
Çok dilli bir lorA
 
lorAnin Stüdyolarainda parasiz uretim 
yapilmaktadir. Bu üzerinde konuştugumuz 
konular bizler için önemlidir ve farkli 
basin kuruluslarinda bu temalarda yer 
bulabilmek maalesef pek mümkün 
olmuyor. Gönülden bir sekilde siz değerli 
dinleyicilerimizi davet ediyoruz ve 
diledigimizce en çok sevdiğimiz şarkilari 
çaliyoruz, özel radyolarin hic yapmadigi 
yapamadigi bir tarzda ustelik. LORA‘da 
20 dilin üzerinde radyo gazeteciliğinin 
farkli formlariyla, ses sanatina kadar geniş 
bir yelpazede deneme yapilmaktadir ve 
bunun hepsi reklamsiz bir şekilde hayata 
geçmektedir.

Lora farkLidir-farkLi radyo 
mümkündür !

Temel olArAk 
rAdyoyu 
güÇlendirip, 
GeLiştiRmek
LORA‘da yapilan programlar yaklaşik 
300 insanin etkileşimi sonucu ortaya 
çikmaktadir.Program yapimcilari üretmekte, 
üyelik organlari koordine etmekte ve işletme 
grubu tarafindan da programlar organize 
edilmektedir. Bu güçlü kollektivizmi ortaya 
çikartan güç elbetteki üyelerimizin destek 
verici çokluğudur.
Halihazirda Radyo LORA‘nin organizasyon 
formu yeni düzenleniyor. dolayisiyla 
LORA‘nin içyapisi sadeleştirilmekte ve 
daha da demokratiklestirilmektedir. 2017 
başlangicina kadar stüdyolar tümden 
yenilenmiş olucak. Böylesi bir değişim 
içinde geniş bir üyelik temeline dayanmasi 
gerekmektedir. Çünkü LORA‘nin finansi 
radyo ve TV için aidat paylari bütçesine 
dayanmakta. bizde reklam yok. reklam 
almiyoruz. Bağimsiz kalabilmemiz için, 
LORA topluluğu olarak tüm üyelerimizin 
katkilarina bağimli olduğumuzu belirtmek 
istiyoruz.

Bircok katilim şekli, lora 
ortakLigini yaratmaktadir.

need more 
friendS – 
ÖRneğin Sen.
Siradişi bir LORA programi dinliyorsun. 
Göçmenlere ve göçmenler için katilimci 
bir radyoya değer veriyorsun. Sen feminist 
programlara saygi duyuyorsun, ekonomik 
ve kültürel eleştiri perspektiflerini anlamli 
buluyorsun. Sen karişik, hareketli müzik 
istiyorsun. Sen özgür bir radyo hareketinin 
bir parçasi olmak istiyorsun. Sen bir üyeye 
temel özgür seçilimli medya insiyatifi 
konusunda yardim ediyorsun. bu da 
katilim anlamina gelmektedir.
Sen bu çalişmanin birimlerinde yer 
alarak katki sağlayabilirsin ya da kendi 
programini yaparak katki sunabilirsin. 
Ve bu konudaki düşündüklerini genel 
kurula taşiyarak bizlerle paylaşabilirsin. 
Hergünkü LORA‘nin etrafinda geçirdiğin 
saatler için, lorA Ailesi olarak sana 
teşekkür ediyoruz.

Senin katkinla lora var! 

radio lorA – 97,5 mHz i www.lora.ch

Üye olun.

Senelik Ödenti.
120 _ Fr. Çalişanlar için.
60 _ Fr. Çalişmayanlar için.
250 _ Fr. İşyeri sahibleri ve işverenler için. Ü
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 o

lu
n
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http://www.lora.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden
http://www.lora.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden

