
Ozan Musluoğlu’na sorduk:

İlk grubunu nasıl kurdun?

İlk grubumu kurarken benim için altın kural, beraber zaman geçirmekten mutlu
olduğum, iyi anlaştığım kişilerden oluşan bir ekip kurmaktı. Güzel zaman
geçirdiğiniz arkadaşlarınızla müzik yapmanın keyfine paha biçilemez. Müzik
yaparken eğlenmek ve gülmek en sevdiğim şey. Müzikal yolculuğa çıktığınız 
arkadaşlarınız çok iyi müzisyenler olunca, olayın eğlencesi de muhteşem 
olabiliyor. Aslında ilk grubumu trio olarak kurmayı hedeflemiştim. Ama o ay İzmir’den İstanbul’a taşınan 
saksofoncu bir arkadaşım bize kısa sürede uyum sağlayınca dörtlü olarak müzik yapmaya başladık. 
O günden bugüne kaç yıl geçti, hâlâ çalmaya devam ediyoruz. Bu bence çok güzel ve özel bir his.

D j a n g o  R e i n h a r d t  v e S t é p h a n e  G r a p p e l l i

DİNLEMEN İÇİN ÖNERİLER 

     Django Reinhardt, 1910’da Belçika’da Roman bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Müzik aleti çalmayı kendi 
kendine öğrenmiş. 18 yaşındayken yaşadığı karavanda 
çıkan bir yangında sol elinin dördüncü ve beşinci 
parmaklarında yanıklar oluşmuş. Doktorlar, Django’nun     
    bir daha gitar çalamayacağını düşünseler de, o gitarını  
       yepyeni bir teknikle çalmaya devam etmiş. Kazadan 
         sonra Django, Amerikan cazına yönelmiş.

Müzisyen

     Stéphane Grappelli 1908’de Paris’te doğmuş. 
Annesini çok erken kaybeden Stéphane, yetimhanede    
   yetişmiş. 10 yaşında gelmeden kendi kendine keman     
     çalmayı öğrenmiş. 13 yaşındayken babası onu 
      Paris Konservatuvarı’na göndermiş. 15 yaşına 
    geldiğinde sokaklarda müzik yapmaya, kafelerde 
çalmaya başlamış.

     1934’te, Django ve Stéphane tanışıp 
Quintette Hot Club de France adlı 
grubu kurmuş. Bu grup, ilk büyük ve 
önemli Avrupalı caz grubudur. 

Arkadaşlarınla bir orkestra kuracak olsan 
hangi türde müzik yapmak istersin? Kim 
hangi enstrümanı çalar? Peki grubunuzun 

adı ne olsun? Seçtiğiniz adı, yandaki 
tabelanın içine yazar mısın? Belki siz de 

bir gün İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz 
seçmelerine katılırsınız. Daha fazlasını 

öğrenmek istersen: 
genccaz.iksv.org 

ŞİMDİ SIRA SENDE

Bir konser afişinde yazanları
detaylı incele: konser yeri, tarihi, 
grubun adı... 
Arkadaşlarınla kurduğun müzik 
grubu için bir konser afişi tasarla. 
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