
“ Geleceği sanatla
 şekillendiriyoruz.”

Eğitim Kurumları İçin 
Kültür Sanat Projelerimiz



2015 yılında Forte Akademi’yi kurduk,
2015 yılından itibaren her yıl Türkiye genelindeki öğrencilere kendi illerinde kültür sanat kış okulu eğitimi verdik,
2015 yılında Litvanya’da Dünya Müzik ve Dans Yarışmaları’nda 6 Dalda Dünya 1.si olduk,
2015 yılında Etnik Nefesli Sazlar Festivali’ni (Zurna Festivali) gerçekleştirdik,

2016 yılında Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması projesini sahneledik,
2016 yılında Büyük Türkiye Orkestrası Konserlerine başladık,
2016 yılında Anadolu Rüyası Kaybolan İzler projesini sahneledik,

2017 yılında Belgrad Müzik ve Dans Festivali’nde ülkemizi temsil ettik,

2018 yılında Anadolu Rüyası Düğün projesini sahneledik,
2018 yılında Bulgaristan Dans ve Müzik Festivali’nde ülkemizi temsil ettik,
2018 yılında Bosna Hersek Dans ve Müzik Festivali’nde ülkemizi temsil ettik,
2018 yılında Vatan Yansımaları projesini hayata geçirdik,

2019 yılında Gelecek Sahnede Online Kültür Sanat Yarışması’nı hayata geçirdik

biz kimiz?

“Tüm alkışları toplamanız için 
sahne arkasında güçlü bir ekibiniz olmalı.”
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neye inanıyoruz?

“Sanatsal alanlarda dünyanın en iyileri arasında 
yer alan, yeni nesillere geleneksel kültürünü 
doğru tanıtan ve sanatın, toplumun her 
kademesine ulaştığı bir Türkiye hayaliyle…”
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Eğitim Kurumları İçin 
Kültür Sanat Projeleri
Forte Kültür Sanat Akademi’nin organizasyon alt yapısı ve deneyimi sayesinde 
eğitim kurumları için sanatın her branşında kültür sanat projesi üretimi ve 
organizasyonu hizmeti sunulması mümkündür. 

Tasarlanacak projenin fikir aşamasından başlayarak, eğitim kurumunun 
felsefesini, kültürünü en doğru şekilde yansıtacak, velilerin ve öğrencilerin 
beklentilerini fazlasıyla karşılayacak, basında ses getirilmesini sağlayacak, 
kostümünden salon oturma düzenine her detayı düşünülmüş bir gösteri 
sahnelenmesi amaçlanmaktadır. 

Projelerimizin, Eğitim Kurumunuza Sağlayacağı Artılar:
• Veli memnuniyeti
• Öğrencilerinizin kişisel ve sosyal gelişimi
• Kurumsal saygınlık
• Basında yer bulma
• Marka bilinirliği, farkındalığı
• Takip edilme, sosyal medya takipçi artışı
• Kurum kültürünü iç ve dış iletişimde pekiştirme
• Kaliteli iş gücünün ilgisini çekebilme
• Sosyal sorumluluk görevini yerine getirme
• Kültür ve sanat alanında söz sahibi olma
• Yeni projelerin yapılması için ilgi ve talep görme
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Proje Seçkimiz

• Gelecek Sahnede Online Kültür Sanat Yarışması

• Kültür Sanat Yaşam Koçluğu

• Anadolu Rüyası Dünya Dans ve Müzik Festivali 

• Gelecek Sahnede Çocuk Orkestrası ve Çocuk Korosu

• Korofest, Dansfest ve Orkestrafest

• İki Kapılı Handa Bir Usta; “Aşık Veysel” Danslı Anlatım

• Uluslararası Etnik Nefesli Sazlar Festivali

• Üç Ayak

“Topluma katma değer sağlayacak, 
sürdürülebilir projeler sadece 
kurumunuzun değil, ülkemizin de 
saygınlığını artıracaktır.”
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proje seçkimiz

GELECEK SAHNEDE
ONLİNE KÜLTÜR SANAT 
YARIŞMASI

“Türkiye’nin ilk online kültür sanat yarışması ile 
genç yetenekler sahneye çıkıyor!”
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“12 Farklı kültür sanat alanında Türkiye’nin 
en geniş branş öğretmen ağımızla yerinde ve 
kişiye özel kültür sanat eğitimi.”

KÜLTÜR SANAT YAŞAM KOÇLUĞU

proje seçkimiz
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“Kadim Anadolu’nun tüm renkleri, 
gençlerimizin enerjisiyle 
dünya sahnesine taşınıyor.”

ANADOLU RÜYASI TEMATİK 
GELENEKSEL DANS VE 
MÜZİK DİNLETİSİ

proje seçkimiz
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“Çocuklarımız, sanatın çok sesli hali ile tanışıyor, 
birlikte çalışmanın gücünü öğreniyor.”

GELECEK SAHNEDE 
ÇOCUK ORKESTRASI VE 
ÇOCUK KOROSU

proje seçkimiz
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“Görülmemiş boyutta, coşkulu ve heyecan 
dolu bir kültür sanat festivaline hazır olun!”

KOROFEST, DANSFEST VE ORKESTRAFEST

proje seçkimiz
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“Ozanımız, Usta Müzik ve 
Dans Ekiplerimizle Yeniden Sahnede”

İKİ KAPILI HANDA BİR USTA; 
“AŞIK VEYSEL” DANSLI ANLATIM

proje seçkimiz
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“Bir nefeste dünyayı gezdiren, 
etkileyici kültür şöleni..”

ULUSLARARASI ETNİK NEFESLİ 
SAZLAR FESTİVALİ

proje seçkimiz
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proje seçkimiz

“Anadolu Halk Müziği, 
çeşitliliği, zenginliği ve 
eşsizliğiyle tek sahnede...”

ÜÇ AYAK

forteakademi.com13





basında biz

T ürk eğitim sistemi her alanda 
olduğu gibi kültür sanat ve 
spor branşlarında da değişime 

uğruyor. Her ne kadar halen tam 
olarak sınav modellerinden ve 
kaygılarından kurtulamasak da 
ezbere dayalı bir eğitim anlayışı 
yerine, insana odaklı, sosyal ve beşerî 
yeteneklerin ön planda olduğu bir 
eğitim modeline doğru gidiyoruz. 

KURUMLAR EĞİTİM 
MODELLERİNİN İÇİNİ 
DOLDURMALILAR

Son birkaç yılda oldukça fazla yeni 
özel eğitim kurumu kuruldu. Bunların 
ne kadarının süreklilik sağlayacağını 
önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Her 
eğitim kurumu kendi eğitim modelini 
ortaya koyduğunu iddia ediyor 
ve farkını ortaya koymaya gayret 
ediyor. Kurumlar tek bir kademe 
yerine komple nitelikli ve okul öncesi 

dönemden lise son sınıfa kadar 
eğitim sunan kampüsler şeklinde 
sektöre girmeye gayret ediyorlar. 
Bunun temel nedenlerinden birisinin 
de eğitim kurumlarının öğrencilerini 
okul öncesi dönemden itibaren kendi 
kültürleri ile yetiştirmek olduğuna 
inanıyorum. Bu durum çok değerli 
bir yaklaşım olmakla birlikte bir o 
kadarda dikkat edilmesi gereken 
bir husustur. Zira bu kurumların 
öğrenci, veli ve kurumda görev 
alan eğitimcileri kendi eğitim 
modellerine inandırması ve bunu 
başarılı sonuçlarla taçlandırması 
gerekmektedir. Aksi halde sonuç 

hüsran olacaktır. Dolayısıyla tüm 
özel eğitim kurumlarının ve özellikle 
kampüs olarak kurulan eğitim 
kurumlarının eğitim modellerini 
çok titiz şekilde şekillendirmesi 
gerekmektedir. “Her eğitim 
kurumunda var” düşüncesi ve 
moda eğitim anlayışı ile içi boş 
ancak vitrini bol STEM, Robotik, 
Yaratıcı Drama vs. gibi alanlarda 
eğitim vermeye çalışmak başarısız 
bir girişim olarak kalabilir.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 
KÜLTÜR SANAT VE SPOR 
EĞİTİMİ 

Eğitim yöneticilerinin pek 
çoğunun hemfikir olacağı üzere, 
öğrencilerin, özellikle okul öncesi 
dönem eğitimleri son derece 
önemlidir. Bireylerin kişilik 
özelliklerini kazanması, sosyal 
olarak gelişim göstermesi, ruhsal 

*Okan Gürbüz / Forte Kültür Sanat Spor Akademisi Kurucusu

Okul öncesi dönemde 
yeni yaklaşımlar 

geliştiriliyor

Okul Öncesi Eğitim

72  www.artiegitim.com.tr
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partnerlerimiz

“Birlikte daha güçlüyüz!”

Eğitim Kurumları Üniversiteler

Ulusal ve Uluslararası Komiteler 

20032003

BAU
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son söz

“Topluma katma değer 
sağlayacak, sürdürülebilir 
projeler sadece 
kurumunuzun değil, 
ülkemizin de saygınlığını 
artıracaktır.”
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teşekkürler

Bizi dinlediğiniz için 
teşekkür ederiz. 

Okan Gürbüz, 
Forte Kültür Sanat Akademi 
Genel Müdürü



info@forteakademi.com
forteakademi.com

Forte Akademi Merkez Ofis:
0850 216 7576




