
ÇALIŞMA BİLGİLERİ 
ve SAATLERİ 

ÖDEME BİLGİLERİ 

KATILIM BİLGİLERİ 

Blu	  Academy	  kış	  dönemi	  çalışmaları	  8	  Ekim	  -‐	  4	  Haziran	  arasında	  8	  ay	  
(2	  dönem)	  olarak	  devam	  edecek@r.	  1	  dönem	  4	  aydan	  oluşur.	  

Çalışmalar	  yaş	  gruplarına	  göre	  planlanıp,	  haHada	  1	  gün	  1	  saat	  veya	  
cumartesi	  ve	  pazar	  günleri	  1'er	  saat	  yapılacakLr.	  

Tiyatro	  Gösteri	  Grubu;	  (2004-‐05-‐06	  	  ve	  	  2001-‐02-‐03	  )	  1	  dönem	  (4	  ay)	  ücre@	  kdv	  dahil	  1520	  TL'dir.	  	  	  
YaraLcı	  Drama	  Grupları;	  (2010-‐11-‐12	  ve	  2007-‐08-‐09)	  1	  dönem	  (4ay)	  ücre@	  kdv	  dahil	  1250	  TL’dir.	  

Ödemesi	  yapılan	  bir	  öğrencinin	  ayrılması,	  kurumdan	  kaynaklanmayan	  bir	  sebepten	  dolayı	  çalışmalara	  gelememesi	  durumunda	  yerine	  başka	  bir	  öğrenci	  
devam	  edemez	  veya	  ücret	  iadesi	  yapılmaz.	  

Kardeşlere	  %10	  indirim	  uygulanır.	  

MEF	  Okulları	  öğrencilerine	  %10	  indirim	  uygulanır.	  

Ödemeler	  dönem	  başlangıçlarında	  yapılır.	  

Kayıt	  Evrakları:	  
	  Kayıt	  formu,	  2	  adet	  fotoğraf,	  kimlik	  fotokopisi,	  sağlık	  raporu	  

Tesislere	  ulaşım	  veliler	  taracndan	  sağlanır.	  

Çalışmalarda	  kurum	  taracndan	  belirlenen	  ekipmanların	  tedariği	  ve	  kullanımı	  
zorunludur.	  Ekipmanı	  olmayan	  öğrenciler	  çalışmalara	  kaLlamaz.	  	  

Devamsızlık	  durumlarında	  eğitmenlere	  bilgi	  verilmesi	  zorunludur.	  Kurum	  
taracndan	  iptal	  edilen	  çalışmalar	  dışında	  telafi	  dersi	  yapılmaz.	  

Resmi	  ta@llerde	  çalışma	  yapılmayacakLr.	  	  

	  
Aykut	  Korhan	  VAROL	  İstanbul	  Aydın	  Üniversitesi	  Güzel	  Sanatlar	  Fakiütesi	  Gösteri	  Sanatları	  mezunudur.	  Muammer	  Karaca	  Tiyatrosu,	  Sadri	  Alışık	  Tiyatrosu,	  
Sanat	  Odası,	  Tiyatrokare	  ve	  Türk	  Hava	  Kuvvetleri/Tiyatro	  Akademisi	  gibi	  çeşitli	  kurumlarda	  oyuncu,	  yönetmen,	  sanat	  yönetmeni	  olarak	  görev	  yapmışLr.	  
Danton'un	  Ölümü,	  Don	  Juan	  Efsanesi,	  Aşkın	  Bi@k	  Halleri	  rol	  aldığı	  oyunlardan	  bazılarıdır.	  Türk	  -‐	  Alman	  yapımı	  Faust	  -‐	  Goethe	  adlı	  oyunun	  koordinatörlüğü	  

ve	  teknik	  yönetmenliğini	  yapmışLr.	  Halen	  İstanbul	  Aydın	  Üniversitesi	  Tiyatro	  Ana	  Sanat	  Dalı’na	  bağlı	  Tiyatro	  Yönetmenliği	  Bölümü’nde	  yüksek	  lisans	  
yapmaktadır.	  Çeşitli	  eği@m	  kurumlarında	  drama	  ve	  sahne	  dersleri	  vermeye	  devam	  etmektedir.	  

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ BİLGİLERİ 

SAAT	  
YARATICI	  DRAMA	  ÇALIŞMALARI	  

CUMARTESİ	  	   PAZAR	  

14.00	  /	  15.00	   2011-‐12	  Doğumlular	   2004-‐05-‐06	  Doğumlular	  

SAAT	  
TİYATRO	  ÇALIŞMALARI	  

CUMARTESİ	  	   PAZAR	  

15.00	  /	  16.00	   2007-‐08	  Doğumlular	   2007-‐08	  Doğumlular	  

16.00	  /	  17.00	   2002-‐03	  Doğumlular	   2002-‐03	  Doğumlular	  

2010-‐11-‐12	  ve	  2007-‐08-‐09	  doğumlu	  @yatro	  grupları	  sene	  sonunda	  
oyun	  sahneleyecek@r.	  


