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Dilek Listemiz:

— Ertelenmiş 10. Kapadokya 
Festivali için mali destek

— Sei Solo 2020 Projesi 
bestelerinin canlı prömiyerleri için 
mali destek.

— Kaliteli digital konser sunumların 
gerektirdiği ekipman için mali 
destek. (Açıklamalar sağ sütunda, 
ekipman listesi aşağıdadır)

— Brandenburg Konçertolarını 
Yeniden düşünmek projesinin 2. 
kısmının tarihi mekanalardaki 
performanslarının kaydı için gerekli 
olan mali destek. (İlk kısmı Saruhan 
1249’da kayıt edildi)

— Erken dönem Türk Yaylı 
Kuartetler repertuvarının tanınması/
yaygınlaştırılması projesi. Yeni 
uzun vadeli (çok senelik) projemiz. 
Bu proje cumhuriyetin erken dönem 
bestecilerinin eserlerinin 
çözümlenmesi, dijitasyonu, kayıtları 
ve yaygınlaştırılması hedeflerini 
içermektedir.

Dijitalleşme gerekçeleri

Organizasyonumuzun dijital 
görünürlüğünü ve akıcılığını 
sağlayabilmemiz için konserlerin hem 
ses hem de görüntülerini kaliteli bir 
şekilde kayıt edebileceğimiz 
ekipmanları edinmemiz gerekmektedir. 
Pandemi koşulları yüksek kalite dijital 
konser formatının ne kadar önemli ve 
değerli olduğunu gösterdi; aynı 
zamanda yerel müzisyenlik kalitesini 
dünyaya ulaştırmanın ve işbirliklerinin 
önemini de öğretti. Öte yandan orjinal 
misyonumuz olan alışılmadık ve görsel 
olarak çekici mekanlarda oda müziği 
sunma idealimizi de sürdürebilmek 
istiyoruz. Geçmişte KK olarak ekipman 
kiraladık ve kısa dönemli uzman eleman 
tutmak zorunda kaldık, ancak bunlara 
müziğe kullanmak istediğimiz bütçenin 
büyük kısmını harcamak zorunda 
kaldık. 2020’de Goethe Inst Ankara ile 
işbirliğinde yaptığımız 8 konser, 12 
saatlik video ve ses kayıtları bize bu 
konuda çok ciddi bir ‘know-how’ 
kazandırdı. Bu birikimi kullanarak 
Türkiye’inin her yerindeki muhteşem 
mekanlarda kaliteli konser videoları 
üretebilmek istiyoruz. Bu ekipman listesi 
oda müziği etkinliklerini sunabileceğimiz 
yeni ve hybrid bir platform geçişimizi 
sağlayacaktır, yani belki de az seyircili 
canlı oda müziği konserlerini dijital 
platformlar için kayıt edip daha fazla 
izleyici ile paylaşabilmemizi. Geçmiş 12 
yıldaki projelerimize bakarsak çok kısıtlı 
bütçeler ile geniş bir müzisyen ve 
dinleyici kitlesine ulaşabildiğimizi 
kanıtlamış durumdayız. Bu destek 
yaratıcı işlerimizi dönüştürmemizi 
sağlaycak ve gelecek nesiller için 
(öğrenci ve profesyonel) değerli bir 
platform sağlayacaktır. 

Pandemi öncesi koşullara ne zaman dönebileceğimiz henüz belli olmadığı 
için yüzlerce kişinin bir araya geldiği formatta festivaller planlamak için 

henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Ancak ufak gruplar halinde toplanıp 
kaliteli müzik ve kayıtlar yapabiliriz
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Video	ve	Işık	
Malzemeleri

Euro

Equipment Units Price Total

Sony	a7III	Camera 3 1.600 4.800

Sony	Zoom	lens 2 730 1.460

Sony	Standart	lens 1 250 250

Sony	120	GB	Memory	Card 3 250 750

Godox	UL150	Led	Light 3 500 1.500

Tungsten	Light	Set 1 400 400

ManfroLo	MX	290	Tripod+bag 3 210 630

ManfroLo	Tripod	Bag 3 60 180

Sea	gate	4TB	Hard	Disk 4 95 380

Lynx Studio Technology Aurora(n) 32 
DNT Ses Kartı 1 2.100 2.100

PA Mikrafon 2 1.368 2.736
Blackmagic Design ATEM Mini Pro 
HDMI Live Stream Switcher 1 500 500

Radio	Setup 1 350 350

Mobile	App	Development 1 2.000 2.000

Toplam 18.036


