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Yaşlılar Haftası 

18 Mart 2017 
 
Pera+ 
60+ 
Davul Çemberi 
Pera Öğrenme, Alzheimer Vakfı iş birliğiyle Dünya Yaşlılar Haftasını "Davul Çemberi" atölyesiyle kutladı. 
60 yaş ve üzeri sanatseverler ve 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte doğaçlama ritim atölyesi 
gerçekleştirdik. Nesiller arası diyaloğu geliştirme programı kapsamında düzenlenen “Davul Çemberi” 
takım ruhu oluşturma, stres azaltma, terapi, öz farkındalık, kendini ifade etme ve sağlıklı ilişkiler kurma, 
sorumluluk alma, güven duygusunu geliştirme gibi amaçlarla tüm dünyada yaygın olarak uygulanan bir 
ritim çalışması. Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergi katında düzenlenen bu atölyede 
katılımcılarla basit ritim oyunlarından gelişmiş ritimli şarkılara kadar uzanan geniş yelpazede keyifli bir 
aktivite gerçekleştirdik. 

Çocuk Bayramı 
22-23 Nisan 2017 
 
Pera Çocuk  
4-12 Yaş 
Çocuk Bayramı Konseri 
Pera Öğrenme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı klasik müzik konseriyle kutladı. Pera 
Müzesi, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi iş birliğiyle bir klasik müzik konseri gerçekleştirdi. 
“Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Oda Orkestrası” Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan parçaları 
Pera Cafe’de seslendirdik. Keman, viyola, çello, flüt, obua, saksafon, vurmalılar ve gitarlardan oluşan 
orkestraya konserde Çocuk Sanat Merkezi Çoksesli Çocuk Korosu’ndan küçük bir grup da eşlik etti. 
Sınırsız Sanat 
Pera Öğrenme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı “Sınırsız Sanat” başlıklı bir atölye ile 
kutladı. Pera Müzesi’nde, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını “Sınırsız Sanat” başlıklı yaratıcı drama atölyeleriyle kutladık. 7-8, 9-10, 11-12 yaş gruplarına 
yönelik hazırlanan atölyelerde, yaratıcı drama yöntemiyle oynayarak ve doğaçlayarak müzede drama 
deneyimini yaşarken bir yandan da Pera Müzesi’ndeki tüm sergileri ziyaret ettik. Bu sayede müzenin 
sadece izleyicisi olmaktan ziyade, serginin hikâyesine dâhil olarak; kendi işlerimizi ürettik ve sanatla 
kendimizi daha iyi ifade etme şansına sahip olduk. 
 
Anneler Günü 

14 Mayıs 2017 
 
Pera Çocuk 
4-12 Yaş 
Annemle Kafa Kafaya 
Annenizle birlikte masal aracılığıyla beynin gizemlerine doğru yol almaya hazır mısınız? 

Pera Öğrenme, Anneler Günü’ne özel 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 4-12 yaş gruplarına yönelik 

“Annemle Kafa Kafaya” adlı bir program hazırladı. 

Bu yolculukta kahramanlarımız Kraliçe Saro, Prenses Ner ve Bilge Ramalkam bize eşlik etti ve farklı 

beyin bölümlerini farklı masal ülkeleri aracılığıyla tanımamıza yardımcı oldular. Her beyin bölümünde 

bir müzik molamız oldu. O beyin bölümünün bizde yarattığı duyguları ifade eden bir beste yaptık ve 

hep birlikte bunu çaldık. Ülkeler boyunca ilerledikçe hem beynimizi, davranışlarımızın kökenini tanıdık 



 
hem de farklı şarkılar besteledik. Atölye sonunda da eğlenceli bir mini konser vererek; yol boyunca 

bestelediğimiz şarkıları hep birlikte çalıp söyledik. 

 

Gençlik Bayramı 

21 Mayıs 2017 
 
Pera Genç 
13-17 Yaş 
Gençlik Bayramı’nda Hip-Hop Atölyesi 
Pera Öğrenme, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği iş birliğiyle, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Hip-

Hop atölyesiyle kutladı. 

Hip-Hop 1970'li yılların sonunda Amerika'da kötü koşullarda yaşayan siyahi azınlıkların gündemden 

uzaklaşmak ve eğlenmek için oluşturduğu bir kültür ve yaşam tarzı olarak ortaya çıkmıştı. 21. yüzyılın 

en popüler dans türlerinden birisi olan Hip-Hop; Popping, Locking, Breaking, House Dans, Street Jazz 

gibi dans stillerini içinde barındırıyor. 

Hip-Hop dansının geçmişi ve temel prensipleri üzerine sohbet ederek başladığımız atölyeye, Pera 

Cafe’de koreografi ve serbest dans çalışmalarıyla devam ettik. Oldukça eğlenceli vakit geçirdiğimiz bu 

hareketli atölyede, ayak hareketleri, mimik ve koordinasyonu bir arada kullanmayı öğrendik. Atölyenin 

sonunda isteyen katılımcılarla serbest tarzda performans sergileme imkanı da bulmuş olduk. 

 

Babalar Günü 
18 Haziran 2017 
 
Pera Çocuk 
4-12 Yaş 
Babalar Günü’ne Özel Babamın Kravatı Benden 
Pera Öğrenme, 18 Haziran’da Babalar Günü kapsamında 4-12 yaş gruplarına yönelik “Babamın Kravatı 
Benden” atölyesiyle çocuklar ve babalara müzede keyifli bir gün geçirme fırsatı sundu. Metin ve imge 
arasındaki ilişkiye ışık tutan “Çiftdüşün: Çiftgörü” sergisini gezerek başladığımız atölyede önce 
kavramsal sanat uygulamaları öğrendik. Alexeev’in tasarladığı “İkonostasis Kravatı” adlı eserindeki 
havuç, manzara, mum ve bahçe gibi içeriklere sahip rengarenk kravat desenlerini inceledik. Ardından 
karton, keçe, eva veya kumaş parçaları gibi farklı malzemeler kullanarak hayvan veya doğa temalı 
sıradışı kravatlar tasarladık. 
 

Yılbaşı Atölyeleri 
23 Aralık 2017 
 
Pera Çocuk 
4-6 Yaş 
Yerden Göğe Yılbaşı Ağacım 
Tüm sevdiklerimizin yeni yılını kutlamak için öncelikle rengarenk, 3 boyutlu kartpostallar tasarladık, 
ardından renkli karton ve simli evalar ile yeni yıl neşesini yansıtan kağıt tabaktan ağacımızı geometrik 
şekillerle süsledik. Atölye sonunda ağacımızı evimizde dilediğimiz bir yere asmaya hazır hale getirdik. 
 
7-12 Yaş 
Rengarenk Köpüren Toplar 
Yeni yılda kendimizi renkli köpüklerin içine bıraktık. Farklı esanslar içeren yağlar ile zeytinyağı, 

karbonat, kalıp gibi malzemeler kullanarak değişik renklerde hazırladığımız banyo topları ile hem 

kendimize hem sevdiklerimize hediyeler hazırladık. 

 

https://www.peramuzesi.org.tr/Sergi/Ciftdusun-Ciftgoru/209


 
Pera+ 
18+ 
Kendin Yap: Banyo Topları 
Aromatik yağlar, tuz, zeytinyağı, karbonat, pasta süsü gibi malzemeler kullanarak farklı renklerde banyo 
topları ile rahatlatıcı ve keyifli bir yılbaşı hediyesi hazırladık.  
 


