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Bir grup Avusturya Liseli, Murat Azizoğlu’nun (’81) 
girişimiyle 2010 yılının Mart ayında Avusturya 
Liseliler Derneği’nde müzik çalışması yapmak üzere 
biraraya geldiler. Bu çalışmaların ilk ürünleri, 
Avusturya Lisesi’nin geleneksel mezunlar günü olan 
“Strudeltag”da yapılan mini dinleti ve Ortaköy Afife 
Jale Sahnesi’nde “Avusturya Liseliler Korosu” olarak 
Recep Alper Çevirel yönetiminde verilen konser oldu. 
Her Çarşamba Avusturya Liseliler Derneği’nde 
biraraya gelen mezunlar ve dostları, 2010 yılının Eylül 
ayından itibaren 1993 mezunu S. Anlam Altay ile 
Klasik Türk Müziği çalışmalarına yöneldi. Bu 
çalışmalar ilk olarak 2012 yılının Mayıs ayında Tuzla 
KASEV’de verilen Klasik Türk Müziği Konseri’ne 
zemin oluşturdu. Bu konserden itibaren topluluk, 
sadece Klasik Türk Müziği alanında konser verdi ve 
bugünkü adını aldı.
İlk konseri, 18.09.2012 tarihinde Galatasaray 
Üniversitesi’nde yapılan ikinci konser izledi ve bu 
konsere konuk sanatçılar Rıza Rit ve İncilâ Bertuğ 
katıldılar. Irmak Okulları’nda 2013 yılının Ocak ayında 
verilen konserden sonra Koro, aynı yıl Kadir Has 
Üniversitesi’nde geleneksel eserlerden oluşan Klasik 
Türk Müziği Konseri’ni değerli sanatçı Güzin 
Değişmez’in iştirakiyle gerçekleştirdi. Bu dönemden 
itibaren Darülaceze, Etiler Huzurevi, Galatasaraylılar 
Yardımlaşma Vakfı konserleriyle sosyal etkinliklere 
yönelen Koromuz, Kadınlar Günü konseriyle 
Avusturya Liseliler Camiası’nın diğer oluşumlarına 
destek verme düşüncesine de yöneldi.
Koromuz, 2014 yılında “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” 
konserini, üyelerimizden Baran Seyhan’ın (95’) 
desteğiyle ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer’in 
eşliğinde düzenledi. Sanatçı, Nazım Hikmet’in 
Kurtuluş Savaşı Destanı’ndan bir bölümü müziğimiz 
eşliğinde canlandırdı. Konsere ayrıca, sanatçı ve 
akademisyen Nesibe Özgül Turgay da icrasıyla renk 
kattı. 2015 yılında Koro, sosyal etkinliklerinin yanısıra 
Akatlar Kültür Merkezi’nde Ankara Radyosu sanatçısı 
Elif Güreşçi’yle birlikte bir konser gerçekleştirdi. 
Bu konseri, 2016 yılının Şubat ayında, Galatasaray 
Üniversitesi’nde yürütülen ve geliri hayatını elim bir 
şekilde yitiren bir Üniversite çalışanına bağışlanan 
çalışma izledi.

AVUSTURYA LİSELİLER KARTÇINAR 
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU  

Bu çalışmaya yine, bir çok çalışmada elimizden tutan 
değerli sanatçı Güzin Değişmez gönüllü olarak destek 
verdi.
2016 yılının sonunda Akatlar Kültür Merkezi’nde 
Bekir Ünlüataer’in konuk sanatçılığında 
gerçekleştirilen konser, Koromuzun, bir amatör 
müzik topluluğu olarak repertuarını derinleştirmeye 
doğru giden bir yolda olduğunu yansıttı. Koro, 2017 
yılında repertuar çalışmalarını; fasıl geleneğini daha 
iyi öğrenmeye ve antolojik nitelikteki denemelere 
yöneltti. Koro’nun Rıza Rit’i Anma Konseri, fasıl 
musıkisinde attığı küçük ancak kararlı adımların bir 
simgesidir. Bu konser, Istanbul Deniz Müzesi’nde 
düzenlenen ilk koro konseri olma özelliğini de 
taşımaktadır. Koro 2019 yılında, toplam 69 kişinin 9 
aylık emeği sonucunda; Misa Ciap’ın idaresinde 
Avusturya Liseliler Derneği Vals Gösteri Grubu, arpist 
Meriç Dönük ve ses sanatçısı Çiğdem Yarkın’ın 
katılımıyla iki kez Türk Müziği’nde Valsler projesini 
sahneledi.
Koromuz, Klasik Türk Müziği çalışmalarına yöneldiği 
2010 yılından bu yana profesyonel ve amatör sazlarla 
çalışmaktadır. Sırasıyla S. Anlam Altay (93’, kanun), 
Tayfun Şarlak (’78, Ud), Osman Sinan Süslü (93’, 
Piyano), Sabah Altay (Keman) ve aramıza yeni katılan 
Hasan Hilmi Muratlı (Ud) ve Ümit Bilge Samanlı (Ud) 
gibi amatör sazların iştirakiyle çalışan Koromuz, her 
provasını profesyonel sanatçılar İsmet Uraş (Keman) 
ve Canfeza Gündüz (Kemençe) ile yürütmektedir.
Akademik çalışmalarımıza 2013-2014 yıllarında Doç. 
Dr. Nesibe Özgül Turgay destek vermiştir. 
Konserlerimizde, 2012 Kasev Konseri’nden bu yana 
Klasik Türk Müziği’nin seçkin sazendeleri Günay 
Çelik, Binnaz Çelik, Emrullah Şengüller, Özata Ayan, 
İsmet Uraş, Seyfi Uraş ve 2015’ten bugüne Canfeza 
Gündüz görev almaktadır. Fatih Ovalı, H. Kudsi 
Sezgin, Pelin Değirmenci ve Dilek Zertunç da 
konserlerimize katılan değerli sanatçılar arasında 
yer aldılar. Bugün ise, değerli sanatçı Gönül Aköz’ü 
ağırlamanın onurunu yaşıyoruz.
Avusturya Liseliler Kartçınar Korosu, halen bir Klasik 
Türk Müziği öğrencisine desteklerinizle burs 
vermektedir. Rıza Rit İnternet Sitesi Projesi’nin ilk 
aşaması tamamlanmıştır (www.rizarit.com). Bugünkü 
konseri, desteğiniz sayesinde Koromuzun 
konservatuar öğrencisi bursiyerleri yararına 
düzenliyoruz.



Avusturya Liseliler Kartçınar Klasik Türk Müziği 
Korosu olarak, Istanbul Deniz Müzesi’nde ikinci kez 
sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Istanbul Radyosu’nun değerli sanatçılarından ve Türk 
Müziği’nin gelmiş geçmiş en iyi icracılarından biri 
olarak kabul edilen Gönül Aköz’e bir saygı konseri 
düzenlemek, bizleri çok heyecanlandırıyor. 
Koromuzun değerli üyesi kemençe sanatçısı Canfeza 
Gündüz, annesi Gönül Aköz’ün konserimizi 
onurlandırmasına vesile oldu.
Gönül Aköz’ü, Istanbul Devlet Türk Müziği 
Konservatuarı’nın 1976 yılında kurulmasının, musıki 
icrasında ilk belirgin etkileri bağlamında 
değerlendirmek gerekir. Müzik hayatına neyzen 
Niyazi Sayın’ın öğrencisi olarak başlayan Gönül Aköz, 
geleneksel musıkinin geleneğe bağlı, en sağlam ve 
en estetik düzeyde icralarını gerçekleştiren 
sanatçılardan biridir. Müzik hayatına neyzen olarak 
başlaması, sanatçının ses karakteristiğini 
biçimlendiren bir özgünlük unsurudur.
2019 yılında Istanbul Radyosu’ndan emekli olan 
sanatçıya bir saygı günü düzenlenmesini, amatör bir 
koro olan topluluğumuz açısından bir borç bildik. 
Genç yaşta emekli olmanın, sanatçının sanatının bu 
olgun döneminde nice yeni çalışmalara kapı açacağı 
inancındayız.
Bugün yaklaşık 90 dakika sürecek konserimizde, 
ilkin Koromuz Karcığar Faslı’nı icra edecek. Fasıl 
geleneğini araştıran, bu geleneğin geçmişte 
büründüğü formları öğrenmeye gayret eden 
Koromuz; geçmişte icra ettiği Hicaz, Sultanîyegâh, 
Hüzzam, Mahur ve Nihavent fasıllarını müteakiben 
bugün, Karcığar Faslı’nı sunacak. Fasılın ilk bölümü, 
19-20. Yüzyıl fasıl şarkıları bestekârlarının fasıllarda 
çok tercih edilen ve fasl-ı nev icrasında çokça 
benimsenen geleneksel fasıl şarkılarını kapsarken; 
fasılın ikinci kısmı farklı dönemlere yayılmakla 
birlikte ağırlıklı olarak eğlencelerde söylenen 
şarkılara ayrıldı.
TRT Istanbul Radyosu’nun kıymetli sanatçısı Gönül 
Aköz’e konserimizi onurlandırdığı için şükranlarımızı 
sunuyoruz. Sanatçıya sağlıklı bir yaşam ve daha nice 
sanat dolu “on yıllar” diliyoruz.

Koromuza büyük emekler veren kemençe sanatçısı 
Canfeza Gündüz’ü ise, bu konsere vesile olduğu için 
ve bize verdiği unutulmaz emekler için sevgiyle 
kucaklıyoruz.
Konserimizi bugün, bizlere uzun süredir eşlik eden 
kıymetli saz sanatçıları icra edecek. Her 
çalışmamızda bizi destekleyen, her biri köklü bir 
ailevi müzik geleneğinden gelen değerli keman 
sanatçısı İsmet Uraş ve 4 yıl önce aramıza katılan 
kemençe sanatçısı Canfeza Gündüz yine aramızdalar. 
Sanatçılarımızla birlikte özverili amatör 
sazendelerimiz Tayfun Şarlak, Ümit Bilge Samancı ve 
Hasan Hilmi Muratlı provalardan bugüne değin geliş 
sürecimizi sırtladılar. Istanbul Radyosu’ndan bir 
başka duayen, Seyfettin Uraş da aramızda her 
zamanki yerini alıyor. Bu sazlarımıza; konserimize 
sadece icralarıyla değil fikirleriyle ve sanat 
duruşlarıyla ağırlıklarını koyan Istanbul Devlet Türk 
Müziği Topluluğu sanatçıları Binnaz Çelik, Günay 
Çelik ve Emrullah Şengüller ile Istanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğu üyesi Özatan Ayan katılıyor. Bu saz 
ekibimizle 12. Konserimizi gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.
Konserlerimizi ve çalışmalarımızı görselleştiren Sina 
Samimi’ye (81’) ve Ahmet Gültekin’e; konserimizi 
takdim eden üyemiz Burcu Günaydın Gültekin’e, 
konserimiz için bu müstesna salonu tahsis eden 
Deniz Müzesi Komutanlığı’na; büyüyen koromuzun 
konser provaları için bize yer sağlayan Beyoğlu 
Belediyesi’ne; salonlarını çalışmalarımıza tahsis 
eden Feronya Oteli’ne, bu otelin değerli sahibi Ülfet 
Silahtaroğlu’na (’76) buradan teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. Koromuzun çalışmalarına yer sağlayan ve 
Koromuzun mezunlarımıza ulaşmasını sağlayan 
Avusturya Liseliler Derneği yönetimine ve geçmişte 
bize yer sağlayan Avusturya Liseliler Vakfı 
yönetimine de şükranlarımızı sunuyoruz.

Güzel bir dinleti ve hoş bir seyir diliyoruz….

Kartçınar Avusturya Liseliler Klasik Türk Müziği 
Korosu

Kıymetli Dostlarımız,



İstanbul Radyosu sanatçılarından Gönül Aköz, 
28.11.1962 tarihinde Şarköy’de doğdu. İlk, orta ve lise 
tahsilini babasının memuriyeti dolayısıyla, 
Lüleburgaz’da tamamladı. İlkokul döneminden 
itibaren sanata yeteneği keşfedilen Aköz, ailesinin 
teşvikiyle 1981-1982 yıllarında İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü 
kazandı. Sanatçının konservatuara giriş sınavının 
jürisinde İnci Çayırlı ve Rahmi Sönmezocak yer 
alıyordu.

Ney öğrencisi olarak geçirdiği öğrenim süresi 
boyunca, pek çok kıymetli hoca ile çalışma imkanı 
bulmuştur. Neyzen Niyazi Sayın’ın ney talebesi 
olmasının yanı sıra Tülûn Korman’dan repertuar, Tülin 
Yakarçelik’ten Türk Müziği solfej ve nazariyatı, Kânî 
Karaca’dan usûl dersleri almıştır. 1986 yılında 
okulunu başarıyla bitirmiş ve akabinde TRT’nin açmış 
olduğu sınavla Ankara radyosunda ses sanatçısı 
olarak göreve başlamıştır(1987). 

Gönül Aköz’ün radyoya giriş sınavında usûl vurarak 
seslendirdiği eser Zaharya’nın Nafiz’in şiirinden Saba 
makamında bestelediği Devr-i Kebir usûlündeki 
bestedir: Gülsitân-ı Nakş-ı Hüsnünden Bahâristan 
Yazar”. Sanatçının gelişiminde Niyazi Sayın’ın, Tülûn 
Korman’ın ve Tülin Yakarçelik’in belirleyici etkisi 
vardır. İzleyen dönemde Ankara Radyosu’nda Yüksel 
Kip’ten, Tarık Kip’ten, Ahmet Hatipoğlu’ndan, Yücel 
Aşan’dan ve Ferit Sıdal’dan öğrendikleri, sanatçıya 
önemli katkılar sağlamıştır. Aköz,  bu dönemde 
Kadınlar Korosu, Klasik Koro, Tasavvuf Müziği Korosu 
çalışmalarına katıldığı gibi, 

Ankara Radyosu sanatçılarından oluşturulan Santur 
Topluluğu ile İsviçre’de Klasik Türk Müziği’nin 
örneklerinden oluşan bir konser verdi.  Ankara 
Radyosu’ndaki çalışmalarına beş yıl devam ettikten 
sonra 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu’na kendi 
isteğiyle tayin olmuştur. Buradaki çalışmalarını 
başarıyla sürdürmüştür. 16 Eylül 2018’da emekli 
olmuştur.

Sanatçı, TRT’nin sayısız konserinde, radyo 
emisyonlarında, Bekir Sıtkı Sezgin’in yönetiminde bir 
özel bankanın sponsoru olduğu albüm çalışmalarında 
yer aldığı gibi, İstanbul Radyosu sanatçısı Ergin 
Kızılay’ın prodüktörlüğünü üstlendiği albümlerde de 
solo çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gönül Aköz, 
musıki hayatında öğrencisi olmamasına rağmen en 
çok Bekir Sıtkı Sezgin’in icralarından yararlandığını; 
Cinuçen Tanrıkorur’un, Tülûn Korman’ın ve Tülin 
Yakarçelik’in kendisine önemli katkılar sağladığını 
kaydetmektedir. Sanatçı, Radyo’da görev aldığı 
dönemin ses ve saz sanatçılarıyla birlikte çalışmanın 
mutluluğunu dile getirirken genç yaşta kaybettiğimiz 
Selma Sağbaş’ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu 
belirtmektedir. Sanatçının kızı Canfeza Gündüz, 
günümüzün önde gelen kemençe sanatçılarındandır.

Gönül Aköz, İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nın 
1976 yılında kurulmasının yarattığı kültür ikliminin 
önde gelen simalarındandır. Türk Musıkisi 
geleneğinde müstesna bir yer tutan Niyazi Sayın’ın 
öğrencisi olması ve sınıfını üstün başarıyla bitirecek 
düzeyde ney çalması, Gönül Aköz’ün sonradan solist 
olarak sürdürdüğü kariyerine ve sanatçı kimliğine 
rengini veren olgudur. Şan eğitimi almamasına 
rağmen ney öğreniminin kazanımlarını ses icrasına 
yansıtan sanatçı, eseri aslına uygun icra etmek 
noktasında gösterdiği dirayetle güzel sesini ve 
üslûbunu bizzat inşa etmiştir. Sanat ortamının 
sıradanlığa  ve düzeysizliğe mahkum edildiği bu 
dönemde; sanatçının genç emekliliğinin, nice yeni ve 
güzel  çalışmalara kapı açacağı inancındayız. 
Yetenekli ve kendini adamış genç sanatçı adaylarının 
sanatçımızdan azami düzeyde yararlanması 
umuduyla bu naçiz çalışmamızı Koro olarak 
Gönül Aköz’e içtenlikle armağan ediyoruz.  
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Karcığar Peşrev- Tatyos Efendi

Karcığar Ağır Semaî
Reşit Mümtaz Paşa/Lem’î Atlı
Hüsnüne etvar-ı nâzın şan senin 
Bende tâkat kalmadı ferman senin 
İhtiyarım gitti elden can senin 
Bende takat kalmadı ferman senin

Karcığar Sengin Semaî
Nevres Efendi/ Hacı Arif Bey
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül
Derdi iki olduğuna âh eyledi bülbül 
Mâtemzede zannetti görüb dûd-i siyâhı 
Bir âh ile gülzârı siyâh eyledi bülbül

Karcığar Aksak
Avram Naum/Artaki Candan
Bu gece çamlarda kalsak ne olur Felekten bir gece 
çalsak ne olur
Denize, mehtâba dalsak ne olur
Felekten bir gece çalsak ne olur

Karcığar Türk Aksağı
Ahmet Rasim/Leon Hancıyan
Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde 
Şâd olsa gönül bâri biraz son son nefesinde; 
Hâlâ elem-i yâre tahammül hevesinde, 
Şâd olsa gönül bâri biraz son nefesinde

Karcığar Curcuna 
Rahmi Duman/Şerif İçli
Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam
Ömrüm senin aşkınla helâk olsa da yanmam
Zindan kesilir her bir ufuk senden uzaksam
Zülfün beni bağlar ve çeker her neye baksam

Karcığar Curcuna
N.Güler-B.Kemal Çağlar/Cevdet Çağla
Gül açar bülbül öter yaz geçer
Yâr güler gönül ahdan vaz geçer
Dil susar fasl-ı aşkı saz geçer
Mey akar mehveşteki naz geçer
Nev bahar her yer neş’e serteser
Dert imiş keder imiş tez geçer

Taksim Karcığar Düyek 
Müzehher Güyer/ Şekip Ayhan Özışık 
Unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin 
Aylar yıllar geçti, söyle sen nerdesin 
Anlaşıldı sen geri dönülmeyen yerdesin 
Anlaşıldı sen geri dönmeyeceksin 
Unutmadım unutamadım seni ben 
Her zaman bendesin 

Karcığar Curcuna 
Lütfi Fikret German/ Fehmi Tokay 
O ahu bakışlara bir anda kandın gönül 
Neden inandın ona, nasıl aldandın gönül 
Sen ki her söze kanmaz, her vâade inanmazdın, 
Neden inandın ona, nasıl aldandın gönül, 
nasıl aldandın gönül 

Karcığar Türk Aksağı 
R. Ahmet Sevengil / Sadettin Kaynak 
Tamburamın ince kıvrak beli var 
Sırma saça benzer ipek teli var 
Bülbül gibi söyler şakır dili var 
Vur tellere yanık yanık çağlasın aman 
Tamburamda deli gönül ağlasın aman
Fidan diktim bayırlara sel aldı 
Bunca yıllık emekleri yel aldı 
Ben büyüttüm nazlı yâri el aldı 
Vur tellere yanık yanık çağlasın aman, 
Tamburamda deli gönül ağlasın aman, 

Karcığar Aksak 
Benliyi aldım kaçaktan 
Görünmez oldu saçaktan 
Arzum almadım köçekten 
Benli olur benli, olmaz benli, niçin olmaz? 
Eller kınalı, gözler sürmeli, 
Nerede bulmalı, satın almalı 
Benli, ah gel sürmelim gel 
Bir incecik tütün tüter 
Gül dalında bülbül öter, 
Benim yârim bana yeter 
Benli olur benli, olmaz benli, niçin olmaz?

GÜFTELER



Karcığar Aksak
Bu kış hanım İstanbul’a taşın da
Eğlenelim, zevk edelim Kalpakçılar başında  
Güzeller var yirmi-otuz yaşında    
Eğlenelim, zevk edelim Kalpakçılar başında
Bu baharda gönüller gülşen ola
Çamlıca’da Küçüksu’da eğlenelim kol kola
Kadehimiz gâh boşala gâh dola                                                       
Eğlenelim, zevk edelim Kalpakçılar başında

Karcığar Aksak
Kara bulutları kaldır aradan 
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Ne kadar özenmiş seni yaradan 
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Dilinden anlayan bülbül az olur 
Gönülden çağlayan aşkın saz olur
Sen gelmezsen bahar geçer yaz olur Beri gel 
gönlüme çağlayanım gel, çağlayanım gel

Karcığar Sirto- Kanunî Günay Çelik

Suzinak Peşrevi Tatyos Efendi

Suzinak Ağır Aksak
Mustafa Nafiz Irmak 
Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
Gel biraz ruhumu yak, kalbime hicrânla dökül
Acı bir hânde ile aşkımın âlâmına gül
Gel biraz ruhumu yak, kalbime hicrânla dökül

Suzinak Aksak
Celâdet Barbarosoğlu/ Osman Nihat Akın 
Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr olma 
sitemkâr
Sen olmasan âlemde benim söyle neyim var 
Bir yan bakışın rûhumu baştanbaşa sarsar 
Sen olmasan âlemde benim söyle neyim var 

Suzinak Curcuna
Sedat Öztoprak
Ne çok çektim hasretini bilsen ah ben
Nerde kaldın gelmez oldun sevdiğim sen 
Yanıyor senin aşkınla her an bu ten
Nerde kaldın gelmez oldun sevdiğim sen

Suzinak Curcuna
Neveser Kökdeş
Pek özledim o demleri seninle bu yerleri
Gezerdik çemenlerle bezenmiş tepeleri
Yalnız aşkım ve sen vardın
Bu tatlı rüyâdan bilmem sonra nasıl uyandım 
Ne kadar hoş âlemdi o cihana bedeldi 
Zevkine doyulmaz penbe bir gülşendi

Suzinak Yürük Semai
Emin Ongan
Nihâl-i gülşen-i hüsn-ü ezelsin
Açılmış gonca-i bağ-ı emelsin,
Güzelsin sevdiğim sen pek güzelsin.
Ümid-i rahm-ı lûtfundur penâhım,
Seni incitmesin hâr-ı nigâhım,
Güzelsin sevdiğim sen pek güzelsin.

Suzinak Oynak Türkü
Derleyen: Tanburacı Osman Pehlivan
A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim
Ahdettim yemin ettim uğruna öleceğim
Güzelim görmeyeli hayli zamandır seni
Canım feda yoluna üzme artık bendeni
Elmanın alına bak dön de bir dalına bak
Yaktın beni kül ettin insafsız halime bak

GÖNÜL AKÖZ SOLO KONSERİ



Sizleri de Bekliyoruz.
2010 yılının Mart ayından bu yana, sayıları giderek çoğalan 

40’a yakın iyi arkadaş, hemen her Çarşamba akşamı 18.30’da 
toplanıyoruz. Kimimiz çalıyoruz, kimimiz söylüyoruz, kimimiz 

dinliyoruz. Birlikte düşünüyoruz, gelişiyoruz. 
Amacımız, öncelikle nitelikli bir uğraş edinmek, bu uğraşı 

kolektif bir etkinlik olarak yürütmek, paylaşmayı hissetmek, 
kültürümüzün nadide cevheri olan Klasik Türk Müziği’ni 

öğrenmek ve solumak. İyi bir müziksever olmak. 
İnce bir musıki zevkinin peşinden koşmak. 

Tüm bu faaliyetleri kısmen de olsa burs ve yardım etkinlikleri 
gibi sosyal etkinliklere dönüştürmek. 

Müziği seviyorsanız, dinlemeyi biliyorsanız, 
birlikte öğrenmeye ve üretmeye önem veriyorsanız, aramızda 

size de yer var. 

Eski ve güzel bir söz ile : Siz yoksanız, bir eksiğiz. 

İletişim: Avusturya Liseliler Derneği


