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Bize biraz kendinizden bahseder

misiniz?

Merhabalar. Ben Alesya Antonova.

Türkiye'de faaliyet gösteren Alesya

Models Agency modellik ajansının

sahibiyim.

Son çalışmanızdan bize biraz

bahseder misiniz ?

 

Covid -19 nedeniyle, çalışmamızı

durdurduk (online işlemler hariç).

Hayattaki konumumuz model, fotoğrafçı

ve ekibimdeki diğer insanların sağlığını

tehlikeye atmamak.

Kusursuz bir fiziğiniz var formunuzu

korumak için neler yapıyorsunuz?

Teşekkürler. Formum bedenime sürekli

bakımın ve spor eğitiminin sonucudur.

Karantinadayken bile, evde yoga matını

yer koyuyorum ve spor yapmayı

başlıyorum. Tabii ki, dürüstçe itiraf

ediyorum, karantinadan önce yaptığım 

gibi tam olarak çalışma yapamıyorum.

Ama spor için günde 30-45 dakika

harcıyorum. Plank tutuyorum,yerden

şınav yapıyorum, karın egzersizleri

yapıyorum, ayrıca 30 dakika boyunca

belde hula hoop cevirmeyi yapıyorum.
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gibi tam olarak çalışma yapamıyorum.
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yapıyorum, ayrıca 30 dakika boyunca

belde hula hoop cevirmeyi yapıyorum.

Alesya Antonova
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona

virüsten korunmak için neler

yapıyorsunuz? 

 

Daha önce yaptığımla aynı şey yapıyorum.

Ellerimi iyi yıkıyorum, yüzlerime

dokunmuyorum. Evde izole oldum ve sadece

bir eczaneye veya mağazaya ihtiyacım

olduğunda evim dışına çıkıyorum. 

Hayatınız da Gelecek ile ilgili ne gibi

planlarınız var? 

 

Dünyadaki mevcut durumla ile olarak

planlarım baya değişti, bu yüzden mevcut

duruma göre

hareket ediyorum. Aslında, karantinadan

öncekiyle aynı şeyi yapıyorum. Sadece

çalışmalarımda  bazı ayarlamalar yapıyorum.

Bu bağlamda şanslıydım (gülüyor) - Ben

introvert ( içine kapanık biriyim).

Kişi âşık olduğunda kendine

yabancılaşabiliyor mu?

 

Yabancılaşabiliyor, evet. Ve şahsen bu kimyayı

seviyorum! «Aşk bir kişiye gerçekte ne olması

gerektiğini gösterir.» Çehov alintisi. Ve buna

tamamen katılıyorum.

İş aşkı mı yoksa hayat aşkı mı sizin için

önemli?

Her şeyim birbirine bağlı. Bir insan sadece bir

kaynak tüketerek mutlu olamaz. Ayrıca bu

kaynak doldurması gerekir.

Leyla Gencer, &QUOT; Yıllar sonra aynaya

baktığında kendini tanıyabilmelisin

&QUOT; diyor. Siz aynaya baktığınızda ne

hissediyorsunuz?

 

Aynada güçlü ve kendine güvenen bir kadın

görüyorum. Bu kadını kesinlikle seviyorum! 

 

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

 

Sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeyi

seviyorum. Bunun için çok kitap okuyorum,

düzenli olarak spor yapıyorum, satranç

oynuyorum ve bu yıl içinde piyano almayı

düşünüyorum.

Fotoğrafçekilirken nelere dikkat

ediyorsunuz?

 

Konuönemlidir. Benim için fotoğraf mutlaka bir

anlam, fikir yada duygu taşımalıdır.

 

Bir Ajans sahibi olmak bir Ajans yönetmenin

zorlukları var mı?

 

Tatbiki! Büyüdüm, olgunlaştım ve deneyim

kazandım. Birçok zorluktan geçmek zorunda

kaldım. En zor yanı, elbette, insanların güvenini

kazanmaktır. İnsanlardeneyiminizi gördüklerinde

sizi takip ederler.Muhtemelenbu sektörde

tecrübe kazandım ve yeni bir şey denemekten

korkmuyorum. Bu işi benim için çok uygun

olduğunu düşünüyorum.2



Ülkemizdeki Modellik yarışmaları

hakkında neler söylemek istersiniz?

Ben gerçekten güzellik yarışmasının hayranı

değilim. Ama burada herkes kendisi için seçim

yapıyor.

Aşk hayatınızdan bize biraz bahsetmek

ister misiniz? 

 

Evli değilim. Bir zamanlar zaten evliydim, bu

yüzden  oraya yakın zamanda tekrar gelmeyi

düşünmüyorum. (gülüyor)

Evlilik sözleşmesi yaparım diyenler var siz

yapar mısınız? 

 

Evlilik sözleşmenin özü, her iki taraf için de

maksimum güvenlik sağlamak ve maddi riskler

almamak, bu yüzden bununla ilgili yanlış bir

şey görmüyorum.
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Ve Hayatının aşkını iş adamları iş kadınları

camiasından seçenler var sizce bu doğru

mu?

 

Hayır, her zaman böyle değil. Asıl mesele

partnerinizin arzularını anlamak, birbirlerinin

farklılıklarını görebilmektir ve aynı yaşam

hedeflerinize sahip olmaktır.. Uyumlu ilişkiler,

her iki ortağın da her biri için önemli olanları

aldığı ilişkilerdir.

 

 

Son olarak sevenlerinize neler söylemek

istersiniz?

 

Bu zor günlerde kalpleriniz sevgi ve ışıkla dolu

olsun, sağlıklı olun ve kendinize iyi bakınız.
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Müzik kariyerinizi biraz öğrenmek isteriz…

 

  - 13 yaşında Konservatuvara girmem ile ilk temelini

attım. Sonrası 2003 yılı ilk albüm BU AŞK DEĞİL İle

sektöre ilk adımı atmış oldum. Bu albümü takip eden 3

albüm ve  4 single çalışmam  daha oldu. Bu aşk değil,

Uyuyamam, Gecemi al, Güllerim soldu, Biliyordum düeti,

Esnaf lokantası gibi şarkılarım kariyerimin en önemli

şarkıları oldu. Şimdi ise uzun bir aradan sonra KALK

YERİNE YAT. Heyecanım büyük.

Son çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?

   -Sözleri Sibel Algan, Müziği Sezen Aksu düzenlemesi ise

Erol Temizele ait. Şarkının ilk demo halini dinlediğim an

”evet bu şarkı”dedim. Kalk yerine yat’ın bence İnanılmaz

güzel bir enerjisi var ve karşıya direk geçiyor.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi

gerçekleştirebildiniz mi?

 

  -Ben felsefe olarak anı yaşayan ve çok uzun vadeli plan

asla yapmayan biriyim. Hayallerimin hepsini

gerçekleştirmiş olsam bana hayal kalmazdı:) Ama kafama

koyduğum her şeyi bir şekilde gerçekleştiririm. Savaşçı

bir ruhum.

 

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm

noktası nedir?

 

  -Konservatuvar ile oldu. Kariyerimin dönüm noktası

sanırım “Güllerim soldu ”cover’ı.oldu.

Sizce sanatçılar albüm çıkarmaya neden olumsuz

bakıyorlar?

 

 -Çünkü Albüm yapmak inanılmaz bir emek ve maliyet

sonrası geri dönüşü olmayan bir şey halini aldı. Onun

yerine kısa aralar ile tekli şarkı yayınlamak, dijital

platformlardan geri dönüş anlamında hem sanatçıyı hem

yapımcıyı daha çok tatmin ediyor. Fakat tabi ki Albüm

aslında her sanatçının küçük bir arşivi niteliğinde.

Kaybolmaması gereken bir olgu.

 

Youtube izlenmelerden gelir sağlıyor musunuz, size

bir gelir getiriyor mu?

 

-Hakkettiğim kadarı olmasa da evet dijital teliflerimi

alıyorum.

 " GÜNCE "
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Youtuber’lerin müzik hayatına

girmesini nasıl buluyorsunuz?

 

  -Youtuber olarak özelleştirmeden müzik

yapmak isteyen şarkı söylemek isteyen

herkes istediğini yapabilir. Kimin reklam

için saçmalayıp kimin gerçekten içindeki

cevheri keşfedip sektöre girdiğini

dinleyici çok net görüyor zaten. Ona

göre de karşılığını alıyor.

Youtuber’lerden beğendiniz isimler

var mı?

 -Bence sonrası müzik sektörüne de

giren bir youtuber olarak Reymen çok

başarılı.

İdolümdediğiniz isimler var mı?

 

  -Sezen Aksu 

Pop Müziği sizce nereye doğru

gidiyor?

 

  -Genel itibariyle bence bir süredir

yerinde sayıyor ve bu yüzden Rap ve

alternatif işler bayrağı aldı gidiyor.

Popun tekrar eski ivmesini yakalaması

için acilen özgün ve yenilikçi bir

zihniyete ihtiyacı vardüşüncesindeyim.

Bir albüm ya da bir single çıkarmanın

maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere

değiyor mu?

 

  -Beste, aranje, pr, klip vs maliyetleri kimlerle

çalıştığınıza göre değişkenlik gösterir yüzden

bir fiyat söylemek imkansız. Ama maliyete göre

kıyasladığınızda emeğin tam karşılığını

alamadığınız bir sektör.

Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl

etkiledi?

 

   -Çok derin bir sarsıntı yarattı sektörde. Tabi

ki gerekli alanlarda önlem almak şu dönem için

birincil şart. Âmâ tıklım tıkış toplu taşımalar,

AVM ler dip dibe restoranlar dururken müziğin

sesini kısmak ne kadar adil tartışılır. Müzik

sektörü demek sadece  göz önünde olan ve

maddi

açıdan rahat görünen  şarkıcılar gibi gözükse

de asla değil; Enstrüman çalan müzisyeni, ses

mühendisi, rodisi vs öyle geniş bir topluluğu

kapsıyor ki. Pandemiden bunalıma giren, maddi

sıkıntılardan  intihar eden müzisyen

arkadaşlarım bile oldu. Umarım en kısa

zamanda düzelir her şey.

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz neler

var?

  -Hiç bir şey yok. Hayatımda her şey tam

istediğim yerde duruyor:)
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Sahne hayatınız ile dışardaki yaşamınız

arasında bir fark var mı?

 

 -Tabi sahnede daha ışıl ışıl bir görüntü oluyor

haliyle ama ben özgün ve doğal olmanın dinleyene

ve izleyene çok daha direk ve yüksek bir enerjiyle  

geçtiğini düşünüyorum. İnsan kendini çok net

göremez ama umarım fark yoktur dışarıdan bir

göz için.

Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler ile

arasına barikat koyan sanatçılar hakkında

neler düşünüyorsunuz?

 

 -Bazı durumlarda güvenlik anlamında sıkıntılar

çıkabiliyor ona bir şey diyemem tabi. Âmâ

dinleyici ile aranızda ne kadar az mesafe olursa,

şarkılarınız da  o kadar çok kalbine dokunuyor

insanların.

Müzik ödülleri sizce birer PR çalışması mı?

   -Hepsi için genelleme yapamam ama çoğu pr

çalışmasının bir parçası oldu ne yazık ki. Hiç adını

duymadığımız şarkısını bilmediğimiz ama milyon

izlenmeli arkadaşların olduğu gibi.

Sosyal aktiviteleriniz neler?

 

 -Şu dönem hiç bir aktivitemiz

kalmadı pandemiden tabi ama paten

kaymak, bilmediğim yerleri keşfetmek

için seyahat etmek, sinemaya gitmek

özgür günlerdeki aktivitelerimdi:)

Sizce ülkemizde müzik neden

magazinleştiriliyor?

 

 -Sanırım daha hızlı ve kestirmeden 

 sonuç almak için. Âmâ iyi bir şarkının

buna hiç ihtiyacı olmaz.

 

Tek single ile bir anda patlama

yaşayanlar neden bir anda ortadan

kaybolup devamını

getiremiyorlar?

 

  -Çünkü tek bir şarkı sağlam bir

kariyeri oluşturamaz. Üzerine

koyduklarınız, sürekliliğiniz ile kalıcı

olursunuz.
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Moda danışmanınız var mı?

Giyim konusunda nelere

dikkat ediyorsunuz?

 

  -Hayır yok. Kendimi rahat ve

güzel  hissetmem benim için

yeterli. Modayı tabi ki takip

ediyorum ama bence insanın

giydiği ruhunu ve yaşam tarzını

direk yansıtıyor. Doğal ama şık

bir tarzım var diyebilirim.

Pandemi döneminde sahne

alabiliyor musunuz? Sahnede

nasıl önlemleriniz var?

 

  -Hayır pandemi döneminde

sahne almadım. Umarım en kısa

zamanda beraber şarkılar

söyleyebiliriz yine.

‘Sende bir starlık görüyorum’,

‘sende bir star ışığı var’ diye

sözler çok duyuyoruz size göre

starlık nedir?

 

-Kendindeki ışığı karşı tarafa

yansıtabilen, kendini

yenileyebilen ve özgün olabilen.

Ülkemizde veya dünyada

müzikte kadınlar mı erkekler

mi daha hızlı yol alıyorlar ya

da daha şanslılar?

 

  -Böyle bir genelleme yapamam,

her ikisine de örnek çok çünkü.

Âmâ doğru zaman, doğru şarkı,

doğru ekip ve şans.

Bir şarkıcının en büyük

getirisi sizce ses mi

yakışıklılık-güzellik mi

ya da zekâsı mı olmalı

sizin getiriniz nedir

Hangisinde ilerlerse

başarılı olur?

 

 -Güzellik ve  yakışıklılık

herkese ve her duruma

göre değişkenlik gösterir.

Âmâ zekâ, yetenek ve

projeyi doğru

yönetebilmek çok önemli.

Ben iyi bir şarkıcıyım ama

bu tek başına hiç bir şey

ifade etmez. Bu

saydıklarımın hepsi bir

bütün olmalı.

Tek gazete haberi ile bir

anda sahne alma

peşinde olan yeni

şarkıcılara ne gibi

tavsiyeler vermek

istersiniz?

  -Üretmekten, kendini

yenilemekten, çalışmaktan

ve özgün olmaktan

vazgeçmediklerinde bir

şekilde başarı gelip sizi

buluyor. Âmâ erken ama

geç. Kısa yoldan elde

edilen başarı kalıcı olamaz.

Son olarak sevenlerinize

neler söylemek

istersiniz?

 

  -Hepsini çok özlemiştim

ve Kalk yerine yat ile

tekrar buluştuğumuz için

çok çok mutluyum.
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KISA KISA…

 

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

 Haciz memuru

 

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Aptal yerine konmak

 

Hangi futbol takımını tutuyorsunuz?

 Fenerbahçe

 

 

Uğurlu sayınız?

 7

 

Hangi renk?

 Mor

 

Kıskançlık, ego var mı?

 Var
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Ünal 

Korkmaz

Sana Sevgim Artıyor 

Tüm Dijital Platformlarda
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S-1 Taner bey sizi biraz tanıyabilir miyiz, kimdir Taner Güner?

C-1 Ben Taner Güner. 25 Eylül 1995 yılında Gaziantep’te dünyaya geldim. Evin ilk

çocuğuyum, 25 yaşındayım, doğma büyüme Gaziantep, aslen Halfetiliyim. Çocuklu

yıllarımdan beri ömrü bitmiş ampulleri siyah beze sarıp mikrofon yaparak başladım bu işe.

Boş koltuklara şarkılar söyleye söyleye kendimi mutlu ederdim, zamanla müziğin olduğu

her okulda eğitim almaya başladım. Güzel sanatlar lisesi, konservatuar derken şu an müzik

öğretmeni mezunu ve sahne adamıyım. Tarzım, müziğim Anadolu Rock oldu her zaman.

Rock müziği çok seviyorum, hissediyorum. Halkın aynası olmak umuduyla çıktığım bu

yolda elimden gelenin en güzelini ülkeme kazandırmayı ümit ediyorum.

S-2 Müzik hayatına nasıl atıldınız ve kaç yıldır sektördesiniz?

C-2 Yaklaşık 12 yıldır. Profesyonel anlamda 10 yıldır sahne alarak hayatımı idame

ettiriyorum. Nasıl atıldım sorusunu bir önceki cevabımda belirttim fakat beni buna iten en

güzel neden, müziğin uzun saçlı

insanlarıydı. Cem Karaca, Ruhi Su, Erkin Koray, Barış Manço, Barış Akarsu gibi isimler..

Bana ışık oldular, yol oldular ve bende kendimde bulduğum o müzik

yeteneğini, eğitim ile taçlandırarak, zamanla kendi tarzımı ve özgün şarkılarımı üretmeye

başladım. Her gün yolun başında hissediyorum asla bir yerlere geldim demiyorum ama

güzel şeyler hissediyorum. Müziği seviyorum.

S-3 Yeni albümünüzden bahsedeceğiz elbette fakat bundan önceki

çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

C3-  Kendi memleketim başta olmak üzere (Gaziantep), Mersin, Antalya, Alanya, İzmir,

Ankara ve son olarak İstanbul’da ismi sayılır mekânlarda senelerdir sahne aldım. Çok

insan tanıdım. Çevremi genişlettim, insanları ve hayatlarını tanıdıkça şarkılarımdaki

konularımı zenginleştirdim. Gerçek, özgün, samimi ve içten konular beni her geçen gün

hem müzikte hem de hayatta olgunlaştırdı. Öncesini sorarsanız, konserler, radyolar da

konuk sanatçı, yerel televizyon kanalları, şenlikler vs gibi yerlerde şarkı söyleme şansı

yakaladım.

TANER GÜNER 
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S-4 Yaşadığımız süreçte müzik

sektörü oldukça zor durumda,

andemi sizi nasıl etkiledi? 

C-4 Başta güzel :) Korona Türkiye’ye ilk

girdiği an, o kara günün gecesinde

herkes korku, panik ve endişe içine

girdiler. Ee tabi haklılar! Salgın sonuçta

ve tüm dünyayı sarsan bir vaka. Bu

yüzden “Koronaya bile şarkı yapan

ülkeyiz” deyip ruhen biraz gülümsetmek

amacıyla hiç yapmadığım bir şey yaptım.

KORONA ŞARKISI :) ve videoyu

yüklediğim an telefonum hiç susmamıştı

3 günde tam 5 milyona yakın izlendim.

Popüler oldu bayağı , fakat gel gelelim

gerçeklere..  Tüm dünyayı etkisi altına

alan salgın, her sektör gibi müzik

sektörünü de etkiledi. Herkes ne

olacağından habersiz, ne yapacağından

bir haber.. evde, duayla, panikle.. Ne

kötü!  Salgından önce ülke genelinde her

kara günün ardından ilk susturulan iş,

müzik işidir. Çok ileri gitmek

istemiyorum fakat bu işten parasını

kazanan yüzlerce müzisyen var. Bir

şekilde geçim derdinde hayatını ve

ailesini müzikten kazandığı parayla

geçindiriyor.. Pandemi zamanla

gevşetildi, normalleşme başladı fakat her

sektör yavaş yavaş dükkân açarken, az

da olsa iş yaparken sanki müzik ile virüs

bulaşıyormuş gibi hala bizim sektör

kapalı ve sonu hiç iç açıcı görünmüyor.

Bu hiç adil değil, müzik susturulamaz, en

gerçek duygularımızı onun sayesinde

bulur, dile getiririz. Müziğe olan bakış

açısı, salgınla süslenip susturulamaz.

S-5 Yeni çalışmanızda kimler eşlik

etti? Bize biraz süreçten bahseder

misiniz?

C-5 Çok sevgili müzisyen arkadaşlarımla

beraber son çıkan 11 şarkılık

“YaşayaRock” albümünü hazırladık.

Onun mutluluğunu yaşıyoruz.

Düzenleme, Söz müzik, Aranje hepsi

bana ait. Gereklim yerlerde gerekli

enstrümanlarla kayıtlarımızı yaptık.

S-6 Seslendirdiğiniz bir eserin içinize

sinmesi için nelere dikkat ediyorsunuz

özellikle?

C-6 Anlamlı olması. Bir hikâye, sıla, özlem,

ayrılık, gurbet, dram, çaresizlik, mutluluk,

heyecan, bakkal, pazarcı, fırın, kazakçı,

terzi, asker. Yahu ne bileyim, şarkılara

gerçek hayatımızdan hikayeler o kadar çok

yakışıyor ki.. Bunu en iyi başaran isim Barış

Manço idi. Yazmış olduğum şarkılarda o

dönemi anlatan, halkın aynası olacak

şarkılar beni en iyi Ben yapan şarkılardır.

Bu yüzden YaşayaRock albümünü çok ince

eleyip sık dokudum. Nasihatten, eleştiriye,

aşktan, gurbete.. Çok güzel oldu. Umarım

hak ettiği değeri görür..

S-7 Müzik sizin için ne anlam ifade

ediyor?

C-7 Müziğin konusuna göre değişir. Kimisi

vaktimi eğlendirir, kimisi düşündürür,

kimisi öğretir, kimisi ağlatır. Ben müziği her

yönüyle çok seviyorum ve kendi ülkemin

insanına müzik yapmak, beğenisini ve

eleştirisini toplamak beni çok mutlu ediyor.

Müzik, hayattır, hayat biter müzik bitmez.
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S-8 Müzik sektöründe olmasaydınız, hangi

sektörü tercih ederdiniz?

C-8 Sanırım Futbolcu olurdum. Güzel sanatlar

lisesinde okuyorum, yaş 15. Bir top oynuyorum,

aman Tanrım! Topu ayağımda takip edene aşk

olsun. 2 çalım, bir hareket, ardından Gol! Evet, evet

iyi oynardım ve ilerlemek isterdim ama müziği

seçtim. Çünkü garanticiyimdir, müzik için 3 şansa

ihtiyacım varsa, futbol için 13 şansa ihtiyacım

olabilirdi. :) 

S-9 Aşk sizin için ne ifade ediyor?

C-9 Aşkın tanımını Mecnun dahi yapamadı, ama

gösterdi. Aşk tanım gerektirmez, aşkı gösterirsin,

hem de sen istemeden gösterirsin. Nail olan, görür,

bilir.. Ben aşka aşk demem, sevmek derim. Sevgidir

asıl olan, kalplerde hep olmalı eksilmemeli..

Rabbimden bize emanet.. Sevelim, çok sevelim.

S-10 Sanat ve sanatçı kavramı her dönem de

paradoks olmuştur, siz bu iki kavramı nasıl

tanımlıyorsunuz?

C-10 Herkese sanatçı demeyin! Sana kalıcı eserler

bıraktı mı? Seni eğitti mi? Öğretti mi? Seni etkiledi

mi peki? Veya sen onun resmine baktığında,

şarkısını dinlediğinde ya da kitabını okuduğunda o

döneme dair aklında bir şeyler oluştu mu? Ne, hayır

mı? E neden sanatçı diyorsun. “Ben seni sevdim, sen

beni sevmedin” diye şarkılar yapıyor, iki dım tıss!

Ooo büyük sanatçı. Ben kendime yıllar geçtiğinde

bile sanatçı denilmesinden korkarım. Büyük

sorumluluk. Önce sanat üreteceksin, sonra ruhunu

terbiye edecek; hitap ettiğin ülkeye yakışır bir profil

olacaksın. Ardından sen demeden sana Sanatçı

denir. Bu halk bunu görür, söyler. Sanatçı olmak

ayrı meziyet, herkese demeyelim :)

S-13Dergimizin okuyucularına son olarak neler

söylemek istersiniz?

C-13 Hepinizi yürekten çok seviyorum. Bana sizlere

ulaşmanın imkânını veren bütün çalışanlara çok

teşekkür ediyorum. Yeni albümümüz YaşayaRock

çıktı! Sosyal medyamda Taner Güner yazıp bana

ulaşarak sevdiğiniz şarkıları benimle

paylaşabilirsiniz. Kalpleriniz sevgiyle yeşersin,

inşallah her gün daha güzel günleri ülkece görür ve

birliğimizi daim ederiz. Şarkılarda görüşmek

dileğiyle, hoş çakalın!

S-11 Bir gününüz nasıl geçiyor?

C-11 Düşünerek, üreterek geçiyor.

Her zaman düşünüyorum her şeyi

en ince ayrıntısına kadar..

Korkuyorum ilerde bu kadar

düşünmek bela olur mu diye. Allah

korusun! Gün Allah’ın günü ve

bizler doldurup boşaltıyoruz. Bu

soruya ne söylesem, tutturamam

sanırım :)

S-12Günde ortalama 10 tane

yeni klip sektöre katılıyor, bunu

nasıl değerlendiriyorsunuz?

C-12 Günümüzde teknoloji ile

beraber her şeyin kolaylaştığı gibi

müzik sektörüne giriş yapmakta

kolaylaştı. Her çıkan isime ne emek

verdin? Ne kadar ne biliyorsun?

Konservatuarın kapısından geçtin

mi? diye sormadıkları için ya parası

olan, ya da imkânı olan giriyor bir

şekilde. Bende isterim herkes kendi

işini yapsın ama hak eden inşallah

gönlünün ekmeğini yer

ve hak ettiği yerlere gelir. Müzik

güzeldir, uğraşsınlar ama ellerinde

altın bilezikleri de olsun.

13



14



www.araprmedia.com

AriaPr Media
İmtiyaz Sahibi

Şeref Işı
+90 551 587 61 34

Dergi Tasarım
Murat Aygün

ŞUBAT
2021

SAYI 4 
Sayfa 15

© 2021 AriaPr Media

@ariapr.official

@ariamuzikpr

@ariaprmedia



www.araprmedia.com

02
 .2

02
1 -

 s
ay

ı 4
 - 

Sy
f. 

15
 

w
w

w
.a

ria
pr

m
ed

ia
.co

m
Şu

ba
t A

yı
 D

er
gi

si


