
 
 

46. İstanbul Müzik Festivali  
“Aile Bağları” Temasıyla ve E.C.A. Sponsorluğunda Gerçekleşiyor 

 
Elginkan Topluluğu şirketlerinden E.C.A., İstanbul Müzik Festivali’ne verdiği desteği arttırarak 

sürdürüyor. 1988’den 2015’e kadar 15’i aşkın gösterinin sponsorluğunu yürüten şirket, 3’üncü defa 

festivalin sponsorluğunu üstleniyor. Festival sponsorluğunun yanı sıra, İstanbul’un Ezgileri konseri de 

E.C.A.’nın gösteri sponsorluğunda gerçekleşiyor. Bu yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 

46’ncısı düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 12 Haziran’a kadar 17 ayrı mekânda, 25 ayrı müzik 

performansı ve 19 konser öncesi etkinlik ve atölye ile toplamda 500’e yakın sanatçıyı ağırlıyor.  

Kültür-sanat, eğitim ve bilim alanlarında gerçekleştirdiği birçok yatırım ve destek ile  öne çıkan Elginkan 

Topluluğu şirketlerinden E.C.A., evrensel bir ailenin parçası olan müzikseverleri aynı çatı altında buluşturan 

İstanbul Müzik Festivali’ne destek vermeye devam ediyor. 2015’e kadar 15’i aşkın gösterinin sponsorluğunu 

yürüttükten sonra 3’üncü defa festivalin sponsorluğunu üstlenen şirketin temelini oluşturan “Aile bağları” 

bu yıl ki festivalin de ana teması. 

 

İstanbul Müzik Festivali bu yıl da zengin programı ile eşsiz bir müzik şöleni yaşatıyor. Festival, İngiliz Oda 

Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası gibi seçkin toplulukların yanı sıra, Gülsin Onay’ın piyanodaki hayal 

gücü yüksek yorumlarının Murathan Özbek’in görüntüleriyle buluşacağı “Yolda” projesinin dünya 

prömiyerine de ev sahipliği yapacak. Usta solistlerden genç kuşak sanatçılara 500’e yakın yerli ve yabancı 

sanatçıyı İstanbul’un 17 ayrı mekânında müzikseverlerle buluşturacak olan festival, müzikseverleri 46’ncı 

defa bir araya getirecek.  

 

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye 

Akçen, festivale bu yıl 3’üncü defa sponsor olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle ifade etti. 

“Bilindiği gibi her şey ailede başlar. Elginkan Topluluğu Başkanı merhum Hüseyin Ekrem Elginkan’ın 
sanata ve özellikle klasik müziğe karşı duyduğu büyük ilgi de Elginkan ailesi için besleyici bir damar, itici 
bir güç olmuştur. Bugün ülkemizin en saygın ve en köklü klasik müzik etkinliklerinden biri olan İstanbul 
Müzik Festivali’nde yer almamız da bize kendisinden kalan bu eşsiz mirasın bir sonucu. İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı ile ortak hedefimiz; 46’ncı İstanbul Müzik Festivali programıyla bireylerin ve toplumların 
benliklerini ve bir arada yaşama kültürünü geliştirmelerinde, farklılıklarıyla uyum içinde yaşadıkları bir 
çevre oluşturmalarında müziğin oynadığı önemli rolün altını çizmek, tüm izleyicilerin i bu büyük ve 
evrensel ailenin bir parçası olmaya davet etmek... Hoş bir tesadüf ki topluluğumuzun kıymetli felsefesi 
‘Aile Bağları’ festivalimizin de bu yılki teması… Uzun yıllardır birlikte emek harcadığımız İstanbul Müzik 
Festivali vesilesiyle, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile de artık aile olduk. Bu güçlü bağımız, sloganımızda da 
söylediğimiz gibi, ‘Yıllarca Beraber’ devam edecektir.”   

 

 



 
 

 

E.C.A. bu yıl İstanbul’un Ezgileri’ne gösteri sponsoru oldu 

 

E.C.A.’nın bu yıl ki gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek konser ise İstanbul’un Ezgileri. Her biri dünyanın 

başka bir köşesinden gelen usta müzisyenler, 3 Haziran Pazar günü saat 18.00’da, 555 yıldan beri aile ve 

birliktelik duygularının hâkim olduğu Kapalıçarşı’da müzik için buluşuyor. Uluslararası üne sahip kanun 

virtüözü Hakan Güngör’ün festivale özel oluşturduğu bu projede yer alan sanatçılardan UNESCO’nun barış 

elçisi seçtiği ney üstadı Kudsi Erguner ve oğlu Selman Erguner, büyük viola da gamba ustası Jordi Savall’ın 

oğlu melek sesli Ferran Savall, amca Memduh Akatay ve yeğeni Mehmet Akatay bu geniş ailenin birbirlerine 

kan bağı ile bağlı üyeleri. Ud sazının geleneksel icrasını günümüz tınılarıyla birleştirerek kendi özgün 

tekniğini geliştiren Yurdal Tokcan ve 2014 Donizetti Müzik Ödüllerinde Yılın Yaylı Çalgılar Yorumcusu seçilen 

Çağ Erçağ’ın solistliklerinin yanı sıra besteleriyle de zenginleştireceği programda İbranice ninniler, 

Süryanice ilahiler, Sefarad şarkıları, Makedon, Yunan ve Ermeni türküleri ile Türk Sanat Müziği’nin en 

güzel örnekleri seslendiriliyor. 

 

Festival, İngiliz Oda Orkestrası ve Güher-Süher Pekinel konseriyle müzikseverlere veda ediyor 

 

E.C.A. sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Müzik Festivali, 12 Haziran Salı günü saat 20.00’da Lütfi Kırdar 

Kongre ve Sergi Sarayı’nda ağırlanacak İngiliz Oda Orkestrası ve Güher-Süher Pekinel ikili piyano 

konseriyle müzikseverlere veda ediyor. Sıradışı şiirsel müzikaliteleri, teknik mükemmellikleri ve özgün stil 

ve yorumlarıyla Amerika’dan Uzakdoğu’ya övgüler toplayan Pekineller, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, 

New York Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw dahil, dünyanın önde gelen tüm orkestraları eşliğinde 

sahnede yer aldı. Diskografisindeki 860 albümle dünyanın en çok kayıt yapmış oda orkestrası unvanını 

elinde tutan İngiliz Oda Orkestrası ise aynı zamanda en fazla ülkede konser vermiş olma ayrıcalığına sahip. 
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