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BİLGİ YENİ MÜZİK FESTİVALİ  9

-  Doris Nicoletti: Flüt
-  Theresia Schmidinger: Klarnet
- Sophia Goidinger-Koch: Keman

Besteciler:
Barış, Besingrand, 
Bozkır, Campoverde, 
Del Pino, Gençkal, 
Kim, Lunsqui, 
Namal, Valov





Merhaba,

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bilgi Yeni Müzik Festivali’nde, yeni müzik alanında 
uzmanlaşan müzik topluluğu Platypus Ensemble, hem Türkiye’den hem de uluslararası 
platformdan günümüzde faaliyet gösteren bestecilerin eserlerinden bir seçki sunuyor. 
Bu yıl ilk defa uluslararası başvurulara açılan Festival’in Akustik Müzik ayağı, bu 
eserlerin dünya prömiyerlerine ev sahipliği yapıyor.

Yeni Müzik serisinin amacı, 20.yüzyıl ve sonrasında meydana gelen önemli müzik 
akımları ile ilgilenen ve bu çerçevede üreten akademisyen, besteci, müzisyen ve 
dinleyicilerin sene boyunca farklı etkinliklerde aynı platformda buluşmasını sağlamaktır. 
Etkinliklerimiz konser ve seminerleri kapsamaktadır.

Konserlerde, 20.yüzyılın öncü bestecilerinin yanı sıra günümüzde faaliyet gösteren 
bestecilerin eserleri seslendirilir. Sözü geçen döneme ait önemli müzikal kavramların 
çeşitli sunumlarla açıklanması ve tartışmaya açılması ise seminerlerin içeriğini oluştur-
maktadır.

Sizi bu konserde görmekten mutluluk duyuyoruz. 

 
Doç. Dr. Tolga Tüzün

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Müzik Bölümü Başkanı



Ensemble Platypus Müzik Topluluğu

Ensemble Platypus, Avusturya/Viyana temelli, çağdaş müzik alanında çalışan genç 

ve enerjik bir çağdaş müzik topluluğudur. 

Topluluk, estetik ve programatik çoğulculuk ile ulaşılabilirlik ilkesini tüm konser ve 

diğer projelerinde savunmaktadır. Grup, genç ve az tanınan bestecilerin eserlerini 

seslendirmeyi kendilerine amaç edinmiştir. Çok sayıda eser için sipariş alarak 

çalışmış ve bu eserlerin Dünya ile Avrupa prömiyerlerini gerçekleştirmişlerdir. Kadın 

ve erkeğin eşit temsilinin hem karar verme aşamasında, hem konser programlarının 

seçiminde hem de diğer sanatsal girişimlerde temsil edilmesi öncelik verilen bir 

diğer prensiptir. 

Festivalimizin bu ayağı, Platypus Ensemble üyelerinden flüt, klarnet ve keman triosu 

olarak çalacak olan, Doris Nicoletti (flüt), Theresia Schmidinger (klarnet) ve Sophia 

Goidinger-Koch’u (keman) konuk ediyor.

http://www.platypus.or.at/en/ensemble/musicians/



Doris Nicoletti

Doris Nicoletti Graz, Avusturya’da 1983’te doğmuş olup müzik eğitimine buradaki 

konservatuvarda başlamıştır. Liseden mezun olduktan sonra enstrüman 

çalışmalarına J.M.Hauer-Konservatuvarında Wiener Neustadt’da ve Viyana 

Üniversitesinde sosyoloji alanında çalışmıştır. 2005’te flüt çalışmalarına Viyana 

Müzik ve Performans Üniversitesinde, Barbara Gisler-Haase’nin öğrencisi olarak 

devam etmiştir. 2008/09 yıllarında Philippe Bernold’ın sınıfında CNSMD Lyon’da bir 

sömestr geçirmiş olup, yüksek lisansını (master) 2012’de derece ile bitirmiştir.

Ensemble Platypus’un (Viyana) kurucu üyelerinden olmasının yanı sıra, müzik 

toplulukları Ensemble Mesostics (Paris), ve Ensemble of the Lucerne Festival 

Alumni (İsviçre) ile Duo Soufflé (Viyana)’da çalmaktadır. Çeşitli orkestra ve oda 

müziği topluluklarında yer almaktadır. Klangforum Wien ve Ensemble PHACE müzik 

topluluklarında yedek üye olarak çalışmakta olup Lincoln Center New York, Berliner 

Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Konzerthaus Wien’de çalmış, ve tanınmış 

Festivaller olan Salzburg Festivali, Hamburg Paskaly Festivali, Wiener Festwochen, 

Munic Opera Festivali ve Wien Modern’de yer almıştır.

Lucerne Festival Academy (Pierre Boulez), Centre Acanthes, Ensemble Modern 

Academy, Darmstädter Ferienkurse, Impuls- International Ensemble Academy ve 

Jeunesse Modern gibi akademilerde yer almış olup, ustalık sınıflarında önde gelen 

flütçülerle çalışmıştır.



Sophia Goidinger-Koch

Sophia Goidinger-Koch (1987) Viyana’da yaşıyor olup çağdaş ve emprovize müzik 

alanında serbest sanatçı olarak çalışmaktadır.

Goidinger-Koch Studio-Dan’ın sanat kurulunda yer almaktadır ve Ensemble

Platypus’ta keman ve viyola çalmaktadır. Aynı zamanda, “strings&noise” (Maiken 

Beer ile birlikte) ve “Ubiq!” (Mathias Koch ile birlikte) müzik topluluklarının ortak 

kurucusudur.

Klangforum Wien, Ensemble Schallfeld and Ensemble Phace dahil olmak üzere, pek 

çok müzik topluluğu ve orkestralarda konuk olarak çalmaktadır. 

Vinko Globokar, Michel Doneda, Elliott Sharp, Gunter Schneider, Burkhard Stangl, 

Renald Deppe, Frank Gratkowski, Clemens Wenger, Maja Osojnik, ve Daniel Riegler 

gibi bestecilerle; Christian Wolff, Pierluigi Billone, Francesco Filidei, Georg Friedrich 

Haas ve Ernst Kovacic gibi müzisyenlerin yanı sıra Klangforum Wien ile çalışmıştır. 

Avusturya ve diğer ülkelerde pek çok konser vermiştir. Bunlardan öne çıkanlar, 

Vienna Konzerthaus, Vienna Musikverein, Porgy&Bess, Wiener Festwochen, 

Salzburger Festspiele, Kampnagel Hamburg, Zappanale Bad Doberan, ve  EXPO 

Mailand (2015) gibi mekanlardaki konserleridir.

Christos Kanettis ile Mozarteum Innsbruck’ta, Viyana Müzik ve Performans Sanatları 

Üniversitesinde Prof. Thomas Fheodoroff ile keman ve viyola çalışmıştır. 2015 

yılında Klangforum Vienna ile Graz Müzik ve Performans Sanatları Üniversitesinden 

“Çağdaş Müzikte Performans” alanından onur derecesi ile mezun olmuştur.



Theresia Schmidinger

Schmidinger, Tyrol, Avusturya’da doğup büyümüştür ve şu anda Viyana’da serbest 

sanatçı olarak çalışmaktadır.

Gerald Pachinger, Wolfgang Klinser ve Walter Seebacher ile klarnet çalışmıştır. 

Viyana Müzik ve Performans Sanatları Üniversitesinde Johannes Meissl ve Gottfried 

Pokorny ile oda müziği çalışmıştır. Çalışmalarına International Ensemble Modern 

Academy Schwaz, Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, Impuls 

International Ensemble Academy ve Summer Academy Mozarteum Salzburg’da, 

devam etmiş; Ernesto Molinari, Norbert Täubl, Hansjörg Schellenberger, Michel 

Letiec, Aurel Nicolet Heinz Holliger, Rupert Fankhauser, Mate Bekavac ve Alexander 

Neubauer ile ustalık sınıflarına katılmıştır.

Aranan bir oda müziği sanatçısı olmasının yanında, Viyana Senfoni Orkestrası, 

Vienna Chamber Philharmony, Viyana Oda Orkestrası, Chamber Opera Vienna ve 

başka birçok orkestrada çalmıştır. 

Özel ilgileri, çağdaş müzik, bestecilerle diyalog ve klarnet ile bas klarnetin ses 

olasılıklarını araştırmaktır. Müzik topluluğu Platypus Ensemble’ın kurucu üyesidir ve 

Ensemble Reconsil, Ensemble Phace, Kapelle für Neue Musik Windkraft ile çalmış 

olup Darmstädter Ferienkurse’da da katılımcı olarak bulunmuştur.

Schmidinger, aynı zamanda müzik öğretmenidir ve bu alanda çocuklar için müzik 

tiyatrosu, ve Brezilya gençlik orkestrasında eğitimci olarak çalışmak gibi, çeşitli 

projelerde yer almıştır.

   



Ensemble Platypus

The Ensemble Platypus is a young and energetic formation in the field of 

contemporary music based in Austria/Vienna. 

The ensemble values serious advocacy for aesthetic and programmatic pluralism, 

an effort towards accessibility and a general low-threshold policy in all concerts 

and other projects. The group lies an emphasis and focus on young and 

little-known composers, of which a rather large number of commissioned pieces, 

world-premieres and European premieres bears testimony. The equal 

representation and equal judgement of women and men, be it in decision-making, 

concert programs or other artistic ventures, is another primary guideline of our 

work.

Today we are honored to have a trio formation from The Platypus Ensemble 

members Doris Nicoletti (flute), Theresia Schmidinger (clarinet) and Sophia 

Goidinger-Koch (violin). 

http://www.platypus.or.at/en/ensemble/musicians/



Doris Nicoletti

Doris Nicoletti was born in Graz/Austria in 1983 and started her musical education at 

the conservatory of her home town. After graduating from high school she continued 

her instrumental studies at the J.M.Hauer-Conservatory Wiener Neustadt and studied 

Soziology at the University of Vienna. In 2005 she pursued her flute-studies at the 

University of Music and Performing Arts Vienna as a student of Barbara Gisler-Haase. 

After spending one semester abroad at the CNSMD Lyon in the class of Philippe 

Bernold in 2008/09, she completed her master's degree with honours in Vienna in 

2012.

Besides being  founding member of Ensemble Platypus (Vienna), Ensemble Mesostics 

(Paris), Ensemble of the Lucerne Festival Alumni (Switzerland) and Duo Soufflé 

(Vienna) she is performing in different Orchestras and chamber music formations. As 

a substitue in the Klangforum Wien and Ensemble PHACE she played concerts at 

Lincoln Center New York, Berliner Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Konzerthaus 

Wien and at renowned festivals such as Salzburg Festival, Easter Festival Hamburg, 

Wiener Festwochen, Munic Opera Festival and Wien Modern.

She attended several academies like the Lucerne Festival Academy (Pierre Boulez), 

Centre Acanthes, Ensemble Modern Academy, Darmstädter Ferienkurse, Impuls- 

International Ensemble Academy, Jeunesse Modern and took part in masterclasses 

with outstanding flutists.



Sophia Goidinger-Koch

Sophia Goidinger-Koch (1987) lives in Vienna and works as a freelance musician in 
contemporary and improvised music.

Ms. Goidinger-Koch is a member of the artistic board of Studio Dan and she is violinist 
and violist of Ensemble Platypus. She is also cofounder of  strings&noise (with Maiken 
Beer) and Ubiq! (with Mathias Koch). She is a frequent guest with many other 
ensembles and orchestras including Klangforum Wien, Ensemble Schallfeld and 
Ensemble Phace. She has had the opportunity to work with musicians and composers 
including Vinko Globokar, Michel Doneda, Elliott Sharp, Gunter Schneider, Burkhard 
Stangl, Renald Deppe, Frank Gratkowski, Clemens Wenger, Maja Osojnik, and Daniel 
Riegler; and she has attended masterclasses and workshops with Christian Wolff, 
Pierluigi Billone, Francesco Filidei, Georg Friedrich Haas, Ernst Kovacic as well as with 
Klangforum Wien.

Ms. Goidinger-Koch has played numerous concerts in Austria and abroad. Highlights 
have included the Vienna Konzerthaus, the Vienna Musikverein, Porgy&Bess, Wiener 
Festwochen, Salzburger Festspiele, Kampnagel Hamburg, Zappanale Bad Doberan, 
and EXPO Mailand (2015).

She studied violin and viola at the Mozarteum Innsbruck with Christos Kanettis, at the 
University of Music and Performing Arts Vienna with Univ.-Prof. Thomas Fheodoroff. 
2015 she graduated with honors from “Performance Practice in Contemporary Music” 
with Klangforum Vienna at the University of Music and Performing Arts Graz.



Theresia Schmidinger

Schmidinger, grew up in Tyrol/Austria and is currently living as a freelance musician in 

Vienna. 

She studied clarinet with Gerald Pachinger, Wolfgang Klinser and Walter Seebacher. 

Also, she studied chamber music with Johannes Meissl and Gottfried Pokorny at the 

University for Music and Performing Arts, Vienna. She furthered her studies at 

academies such as the International Ensemble Modern Academy Schwaz, Internatio-

nale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, Impuls International Ensemble Academy 

and the Summer Academy Mozarteum Salzburg and has attended masterclasses with 

Ernesto Molinari, Norbert Täubl, Hansjörg Schellenberger, Michel Letiec, Aurel Nicolet, 

Heinz Holliger, Rupert Fankhauser, Mate Bekavac and Alexander Neubauer.

Beside being a well sought after chamber musician she also performs in various 

orchestras such as Vienna Symphony Orchestra, Vienna Chamber Philharmony, 

Vienna Chamber Orchestra, Chamber Opera Vienna and others.

A particular interest of hers lies in contemporary music, dialogue with composers and 

in exploring the sound possibilities of both clarinet and bassclarinet. She is founding 

member of Platypus Ensemble and has performed with Ensemble Reconsil, Ensemble 

Phace, "Kapelle für Neue Musik Windkraft" and at the Darmstädter Ferienkurse. She is 

also a music teacher and is involved in various projects in this field, including music 

theatre for children as well as tutoring a youth orchestra in Brazil.

 



Alexandre Lunsqui – Three Minerals – 2018

Alexandre Lunsqui Brazilya’da Sao Paulo’da doğmuştur. Campines Üniversitesi, Iowa 

Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve IRCAM’da çalışmıştır. Müziği, New York Yeni 

Müzik Topluluğu, Cairn Ensemble, New York Filarmonik orkestrası, Arditti Quartet, 

Camerata Abertai, Niew Ensemble, Argento oda müziği topluluğu, Talea Ensemble, 

L’arselanle ve Loadbang gibi pek çok müzik topluluğu tarafından seslendirilmiştir.

Lunsqui, başta Funarte, Petrobras Cultural, Brezilya Kültür Bakanlığı, Radio France, 

Harvard Fromm Müzik Vakfı, Composers Conference, ve Koussevitzky Vakfı olmak 

üzere pek çok yerden ödül almıştır. Chelsea Müzik Festivali ve Italya’daki Civitella 

Ranieri’de besteci olarak (composer-in-residence) olarak çalışmıştır. 2010’dan bu yana 

Lunsqui Sao Paolo Devlet Üniversitesinde kompozisyon ve teori alanlarında ders 

vermektedir.

Üç Mineral: İşbirliği yapan üç madde, etkileşim ve birleşme. Sinerji. (A.L.)

Alexandre Lunsqui – Three Minerals – 2018

Alexandre Lunsqui was born in São Paulo, Brazil. He studied at the University of 

Campinas, University of Iowa, Columbia University, and IRCAM. His music has been 

performed widely by ensembles such as the New York New Music Ensemble, Ensem-

ble Cairn, New York Philharmonic, Camerata Aberta, Nieuw Ensemble, Arditti Quartet, 

Argento Chamber Ensemble, Talea Ensemble, L'Arsenale, Loadbang, etc.

Lunsqui has received awards from Funarte, Petrobras Cultural, Ministry of Culture of 

Brazil, Radio France, Harvard Fromm Music Foundation, Composers Conference, and 

Koussevitzky Foundation, among others. He has been composer-in-residence for the 

Chelsea Music Festival and a Civitella Ranieri fellow, Italy. Since 2010, Lunsqui has 

been Professor in Composition and Theory at the State University of Sao Paulo.

Three Minerals: three substances in cooperation, interaction, and combination. Synergy. 

(A.L.)



Berkant Gençkal – Triaphonia – 2018

Berkant Gençkal 1977’de Bulgaristan’da doğmuştur. İlk derslerini babası Yusuf 

Gençkal’dan almıştır. Daha sonra piyano eğitimine Prof. Nergis Şakirzade Sarı ile 

devam etmiştir. Zarife Bakihanova ile armoni, Elhan Bakihanov ile kompozisyon 

çalışmıştır. Sonrasında Peter-Jan Wagemans ile kompozisyon çalışmalarına devam 

etmiştir. René Uijlenhoet’dan elektronik müzik dersleri almıştır. Michael Ellison ile ileri 

seviye armoni, Robert Reigle ile etnomüzikoloji çalışmıştır. “Piyano, Yaylılar ve 

Perküsyon için Süit” eseriyle 2000 yılında The British Council’ın yılın müzisyeni 

yarışmasında dikkatleri çekmiştir. 2002 yılında “Virgin Stories” (Bakiriyet Hikayeleri) 

eseriyle Eczacıbaşı Yarışmasında ikincilik ödülü almıştır. 2006 yılında ise yine aynı 

yarışmada “Trakya Süiti” ile birincilik ödülü almıştır. “2 Views Orient” eseri Stuttgart’da 

ISCM’nin organize ettiği festivalde büyük bir başarı elde ederek, eserlerini uluslararası 

bir platformda duyurmaya başlamıştır. 2008’de İsviçre, Basel’de “Culturscapes” 

tarafından organize edilen yarışmada “A Song from the Cave of Eternity” eseriyle 

üçüncülük ödülü almıştır. 2014’te triosu “The Earring and the Child” ile Mersin’de 

dördüncülük ödülü almıştır. 

Besteci eserlerinde geleneksel tekniklerin üzerine çağdaş ve modern tınılar ekleyip 

bunları sentezleyerek post-modern dokular ortaya çıkarır. Eserlerinde melodiler her 

zaman öncelikli ve kalıcı yapılardır. 2004’ten bu yana Eskişehir’de çalışmaktadır.

Berkant Gençkal – Triaphonia – 2018

Berkant Gençkal was born in Bulgaria in 1977. He took his first lessons from his father, 

Yusuf Gençkal. Then he continued his piano education with Prof. Nergis Şakirzade 

Sarı. He worked harmony with Zarife Bakihanova and composition with Elhan Bakiha-

nov. Then he continued to work composition with Peter-Jan Wagemans. He took 

electronic music courses from René Uijlenhoet. He studied Advanced Theory with 

Michael Ellison and ethnomusicology with Robert Reigle. In 2000, composer won a 

mention with his piece “Suite for Piano, Strings and Percussion” organized by The 

British Council’s “The Musician of the Year” competition. In 2002 he won second prize 

with his “Virgin Stories” in Eczacıbaşı Competition. In 2006 he won first prize with his 

work “Suite Trakia” in the same competition. With a national entry, his work “2 Views 

Orient” earned big success in the festival organized by ISCM in Stuttgart in 2006. In 

2008 he won third prize with his piece “A Song from the Cave of Eternity” organized 

by “Culturscapes” in Basel, Switzerland. In 2014 he won fourth prize in Mersin with his 

trio “The Earring and the Child”. 

Composer does not leave from traditional techniques in his works. Adding contempo-

rary and modern timbres, he revealed the post-modern texture synthesizing them in 

his works. The melodies are always his primary and persistent structures. Since 2004 

he works in Eskişehir.



Deniz Can Barış – Enigma – 2018

Antalya’da doğmuş olan Deniz Can Barış, on dört yaşında gitar dersleri almaya 
başladı. 2013’te Bilgi Üniversitesinde burslu olarak çalışmalarına başlayana dek, müzik 
eğitimi almadan gitar ve performans becerilerini hem solo hem de grup üyesi olarak 
geliştirmeye devam etti. Üniversite eğitimi sırasında kompozisyona yöneldi ve Tolga 
Tüzün, Turgut Pöğün, Tolga Zafer Özdemir, Yiğit Özatalay ile kompozisyon çalışıp, bir 
yandan ve prodüksiyon, ve müzik teknolojileri dersleri aldı. İstanbul’da aktif olarak 
besteciliğine ve icracılığına devam etmektedir. 

Deniz Can Barış – Enigma – 2018

Born in Antalya, Deniz Can Barış started taking guitar lessons at the age of fourteen. 
He continued to develop his guitar playing and performing skills both as a solo artist 
and a group member; without any formal training before eventually attending to the 
Music Department at Bilgi University with a scholarship in 2013. While studying in 
college; he concentrated on composing mainly, studied with Tolga Tüzün, Turgut 
Pöğün, Tolga Zafer Özdemir, Yiğit Özatalay and also took production and music 
technology courses. He has been actively composing and performing in Istanbul.



Francisco del Pino – Ex tempora – 2015 (2018’de revize edilmiştir) 

Francisco del Pino, Buenos Aires’te 1980 yılında doğmuş besteci ve gitaristtir. Eserleri 
edebiyat, şiir, hiper-metin (hypertextuality) ve plastik sanatlardan etkilenir olup çeşitli 
bağlamlarda icra edilmiştir, ISCM Dünya Müzik Günleri (Güney Kore, 2016), Opificio 
Musicale Fiorentino, Festivalis Druskomanija (Litvanya), Simpósio Internacional de 
Música Nova (Brezilya), Occupy the Pianos (İngiltere), Vox Novus Festival (ABD), 
Uluslararası Jean Sibelius Keman Yarışması (Finlandiya), Sirga Festivali (İspanya), 
Guitarras del Mundo Festivali (Arjantin), Distat Terra Festivali (Arjantin), Summartónar 
Festivali (Faroe Adaları). Fernando Maglia ve Gerardo Gandini ile kompozisyon 
çalışmıştır.

Eserleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda tanınmıştır, Özellikle öne çıkanlar: İkincilik 
ödülü, Sibelius Kompozisyon Yarışması, Finlandiya (2015); Birincilik ödülü, Viola 2014 
Kompozisyon Yarışması, Paris (2014); Birincilik ödülü Sorodha Kompozisyon 
Yarışması, Belçika (2014); “En iyi solo marimba ödülü”, Moscova Konservatuvarı 
Kompozisyon Yarışması, Rusya (2013); ve birincilik ödülü, "Juan Carlos Paz 
Kompozisyon ödülü", Arjantin (2008). 

Francisco del Pino, şu anda Arjantin, Buenos Aires’teki Uluslararası Sanat 
Üniversitesinde (UNA) kontrpuan ve kompozisyon dersleri vermektedir.

Ex Tempore (bir minyatür impromptu): bir anda, anın etkisiyle. “zamansız”.

Francisco del Pino – Ex tempora – 2015 (revised in 2018) 

Francisco del Pino is an Argentine composer and guitarist born in Buenos Aires in 
1980. His work draws from influences like literature, poetry, hypertextuality and the 
plastic arts and has been performed in a variety of contexts including ISCM World 
Music Days (South Korea, 2016), Opificio Musicale Fiorentino, Festivalis Druskomanija 
(Lithuania), Simpósio Internacional de Música Nova (Brazil), Occupy the Pianos (UK), 
Vox Novus Festival (US), International Jean Sibelius Violin Competition (Finland), 
Sirga Festival (Spain), Festival Guitarras del Mundo (Argentina), Festival Distat Terra 
(Argentina), Summartónar Festival (Faroe Islands). 

He studied composition with Fernando Maglia and Gerardo Gandini. His compositions 
have been recognized at several national and international contests, among which 
stand out: 2nd Prize at the Sibelius Composition Competition, Finland (2015); 1st Prize 
at the Viola's 2014 Composition Contest, Paris (2014); 1st Prize at the Sorodha 
Composition Competition, Belgium (2014); Prize "Best piece for solo marimba" at the 
Moscow Conservatory Composition Competition, Russia (2013); and 1st Prize at the 
"Juan Carlos Paz Composition Award", Argentina (2008). 

He teaches Counterpoint and Composition at the National University of Arts (UNA) in 
Buenos Aires, Argentina.

Ex Tempore (a miniature impromptu): instantaneously, on the spur of the moment. “out 

of time”.



Güneş Bozkır – Depersonalization – 2018

Doğu Güneş Bozkır, 1996 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. On bir yıldır sürmekte 
olan müzik hayatına viyolonselci olarak başlamış ve lise yıllarında Ankara Güzel 
Sanatlar lisesinde Filiz Penahi ve Şerif Can Ünver’den viyolonsel eğitimi almıştır. 
Besteciliğe olan ilgisi lise son sınıfta başlamış olup, 2014’de Başkent Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Teori ve Kompozisyon bölümüne tam burslu olarak kabul edilmiştir. 
Burada üç sene boyunca orkestra şefi Orhun Orhon ile kompozisyon çalışmalarına 
devam etmiştir. Bu sırada besteci Murat Yakın ile de çalışmış, Bilkent Üniversitesi’nde 
besteci Mark Andre’nin ustalık sınıflarına katılmıştır. Bu sırada besteci Tolga Yayalar ve 
Onur Türkmen ile çalışmalara başlamış, daha sonra 2017 yılında Bilkent Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi’ne yine 8’de 7 burs ile Kabul edilmiştir. Halen Bilkent 
Üniversitesi’nde Tolga Yayalar’ın öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürmektedir.

Güneş Bozkır – Depersonalization – 2018

Doğu Güneş Bozkır was born in Ankara at 1996. He began his life as a musician 
playing cello and at Ankara Fine Arts High School studied with Filiz Penahi and Şerif 
Can Ünver. His interest in composition began at his final year at high school, and in 
2014 he was accepted to Başkent University State Conservatory for studying theory 
and composition with full scholarship. Here he continued his composition studies with 
conductor Orhun Orhon. During this time he also studied with composer Murat Yakın 
and joined Bilkent University professor Mark Andre’s masterclasses. He studied with 
composers Tolga Yayalar and Onur Türkmen, and later in 2017 was accepted to 
Bilkent University with high scholarship. He is still continuing his studies in Bilkent 
University with Tolga Yayalar.



Oğuz Namal – Çöküş – 2018

Mehmet Oğuz Namal 1996 yılında Ankara’da doğdu. Çağrıbey Anadolu Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nü kazandı. Bir yandan Onur Türkmen ile bestecilik 
çalışmalarını yürütürken bir yandan Helmut Lachenmann notasyonu ve font yaratımı 
ile New Complexity gibi konuları ele alan müzikolojik çalışmalar yapmaktadır. Aynı 
zamanda sosyalbilimler.org adresli internet sitesinin müzik bilimleri kategorisinin 
editörlüğünü üstlenmekte olan Oğuz Namal, lisans dördüncü sınıf öğrencisi olarak 
öğrenim yaşamına devam etmektedir.

Oğuz Namal – Çöküş – 2018

Mehmet Oğuz Namal was born in 1996 in Ankara. After graduating Çağrıbey Anadolu 
High School, was accepted in Haccetepe University Ankara State Conservatory 
musicology department in 2014. He is studying composition with Onur Türkmen and 
his interests and research areas focus on Helmut Lachenmann notation, font creation 
and New Complexity. He is also the coordinator of the website sosyalbilimler.org’s 
musical science category. He is currently in his final year of bachelor studies. 



Nikolai Valov – Ljós – 2018

Avusturyalı besteci, şef ve piyanist olan Nikolai Andreyevich Valov (1993), Japonya’da 
ikamet etmektedir.

Valov’un estetik anlayışı Fransız Spektralizmi ile Japon besteciler Hosokawa, 
Takemitsu ve Nishimura’dan etkilenir. Eserleri çoğunlukla kültürlerarası müzikal 
estetikten ilham alır -özellikle Doğu Asya ve Orta Doğu’dan-; aynı zamanda sesin 
fiziksel özelliklerinin besteliyor olduğu enstrüman ile olan ilişkisi önem verdiği 
unsurlardandır. Müziği hümanist ideolojiler ve toplumsal adaleti desteklemek için bir 
araç olarak görmek ile ilgilenir.

Hevesli bir icracı ve şef olarak özellikle yeni bestecilerin müziklerini tanıtmak için 
yapılan resitallerde yer alır ve “sanat” müziğinin geleneksel olmayan, müze ve caz bar 
gibi mekânlardaki icrası ile ilgilenir.

Valov’un müziği Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Ukrayna’da icra 
edilmiş olup, çağdaş klasik piyanist olarak hem solo resitaller vermiş, hem de sanatsal 
ortaklıklar yapmıştır.

Eserin başlığı olan Ljós, İzlandalı şair olan Jonas Hallgrimmson’ın "Feuerbach'ın 
Nihilizmi" eserinden alınmıştır. Şiir, hayatın doğası olan geçiciliğin güzelliği hakkındadır; 
bizim ve bütün olanların karşısında yer alan sonsuz canavarca ıssızlığı kabul etmesi zor 
da olsa, bu durumu kabullenmek yaşama bir canlılık getirir ve güzelliklerinin değerini 
bilmeyi mümkün kılar. Şiirden alıntı olan kesitler, eserin icrası sırasında flütün içine 
okunacaktır.

Nikolai Valov – Ljós – 2018

Nikolai Andreyevich Valov (1993) is an Australian composer, conductor and pianist of 
Russian descent currently residing in Japan.

Valov’s aesthetic has been influenced primarily by French Spectralism and the music 
of Japanese composers such as Hosokawa, Takemitsu and Nishimura. His works are 
often inspired by intercultural musical aesthetics - particularly that of East Asia and 
the Middle East, as well as the physical properties of sound relative to the instruments 
he composes for. He is especially interested in using music as a tool for the promotion 
of humanistic ideologies and social justice.

An avid performer and conductor, he frequently appears in recitals dedicated to the 
promotion of music by emerging composers, and also often explores the performance 
of art music in non-traditional spaces, such as art museums and jazz bars. 
Valov’s music has been performed in countries including Australia, the United States, 
Austria, the Netherlands and Ukraine, and he has appeared as a contemporary 
classical pianist in both solo recitals and artistic collaborations in the former three 
countries.

The title of this piece, ljós, is taken from verses of "Feuerbach's Nihilism", a work by the 
Icelandic poet Jonas Hallgrimmson. The poem is concerned with the beauty of life 
being born of its inherently transient nature; the eternal monstrous desolation that lay 
before us also lay ahead of this, and though it may be difficult to accept, doing so gives 
one a renewed vigor for life and appreciating all its wonders. Quotes of the poem are 
spoken into the flute during various passages in the piece.



Jean-Patrick Besingrand – Au delà des nuages, l’endtroit promis – 2018

Bordo’lu (1985), Jean-Patrick Besingrand, “müziğini dinleyeni etkileyici ve ödüllendirici 
bir yolculuğa çıkaran cesaretli bir besteci” olarak bilinir. Müziği, seslerin renkleri ve 
farklı zaman kavramının çeşitli algılanış biçimlerini araştırır. Hava sesi gibi doğal 
elementlerin müziğe dâhil edilmesi ilgi alanlarının merkezinde yer alır.

Jean-Patrick, Musica, Şangay Yeni Müzik Haftası, Tayland Uluslararası Kompozisyon 
Festivali, Viola’s 2014 ve Red Note gibi çeşitli festival ve ustalık sınıflarında yer almıştır. 
Dünyanın farklı yerlerinde çeşitli eserlerinin icrasıyla tanınmıştır. Bunlardan birincilik 
ödülü aldığı kompozisyon yarışmaları SaxOpen (saksafon kuartet ile), ve Festival 
Musica’dır.

Müziği çeşitli müzik toplulukları ve solo entrümancılar olan Court-Circuit, Dal Niente, 
Mivos Kuartet, Molinari Kuartet, Mise-En, Contemporaneous, Del Sol, Singularity, 
Klexos, Círculo Trio, Thomas Piercy, Pierre Dutrieu, Tomasz Skweres, Kaoko Amano, 
ve Yumi Suehiro ve diğerleri tarafından icra edilmiştir. Jean-Patrick, Bordo Üniversitesi 
müzikoloji bölümünden yüksek lisansını almıştır (M.A.), ve Jean-Louis Agobet ile 
kompozisyon çalışmış olduğu, Bordo Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Leonardo 
Balada ile çalışmış olduğu Carnegie Mellon Üniversitesinden çalışmaları ile ileri derece 
kompozisyon sertifikası almıştır. Jean- Patrick, şu anda New York Şehir 
Üniversitesi’nde (CUNY) kompozisyon dalında Jason Eckardt ile çalışarak, doktora 
yapmakta olup, Paris/Sorbonne’da Müzikoloji alanında doktora tezini yazmaktadır.

Jean-Patrick Besingrand – Au delà des nuages, l’endtroit promis – 2018

A native of Bordeaux (1985), Jean-Patrick Besingrand has been described as an
« audacious composer » whose music « takes the listener on a fascinating and 
rewarding journey ». His music plays on tone colors and explores different 
conceptions of temporality. The incorporation of natural elements such as air sound is 
also at the center of his interests.

Jean-Patrick has participated in several festivals and masterclasses, including Musica, 
Shanghai New Music Week, Thailand International Composition Festival, Viola’s 2014, 
Red Note. He has received recognition from several composition competitions around 
the globe including the first prize of the composition competition for saxophone 
quartet organized by SaxOpen and the Festival Musica.

His music has been performed by ensembles and soloists such as Court-Circuit, Dal 
Niente, Mivos Quartet, Molinari Quartet, Mise-En, Contemporaneous, Del Sol, 
Singularity, Klexos, Círculo Trio, Thomas Piercy, Pierre Dutrieu, Tomasz Skweres, 
Kaoko Amano, and Yumi Suehiro among others. Jean-Patrick holds a Master of Arts in 
Musicology from the University of Bordeaux, and graduated from the Bordeaux 
Conservatory where he studied notably with Jean-Louis Agobet in composition. He 
also holds an Advanced Certificate in Composition from Carnegie Mellon University 
where he studied with Leonardo Balada. Currently Jean- Patrick is a PhD student in 
composition at The Graduate Center, CUNY under Professor Jason Eckardt. He is also 
working on his doctoral thesis in Musicology at the Sorbonne in Paris.



Juan Campoverde – Luminescence – 2018

Ekvator-Amerikalı besteci olan Juan Campoverde’nin kompozisyon dili, çağdaş 
müziğin panoramasını yaratıcı olarak Latin Amerika’nın müzikal olan sterotipik 
kavramlarını zenginleştirerek Latin Amerika müzik ve düşüncesinin çeşitliliğini 
geliştirmek ve yaymayı amaçlar.

Uluslararası olarak tanınan solistler Roberto Fabbriciani ile David Nuñez ve L’Ensemble 
Intercontemporain (Fransa), Ensemble SurPlus (Almanya), New Music Concerts 
Ensemble (Toronto), Ensemble Aventure (Almanya), Ensamble Quito 6 (Ekvator), 
NOISE (ABD), ICE (ABD), UNTREF Quartet (Arjantin), Duplum (Meksiko), Fonema 
Consort (ABD) gibi müzik toplulukları eserlerini seslendirmiştir. Eserleri iki kere ISCM 
Dünya Müzik Günlerinde Ekvator Ulusal Senfonik Orkestrası tarafından dünya 
prömiyerini gerçekleştirmiştir.

Sayısız uzaklıkların sessiz dostu, duy
nefesin tüm bu boşlukları nasıl da büyütmekte.
Bırak, varlığın tıpkı bir çan gibi çınlatsın
geceyi. Senin yüzünden beslenen ne varsa

semiriyor kendine sunulan gıdadan.
Değişiklikleri yaşa, dışarda ve içerde.
Sana acı veren en büyük kayıp nedir?
Eğer içmek acıysa, o zaman sen kendin şarap ol.

Bu dipsiz karanlıkta, kuvvet ol
büyülü halkalarıyla çevreleyen duyularını,
onların gizemli yüzleşmelerinin duyusu ol.

Ve eğer ölümlüler anmıyorlarsa artık adını,
fısılda sessiz toprak anaya: Ben akmaktayım.
Seslen gürleyen suya: İşte varım.

Rainer Maria Rilke 
Orpheus’a Soneler II, 29
Çeviri: Uğur Altunay



Juan Campoverde – Luminescence – 2018

Juan Campoverde Q. is an Ecuadorian-American composer whose compositional 
voice and ingenuity enriches the panorama of contemporary music by creatively 
confronting the stereotyped notions of Latin American musical, and by expanding our 
understanding of the diversity of Latin American music and thought.

Internationally recognized soloists such as Roberto Fabbriciani and David Nuñez, as 
well as ensembles such as L’Ensemble Intercontemporain (France), Ensemble SurPlus 
(Germany), New Music Concerts Ensemble (Toronto), Ensemble Aventure (Germany), 
Ensamble Quito 6 (Ecuador), NOISE (US), ICE (US), UNTREF Quartet (Argentina), 
Duplum (Mexico), and Fonema Consort (US) have performed his music. His works 
were premiered twice at ISCM World Music Days, and has been performed by the 
National Symphonic Orchestra of Ecuador.

Quiet friend who has come so far, 
Feel how your breathing makes more space around you.
Let the darkness be a bell tower
And you the bell. As you ring,

What batters you becomes your strength
Move back and forth into the change.
What is it like, such intensity of pain?
If the drink is bitter turn yourself into wine.

In this uncontainable night,
Be the mystery at the crossroads of your senses, 
The meaning discovered there.

And if the world has ceased to hear you,
Say to the silent earth: I flow.
To the rushing water, speak: I am.

Rainer Maria Rilke
Sonnets to Orpheus II, 29
Translation by Joanna Macy and Anita Barrows



Shin Kim – Moment, extended – 2018

Shin Kim 1994’te Güney Kore/Seul’de doğmuştur. Kore Ulusal Sanat Üniversitesinde 
Prof. Sungki Kim ve Prof. Sungho Hwang ile kompozisyon çalışmıştır. Üniversite 
döneminde öğrenci değişim programı ile gittiği Viyana Müzik ve Performans Sanatları 
Üniversitesinde Prof. Karlheinz Essl ile kompozisyon, Prof. Jaime Wolfson ile şeflik 
çalışmış olup Kore Ulusal Sanatlar Üniversitesinde en yüksek derece ile mezun 
olmuştur.

Genç yaşına rağmen eserleri başta Seul, Jeju, Tokyo ve Viyana olmak üzere dünya 
çapında pek çok yerde seslendirilmiştir. Örneğin, orkestra eseri “Landschaftsmalerei 1” 
Wien Modern Festival Kompozisyon Yarışmasında birincilik ödülü aldı, ve 2017 Wien 
Modern Festivali final konserinde seslendirildi. “Wind blows… and gathers” adlı oda 
müziği eseri ise Erasmus otuzuncu yıldönümünde kutlama töreninde seslendirildi.

Şu anda Kore Ulusal Sanat Üniversitesinde Eğitim Asistanı olarak çalışmakta olup, 
çağdaş müzik topluluğu “SONOR XXI”in müzik direktörlüğünü yapmaktadır.

Shin Kim – Moment, extended – 2018

Shin Kim was born in 1994 in Seoul, South Korea. He studied composition at Korea 
National

University of Arts with prof. Sungki Kim and prof. Sungho Hwang. During his 
undergraduate period, he went to Vienna as an exchange student. He studied 
composition with prof. Karlheinz Essl and conducting with prof. Jaime Wolfson at 
University of Music and Performing Arts, Vienna. After his exchange study at Austria, 
he graduated summa cum laude from Korea National University of Arts.

Despite of his young age, his works were performed worldwide, including Seoul, Jeju, 
Tokyo and Vienna. For example, his orchestral work <Landschaftsmalerei 1> was the 
winning work of Wien Modern Festival Composition Competition and performed 
during the final concert of

Wien Modern Festival 2017, and his ensemble work <Wind blows… and gathers> was 
performed during the celebration ceremony of 30th anniversary of ERASMUS+.

Currently he is working as Teaching Assistant at his Alma Mater, and Music Director of 
contemporary music ensemble “SONOR XXI”.
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