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Kabulleri gelen öğrenci sayısı 31’e ulaştı 

http://bizimokul.org.tr Bizi Takip Edin:  

İzmir Saint-Joseph son sınıf 

öğrencilerinin Fransa’daki üniver-

sitelere yaptıkları başvurulara 

yönelik cevaplar gelmeye devam 

ediyor.  

Nisan sonu itibarıyle, 51 öğrenci-

den 31’ine cevapları ulaştı.             

31 öğrenci de başvuruda bulun-

dukları 3 üniversitenin birinden 

kabul aldı. Geri kalan 20 

öğrenciye de Mayıs ayı içerisinde 

sonuçların ulaşması bekleniyor. 

Post-empresyonizm sergisini ziyaret ettik 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Arkas Koleksiyonu’nda Post-Empresyonizm” 

sergisini 10 Nisan tarihinde üyelerimizle 

birlikte rehber eşliğinde ziyaret ettik.  

Arkas Sanat Merkezi’nin desteğiyle 

gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi önümüzdeki 

günlerde tekrarlayacağız. Yeni tur tarihini 

öğrenmek için duyurularımızı takip 

edebilirsiniz.  

18 Mayıs Cumartesi günü Bornova’nın 

tarihinde bir yolculuğa çıkacağız. Bornova 

merkezinde gerçekleştireceğimiz gezimizde, 

İzmir’in köklü geçmişinde önemli bir yere sahip 

olan levantenlere ait evler başta olmak üzere, 

Bornova’nın yerel ve ulusal tarihimizdeki yeri  

ile ilgili güzel bilgiler öğreneceğiz.  

Gezimizi levanten evlerinden birinde bulunan 

ve içinde gemi maketleri, tablolar ve gemi an-

tikalarından oluşan önemli bir koleksiyonun 

sergilendiği Arkas Deniz Tarihi Merkezi’ni 

z i y a r e t  e d e r e k 

noktalayacağız.   

Gezi ile ilgili detaylı 

bilgi iletişim listemiz 

ve sosyal medya he-

saplarımız  aracılı-

ğıyla duyurulacaktır. 

İlk gezimizi Bornova’ya yapıyoruz 
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Fransa’da bu ay: Cannes Uluslararası Film Festivali 

Avrupa’nın en önemli festivalleri arasında yer alan Cannes 

Uluslararası Film Festivali, bu yıl 14-25 Mayıs tarihlerinde 72. 

kez düzenleniyor.  

İlk defa 1939 yılında Venedik Film Festivali'ne rakip olarak 

aynı tarihte başlatılan festival, aynı gün (1 Eylül 1939) Alman 

birliklerinin Polonya’yı işgal etmesiyle 10 gün erteleniyor. An-

cak 3 Eylül’de savaşın, ardından genel seferberliğin ilan 

edilmesi, festivalin gerçekleştirilmesine imkan vermiyor. 

Festivalin ikinci başlangıcı ise savaş sonrası, Eylül 1946’da oluyor. Bugün dünyanın her yerinden 

30.000'den fazla profesyonelin buluştuğu festivalde her yıl en prestijli jüri kadrosu bir araya geli-

yor. Birçok farklı başlıkta etkinliğe sahip olan festivalin bu yılki jüri başkanı Meksikalı yönetmen 

Alejandro Gonzalez Iñárritu. Festival’in en büyük ödülü olan “Altın Palmiye” ödülünü almak için 

yarışacak filmlerin bilgilerine ve tüm programa festival web sayfasından ulaşabilirsiniz. 
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