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otary Radio UK bir patlama yaşıyor.
Dünyanın ilk 24 saatlik Rotary radyo
istasyonu ve adaların dört bir yanından
gelen Rotaryenlerin yardımıyla
büyümek istiyor. Kent kıyı şeridinin
kuzey ucundaki Sheppey Adası'nda yer
alan Sheerness sahil kasabasına bir
gezi yapın ve sahilde uzanan dev bir

deniz kızı duvar resmi ile karşı karşıyasınız.
‘Sheernes’a hoşgeldiniz’ deniz kızının eli bir
TNT patlama pistonunda. Bu tuhaf sanat eseri,
kasabanın kıyıdan sadece bir buçuk mil açıkta
bulunan ilginç gemi enkazı turistik cazibesine bir
selam. Thames'in ortasında görünen paslı
direkleri ile Haliç, bu İkinci Dünya Savaşı
sırasında 1.400 ton yüksek patlayıcıyla batan
Amerikan mühimmat gemisi SS Richard
Montgomery. Sheerness'in 25.000 sakininin bir

kısmı için, bu tarihi bölgede patlayan mühimmat
düşüncesi hayal bile edilemez çünkü Blue
Town'daki kıyıdan sadece 800 metre uzaklıkta
tarihi Criterion Theatre ve Heritage Centre
bulunur. 151 yıl önce inşa edilen bu yer, bir
zamanlar Criterion Hotel ve Music Hall'du.

19. yüzyılın sonlarında en parlak döneminde,
Nisan 1876'da tek kollu bir hokkabaz da dahil
olmak üzere 'tüm sınıflar için rasyonel eğlence'
sundu. O zamandan beri, Criterion damalı bir
geçmişe sahipti ve bir kez Birinci Dünya Savaşı
sırasında rıhtımları hedef alan bir bombalama
saldırısından sonra bakıma muhtaç hale geldi.
Ancak Kriter artık bir sinema, tiyatro ve haftanın
yedi günü, günün 24 saati, Rotary'nin ilk radyo
istasyonu olan Rotary Radio UK'nin (RRUK) evi
olan bir miras merkezidir. "Steve, istasyonu
işletmek için yılda yaklaşık 3.000 £ maliyeti
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fazla bilgi ve dinlemek için şu adresi ziyaret
edin:

Rotary Radyo İngiltere
www.rotaryradiouk.org
Email: rotaryradiouk@gmail.com
Facebook & Twitter:
@rotaryradiouk
Onlara ‘’Rotary'nin harika çalışmalarını

anlatan topluluğa katılıyoruz.” Merkezi
Sheerness'te olmasına rağmen, Rotary Radio
UK ekibi, eğitim alarak kendi bölgelerinde
içerik kaydedip üretebilecek daha fazla yayın
yeteneği kazanmayı umuyor. Halihazırda
haftada 14 saat canlı programlama olmasına
rağmen, amaç gelecek yıl boyunca Büyük
Britanya ve İrlanda'daki Rotaryenlerle
çalışarak bir kez daha sunum yapanların
eğitilmesidir. “İngiltere Rotary Radyosu
hakkında harika olan nedir?

İnsanların organizasyon hakkındaki
algılarını değiştirebilir miyiz," diye ekledi
Brian. "Rotary'nin ne yaptığını ve
topluluklarda ne yaptığımızı gösterebilirsek,
dinleyen daha fazla insanı bir sonraki adımı
atmaya ve bir Rotary kulübüne katılmaya ikna
edebiliriz."

olduğunu düşünüyor ve Rotary Radio UK
kurulduğunda ve izleyici kitlesi büyüdüğünde
bunu reklamlarla dengelemeyi umuyorlar.
Başkan Steve Wood ve stüdyo yöneticisi John
Robinson tarafından yönetilen radio istasyonu,
geçen Ekim ayında piyasaya sürüldü.
İstasyonun amacı, Rotary'nin dinamik ve
hayırsever bir kuruluş olduğu bilincini ve üye
sayısını artırmaktır. Daha önce hastane
radyosunda çalışmış olan Sittingbourne Invicta
Rotary üyesi Steve, “Rotary Radio UK'i kurduk
çünkü bir kuruluş olarak Rotary'nin daha fazla
tanıtım yapması gerektiğini hissettik” dedi.

“Radyo ortamının bunu başarmanın ideal
bir yolu olduğunu hissettik. "Web siteleri
kesinlikle iyidir ve çok sayıda hit alırlar, ancak
bir web sitesini ziyaret edip ona bakarsınız ve
sonra çekip gidersiniz. "Bir radyo istasyonunu ,
eğlence olduğu için dinliyorsunuz ve paketin bir
parçası olarak Rotary haberlerini
besleyebiliyoruz. Umarım, insanlara daha uzun
süre tutunacağımız anlamına gelir. “Rotary'nin
yaşlanan bir nüfustan muzdarip olduğunu
duyuyoruz ve gençleri işe almakta
zorlanıyoruz. "Bir radyo istasyonunun,
yayınladığımız şeyi dinleyen veya dahil olmak
isteyen genç insanların ilgisini çekeceği bir şey
olduğuna inanıyoruz, zaten durumun böyle
olduğunu görüyoruz. On ay oldu ve radyo
istasyonu hala emekleme aşamasında. Şu
anda, aynı zamanda bir Sittingbourne Invict
Rotaryen olan ve hastane radyo geçmişi olan
John, yeni sunucular için kapsamlı bir eğitim
programının ortasındadır. Bu arada Gravesend
Rotary'den medya mensubu Brian Portway, her
gün canlı programa çeşitli haberlerle
besleniyor. Programlama internette duyulabilir
ve umut verici olarak erken izleyici rakamları,
RRUK'un dünya çapında 100'den fazla
ülkedeki insanlara ulaştığını gösteriyor.
İngiltere Rotary Radyosu, Büyük Britanya ve
İrlanda'daki Rotary'den 5.000 £ ve Rotary
Güneydoğu'dan bir hibe ile finanse edildi ve
Kriter'in sahibi ve eski Bakan Rotary Başkanı
Jenny Hurkett'in yardımseverliği sayesinde, iki
stüdyosu için tiyatronun bir köşesini istasyon
kullanıyor.

Steve, istasyonu işletmek için yılda yaklaşık
3.000 £ maliyeti olduğunu düşünüyor ve Rotary
Radio UK kurulduğunda ve izleyici kitlesi
büyüdüğünde bunu reklamlarla dengelemeyi
umuyorlar. John, “İnsanlara ne yaptığımızı
anlatmak için Rotary mesajını tanıtmak
istiyoruz” diye ekledi. “Ve bunu ilgi çekici ve
eğlenceli bir şekilde yapmak istiyoruz.

“Rotary Radio UK çok eğlenceli ve daha
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