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2009 yılında başlayan,

15–25 yaş arasındaki gençlerimizin ücretsiz kültür-sanat eğitimleri

aldığı, kulüp faaliyetleri yaptığı bir projemizdir.

Küçük bir ofiste çalışmalarına başlamış olup yoğun ilgi ve elde

edilen başarılar sonucunda;

Tarihi Merzeci Değirmeni restore edilerek Denizlili gençlerin

hizmetine sunulmuştur. Binada her kulüp için ayrı atölye odası ve

tiyatro sahnesi bulunmaktadır.

GENÇ DENİZLİ





PROJENİN AMACI:

•“Denizli’de genç olmak bir ayrıcalıktır” sloganıyla gençlerde

Denizlili olma bilincini oluşturmak ve kentte yaşayan gençlerin

aidiyet duygusunu geliştirmek,

•Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif

faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına

yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, geliştirmek,

•Genç Denizli bünyesinde kurulan kulüplerin gerçekleştirdiği

ücretsiz etkinlikler ve kurslarla; gençlerin sosyal hayata, kültürel ve

sanatsal faaliyetlere entegre olması, mevcut yeteneklerinin farkına

vararak kendilerini geliştirmesini sağlamak,



•Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak onları

zararlı alışkanlıklardan korumak ve faydasız mekânlardan uzak

tutmak,

•En önemlisi ise kulüp faaliyetleri ile gençlerin bireysel ve

toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerini

sağlamak, spora ve doğaya olan ilgilerini desteklemek, yaşadığı

çevreye duyarlı ve sağlıklı gençlerin toplumda yer almalarını

sağlamak,

•Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile gençlerin

bir araya geldiği etkinliklerle gençlerin kente katkı sağlayacak

fikirlerini birebir Başkana iletebilecekleri ortamlar oluşturmaktır.



Genç Denizli içeriğindeki çalışmalar:

WEB Sayfası ve DERGİSİ: gençlerin ulaşılabilirliğini artırmak,

projenin sürekliliğini sağlamak için www.genc.denizli.bel.tr.

web sayfası hazırlanmış ve Genç Denizli Dergisi

yayınlanmaktadır.

http://www.genc.denizli.bel.tr/


GENÇ DENİZLİ

Toplamda 90.000 üyesi vardır.

KULÜPLER

Sinema

Müzik

Doğa

Fotoğrafçılık

Türk El sanatları

Karikatür

Resim

Tiyatro



RESİM KULÜBÜ ;

Genç Denizli Resim Kulübü, genç ve yetişkin üyelerine hobi

amaçlı eğitim vermenin yanı sıra 2018 yılı içersinde 300

öğrencisine üniversitelerdeki güzel sanatlar fakültesinin

yapmış olduğu yetenek sınavlarına yönelik eğitimler de

vermektedir.





Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan

Resim, karikatür ve hat sanatı kulübü üyelerinin yaptığı

çalışmalar

Genç Denizli Karma Sergisi;





Resim : 150

Karikatür :100

Geleneksel Türk el Sanatları : 100

olmak üzere toplam 350 resim 

sergilenmiştir.



KARİKATÜR KULÜBÜ ;

Genç Denizli Karikatür Kulübü, gençlerin hayata bakışını ve

mizah anlayışını geliştirecek eğitimler vermekte olup, 2018 yılı

içerisinde 200 öğrenci aktif olarak eğitim almaktadır. Kulübün

üye sayısı 1.555 kişidir.



GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ;

Genç Denizli Türk El Sanatları Kulübü, ebru, minyatür, tezhip,

kaligrafi ve tabak süsleme konularında eğitim vermekte olup,

2018 yılı içerisinde 150 kişi aktif olarak eğitim almaktadır.

Kulübün üye sayısı 1.755 kişidir.



TİYATRO ;

Genç Denizli Tiyatro Kulübünde 2018 yılında 700 öğrenci aktif

olarak eğitim almaktadır. Genç Denizli Tiyatro Kulübü 2018 yılı

içerisinde bu kapsamda; Doğaçlama Söz Sende, Türkmen

Düğünü, Töre ve Dünyanın Ortasında Bir yer adlı oyunları

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda seyircinin beğenisine

sunmuştur.



Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Tüm ilçelerimiz olmak üzere 2.

Uşak Tiyatro Festivaline Söz Sende oyunuyla, Bilecik Tiyatro

Festivaline Kamyon ve Kahvede Şenlik Var oyunu ile Diyarbakır

festivaline Kamyon oyunu ile Adana Şehir Tiyatroları festivaline

ise Bir Delinin Hatıra Defteri ve Troya Geçilmez oyunları ile

katılarak izleyicilerin beğenisine sunmuştur.







Genç Denizli Tiyatro kulübü, Masallar Diyarı Çocuk oyunu ve

Balcı kukla evinde yapılan kukla çocuk oyunlarıyla İlçelerimiz

olmak üzere Denizli genelinde tam 50.000 minik kardeşimize

tiyatro gösterileri sundu.









Müzik Kulübü: müzikle ilgilenen gençlerin müzik provaları

yapmaları ve konser düzenlenmelerini sağlamaktadır.











Çanakkale Şehitliği ve Ankara-Anıtkabir gezilerine, 15 bine

yakın lise öğrencisi katılmıştır.



ELDE EDİLEN SÜREÇLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

•Gençler, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif

faaliyetlerle değerlendirerek bilgi ve beceri sahibi olmuşlar ve

mevcut yeteneklerinin farkına vararak kendilerini geliştirme imkanı

bulmuştur.

•Gençler. yaşadıkları kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden

keşfetmiş, Denizlili olmanın bilincine varmıştır.

•Çanakkale ve Ankara gezileriyle gençler, geçmiş tarihin izlerine

uzanmış ve milli duygularını pekiştirmiştir.

•Gençler sosyalleşme imkanı bulmuş ve boş zamanlarını spor,

kültür-sanat, doğa ve müzik faaliyetlerinde geçirerek, zararlı

alışkanlıklardan ve faydasız mekanlardan uzaklaşmıştır.



ÖDÜLLERİMİZ,

•Yerel yönetimler sempozyumunda il belediyeleri kategorisinde “en iyi

proje”, ödülü,

•“Gençlik ve Belediye" konulu proje yarışmasında “Jüri Özel Ödülü”

•2014 Elazığ 2. Turizm ve Tiyatro Festivali’nde Savaş Oyunu isimli

tiyatro oyunu ile En İyi Oyun, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En

İyi Kadın Oyuncu ödülü,

•2014 Direkler Arası Seyirci Ödülleri’nde “Çatlaklar Oteli” tiyatro

oyunuyla “Umut Vaad Eden Tiyatro” Ödülü, ayrıca “Savaş Oyunu” ile

Tekin Akmansoy Özel Ödülü,

•Tiyatro Gazetesi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Osman

Zolan, Tiyatro Sanatına Destek Ödülü,





TEŞEKKÜRLER


