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Maalesef web sayfamıznn ingilizcesi çok kapsamlı değil. Bu sayfada sadece organizasyonumuzla ve yaptığımız işlerle 
ilgili bazı temel bilgiler yer alıyor. Daha fazla bilgi için almanca web sayfamıza (kinderkinder.de) bakabilirsiniz ya da 
büromuzla iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca Gallery bölümünde çalışmalarımızı yeterince tanıtan fotografları da görebi-
lirsiniz.

KinderKinder e.V.
KinderKinder derneği başkanı Stephan v.Lövis of Menar ilk çocuk festivalini 1987 yılında Hamburg’da organize etmeye 
başladı. Bir yıl boyunca başlangıç için ön hazırlık yaptı ve organizasyonun taslağını hazırladı: Kar amacı gütmeyen, 
uluslararası düzeyde temsil edilmeyi hedefleyen, çocuklar için ve çocukların yarattığı nitelikli sanat etkinliklerinin 
gerçekleştirilebileceği bir organizasyon olmayı hedefleyen KinderKinder 1988 yılında doğdu. 

Yaratıcılık ve hayal gücünün hayatın temeli olduğunu savunuyoruz; çocuklar büyüyüp kasları güçlendiğinde, yürümeyi 
ögrenirler,  yaratıcılık ve hayalgücü geliştiğinde, onlar da  gelişir ve güçlenirler. Sanatın yetenekleri açığa çıkarmada 
en temel olgu olduğuna inanıyoruz. KinderKinder’in maskotu »Fidel Mops«-şişman, pervaneli bir köpek- sanatın onu 
pervane yardımıyla gökyüzüne uçurduğunu ve hayata başka bir pencereden bakmasına yardımcı olduğunu simgeliyor.

»KinderKinder« uluslararası Müzik ve Tiyatro Festivali

»KinderKinder« festivali bizim en önemli projemiz. Her yıl 
Hamburg ve çevresinden birçok tiyatro grubunun buluştuğu,  
birkaç hafta  (genellikle eylül ortasından kasım ortasına ka-
dar) süren bir etkinlik. KinderKinder projesi Freie und Han-
sestadt Hamburg tarafından finanse ediliyor. Dünyanın bir-
çok yerinden cesur müzik grupları, yaratıcı tiyatro grupları 
ve harika gösteriler yapan dans grupları davet ediliyor. 
Her yıl Hamburg’un çocuklarının yaptığı performansları  da 
farklı kurumlara tanıtma imkanını elde ediyoruz, ki bu etkin-
liklerde yaşları çok küçük olanların da katıldığı 50’den fazla 
performans sahneleniyor.

KinderKinder’in kendi sahne prodüksüyonları

Neredeyse her yıl çocuklar kendilerinin hazırladıkları göste-
rileri harika sanatçılar eşliğinde sunuyor. Bunların birçoğu 
sanatın bir baska biçimi olan müziğin yaratıcı buluşması 
olan, uluslararası  ortak çalışmalar. KinderKinder ‘in göste-
rileri bizim festivalimizde sahne aldığı gibi, bazıları başka av-
rupa ülkelerinde ve hatta Çin ve Hindistan gibi uzak ülkelerde 
de sahneleniyor. Sahnelenen bazı gösterilere ve fragmanlara 
vimeo.com/kinderkinder internet adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Dünya Çocuk festivali

»KinderKinder« her yıl Dünya Çocuk Günü’nden önceki pa-
zar geniş bir acik hava etkinliğiyle »Dünya Çocuk Festivali« 
ne başlıyor, uluslararası çocuk haklarını kutluyoruz ve bir-
çok farklı kültürden çocuğa kendi müziklerini ve danslarını 
sergileme olanağını sağlıyoruz. Biz, dünyamızın kültürel 
çeşitlilik ve zenginliğinin »tanımak ve sevmek« ilkesiyle 
öğrenilebileceğini ve yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın 
panzehiri olacağına inanıyoruz. Ek olarak, genç ziyaretçi-
ler ilgi alanlarına göre boyama, tırmanma, piyano çalma, 
vurmalı çalgılar atölyesi, basketbol oynama gibi alanlarda 

kurulmuş 70’den fazla standda kendi aktivitelerini gerçekleştirebilirler. »Dünya Çocuk Festivali« ne giriş ücretsizdir, 
her yıl 50.000-60.000 ziyaretçi festivalde keyifli zaman geçirmekteler.

Laut (sesli) ve Luise

1994 yılından beri Hamburg’un en güzel parkı Planten und Blomen’de müzik 
ve şarkı şenliği yapıyoruz. Her yıl yazın ilk günlerinde bir pazar günü binlerce 
çocuk Michael Bradke’nin hazırladığı ses düzeniyle kendi enstrumanlarını 
çalıyor ya da çeşitli müzik atölyelerine katılabiliyorlar. İki farklı sahnede 
opera, caz, cağdaş müzik, veya çeşitli şarkıcıların çocuklar için seslendirdi-
kleri şarkıları  dinleyebiliyorlar.

Diğer  KinderKinder Açık Hava Etkinlikleri

Her yaz Hamburg Hafencity’de yapılan bir dizi açık hava etkinliğine çocukları 
davet ediyoruz. Bu etkinlik kapsamında »Rüya Mimari«, »Rüya Şehir«  ve 
benzeri başlıklar altında mimari , şehir planlamacılığı ve tuğla dizaynı gibi 
konularda keyifli bir şekilde yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlıyoruz.

Her yıl ağustos 
ayında Stadt 
Halle’de aileler 
buluşuyor ve Tica-
ret Odası’nın desteğiyle »Hamburg Aile Gün« ü kutlanıyor, 
bu etkinlik Sosyal İşler Bakanlığı, Çocukları Koruma Derneği 
ve KinderKinder derneği tarafından organize ediliyor. 
Bu etkinliğin amacı, çocuklarla ilgili konularda aileleri 
bilgilendirmek,aile danışmanlığı  yapmak, çocuk bakımı, 
anne - çocuk tatili için ilk yardım olanakları ve öneriler sun-
mak. Bu arada ziyaretçi cocuklar için çeşitli oyun olanakları, 
çocuk tiyatrosu ve açık hava sahnesinde komedi, folklor, caz 
ve daha bir sürü başka etkinlik hazırlanıyor.
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Çocuk Şarkıları Kongresi

1970 yılından beri almanca konuşulan ülkelerde özellikle 
çocuklar için şarkıcı-şarkı yazarlığı güçlü ve etkili bir ağ 
oluşturmuştur. Her iki yılda bir KinderKinder bir kongre 
organize etmektedir, bu sayede sanatçılar kendi şarkılarını 
medyaya tanıtma, yapımcılarla tanışma ve eserlerini piyasa-
ya sürmek, bu alandaki diğer insanlarla tanışma, fikir alış-
verişinde bulunma imkanı ve seminerler, konserler, sosyal 
etkinlikler ve tartışma toplantıları vasıtasıyla birbirlerinden 
yeni şeyler öğrenme imkanı bulmaktadır.  

Big Bang

»Big Bang« avrupada genç yetenekler için kurulmuş bir iletişim ağı. 

KinderKinder, Kampnagel, The Elbphilharmonie, Ensemble Resonanz ve Kuzey Alman Radyosu, Bigband ile birlikte her 
yıl uluslararası bir müzik festivali organize ediyor. İlk Alman Festivali Nisan 2015’de yapılacak.

Bunlar KinderKinder’in bazı düzenli etkinlikleri. Tabiiki bunun dışında bir ya da iki kez düzenlenen etkinlikler de oldu; 
okul öğrencileri için harika bir marangozluk kursu, Shangai ve Hamburg’lu çocukların katıldıgı ve her iki şehirde sergi-
lenen fotoğraf yarışması, Hindistan’ı da kapsayan 7 şehirlik tiyatral bir gezi,….ve….ve.

KinderKinder Nisandan Kasım’a kadar yaklaşık 80 etkinliğe çocukları ve aileleri davet ediyor ve her yıl yaklasık 
100.000 kişinin katılımıyla renklenen, çocuklar için, çocukların hazırladıkları nitelikli sanat etkinlikleri bize gurur 
veriyor. Uluslararası Festivalde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hamburg’a hoşgeldiniz!
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