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Açılışa çok sayıda üst düzey idareci katıldı

Feuerbach’ın yüzünü İW8 değiştirecek
Sagopa Kajmer
Stuttgart’ı salladı

S
Hüseyin Yüce
TUTTGART- Baden-Württemberg'de önemli
organizasyonlara imza atan BESTevents, bu
defa da Türkiye'nin çok sevilen rap sanatçısı Sagopa
Kajmer'i Stuttgartlı hayranlarıyla buluşturdu. Arena
Kulturhaus'ta gerçekleşen konsere yaklaşık bin 500
kişi katıldı. Büyük bir coşku içerisinde geçen konserde Sagopa Kajmer hayranları, konserin başından
sonuna kadar sanatçıya eşlik etti. Önemli organizasyonlara imza atan BESTevents'in sahibi Fatih Kaya
ise gazetemize yaptığı açıklamada; düzenledikleri
her programın oldukça
büyük ilgi gördüğüne ve solanları hınca
hınç doldurduklarına
dikkat çekerek, bunun
verdikleri hizmetin
kalitesine bağlı olduğunu kaydetti. Fatih Kaya,
Türkiye'nin çok sevilen
isimlerini Almanya'daki
sevenleri ile buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

S

Serap Altun
TUTTGARTKreativzentrum İW8
Stuttgart, Feuerbach
semtinde görkemli
bir törenle açıldı.
Feuerbach semtinde
daha evvel Behr ﬁrmasının bir bölümü
olan ve halk arasında
"Werk 8" ismiyle tanınan kapalı alanda,
içerisinde sanat ve
kültürel etkinliklerin
yapılacağı, sergi ve
gösterilerin sunulacağı ve değişik
milletlerden insanları bir araya getirecek olan
proje uzun çalışmalardan sonra
start aldı. Açılış merasiminde
kurdeleyi Stuttgart Büyükşehir
Belediye Başkanı Fritz Kuhn,
İhlas Medya Holding Avrupa
Genel Müdürü Kenan Kubilay,
Proje Yöneticisi Sevil Özlük
ve işadamı Halil Selvi kesti.
Törene ayrıca İhlas Medya
Baden-Württemberg Temsilcisi
Ali Batmaz, bhz-Werkhaus

Dernekler, Firmalar, Spor kulüpleri ve Özel Gruplar

iftar Programlarınız için

şimdiden yerinizi ayırtınız

PİRİ REİS RESTAURANT
SİZ SAYIN MÜŞTERİLERİNE
ÇÖMLEK KEBABI‘nı
(Testi Kebabı)

iFTiHARLA SUNAR!

İsterseniz Kuzu Etinden: Kemikli Kuzu Eti, sezonun sebzesi ve
Türk damak zevkine uygun baharatlarıyla çömlekte masaya servis.
İsterseniz Dana Etinden: Kemiksiz Dana Eti, sezonun sebzeleri ve
Türk damak zevkine uygun baharatlarıyla çömlekte masaya servis.

Yemekler Yemekler

Canlı Müzik Canlı Müzik

• Izgara Çeşitleri
• Sıcak-Soğuk Mezeler
• Taş Fırınında Pide Çeşitleri
• Kuzu Tandır • Kaburga Dolması
• İskender • Künefe
ve daha pek çok leziz
yemek çeşitleri...

Cuma
Türk Sanat Müziği
Cumartesi
Türk Halk Müziği
Pazar
Türkçe Rock

Restaurantımız Alkolsüz
ve ürünlerimiz
Helal‘dir

Kahvaltı Kahvaltı
Pazar günleri
Kahvaltı saat 10:00‘da
€
• Açık Büfe
• Sınırsız yiyecek ve içecek kişi başına

10,-

Kuyu Tandır Kebabı
yemenin zevkini
bizde yaşayın.

Kızarmış Dondurma

CATERING Hizmetimiz ve Servisimiz vardır

PİRİ REİS
Restaurant-Cafe
& Shisha Longe

bileceğini vurguladı.
Özlük, resim, müzik,
heykel çalışmaları yapmak, engelli insanlarla
bir araya gelmek, dini
kurumlar ve STK'larla
ortak çalışmalar sergilemek gibi aktivitelere
yer vereceklerini vurguladı. Kenan Kubilay
da, yarım asrı aşan göç
tarihine ışık tutarak,
"Almanya'da 50 yıldan
fazla bir geçmişi olan
toplumumuz, bugün
üçüncü ve dördüncü
neslini burada yetiştiriyor. Burası artık
hayatımızın önemli bir
parçası, çocuklarımızın ve torunlarımızın
ülkesi, bizlerin yeni
memleketi. Memleket
demek; güvenlik, emniyet, aidiyet, haklar,
görevler ve aynı zamanda da tanıma, kabullenme
demektir" diye konuştu. İW8
Stuttgart projesinin hayata
geçirilmesi için gerekli olan
iznin ve desteğin verilmesine
katkıda bulunan yetkililerin
örnek bir davranış sergilediğini
kaydeden Kubilay, "Böylece
uyuma ve yenilenmeye olan
cesaretlerini göstermişlerdir.
Başarılı bir çalışmadan dolayı
herkesi kutluyorum" dedi.

Almanyalı Türkler artık kültür ve sanata da ağırlığını koyuyor.
Sevil Özlük’ün proje yöneticisi olduğu Kreativzentrum İW8
Stuttgart, Büyükşehir Belediye Başkanı Kuhn ve İhlas Medya
Holding Avrupa Temsilcisi Kenan Kubilay tarafından açıldı
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‘Kreativzentrum
İW8 Stuttgart’
törenle açıldı

yöneticisi Stefan Wegner,
Belediye Meclis üyeleri Silvia
Fischer (Yeşiller), Alexander
Kotz (CDU), Hans Pfeifer
(SPD), Jürgen Zeep (FW),
Bernd Klinger (FDP) ve Hannes Rockenbauch katıldı. Çok
sayıda Türk ve Alman siyasetçi
ve işadamının hazır bulunduğu
açılışta ailesi, sevenleri ve yakın dostları da Kreativzentrum
projesini hayata geçiren Sevil
Özlük'ü yalnız bırakmadı.

Sanatta da artık varız

Kültür ve sanat merkezinin
yöneticisi Sevil Özlük, merkezin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını
belirterek, "Sanat ve kültür,
bu projede iletişimin esasını
oluşturacak" dedi. Uyumun
kökenle ve milliyetle ilgisi
olmadığını kaydeden Özlük,
kültür ve sanatın problemsiz
bir şekilde dünyayı birleştire-

