
23. Hunsrück ilkokulu yardımlaşma konseri 

 

Sevgili Çocuklar, Sevgili Veliler, 

Bizler- yani Müzikprojesi “Müzik bizi birlikte güçlü kılar”, Hunsrück ilkolunun bir veliler girişimi ve destekleme 
derneği olarak sizleri 5 Mayıs Cumartesi günü 23. Hunsrück ilkokul yardımlaşma konserine davet 
ediyoruz. 

 

Saat 14:00’den itibaren ve konser sonrası pasta satışlarımız “Eltern-Café“´de olacak. Bu satışların 
gerçekleşebilmesi için Pasta veya Kek getirilmesi rica ediliyor. Müzik Projemizi desteklemek istiyorsanız, 
sizlerin tarafından getirilen bir pasta veya herhangi bir içecek satışa sunabilirsek çok memnun kalırız. Satışta 
’da yardımcı olabilirsiniz. Satışta yapılan gelirler ise „Musik macht uns gemeinsam stark!“ http://hgs-
musikprojekte.de projenin kasasına girecektir. 

Su an 147 öğrencimiz derslere katılmaktadır.  

Projemiz Kurt und Edith Neugebauer Stiftung ve Stiftung Berliner Sparkasse, ayrıca özel şahıslar tarafından da 
destekleniyor. 

Konserimize giriş ücretsizdir ama ufak bir bağış yaparsanız çok seviniriz. En son yapılan ilkbahar konserinde 
Veli'ler tarafından toplam 420,00 €  bağış yapıldı – Çok teşekkür ediyoruz! 

 

Müzik Proje ekibi için, çeşitli bölümlerde destek gerekiyor. Projemizi desteklemek için bizimle işbirliği yapmak 
isteyenler varsa bize muhakkak ulaşsınlar. Mesela bağış toplamada, enstrüman kiralamada ve enstrüman 
öğretmenleriyle ilgilenen veliler. Yardım etmek istiyorsanız bize ulaşın lütfen. Mail adresimiz: 
musik@hunsrueck-grundschule.de 

 

Kayıt kuralları: ilkbahar  konserinde “Bireysel performans” için sadece 1.; 3. ve 5. sınıflar kayıt yaptırabilir 
ve diğer çocuklar grup performans için katılabilirler. Ayrıca son seneleri olduğu için bu sene 6. sınıflarda 
katılabilirler.  

Lütfen kayıtlarınızı en geç 25 Nisan 2018 tarihine kadar Veli'ler posta kutusuna atınız veya okul ofisinde 
bulunan Bayan Hoffmann'a veriniz. Ayrıca http://www.metaviewsoft.de/konzert internet adresine girip kayıt 
yapabilirsiniz yada formunuzu e-mail olarak: konzerte@hunsrueck-grundschule.de adresine gönderebilirsiniz.  

 

Konser alanımızdaki çekilecek fotoğrafların web sitemizde ve sponsorlarımızın web sitesinde reklam amacıyla 
yayınlanmasından rahatsızlık duyacak Velilerimizin bizimle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.  

 

Konzertorga-Takımından 

Helen 

 

 

 

 

 



 

Çocuklarımızın kayıt işlemleri bittikten sonra, önemli bilgiler e-mail veya posta yoluyla sizlere iletilecektir (prova 
vs.).  

Kayıt işlemlerinden önce çocukların enstrümantal öğretmeniyle görüşmesi ve hangi parçayı çalacağına 
beraber karar vermeleri gerekiyor. 

Sizleri sahnede görmeyi sabırsızla bekliyoruz! konzerte@hunsrueck-grundschule.de 

 

Kayıt 

İlkbahar  yardımlaşma konseri, Tarih 5 Mayıs 2018 

Lütfen 25 Nisan 2018 ya kadar kayıt ediniz! 

 

Kayıt edilen: 

Çocuğun adı / Sınıf: ______________________________________________________ 

Alet):__________________________________________________________ 

Parçanın adı: ______________________________________________________________ 

 

Benim bağışım: 

o Pasta 

Son konserlerden kalan içecekleri tüketemediğimiz için bu konserimizde pasta getirilmesi rica ediliyor. 

 

Yardım edebileceğim alan:  Satış:   

o saat 14:00 ve 15:00 arası 
o saat 16:00 ve 17:00 arası 

     Toplamada 

o Aula 16:00 ve 16:30 arası 
o Kafeterya. 17:00 ve 17:30 arası 
o Infostand / CD-Satış   
o 14:00 ve 15:00 arası 
o veya 16:00 ve 17:00 arası 

Sorularınız için ulaşım::   

İsim: ____________________________________________ 

Telefon ___________________________________________ 

E-Mail:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tarih / bir Veli’nin imzası 


