


“Çocuklar İçin Müzik’’ projesiyle, çocukların yaşlarına,
kendi dünyalarına, hassas duygularına hitap eden, iyi müzik dinlediği,

sanat dolu, müzik dolu yarınlar hedefiyle yola çıktık.

Amacımız, çocukların asla bir daha geri dönülemeyecek çocukluğunu,
masumiyet duygularından uzaklaştırılmadan, yaşlarına uygun yaşaması,

çocukluğun değerinin bilinmesi, çocukların, yetişkinlerin
minik minik versiyonları olmaktan kurtarılması için,
eğitimciler olarak üzerimize düşeni yapmaktı. 

Karamela Sepeti Şarkıları böyle doğdu...

Sevgili Çocuk Dostu,



Müzik eğitimcisi Onur EROL’un, Almanya’da yaşayan kuzeninin
kendisinden Türkçe Çocuk Şarkıları CD’si istemesiyle,

uzun yıllardır çocuklarla müzik alanında çalışan Onur EROL,
bu alandaki eksikliği fark etti ve Karamela Sepeti Şarkıları ‘na adını
veren, sözü ve müziği kendine ait olan şarkılardan oluşan ilk
uygulamalı kitabı ve aynı isimdeki çocuk şarkıları albümü

‘‘’Karamela Sepeti‘’ 2005 yılında yayınlandı.



Karamela Sepeti, 2011’de Müzikolaj, 2015’te Şarkı Söyle Dans Et ve
Kendin Yap Kendin Çal, 2017 yılında Kutu Kutu Pense adlı,

Orff Schulwerk yaklaşımıyla, süreç odaklı etkinlikler içeren, şu an ülkemizde
on binlerce öğretmen tarafından derslerde kullanılan kitapları ve

aynı isimlerde çocuk şarkıları albümleri takip etti.



2015 yıllından beri Karamela Sepeti Şarkıları,
ülkemizin bir çok şehrinde yüz binlerce çocukla buluştu.



Özel Okullar, Devlet Okulları, Belediyeler, Alışveriş Merkezleri
düzenledikleri etkinlikler ve festivaller kapsamında
Karamela Sepeti Şarkıları ’nı çocuklarla buluşturdu.



Karamela Sepeti, ilk konserini özel bir okulun
sponsorluğunda ve çocuk korosu eşliğinde Denizli’de 1000 kişilik

bir izleyici kitlesine verdi.



2015 Yılında, animasyon karakterleri ve çocukların birlikte
yer aldığı şarkı videolarından oluşan ‘’Karamela Sepeti‘’ adlı
Youtube kanalı kuruldu ve Karamela Sepeti Şarkıları evde ve

okullarda yüz binlerce çocuğa, anne-babaya ve öğretmene ulaştı.
/karamelasepetitv



Karamela Sepeti Şarkıları bugüne kadar,
hafta içi, okulların genel katılımına açık özel
organizasyonlarla Adana, Adıyaman, Alanya,
Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep,
İstanbul, Manisa, Malatya ve Zonguldak’ta
eğitici nitelikteki interaktif çalışmalarıyla

çocuklara çocuklara ve öğretmenlere ulaştı.



            Karamela Sepeti Şarkıları ‘nın, Marmara, Ege, İç Anadolu ve
        Doğu Anadolu ’da olmak üzere her bir üyesi, müzik
    öğretmenlerinden oluşan 4 farklı orkestrası bulunmakta.
Orkestrada Davul (Bateri), Gitar, Klavye yer alıyor.



ONUR  EROL Kimdir?

• 1972 Yılında Malatya’da doğdu.
• 1998 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünden mezun
oldu. Üniversite öğrenimi sırasında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla
müzik çalışmaları yaptı. 1998 yılında Prof.Dr.Ulrike Jungmair’in  Istanbul’da
verdiği bir seminere katılarak Orff Yaklaşımı ile tanıştı.
• 1998 – 2001 yılları arasında okul öncesi • 1998 – 2001 yılları arasında okul öncesi ve ilk öğretim kurumları başta olmak
üzere, çeşitli kurumlarda  müzik öğretmenliği yaptı.
• 2000 yılında Orff çalgıları ürettiği ve Pedagojik çalgı yapım eğitimleri verdiği
‘Kendin yap, Kendin Çal’  Atölyesi’ni  kurdu.
• 2001 yılında Özel Alev Okulları’nda müzik öğretmenliğine başladı.
• Yurtiçi ve dışında Orff Schulwerk ile ilgili birçok seminere katıldı ve sonrasında
Türkiye’nin 50  farklı şehrinde ve KKTC’de eğitimcilere yönelik uygulamalı seminer ve
konkonferanslar verdi.
• 2004,2006 ve 2009 yıllarında Avusturya’nın Salzburg şehrinde bulunan,
Orff Enstitüsü’nde düzenlenen uluslararası  yaz kurslarında eğitmenlik yapan
Erol; 2004 – 2005 yılları arasinda aldıgı Carl Orff bursu ile aynı
üniversitede 1 yıl süreyle eğitim aldı. 2011 yılında Avusturya Orff Schulwerk Forum ve
Orff Geselshaft dan “Train the Trainer” belgesi ,2010-2012 yılları arasında
ABD San Francisco School’dan Orff Level-3 derecesi aldı.
• 2005’te “Karamela Sepeti” , 2011• 2005’te “Karamela Sepeti” , 2011’de “Müzikolaj”  ve 2015’te “Şarkı Söyle Dans Et” ve
yine aynı yıl “Kendin Yap Kendin Çal”,2017 de Kutu Kutu Pense adlı kitapları ve aynı
isimlerde çocuk şarkıları albümleri yayınlandı.
• 2015 yılında bestelediği ve yorumladığı şarkıların çocuklara evlerinde ve
okullarında ulaşması amacı ile animasyon karakterleri ve çocukların birlikte
yer aldığı şarkı videolarından oluşan ‘Karamela Sepeti’ adlı YouTube kanalını kurdu.
• Halen Orff Merkezi ve Alev Okulları’nda görev yapmakta ve olan Onur Erol,
OOrff Ögretisi alanında koordinatörlük, danışmanlık ve eğitimcilik yapmakta ve
kendi yazdığı şarkıları “Çocuklar İçin Müzik” konserleri ile çocuklara ulaştırmaktadır.
• Onur Erol, bir çocuk babasıdır.



sayginegitim sayginegitimdanismanlik

Kurumsal Konserler, Festival, Fuar, AVM ve
Belediye Etkinlikleri, Açılıșlar, Özel Gün Kutlama Programları,
Çocuk Konserleri talepleriniz için;

Tlf: +90 533 621 74 71
E-Posta: bilgi@sayginegitimdanismanlik.com
ADRES: Altınkale Mah. 4164 Sok. 42/2 Döșemealtı/ANTALYA
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