weber ile evlendi. Sonrasında ise dünyanın en iyi 
operalarından biri olarak kabul edilen Figaro’ nun 
Düğünü adlı eseri besteledi. Artık adı daha da tanınır 
hale gelmişti. Joseph Haydn ile tanışan Mozart bu 
müzisyen ile birlikte 6 quartet besteledi.İlk konserini 
Versay Sarayı’ nda Kral XV. Louis ile Britanya Kralı IV. 
George’ a verdi. Çocukluk döneminde duyduğu bestele-

ri asla unutmayan ve daha iyisini yapmaya çalışan bu 
müzik dehası kısa zamanda pek çok çevrede kıskanılan 
bir isim olmaya başladı. Özellikle Viyana Sarayı’ nın 
baş bestecisi olan Antonio Salieri, Mozart’ın evine 
hizmetçi kılığında bir ajan göndererek tüm açıklarını 
aramaya başladı ve edindiği tüm bilgileri Kral’ a anla-
tarak Mozart’ ın Saray’ dan uzaklaştırılmasına neden 
oldu. Maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan 
Mozart Viyana’ dan ayrılarak Prag’ a taşındı.Yaşamı 
boyunca Osmanlı kültürüne ilgi duyan besteci, mehter 
takımından esinlenerek Rondo A La Turca bestesini 
yaptı. Dönemin opera otoritesi olan ülke İtalya’ydı. 36 
yıllık yaşamında tam 19 opera besteleyen Mozart 
İtalya’ da dahi en ünlü bestecilerden biri olarak kabul 
edilmeye başlandı. Özellikle Bütün Kadınlar Böyle 
Yapar adlı operası pek çok ülkede merak konusu olmuş-
tu. 1970 yılında sahnelenen 40. Sol Minör Senfoni 
kızının ölümü nedeniyle yaşadığı sıkıntıları da anlatır. 5 
Aralık 1791’ de Viyana’ da yaşamını yitirmiştir.   
 

W.A.MOZART
Saraydan Kız Kaçırma Operası Uvertürü

 Mozart, Viyana’da Weber ailesinin yanında 
kaldığı sıralar, 1781 yıynda, Almanca bir opera bestele-
meyi düşündü; Burgtheater oyuncularından GOTT-
LİEB Stephaie’nin kaleminden çıkma bir metin üzerine, 
Saraydan Kız Kaçırma’yı yazdı. Opera, İmparator 
II.Joseph’in, sonra da bütün seyredenlerin beğenisini 
kazandı. Bir Osmanlı soylusu olan Selim Paşa’nın 
sarayında geçen olaylar, o zamanlar Avrupa’da, özel-
likle de Viyana’da pek moda olan “Türk Akımını” 
yansıtır. Operanın neşeli uvertürü, o vakitler “Türk 
Müziği” olarak tanınan yeni çeri müziğinden izler taşır, 
bitiminde de hemen operanın kahramanlarından 
Belmonte’nin “Hier soll ich dich denn sehen” sözleriy-
le başlayan ilk aryasına bağlanır.  

W.A.MOZART
Piyano Konçertosu No.15

 Mozart’ın 1784’te yazdığı altı piyano konçerto-
su ile Büyük konçertolar dönemi başlamıştır. Konçer-
to’nun 1. Bölümü çabuk (Allegro) tempoda, 4/4’lük 
ölçüde ve Si Bemol Majör tonda başlar. Üfleme çalgıla-
rın eşliksiz olarak sundukları divertimento benzeri bu 
başlangıç, birkaç mezürlük serbest fantezi biçimindeki 
pasajlarla piyano izler ve ezgisel niteliktedir. Serim 
(exposition) ve kısa nakarattan (ritornel) sonra piyano, 
virtüözlüğüyle ilgi çeker ve bölüm parlak bir kadansla 
sona erer.   
 Mozart’ın 12 Haziran 1784 tarihli mektubuyla 
hızını doğruladığı ağırca (Andente)  tempoda ve 3/8’lik 
ölçüde başlayan 2. Bölüm, iki bölmeli bir lied karakte-
rindeki sade ve yaylı çalgılar tarafından duyurulan Mi 
bemol Majör tondaki tema üzerine iki varyasyondan 
oluşur. Bu varyasyonlar sevgi doludur ve fazla aşırılık 
taşımaz. Bu iki bölmeli temanın varyasyonlarında, her 
bölmenin bitiminde piyano ince süslemeleri tekrarlar. 
Bölüm, sevimli bir kromatik pasajla ulaşılan kısa coda 
ile biter.  
 Çabuk (Allegro) tempoda, 6/8’lik ölçüde ve Si 
bemol Majör tondaki 3. Bölüm, piyano ile çalınması 
güç, fakat parlak olanaklar sağlayan bir rondodur. 
Flütün bu bölümde katıldığı üfleme çalgıların av boru-
larını anımsatan figürleri figürleri nedeniyle A. Einste-
in, finali bir Chasse (Av) olarak tanımlanır. Piyanonun 
çaldığı ikinci kadans, ana temanın olağanüstü bir 
yükselişle işlenmesidir. Solo ve orkestra arasındaki 
değişimler de virtüöz unsurlar içerir; özellikle piyanis-
tin çapraz elle çalışının da hayranlık uyandırdığı 
bölüm, parlak bir finalle sona erer. (Süre 27’)  
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Ludwig van BEETHOVEN (1770 – 1827)
 Müzik sanatının en ünlü, en büyük temsilcile-
rinden biridir. Müzikle ilgilenen bir ailenin çocuğudur. 
Dedesi Ludwig, ana yurdu Löwen’den göçerek Alman-
ya’ya yerleşmiş, orkestra yöneticisi olarak çalışmıştır. 
Babası Bonn Prensliği sarayında şarkıcılık yapmış, 
yaşamının sonuna kadar sanatından ayrılmamıştır. 
Beethoven, ilk müzik bilgilerini babasından edinmiş, 
sonra doğduğu şehirde tanınmış öğretmenlerden Chris-
toph Gottlob Neefe’nin öğrencisi olmuş, on üç yaşında 
prenslik orkestrası üyeliğine atanmış, 15 yaşında sara-
yın ikinci orgculuğuna getirilmiştir. Bu sırada Breuning 
ailesinin dostluğunu kazanması, bilgi ve görgüsünün 
artışında önemli rol oynamış, Breuning’lerin uyarması 
ve Prensin yardımıyla 1987 yılında Mozart’tan ders 
alması için Viyana’ya gönderilen genç sanatçı, annesi-
nin ağır hastalığı nedeniyle Bonn’a dönmek zorunda 
kalmıştır. Mozart’la ancak kısa bir görüşme yapmış, 
büyük besteci genç Beethoven’in dehasını ilk anlayan-
lardan biri olmuştur. Beethoven’in Bonn’a gelişinden 
kısa süre sonra, annesi ölmüş, 1792’de Viyana’ya gide-
rek yerleşmiştir. Bu büyük sanat merkezinde çalışmala-
rına başlamış, çağının Schenk, Albrechtsberger ve 
Salieri gibi ünlü müzik ustalarından yararlanmıştır. 
1795’te ilk üç yaylı çalgılar üçlüsü Haydn’a üç piyano 
sonatı ve ilk piyano konçertosu yayınlanmış, bu devrim-
ci ve yürekli yapıtlar geniş bir ilgi uyandırmıştır. Beet-
hoven 1800 yıllarında kulaklarında beliren bir hastalık 
üzerine, intiharı düşünmüş, 1803’ten sonra iradesi ve 
dehasıyla birbiri ardı sıra büyük ses anıtları vermiştir. 
Beethoven’in kulaklarındaki hastalık 18197da tam bir 

sağırlık halini almış, onu yavaş yavaş insanlardan 
uzaklaştırmış, yalnızlığa itmiştir. 1826 yılı sonbahar 
aylarında sağlık durumu birdenbire kötüleşmiş, ağır bir 
hastalıkla aylarca yatakta kalmış, fırtınalı bir günde 
son nefesini vermiştir. Beethoven, yaşayışıyla tamamen 
bağımsız, hiçbir göreve bağlı olmayan yeni bir müzikçi 
tipinin ilk örneğidir. Verimini başlıca üç çağa ayırarak 
incelenir: 1800 yılına kadar gelen ilk çağın verimi 
genel olarak sınırlandırılmış, kapalı bir üslubun, 
Rokoko sanatının etkisini taşır. 1815 yılına kadar gelen 
ikinci çağdaki yapıtları kalıplardan kurtulmuş, derin 
duygu hareketlerinin yankılarını veren yepyeni bir 
tarzın örnekleridir.   

L. V. BEETHOVEN
Piyano Konçertosu No.4

 İlk yorumu 1808’de Viyana’da gerçekleşmiştir. 
Yapıtın yazılmasına 1804 yılında başlanmış, iki yıl 
sonra tamamlanmıştır. Bu sanatçının piyano sanatı 
işçiliğinde ustalığının doruğuna ulaştığı çağdır ve 
konçerto bu doruğun simgesini yansıtan anıtlar arasın-
dadır. Genellikle lirik bir duygu motiv ve tema işlemle-
rinde enine boyuna yansır durur. Klasik geleneklerin 
dışında ilk temanın piyano tarafından sunuluşuyla 
başlar birinci bölüm (Allegro moderato). Bu büyük, 
romantik cümle orkestraya kayar, onu ikinci tema izler. 
Piyano orkestra ilişkileri tatlı bir barış içinde sürer. 
Orkestranın konuşmalarında solo çalgı, saygılı bir 
arkadaş, piyanonun şarkısında ise orkestra renkli bir 
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yın ikinci orgculuğuna getirilmiştir. Bu sırada Breuning 
ailesinin dostluğunu kazanması, bilgi ve görgüsünün 
artışında önemli rol oynamış, Breuning’lerin uyarması 
ve Prensin yardımıyla 1987 yılında Mozart’tan ders 
alması için Viyana’ya gönderilen genç sanatçı, annesi-
nin ağır hastalığı nedeniyle Bonn’a dönmek zorunda 
kalmıştır. Mozart’la ancak kısa bir görüşme yapmış, 
büyük besteci genç Beethoven’in dehasını ilk anlayan-
lardan biri olmuştur. Beethoven’in Bonn’a gelişinden 
kısa süre sonra, annesi ölmüş, 1792’de Viyana’ya gide-
rek yerleşmiştir. Bu büyük sanat merkezinde çalışmala-
rına başlamış, çağının Schenk, Albrechtsberger ve 
Salieri gibi ünlü müzik ustalarından yararlanmıştır. 
1795’te ilk üç yaylı çalgılar üçlüsü Haydn’a üç piyano 
sonatı ve ilk piyano konçertosu yayınlanmış, bu devrim-
ci ve yürekli yapıtlar geniş bir ilgi uyandırmıştır. Beet-
hoven 1800 yıllarında kulaklarında beliren bir hastalık 
üzerine, intiharı düşünmüş, 1803’ten sonra iradesi ve 
dehasıyla birbiri ardı sıra büyük ses anıtları vermiştir. 
Beethoven’in kulaklarındaki hastalık 18197da tam bir 

sağırlık halini almış, onu yavaş yavaş insanlardan 
uzaklaştırmış, yalnızlığa itmiştir. 1826 yılı sonbahar 
aylarında sağlık durumu birdenbire kötüleşmiş, ağır bir 
hastalıkla aylarca yatakta kalmış, fırtınalı bir günde 
son nefesini vermiştir. Beethoven, yaşayışıyla tamamen 
bağımsız, hiçbir göreve bağlı olmayan yeni bir müzikçi 
tipinin ilk örneğidir. Verimini başlıca üç çağa ayırarak 
incelenir: 1800 yılına kadar gelen ilk çağın verimi 
genel olarak sınırlandırılmış, kapalı bir üslubun, 
Rokoko sanatının etkisini taşır. 1815 yılına kadar gelen 
ikinci çağdaki yapıtları kalıplardan kurtulmuş, derin 
duygu hareketlerinin yankılarını veren yepyeni bir 
tarzın örnekleridir.   

L. V. BEETHOVEN
Piyano Konçertosu No.4

 İlk yorumu 1808’de Viyana’da gerçekleşmiştir. 
Yapıtın yazılmasına 1804 yılında başlanmış, iki yıl 
sonra tamamlanmıştır. Bu sanatçının piyano sanatı 
işçiliğinde ustalığının doruğuna ulaştığı çağdır ve 
konçerto bu doruğun simgesini yansıtan anıtlar arasın-
dadır. Genellikle lirik bir duygu motiv ve tema işlemle-
rinde enine boyuna yansır durur. Klasik geleneklerin 
dışında ilk temanın piyano tarafından sunuluşuyla 
başlar birinci bölüm (Allegro moderato). Bu büyük, 
romantik cümle orkestraya kayar, onu ikinci tema izler. 
Piyano orkestra ilişkileri tatlı bir barış içinde sürer. 
Orkestranın konuşmalarında solo çalgı, saygılı bir 
arkadaş, piyanonun şarkısında ise orkestra renkli bir 



I. Keman / I. Violin
***Yusuf YALÇIN

İrem GÜRSOY
***Ozan ULUDAĞ

Buse KINAY
Larissa İMİNOVA

Keremcan TEOMETE
Sezer TAŞ

II. Keman / II. Violin
Cevahir YUNAK

S. Sabri ŞEN
Tan BERK

Şafak ALICIOĞLU
Genco ACAR

Viyola / Viola
İlkan ŞAHİN

Tansu TURAL
Zafer TEOMETE

M. Çağdaş TUNCER
Ecem AKKUŞ

Viyolonsel / Cello
Başak GÜRBÜZ

Mert ŞENTÜRKER 
Tayfun KARAKELLE

Merve KAYGUSUZ
Cihat ÇAKIR

Kontrabas / Double-Bass
Beliz CANBULAT

Elif BİRİNCİ

Flüt / Flute
Yasemin GÜREL
Nevin APAYDIN

Obua / Oboe
**G. Pelin AYHAN
*Zeliha BUDAK

Klarinet / Clarinet
Gözde ÇEVİK
Cengiz KAYNAR

Fagot / Bassoon
Osman FIRAT
Tarkan GÜREL

Korno / Horn
Artunç ÇORUH
Fırat BAYSÖZ

Trompet/ Trumpet
Gökhan PAR

Timpani
Ozan CEYLAN

Vurmalı Çalgılar/ Percussion
*Seda BALKARLI
*Gökalp MAYAKAN
**Salim ÖZSEZER
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Solist / Soloist
Ezgi Su APAYDIN “Keman / Violin”

Program
 A. VIVALDI

Mevsimler
W. A. MOZART

Divertimento
J. S. BACH

Brandenburg Konçertosu No.3

*Ç.D.S.O.  
Gerekli gördüğü durumlarda programı değiştirebilir.
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