
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sanat yönetmenliğini Ayla Algan’ın yaptığı İstanbul Drama 

Sanat Akademisi’nde Müzikal Tiyatro eğitimi başlıyor! 

Tiyatro, müzik, dans disiplinlerini bir ekip ruhu oluşturarak 

katılımcılarımıza temel seviyede aşılamayı ve 

hazırlayacağımız müzikal tiyatro oyunu ile sahne tecrübesi 

kazandırmayı amaçlıyoruz. Şarkı söylemeyi seven, 

dans etmekten keyif alan, oyunculuğa ilgi duyan, kendini 

müzikal tiyatro alanında geliştirmek isteyen herkesi 

Müzikal Tiyatro eğitimine bekliyoruz. 

 



Eğitim Başlıkları 

 

Şan/Koro: 

Müzikal tiyatronun barındırdığı şarkı söyleme alanında; öğrencilerimizle 

yapacağımız ses, nefes ve diyafram egzersizleri neticesinde sesimizi nasıl 

kullanabileceğimizi deneyimleyeceğiz. Sene sonunda yapılacak gösteriye 

yönelik farklı Broadway müzikallerinden çalışacağımız parçalar vasıtasıyla 

katılımcılarımızın çok sesli bir şarkıya adapte olmasını sağlayıp müzik kulaklarını 

geliştirmeye odaklanacağız.  

 

Oyunculuk/Sahne: 

Hem kişisel hem de ekip olarak sahnede olma bilincini oluşturacağımız 

oyunculuk atölyelerinde; bir oyuncu kimliğini meydana getiren uyum, iletişim, 

güven, algı, empati, motivasyon, dikkat, farkındalık, yaratıcı düşünme gibi 

becerilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Broadway 

müzikallerinden seçeceğimiz sahneler aracılığıyla yürüteceğimiz çalışmaları 

uygulamalı analizler ile pekiştireceğiz.  

 

Dans/Koreografi: 

Dans derslerinde hem teknik hem de koreografik çalışmalar gerçekleştirecek, 

bedenimizi ritmik ve estetik açıdan nasıl kullanacağımızı keşfedeceğiz. Bale, 

modern dans, caz dans ve tap gibi disiplinlerden adım ve figürleri bir araya 

getirip sahnede nasıl sergileyeceğimizi öğreneceğiz. Broadway müzikallerinden 

seçme sahnelerin koreografilerine de sene içerisinde değiniyor olacağız. 

 

 



Eğitmenler 

 

Nilüfer Özkan: 

Şan/koro derslerini yürütecek olan Nilüfer Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nda 2010 yılında ilk devre piyano bölümünden ve 2020 yılında 

Müzikal Tiyatro Sertifika Programı’ndan mezun olmuştur. Birçok müzikal tiyatro 

oyununda sahneye çıkmıştır. 2019’da korist olarak Ladies and Gentlemen 

Korosu’nda yer almış, 2018-2020 yılları arasında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Bilgi Müzikal Kulübü’nün müzik direktörlüğünü yapmıştır.  

 

Halise Eryılmaz: 

Oyunculuk/sahne derslerini yürütecek olan Halise Eryılmaz, İstanbul 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro bölümüne devam etmekte 

olup yine aynı kurumun Müzikal Tiyatro Sertifika Programı’ndan mezun 

olmuştur. Çeşitli müzikal oyunlar ve konserler ile sahneye çıkmıştır. İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde okumuş, mezunu olduğu Beşiktaş 

Atatürk Anadolu Lisesi’nin Tiyatro Topluluğu’nu üç yıl boyunca çalıştırmıştır.  

 

Malik Derin Küçümen: 

Dans/koreografi derslerini yürütecek olan Malik Derin Küçümen, profesyonel 

sanat kariyerine 2011’de girdiği İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro bölümü ile 

başlamıştır. Birçok müzikalde oyuncu, şarkıcı, dansçı, koreograf ve yönetmen 

olarak görev almıştır. 2017’de ‘Rent’ isimli Broadway müzikalinin Türkiye 

yapımında yapımcı ve oyuncu olarak çalışmıştır. 2020 Uluslararası Lindy Hop 

Şampiyonası’nda ‘Solo Caz ve Charleston’ kategorisinde birinci olup dünya 

şampiyonluğunu Türkiye’ye getirmiştir. 



Müzikal Tiyatro Eğitimi 

 

Eğitim başlangıç tarihi: 

30 Kasım 2021 Salı 

 

Eğitim günleri ve saatleri: 

Salı & Perşembe 19.00 - 22.00 

 

Eğitim dönemi: 

Kasım 2021 - Haziran 2022 

 

Eğitim yeri: 

İstanbul Drama Sanat Akademisi - Suadiye 

Ayşeçavuş Cad. Huri Apt. No: 7 B Girişi Suadiye, Kadıköy  

 

Eğitim ücreti (4 haftalık): 

1200 TL + KDV 

 

Bilgi ve kayıt için; 

0530 385 36 10 & 0549 490 20 90 

iletisim@istanbuldrama.com.tr 

 


