
Her okula
“1”

Piyano !!!
İstanbul Resitalleri klasik müzik alanında bugüne dek büyük bir ciddiyetle 
sürdürmekte olduğu çalışmalarına “Her Okula 1 Piyano” projesi ile yeni bir 

sorumluluk ekliyor ve bu projenin ilk adımı olarak 
Semra Özümerzifon’un İstanbul Resitalleri için hazırladığı, Debussy’nin 

3 bölümlü “Estampes” eserinden ilham alarak her bir bölüm için farklı bir  
çizimden oluşan gravür seti satışından elde edilecek gelirlerle 

Anadolu’daki 5 okula piyano hediye ediyoruz.

Gelin sizin de bir katkınız olsun, her çocuk piyanoya dokunsun !



M A N İ F E S T O

Geleceğini iyileştirmek isteyen toplumlar, işe önce eğitimle başlar-
lar. İşte bu yüzden bir toplumun geleceğine, eğitime yapılan her 

katkı kutsaldır.

İnsan ruhunu besleyen ve iyileştiren müzik, aynı zamanda ciddi bir 
disiplindir. Bu disiplinin en zengin enstrümanı olan piyano, çocuk-

larımızın müzik eğitiminde hak ettiği yeri almalı. 
Her okulun bir piyanosu olmalıdır. 

“Her Okula 1 Piyano” ile geleceğimiz olan çocuklara, sadece bir 
enstrüman değil; dünya mirası olan müziğin zengin bir envanteri ve 

beraberinde taşıdığı, insanlık tarihine ışık tutan bir 
bilgi okyanusu da sunulmuş olacaktır. 

Piyano, sosyal statü ve ekonomik güce sahip olan ailelerin çocuk-
larının ulaşabileceği bir enstrüman olmaktan çıkmalı; 
“Her Okula 1 Piyano” ile yurdun dört bir yanındaki 

tüm çocuklara ulaşmalıdır.

İ S T A N B U L   R E S İ T A L L E R İ



Değerli Dostumuz,

Dünya klasik müzik arenasının birinci liginde yer alan gözde virtüözleri 11 yıldır rafine bir İstanbul 

izleyicisiyle buluşturan ve Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de devam eden Türkiye’nin resital odaklı 

uluslararası tek klasik müzik dizisi İstanbul Resitalleri, bugüne dek büyük bir ciddiyetle sürdürmekte 

olduğu çalışmalarına “Her Okula 1 Piyano” projesi ile yeni bir sorumluluk daha ekliyor.

“Müzik evreninin en zengin enstrümanı olan piyano, geleceğimiz olan çocukların eğitiminde hak 

ettiği yeri almalı ve piyano sosyal statü veya ekonomik güce sahip olan ailelerin çocuklarının 

ulaşabildiği bir enstrüman olmaktan çıkarak yurdun dört bir yanındaki tüm çocuklara ulaşmalıdır.” 

düşüncesiyle başlattığımız bu kampanyanın ilk adımı olarak sanatçı Semra Özümerzifon tarafın-

dan İstanbul Resitalleri için “Limited Edition” 50 adetle sınırlı hazırlanmış olan üçlü gravür setlerin-

den elde edilen gelirlerle Anadolu’da 5 okula piyano hediye ediyoruz.

Kendi başına da oldukça değerli olan bu çalışma, dünyada ilk kez gravür tekniğini modern QR 

Kod tekniği ile birleştiren çağdaş sanat uygulamalarına da bir örnek teşkil etmekte. Sanatçı Semra 

Özümerzifon, Fransız besteci Debussy’nin “Estampes” (Baskılar) adını taşıyan üç bölümlü eserin-

den ilham alarak resmettiği gravürlere, dünyaca ünlü İsviçre’li piyanist Oliver Schyder’ın seslen-

dirdiği müziği bir metal plaka üzerine QR kod tekniği ile işlenmiş olarak yerleştirdi. Böylece duvar-

larınızda sadece gravürler değil aynı zamanda onlara ilham veren müziğin sesi de duruyor olacak.

Bu çalışmayı kendiniz, kurumunuz ve sevdiklerinizi için özel bir hediye alternatifi olarak düşün-

menizden büyük mutluluk duyacağız. 

En içten teşekkür ve saygılarımızla,

İ S T A N B U L   R E S İ T A L L E R İ

Istanbul Resitalleri
.



NİCE YILLARA !
“Happy Anniversary”

Fırtına, 2017
“Claude Debussy Estampes III”

SEMRA ÖZÜMERZİFON

Uzak Doğu, 2017
“Claude Debussy Estampes I”

İspanya, 2017
“Claude Debussy Estampes II”



3’lü gravür seti çerçevesiz 3000TL + KDV ve çerçeveli 4500TL + KDV olarak sunulmaktadır.

EA versiyonları tek gravür 1000TL + KDV olarak sunulmaktadır.

***Çerçeveli 3’lü set.

Ad ve Soyadınız:                     Sayın  .....................................................................................................
 
Lütfen seçtiğiniz gravür çeşitlerini ve adetlerini işaretleyiniz:

3’lü gravür seti çerçevesiz  <Limited Edititon>    3000TL   Set Adedi:  .....    Tutarı:    ..............
3’lü gravür seti çerçeveli     <Limited Edition> 4500TL   Set Adedi:  .....    Tutarı:    ..............
EA serisi UZAK DOĞU gravür çerçevesiz      1000TL   Set Adedi:  .....    Tutarı:    ..............
EA serisi İSPANYA gravür çerçevesiz       1000TL   Set Adedi:  .....    Tutarı:    ..............
EA serisi FIRTINA gravür çerçevesiz       1000TL   Set Adedi:  .....    Tutarı:    ..............

Gravür Teslim Ad, Soyad:    .....................................................................................................

Adres:     .....................................................................................................
   
Semt, Şehir, Kod    .....................................................................................................

İrtibat Telefonu    .....................................................................................................
 
eMail     .....................................................................................................

Fatura Ad/Ünvan     .....................................................................................................
 
Adres     .....................................................................................................

Semt, Şehir, Kod    .....................................................................................................

Vergi dairesi ve No    .....................................................................................................

Havale: 
TEB Türkiye Ekonomi Bankası Valikonağı Şubesi (Şube No: 219)
MKS İletişim Organizasyon Hesabı No: 3969877   IBAN: TR900003200000000053969877

Kredi Kartı: 
Kart Sahibi    .....................................................................................................
 
Kart No:     .....................................................................................................

Son Kullanma Tarihi    .........../........... Güvenlik Kodu: ......................

Adres     .....................................................................................................

Semt, Şehir, Kod    .....................................................................................................

Lütfen, sipariş ücretini KREDİ KARTI  / EFT/HAVALE yaparak dekontunu bu formla birlikte (0212) 296 5893’e fakslayınız
Dilerseniz form ve dekontuzu eMail ile de gönderebilirsiniz. 
herokula1piyano@istanbulresitalleri.com

Tarih:    İmza:

Her okula
“1”

Piyano !!!

S İ P A R İ Ş  F O R M U


