
Hıdır Çelik 1. Kantonlararası Ba lama Yarı ması ğ ş
Kayıt Formu

Ad  : .........................................................................................................................................................................................
Soyad :.....................................................................................................................................................................................
Ne kadar zamandır ba lama çalıyorsunuz:..................................ğ
Aldıgınız kurs süresi:.............................................................
Kategori:................................................................................
Yarı mayaş  hangi parcayla  katılıyorsunuz...............................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................................................................................
Tel:.........................................................................................
E-mail adresi:.....................................................................................................................

Katılım artlarış
• Yarı maş  iki ayrı dalda yapılacaktır. Katılımcılar  sadece bir kategoriden en fazla bir 

parçayla yarismaya katılabilirler.
• Çalınacak parca öncesi taksim (uzun hava) serbesttir toplam icra süresi en fazla 5dk'dır
• 2 yılı a kın süredirş  ba lamağ  çalan yarısmacılar profesyonel 2 yıldan daha az süre ise 

amatör olarak  kabul edilecektir
• Ba lama hocaları  yarı maya katılamazlarğ ş  
• Her yaş gurubundan ki ilerş  katılabilir. Re itş  olmayan yarı macılarş  ailelerinden onay 

almak zorundadırlar. 
• De erlendirmeğ  kriterleri:

                              -temiz çalma ve do ruğ  seslere basma
                              -sahne performansı
                              -tezene tekni iğ
                              -yorum kabiliyeti
                              -ritimsel akıcılık
                              -parmak pozisyonları vb. kriterler göz önünde bulundurulacaktır

• Ilk üçe giren yarı macılara  çe itli ödüller ş ş verilecektir(sahne baglaması, ucretsiz kurslar 
ve supriz ödüller gibi.)

• Yari macilarinş  sonuca veya odüllere hiç bir şekilde itiraz etme hakkı yoktur.
• Form bilgilerinde herhangi bi yanlış bilgi farkedildiginde yarı macı ş  direk yarı madanş  

men edilecektir
• Formlar en geç 15 mart 2013'e kadar Aarau Kürt Kültür Derne iğ  Köllikerstrasse 32 5036 

Oberentfelden adresine yollanmalidir
• Yarı ma 17 mart 2013ş  'te sabah saat 10'da   baslıyacaktır yuakardaki adreste olacaktır  

Bu formu imzalayarak katılım sartlarını kabul etmiş oluyorsunuz.
Tarih:............................................................................ Imza..............................................................................



Repertuar

         Amatör
1. Agir ketiye(rindamin)
2. Bingol şewiti
3. Buda gelir bu da geçer (ne aglarsin..)
4. Ciyayê me ( ez ji te durim tu ji min...)
5. De Lori
6. Dendar ( Ali haydar can )
7. Edi bese lê daye
8. Elqajiyê
9. Ey dilbere (li baxemin bu zivistan)
10. Gelmis bahar
11. Hêlin
12. Le çavre aminş
13. Leylim ley
14. Mavilim
15. Merdo
16. Mevlam gül diyerek (5/8lik)
17. Oy fadikê
18. Şafak türküsü(Ahmet Kaya)
19. Sallana Sallana
20. Sarı Gelin
21. Serê malan darek lê
22. uŞ  metrisin önü
23. Tu guli ez bilibile teme
24. Turnam gidersen mardine
25. Turnalar

Profesyonel
26. Aylele(Seyda Perincek)
27. Baglama uverturu(Erdal Erzincan)
28. Bahçada Yesil Çinar(kardes turkuler)
29. Berzi berzi
30. Beyaz giyme toz olur
31. Bugun bize pir gelmis
32. Bugun dost yaralanmis
33. Cevizin yapragi dal arasinda
34. Çeke çeke( Hasret Gültekin)
35. Daglara gel Daglara
36. Demmê demmê(Kardes Turkuler)
37. Dilo dilo(rencber aziz-mikail aslan)
38. Eywax limin delalamin
39. Haydar haydar(ali ekber cicek)
40. Hejira ciyaye(aynur dogan)
41. Hevlêr(Hozan Serhat)
42. Kan çiçekleri
43. Lele daye(hogir)
44. Min beriyate kiriye
45. Misket 
46. Pistire(Seyda Perincek)
47. Saza niye gelmedin(Ahmet kaya)
48. Topal oyunu
49. Xecê
50. Way way ninna(rencber aziz-mikail )


