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Olgun Çelik sanayideki başarılarını sanata verdiği destekle pekiştiriyor! 

 

66. yılını kutlayan ve küresel otomotiv ana sanayilerinin tedarikçisi olan Olgun Çelik, sanayideki başarılarını sanata ve 

kültüre verdiği destekle pekiştirmektedir. Toplumsal refah seviyesinin sürdürülebilir bir şekilde yükselmesinde eğitimli 

ve kültürlü bireylerin büyük önem taşıdığına inanan Olgun Çelik ekibi genç nesillerin tiyatro ile tanışması amacıyla 

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile beraber Afsem tiyatrosunun sahneye koyduğu “Bugünkü Dersimiz” adlı çocuk 

oyununa sponsor olmuştur. Afsem tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Manisa’daki ilköğretim okullarının katıldığı oyun 

Manisa Kültür sitesi Lale salonunda 09 Aralık 2011 tarihinde saat 11.00, 13.30 ve 14.30 olmak üç ayrı seansta 

perdelerini izleyicilere açmıştır. 

Konu ile ilgili beyanatta bulunan Olgun Çelik Genel Müdürü Sn. Ahmet Kanbolat “Afsem tiyatrosunun sahneye koyduğu 

oyunu desteklemekten dolayı gurur duyduklarını” belirtmiştir. Ayrıca tiyatronun değeri hakkında da düşüncelerini 

belirten Kanbolat, “genç nesillerin yetişmesi ve sosyal gelişimi açısından okullarda verilen derslerin yanı sıra tiyatro ve 

diğer tüm kültürel aktivitelerin çok önemli olduğunu” söylemiş ve “Ege Bölgesinin güçlü bir şirketi olarak bölgemizdeki 

sanatsal ve kültürel etkinliklere desteklerini arttırarak vereceklerini” ifade etmiştir.  

 

 

 

OlgunCelik strengthens its successes in industry with the support that it gave to art! 

 

OlgunCelik that celebrates its 66th year and is the supplier of global automotive manufacturers strengthens its 

successes in industry with the support that it gave to art and cultural activities. OlgunCelik team, who believes that 

well-educated and sophisticated individuals play a significant role in order for communal welfare level to increase in a 

sustainable way, sponsored with Manisa Directorate of Culture and Tourism a child theater play presented by Afsem 

Theater and titled “Our lesson today” with the aim of making young generations meet theater. The play presented by 

Afsem Theater and in which many elementary schools in Manisa participated has opened its curtains on December 09, 

2011 in Manisa Culture Hall in three sessions: 11.00, 13.30 and 14.30. 

OlgunCelik General Manager, Mr. Kanbolat who made a statement about this activity said that OlgunCelik is proud of 

supporting the play presented by Afsem Theater, and he also stated theater and all other social activities were vital 

beside the lectures given in schools with regard to social development and upbringing of young generations. Mr. 

Kanbolat also declared that they would keep supporting increasingly artistic and cultural activities in our region as one 

of the strongest companies of the Aegean region. 


