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BASIN BÜLTENĠ 
 
Europe Bursa‟da 
- Europe: “Bursa; gizemli, egzotik, romantik ve mistik bir Ģehir”  
- „Müziğin Efsanesi‟ dünyaca ünlü rock müzik grubu Europe, Türkiye‟de bu 
yıl ilk kez ve sadece bu akĢam Bursa‟da sahneye çıkıyor. 
- MuhteĢem konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan 
Europe, gelmeden önce hakkında araĢtırma yaptıkları Bursa‟nın gizemli, 
egzotik, mistik ve romantik bir Ģehir olduğunu söyledi.  
 
BURSA – Türkiye‟de bu yıl ilk kez ve sadece „54. Uluslararası Bursa Festivali‟nde 
konser vermek üzere Bursa‟ya gelen „Müziğin Efsanesi‟ dünyaca ünlü rock grubu 
Europe, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
 
Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ( BKSTV) tarafından 
düzenlenen „54. Uluslararası Bursa Festivali‟, bu yıl dünyaca ünlü efsane rock grubu 
Europe‟u konuk ediyor. 
Dünya turnesi kapsamında Türkiye‟de sadece Bursa‟da konser verecek olan Europe, 
Anatolia Hotel‟de düzenlenen basın toplantısında, kendileriyle ilgili merak edilen 
sorulara cevap verdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçılar, grubun kuruluş 
öyküsünden müzik tutkularına ve Eurovision‟a kadar her soruyu açıkça yanıtladı. 
 
Bursa‟nın kebabını çok sevdiler 
Bursa‟da konser verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden müzisyenler, 
gelmeden önce Bursa hakkına araştırma yaptıklarını ve Bursa‟yı gizemli, mistik, 
egzotik ve romantik bir kent olarak düşündüklerini söyledi. 
Daha önceden de Türk kültürünü ve Türk yemeklerini bildiklerini söyleyen sanatçılar, 
kentte, Bursa kebabının ve Türk kahvesinin tadını çıkardıklarını belirtti. 
Türk müziği hakkında da bilgi sahibi olduklarına işaret eden Europe‟un vokali Joey 
Tempest, Türkiye ve dünyadaki rock müziğini değerlendirerek, “Rock için hep umut 
var” dedi. 
Hayatlarındaki müzik tutkusunun grubun oluşmasındaki etkisini de ifade eden 
sanatçılar, Japonya, Amerika, İngiltere, Avrupa ve Doğu Avrupa‟yı içine alan turne 
kapsamında Bursa‟da konser verecek olmanın büyük heyecanını duyduklarını anlattı.  
Yoğun turne nedeniyle gezdikleri ülkelerde etkilendikleri her noktanın müziklerine de 
yansıdığına işaret eden sanatçılar, ileride hazırlayacakları bir şarkıda belki Bursa‟nın 
etkisinin de olabileceğine dikkati çekti. Europe grubu, Eurovision‟a katılmayı ise hiç 
istemediklerini, müziğin yarışmasının olmayacağını düşündüklerini söyledi. 
 
Hayranları da Bursa‟ya geliyor 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve BKSTV Genel Sekreteri 



 
 

 

Ahmet Erdönmez de Europe‟un konserini izlemek için İzmir, İstanbul, Çanakkale, 
Kocaeli, Balıkesir, Ankara, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya ve Muğla‟dan da Europe 
hayranlarının konsere geldiğini belirtti. 
„The Final Countdown‟, „Carrie‟ ve „Rock The Night‟ gibi rock klasikleriyle tanınan 
Europe, 80‟li yıllardan günümüze kadar yayınladığı parçalarının yanı sıra Mart 
2015‟te çıkardığı „War of Kings‟ adlı son albümünün şarkılarını da bu akşam saat 
21.15‟de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu‟nda seslendirecek. 
 
BURSA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 
BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 


