
'Music for Everx Home'
Hcccption at the Embassy

Elçilikte 'Her Eve Müzik' Daveti

The Residence of the Embassy of Japan hosted a concert to support the Music for Every
Home project organized by the University Society Association. Many distinguished guests

including partners of ambassadors participated in the event.
Japon Büyükelçiliği rezidansı, Üniversite Toplum Derneği'nin 'Her Eve Müzik' projesine destek
amacıyla bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe aralarında büyükelçi eşlerinin de

bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Tomoko Araki, wife of Ambassador of Japan Kiyoshi
Araki, hosted the event to support the 'Music for Every
Home' project organized by the University Society As-

sociation. The association promotes outreach by universities
into the wider community and its musical project aims to
encourage young children to learn music through seminars,
studio events and concerts. Performers at the event included
Atsuko Suetomi, who plays the traditional Japanese instru-
ment koto, as well as project members violinist Ayşe Akçay
and clarinetist Tolga YükseL. The highlight of the event was
a performance of the song Breeze by Pınar Köksal, exe cu -
tive committee vice president of Pet Holding. Following the
concert, the guests were led to the dining room where they
had the chance to taste delicious flavors from Japanese and
Turkish cuisines. The revenue from the event was donated to
the Music for Every Home Project.

Japonya'mn A.nkara Büyükelçisi Kiyoshi Araki'nin eşi Ter
moko Araki, Universite Toplum Derneği'nin 'Her EveM--
zik' projesine destek amacıyla bir davet verdi. Diplomc:

eşlejt, dernek üyeleri ve davetlilerin katt/dığı etkinlikte Jap -
geleneksel çalgısı koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve pro-",
gönüllüleri keman sanatçısı AyşeAkçay ile klarnet sanatas
Tolga Yüksel'den oluşan müzik grubu bir konser verdi. m •
veJapon eserleri başta olmak üzere birçok yabancı besteni
seslendirildiği etkinlikte, Pet Holding Yönetim Kurulu Başk
Yardımcısı Pınar Köksal'm 'Esitıtl' adlı eseri çalmdığı sıraa:
konuklar duygu dolu dakikalar yaşadı. Müzik dinletisi sor-
tasında davetliler yemek salonuna geçerek Japon ve Tü;-.
mutfağma özgü lezzetleri tatma fırsatı buldu. Etkinli
elde edilen gelir, geçtiğimiz yıl Üniversite Toplum Derne~
taratından başlatt/an ve çocuklara yönelik müzik eğitim-
yaygmlaştırmayı amaçlayan 'Her EveMüzik' projesine de
için derneğe aktanldı.
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The trio's performance of'Breeze,' ,
the composition by Pınar Köksal, Vice
Chairwoman of Pet Holding, was an
emotional moment.

Trio, Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Pmar Köksal'm Esitıtı' adlı duygusal eserini
yorumlarken salonda duygu dolu dakikalar yaşandı.
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