Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

“Sanat, insanoğlunun doğasında var olan en sofistike ve
ayırt edici unsur; müzik ise, şüphesiz, yaratılmış en dolaysız
ve saf dildir. Klasik müziğin hayranlık uyandıran zengin
dünyasında insan ruhunun ve aklının derinliklerine uzanan
heyecan dolu bir serüvene, Bilkent’in çağdaş ve uluslararası
vizyonu rehberliğinde davetlisiniz.Yetenekli ve tutkulu
gençleri bölümümüze bekliyoruz.”
Kağan Korad
Müzik Bölüm Başkanı

Müzik Bölümü
Bilkent Senfoni Orkestrası konserleri,Yeni Müzik
Günleri ve Türkiye Gitar Buluşması gibi etkinlikler,
bölümün yıl boyu süren ustalık sınıfı dersleri
(masterclass) ile birleşerek uluslararası bir sanat
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(IJOEJO QJZBOP 0MJWJFS$IBSMJFS LFNBO 3BDIFM
Barton Pine (keman), Pavel Steidl (klasik gitar), Aniello
Desiderio (klasik gitar), Roland Dyens (klasik gitar),
%FOJ[)VHIFT LPNQP[JTZPO $IFO;JNCBMJTUB
(vurmalı çalgılar), Naoko Shimizu (viyola), Gabor
#PMEPD[LJ USPNQFU &NNBOVFM1BIVE áÛU 1BUSJDL
de Ritis (fagot), Anna Serafinska, Giorgio Croci (şan) ve
.JDIÍMF$SJEFS TPQSBOP .Û[JL#ÕMÛNÛOEFVTUBML
sınıfı dersleri vermiş olan ünlü sanatçılardandır.

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü, öğretim kadrosunu
birçok ülkeden yorumcu ve eğitimci sanatçıların
meydana getirdiği bir sanat merkezidir. Çok sayıda
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çalgılar, nefesli çalgılar, klasik gitar, vurmalı çalgılar sanat
dalları oluşturur. Bu sanat dallarına başvurmak isteyen
adaylar, ilgili alanlarda lise öğrenimi görmüş ya da bu
düzeyde özel yetişmiş olmalıdır.
Müzik Bölümü, bire bir eğitime verdiği önem ve geniş
FOTUSÛNBOEPOBONZMBÕOFÉLNBLUBES;FOHJOCJS
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100’ü aşkın çalışma odası, öğrencilere yaratıcılıklarını
ilerletmeleri için her türlü olanağı sunmaktadır.
Öğrenciler, yeteneklerini bireysel resitaller, oda müziği
LPOTFSMFSJ PQFSBUFNTJMMFSJ (FOÉMJL4FOGPOJ0SLFTUSBT
ve Gençlik Korosu’nun konser ve turnelerinde
sergilemektedir.

Mezunların bir bölümü The Juilliard School,
Conservatoire Royal de Mons, Barenboim-Said
Akademie, Conservatoire de Lausanne, Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart,
)PDITDIVMFGÛS.VTJLVOE5IFBUFS-FJQ[JHWF.PTLPWB
Tchaikovsky Devlet Konservatuvarı gibi kurumların
MJTBOTÛTUÛQSPHSBNMBSOBEFWBNFUNFLUFEJS5ÛSLJZF
ve yurtdışındaki konservatuvarlarda öğretim elemanı
olarak çalışan mezunların yanı sıra ulusal ve uluslararası
PSLFTUSBWFTBOBUUPQMVMVLMBSOEBHÕSFWZBQBOMBSEB
bulunmaktadır.
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“Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,
bir müzisyenin ihtiyacı olabilecek her türlü olanağı
sağlayan, ciddi ve ilkeli bir kurumdur. Bilkent’te öğrenciyken
kazandığım bilgiler, üniversite sonrası hedeflerime
ulaşmamda bana çok yardımcı olmuştur.”

“Bilkent, uluslararası alanda bilinen, vizyonu çok geniş
öğretim elemanlarına sahip. Böylesi hocalarla çalışmak,
eğitimimi ve müzikal becerilerimi geliştirmem için
büyük bir şans.”
Merve Başoğlu
Müzik Bölümü Öğrencisi
Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Mezunu

,Ä[N¬PLPýVMMV
Müzik Bölümü 2007 Mezunu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı’nda Öğretim Görevlisi
İzmir I. Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Mezunu

“Bilkent Müzik Bölümü; güncel ders içeriği, tanınmış eğitim
kadrosu, teknik olanakları, iletişim ortamı ve
sosyal hayatı ile geleceğin profesyonel müzisyenlerinin
ihtiyaç duyacağı bütün olanakları sağlıyor. “

www.mus.bilkent.edu.tr

Can Bekir Bilir
Müzik Bölümü 2010 Mezunu
Cornell Üniversitesi’nde Doktora Öğrencisi
Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi Mezunu

Bu bölüme yerleştirilmek için adayların önceden
JMBOFEJMFDFLUBSJIMFSEFÕOLBZUZBQUSBSBLZFUFOFL
TOBWOBHJSNFMFSJHFSFLNFLUFEJS¸OLBZUZBQUSBCJMNFL
için gerekli koşullarla ilgili ayrıntılı bilgilere
IUUQBEBZCJMHJCJMLFOUFEVUSNTTG
adresinden ulaşabilirsiniz.
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