Dear friends,
It is an indescribable feeling to share with you the excitement of our
International Esenyurt Folk Dance and Music Festival, which we will
organize for the first time this year with the participation of 16
countries.
Festivals are organized all over the world with the same aims and
feelings such as being together, learning, getting to know and
having fun in an atmosphere where all differences disappear.
Through the International Folk Dance and Music Festival, we will add
different cultures to what we have, learn and meet in Esenyurt, the
district with the richest cultural mosaic in our country. With our
festival, we will see more closely the values that the world cultural
heritage adds to our people and learn by living.
Societies enrich their differences with the cultural heritage they
have accumulated for centuries. As this wealth is shared and
removed, it becomes a part of human life. It is our cultural heritage
that keeps us under the same roof in our lives, despite all our
differences, no matter what language we speak or what conditions
we are in. It should not be forgotten that, as with all states, institutions and local governments, we all have an important responsibility
to protect this heritage and to carry it to the future by enriching it.
In the pandemic period, being together affect us. After all of this, we
become more lonely and we realize the difference. In a long time,
people have tasted some human factors like economy and health.
And again, people realize the art can be the cure and every thing will
be fine in the future. For our 1. International Esenyurt Folk Dance and
Music Festival, I want to say thank you and I am glad because you
worked for this. Our festival will be a breath for all of us. We will be
rich in culture and art for all souls in part.
With all my love,

KEMAL DENİZ BOZKURT

The Mayor of the Esenyurt Municipality

Sevgili Dostlar;
Bu yıl 16 ülkenin katılımıyla 1.sini düzenleyeceğimiz Uluslararası
Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali’mizin heyecanını sizlerle
paylaşmak tarifi imkansız bir duygu.
Festivaller bütün dünyada aynı amaç ve aynı duygularla ile düzenlenmektedir. Tüm farklılıkların ortadan kalktığı bir atmosferde,
birliktelik, tanış olmak, öğrenmek ve eğlenmek.
Ülkemizin en zengin kültür mozaiğine sahip olan ilçesi Esenyurt’ta,
Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’mizle farklı kültürleri
öğrenip, tanış olacağız. Festivalimizle dünya kültür mirasının
insanımıza kattığı değeri daha yakından göreceğiz.
Toplumlar asırlardır biriktirdikleri kültür mirasıyla farklılıklarını
zenginleştirir. Bu zenginlik paylaşıldıkça, sınırları kaldırdıkça insan
yaşamının bir parçası olur. Yaşamın içinde mücadelemizle, sosyal
hayatımızla, hangi sınırlar içinde, hangi dili konuşur, hangi şartlarda
olursak olalım bütün farklılıklarımıza rağmen bizleri aynı çatı altında
tutan kültür miraslarımızdır. Bu mirası korumak, zenginleştirmek ve
geleceğe taşımak tüm devletlerin, kurumların ve yerel yönetimlerin
olduğu gibi birey olarak da hepimiz için bir sorumluluktur. Bilinçli,
çağdaş, ilerici bir gelecek için kültür mirasımızın önemini anlamak
ve bu önemi unutturmamak gerekir.
Birlikteliğin, birlikte olmanın kıymetini tüm dünya gibi ülkemizi de
etkisi altına alan pandemiyle daha çok anladık. Yalnızlaştığımız bir
dönemde kültür ve sanata duyduğumuz ihtiyacın farkına vardık.
İnsanlık binlerce yıldır süregelen zaman içinde, ekonomik, sağlık ve
beşeri diğer tüm faktörlerle sınanmış ve sınanmaya devam etmekte. Ve yine insanlık, zaman içinde karşısına çıkan tüm bu süreçleri
kültür ve sanatın iyileştirici ve birleştirici yönüyle aşmış, her şeyin
daha güzel olacağı günlere inanarak yoluna devam etmeyi
başarmıştır.
1.Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali’mizin
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Festivalimiz, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde bir nefes olsun.
Hepimize kültür ve sanatla zenginleşen günler dilerim.
Sevgiyle kalın…

KEMAL DENİZ BOZKURT
Esenyurt Belediye Başkanı

FESTİVAL PROGRAMI
23 HAZİRAN PERŞEMBE / 23 JUNE THURSDAY
16.00 - BULUŞMA KORTEJİ ( ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS)
YER: ESKİ BELEDİYE BAHÇESİ
18.00 - YÜRÜYÜŞ KORTEJİ BAŞLANGICI
YER: ESENKENT HAVANA PARKI
19.30 - FESTİVAL AÇILIŞ SEREMONİSİ VE
SAHNE GÖSTERİLERİ
YER: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU
21.30 - ‘’ANADOLU ATEŞİ‘’ DANS GÖSTERİSİ
YER: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU
16.00 - MEETING CORTEGE (OPEN -TOP BUS)
19.30 - FESTIVAL OPENING
18.00 - BEGINNING OF THE PARADE
PLACE: ESENKENT HAVANA PARKI
CEREMONY AND STAGE PERFORMANCES
PLACE: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU
21.30 - DANCE SHOW: ANADOLU ATESI
PLACE: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU
24 HAZİRAN CUMA / 24 JUNE FRIDAY
19.30 - ULUSLARARASI HALK DANSLARI
TOPLULUKLARI GÖSTERİSİ
MAKEDONYA - KARADAĞ
KUZEY OSETYA - GÜRCİSTAN
MEKSİKA - BULGARİSTAN - İRAN
YER: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU

24 HAZİRAN CUMA / 24 JUNE FRIDAY
19.30 - INTERNATIONAL FOLK DANCES SHOW
MACEDONIA - MONTENEGRO - NORTH OSSETIA
GEORGIA - MEXICO - BULGARIA - IRAN
PLACE: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU
25 HAZİRAN CUMARTESİ /25 JUNE SATURDAY
19.30 - ULUSLARARASI HALK DANSLARI
TOPLULUKLARI GÖSTERİSİ
AZERBAYCAN - UKRAYNA - ÜRDÜN
BOSNA HERSEK - TÜRKİYE
YUNANİSTAN - SIRBİSTAN - KAZAKİSTAN
22.00 - ‘’AYDİLGE’’ KONSERİ
YER: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU
19.30 - INTERNATIONAL FOLK DANCE
ENSEMBLES SHOW
AZERBAIJAN
UKRAINE
JORDAN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
TURKEYE
GREECE
SERBIA
KAZAKHSTAN
22.00 - CONCERT - AYDİLGE
PLACE: ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA TİYATROSU

26 HAZİRAN PAZAR
26 JUNE SUNDAY
20.00- ESENYURT BELEDİYESİ
HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
ULUSLARARASI HALK DANSLARI
TOPLULUKLARI GÖSTERİSİ
20.30- FESTİVALDE YER ALAN
REHBERLERİN ÖDÜL TÖRENİ
22.00 - ‘’ MOĞOLLAR’’ KONSERİ
YER: ESENKENT RIFAT ILGAZ AÇIK
HAVA TİYATROSU
20.00 - ESENYURT MUNICIPALITY FOLK DANCE
TROUPE SHOW
INTERNATIONAL FOLK DANCE
ENSEMBLES SHOW
20.30- AWARD CEREMONY OF THE GUIDES AND
ASSOCIATIONS CONTRIBUTING TO THE FESTIVAL
22.00- CONCERT MOĞOLLAR
PLACE: ESENKENT RIFAT ILGAZ AÇIK
HAVA TİYATROSU

AYDİLGE

ANADOLU ATEŞİ

MOĞOLLAR

Azerbaycan / Azerbajcan

Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu ‘Sema’
Azerbajcan Folk Dance Ensemble ‘Sema’
17 Ekim 2017 tarihinde Şukur Hesenzade tarafından oluşturulan
Turaci Dans Topluluğu, 2019 yılında Bakü'de düzenlenen
etkinlikte Türk madalyası kazanmıştır. Birçok devlet etkinliğinde
dans yarışmalarına katılmış, Bakü Dans Derneği'nin düzenlediği
dans yarışmasında kupa kazanmıştır. Dans grubunun asıl çıkış
yeri Agdam yöresi, Kuzanlı yerleşimidir. Hedefi, Azerbaycan
sanatını dünyaya tanıtmaktır.
Turaci Dance Ensemble was created by Sukur Hesenzade on
October 17, 2017 and won a Turkish medal at the event held in
Baku in 2019. Participated in dance competitions in many state
events and won a trophy and a cup in a dance competition organized by the Baku Dance Association. The main place of origin of
our dance group is Agdam region, Kuzanli settlement. The goal
of the group was to introduce the Azerbaijani dance art to the
world.

Bosna Hersek / Bosnia Herzegovina

Kud ‘Biser’ Tojšići
Kültür ve Sanat Derneği BISER’in folklor, müzik, drama, koro
gibi çeşitli bölümlerde yaklaşık 120 üyesi vardır. "BISER" Tojšići,
Bosna Hersek'te başlayıp, bölgenin kültürünü aktarmıştır. Makedonya, Karadağ, Kosova, Türkiye, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan'da performanslar sergilemişlerdir. Birçok yardım konseri
düzenlemişlerdir. Valjevo-Sırbistan'da düzenlenen Small Golden
Shoe (Küçük Altın Ayakkabı) ödülünü iki kez kazanmışlar, Yerel
Topluluk Tojšići ve Kalesija Belediyesi'nden ödüller almışlardır.
Cultural and artistic association "BISER" has about 120 members
working in several sections: Folklore working in three groups,
music, drama, choir. "BISER" Tojšići started in Bosnia-Herzegovina
and transferred the culture of the region. The ensemble had performances in Macedonia, Montenegro, Kosovo, Turkey, Serbia,
Croatia, Hungary. They have organized a large number of humanitarian concerts. They won the Small Golden Shoe twice, held in
Valjevo-Serbia, and received awards from the Local Community
Tojšići and the Municipality of Kalesija.

Bulgaristan / Bulgaria

Profesyonel Halk Dansları Topluluğu ‘Iskra’
Professional Folk Dance Ensemble ‘Iskra’
“Iskra” 1960’da amatör bir grup olarak kurulup, 1989’dan itibaren
profesyonel sanatçılarla faaliyet göstermeye başlamıştır.
Topluluğun repertuvarı, ülkenin tüm folklorik bölgelerinden
şarkılar, enstrümental parçalar ve müzik-dans eserlerinden
oluşmaktadır. “Iskra” gösterisi; mükemmel kültürü, özel ulusal
kostümleri ve süslemeleriyle sadece ülkedeki konser sahnelerinde değil, uluslararası folklorik festivallerde ve yarışmalardaki
sayısız gösterileriyle hayranlarını büyülemiştir.
“Iskra” was founded in 1960 as an amateur group and since 1989
it functions with professional performers.
The Ensemble’s repertoire comprises songs, instrumental pieces
and music and dance productions from all the folkloric areas of
Bulgaria. “Iskra” has fascinated admirers of its excellent culture of
performing, its beautiful national costumes and adornments and
not only on the concert stages in the country, but within its numerous appearances at international folkloric festivals and competitions.

Gürcistan / Georgia

“Lechkhumi”
“Lechkhumi” topluluğu, 35 yıldır Lechtsum Belediyesi’nde
varlığını sürdürmektedir. Topluluk, dünya çapında çeşitli festivallere katılmaktadır. Sadece Gürcü halk oyunlarını içermektedir.
Our ensemble “Lechkhumi” has existed for 35 years in Lechtsum
municipality. The ensemble participates in various festivals around
the world. The ensemble includes only Georgian folklore.

İran / Iran

‘İran Elçin Dans ve Müzik Grubu’
‘Iran Elchin Dance and Music Group’
İran Elçin Dans ve Müzik Topluluğu, 2002 yılından itibaren halk
oyunları üzerine resmî faaliyetlerine başlamıştır. Grup; Gürcistan,
Türkiye, Bulgaristan, Rusya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen uluslararası festivallere 42 kez katılmış, Türkî halk sanatını
temsil etmiş, kültürel sanatsal ödüller ve diplomalar almıştır. İran
Elçin Dans ve Müzik Topluluğu, alanında uzman 30 dansçı ve
müzisyeniyle Esenyurt Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne
katılmaya hazırdır.
Iran Elchin Dance and Music Group has started its official activities
on folk dances since 2002. The group has participated, 42 times, in
international festivals held in Georgia, Turkey, Bulgaria, Russia,
Azerbaijan, North Cyprus, presented the folk art of the Turkic world
and obtained cultural artistic awards and diplomas. Iran Elchin
Dance and Music Group is ready to participate in the Esenyurt
International Folk Dance Festival with its 30 expert dancers and
musicians.

Karadağ / Montenegro

Kültür ve Sanat Topluluğu ‘Duga’
Kulturno Umjetničko Društvo ‘Duga’
Karadağ, Doğu ve Batı'nın kesiştiği noktada benzersiz bir konuma
sahip antik bir ülkedir. Grup DUGA, Karadağ’ın kültürel ve folklorik
çeşitliliğinin tüm yelpazesini temsil etmekten gurur duymaktadır.
‘Gökkuşağı’ anlamına gelen DUGA, 2002 yılında Koreografı ve
Yönetmen Maja Dakic tarafından kurulmuş bir kültür sanat derneği ve halk topluluğudur. DUGA, dünya çapında 30'dan fazla
uluslararası festivale katılarak sahne almaktadır.
Montenegro is an ancient country uniquely positioned at the
intersection of East and West. Our ensemble DUGA prides itself on
representing the full spectrum of the Montenegrin cultural and
folkloric diversity.
DUGA, meaning ‘Rainbow,’ is a cultural-artistic association and a
folk ensemble founded in 2002 by Maja Dakic, who is its choreographer and director. DUGA has been performing around the world
with participation in over 30 international festivals.

Kazakistan / Kazakhstan

Halk Dansları Topluluğu ‘Taldykorgan Auenderi’
Folk Dance Ensemble ‘Taldykorgan Auenderi’
Taldykorgan Auenderi, 1999 yılında kurulmuştur. Birçok yerel
bölgeden dansları vardır. Birkaç ülkeden ödül almışlardır. Ukrayna, Almanya, Rusya ve Türkiye'de bilinmektedir. Yarışmalara,
ülkelerini tanıtmak için katılmaktadır.
Taldykorgan Auenderi, established in 1999. They have dances from
a lot of geographical folk areas. They have some prizes from several
countries. They are known in Ukraine, Germany, Russia, Turkey.
They participate in the competition to make known the region
from where they come.

Kuzey Makedonya / North Macedonia

Halk Dansları Topluluğu ‘Ibe Palikuqi’
Folk Dance Ensemble ‘Ibe Palikuqi’
Halk dansları topluluğu "Ibe Palikuqi", 1979 yılında kurulmuştur.
Makedonya Cumhuriyeti'nin en ünlü halk dansları topluluklarından biridir. “Ibe Palikuqi” kuruluşundan bu yana Makedonya'daki
Arnavut folklorunun güzelliklerini temsil etmiş ve geliştirmiştir.
Uzun yıllar boyunca birçok ulusal ve uluslararası etkinlik ve
festivalde yer almış, 700'den fazla konser düzenlemiştir. 50'den
fazla televizyon kanalında yer almışlardır.
Folk dance ensemble "Ibe Palikuqi" had been established in 1979.
It is one of the most famous Folk Dance Ensembles in Republic of
Macedonia. Since the beginning of its existence, “Ibe Palikuqi”
constantly represents and cultivates beauties of Albanian folklore
in Macedonia. During the years this Ensemble took part in many
national and international events and festivals, organized more
than 700 concerts, recorded over 50 TV materials.

Kuzey Osetya / North Ossetia

Halk Grubu ‘Ritmi Gor’
Folk Group ‘Ritmi Gor’
Osetya'nın modern topraklarında Alanlar, İskitler ve Sarmatyalıların torunları olan Osetler yaşamaktadır. Oset dansları, köy
halkının geleneklerinin bir yansımasıdır. Şu anda Alanlar, koreografik geleneklerini korunmakla kalmayıp genç nesiller arasında
da yayılmaktadır. "Golden Fleece” (Altın Post) topluluğu 2003
yılında faaliyete başlayıp birçok uluslararası yarışma ve festivale
katılıp ödüller kazanmaktadır. Topluluğun amacı, Osetya'nın
dans kültürünü dünya çapında temsil etmektir.
Ossetian dances are a reflection of the traditions of the village
people. Currently, the Alans not only preserve their choreographic
tradition, but also spread it among the younger generation. The
"Golden Fleece" (Golden Fleece) ensemble started its activities in
2003, participating in many international competitions and
festivals and winning awards. The purpose of the ensemble is to
represent Ossetia's dance culture worldwide.

Meksika / Mexico

Femexart Dans Grubu
Grupo De Danza Femexart
Nikniuuan Folklorico, mezun olmuş BF-TEC-CEM öğrencilerinin
ulusal ve uluslararası turlar yapması için 2008’de Meksika’da
kurulmuştur.
Nikniuuan Folklorico, Felipe Villanueva Tiyatrosu, Azcapotzalco
Forumu, Meksika’daki Tec de Monterrey gibi ulusal ve uluslararası
forumlara, WAPA EDO. MEX gibi enstitüler ile organizasyonlar
için Festivallere ve Uluslararası Dans Günleri’ne ve “Arreando
Danza” gibi farklı yerlerdeki festivallere katılım sağlamıştır.
Nikniuuan Folklorico was established in Mexico in 2008 for graduate
BF-TEC-CEM students to tour nationally and internationally.
Nikniuuan Folklorico has been presented in different national and
international forums, such as: the Felipe Villanueva Theater, Azcapotzalco Forum, Tec de Monterrey in the State of Mexico, among
others; participating in Festivals and International Dance Days for
both institutions and organizations such as WAPA EDO. MEX., in
festivals such as "Arreando Danza" on different occasions.

Sırbistan / Serbia

‘Kud’ Mladih Novi Pazar
KUD Mladih Novi Pazar, 2018 yılında Sırbistan’da kuruldu. Toplulukta halk oyunları bölümünün yanı sıra geleneksel şarkıları
söyleme, çalgıları çalma ve koro bölümleri de yer almaktadır.
Toplulukta 5 yaşından 60 yaşına kadar yaklaşık 500 üye bulunmaktadır. Beş yıl içinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, İspanya,
Yunanistan ve Balkanlar'da, 30'a yakın uluslararası sahnede,
katılım gerçekleştirdik.
KUD mladih Novi Pazar, was founded in 2018. In addition to the
folklore section, the ensemble also includes a section of traditional
singing, playing traditional instruments and choir. The ensemble
has about 500 members from the age of five to sixty-five. In five
years, we have had about 30 international appearances in Turkey,
Northern Cyprus, Kyrgyzstan, Spain, Greece and the Balkans.

Ürdün / Jordan

Wadaq Halk ve Gösteri Sanatları Topluluğu
The Wadaq Troupe For Folk And Performing Arts
Ekip, halk oyunları ve geçit töreni kültürünü yaymak, kültürel
miras sanatlarını güçlendirmek amacıyla 12.05.2018’de
kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana Majesteleri Kral Abdullah
II İbn Al Hüseyin'in himayesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile iş
birliği içinde çalışmışlardır. Topluluk ulusal konferanslarda, Nar
Festivali’nde ve hayır kurumlarının gösterilerinde yer almıştır.
The team was established on 12.05.2018 with the aim of spreading
the culture of folk dances and parades and strengthening the arts
of cultural heritage. Since its inception, the group has worked in
collaboration with the United Arab Emirates under the patronage
of His Highness King Abdullah II Ibn Al Hussein. The ensemble was
present at national conferences, Annual Pomegranate Festival and
monthly meetings of charities.

Ukrayna / Ukraine

Halk Dansları Grubu ‘Gloria Bay’
Folk Dance Group ‘Gloria Bay’
‘’Gloria Bay‘’ halk dansları grubu, 2007’de Baykovets Köyü Sanat
Evi'nde kurulmuştur. Topluluk, yaşları 16 ila 25 arasında değişen
70 dansçıdan oluşmaktadır. Ulusal Ukrayna danslarını ve farklı
bölgelerinin koreografilerini sergilemektedir.
Topluluk Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Polonya festivallerinde sahne almış, büyük başarı elde etmiş; bölgesel, ulusal ve
ayrıca uluslararası festival ve yarışmalarda ödül almıştır.
Gloria Bay folk dance group was founded in 2007 in Baykovets
Village House of Arts. Ensemble consists of 70 dancers between 16
and 25 years old.
The repertoire includes the national Ukrainian dances and choreographic compositions of different regions of Ukraine. The ensemble
performed at festivals in Bulgaria, Turkey, Georgia, Poland, achieved
great success everywhere and received awards at Regional,
National and also International festivals and competitions.

Yunanistan / Greece

‘Sirtaki’
Ulusal Yunan dansı sergileyen ‘’Sirtaki’’ topluluğu, 2001’de
kurulduğu günden itibaren sürekli olarak Yunan dansını geliştirip
yaymaya devam etmektedir. Topluluk, Yunanistan'da ve yurt
dışında çeşitli ulusal kültür festivallerine düzenli olarak katılmaktadır. Ülkenin kültürünün bir parçasını, diğer katılımcı ve izleyicilerle paylaşmak amacıyla Uluslararası Halk Dansları ve Müzik
Festivali'ne katılmaktadır.
Their ensemble of the national Greek dance Sirtaki, was formed in
2001 and since then has been constantly developing and spreading
Greek dance culture. The ensemble regularly participates in various
festivals of national cultures in Greece and abroad. The ensemble
takes part in the International Folk Dance and Music Festival to
share a part of the culture of our country with other participants
and viewers.

BULUŞMA
KORTEJİ
( ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS)

Festival açılışında Esenyurt Belediye Başkanı Sayın
Kemal Deniz Bozkurt ve katılımcı ülkelerin halk
oyunları ekipleri temsilcileri Esenyurtluları selamlayacaktır. Bando eşliğinde büyük bir coşku yaşanacak,
otobüs kortejinden Esenyurt’a seslenerek barış ve
kardeşlik mesajı verilecektir.
BAŞLANGIÇ NOKTASI: ESKİ BELEDİYE BAHÇESİ

23
HAZİRAN
PERŞEMBE
Saat: 16.00

ESENKENT RIFAT ILGAZ
AÇIK HAVA
TİYATROSU
Esenkent Rıfat Ilgaz Amfi Tiyatrosu 4 bin kişilik izleyici
kapasitesi ve göz alıcı sahnesiyle izleyicilere keyifli bir
alan sunuyor. Misafirlerin konser başta olmak üzerepek çok sahne gösterilerini izleyebilecekleri bu yer,
özellikle yaz akşamlarında büyülü bir dünya
yaşatıyor.
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