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Online Kültür Sanat

Uzakta ama bİr arada...
BİR ARADA



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Günlük rutin işlerimizden sıkıldığımızda ya da mesai 
sonunda işleri tamamladığımızda ailemizle, eşimizle ya da 
kendi kendimize bir kültür-sanat aktivitesi planlayıp 
kendimizi hemen bir eğlencenin içinde buluyoruz. Peki 
evlerde vakit geçirdiğimiz bu dönemde kültür-sanat 
etkinliklerine nasıl katılacağız? Sizler için bu sorunun 
cevabını bulduk.  

Normal zamanlarda iş çıkışı akşamlarında, veya hafta sonu 
gerçekleştirdiğiniz aktivitelerinizi “online” olarak 
gerçekleştirmeye hazır mısınız? Cevabınız “evet” ise 
arkanıza yaslanın ve “online kültür-sanatın” tadını çıkarın! 

Canlı müzikten konser ve opera gösterilerine, festival 
filmlerinden belgesellere, müzelerden sergi evlerine bu 
hafta sonu evden de katılabileceğiniz birçok etkinlik sizi 
bekliyor. Hadi, neler varmış bir bakalım! 

Sevgİlİ İnnovalılar,



Sanata ve 
Tarİhe Meraklılar
Buraya!

İSTANBUL MODERN´DE 
ŞAHANE BİR SANAL TURA 
NE DERSİNİZ?

Google Arts & Culture ile sanatçılardan sanat akımlarına, 
tarihi mekanlardan filozoflara daha yakından bakalım. 

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

LİNK BURADA

LİNK BURADA

LİNK BURADA

https://artsandculture.google.com/category/art-movement
https://artsandculture.google.com/category/historical-figure
https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/sanatci-ve-zamani-sanal-tur_2249.html


YAŞASIN
FESTİVALLER!

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Sosyal Uzaklık Festivali’ni 
daha önce duymuş 
muyduk?  
Artık duyduk, bunu çok 
seveceğiz. 

Viyana Devlet Operası 
Konserlerini de 
deneyebiliriz. Peki Internet Archive´in 

canlı müzik arşivine ne 
deriz?

Berlin Filarmoni 
Orkestrasının konserlerini 
ücretsiz online 
izleyebilirsiniz.

LİNK BURADA

LİNK BURADA

LİNK BURADA

LİNK BURADA

https://www.socialdistancingfestival.com/live-streams
https://www.staatsoperlive.com/
https://archive.org/details/etree
https://www.digitalconcerthall.com/en/news


BİRAZ DA
FİLM Mİ İZLESEK?

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Amsterdam Uluslararası 
Belgesel Film Festivali 

bu yıl gerçekleşecek olan 
gösterimlerini çevrimiçi 

olarak yayınladı. 

Çağdaş Gösteri Sanatları 
filmlerine meraklıysanız 

bunları izleyebilirsiniz

Open Culture ise 
1.150 filmden oluşan 

bir kütüphaneyi 
herkese açtı. 

LİNK BURADA

LİNK BURADA

LİNK BURADA

https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries?page=1&filters[tvPrice]=Free
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.ontheboards.tv/?fbclid=IwAR211qloUpYXuGbA_rZ618LGfcsq3JO9ni7GyNQ3mqxcHhOUPI9HKg8gxdc


Müze Müze Gezİp
Büyülenmek İsteyenler?

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Louvre
Paris 

Fuji Art Museum
Tokyo

British Museum
Londra

Rijksmuseum
Amsterdam

LİNK BURADA

LİNK BURADA

LİNK BURADA

LİNK BURADA

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum-first-floor/rAG25bi4TlLfDg?sv_lng=4.884621843429613&sv_lat=52.36007271658467&sv_h=131.0095520019531&sv_p=-0.29400634765625&sv_pid=i3nQaTaKFyCHPgUuBxCQqg&sv_z=0.1616965290374467
https://artsandculture.google.com/streetview/tokyo-fuji-art-museum/SQF48doDyU5J-g?sv_lng=139.3298309108167&sv_lat=35.68687206332551&sv_h=21&sv_p=0&sv_pid=mb3V4nET_bV6TtOB1J59uA&sv_z=1.0000000000000002


MİNİklerİMİZİ de
unutmadık tabİİ! 

Çocuklarımız da evde 
sıkılmasın diye birkaç 
önerimiz var.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

TUBİTAK
minikler için 

dergilerinin hepsini 
ücretsiz erişime

açtı. 

Haydi, 
çocuğunuzla birlikte 
zaman yolculuğuna 

çıkın!

Çocuğunuzla
birlikte yaratıcı 
şeyler yapmak 

isterseniz, 
buradakiler

tam size göre.

LİNK BURADA

LİNK BURADA

LİNK BURADA

DUOLINGO

Bu süreçte çocuklarınızın İngİLİzcesİNİ gelİştİrmek İstersenİz,

                                veya                                             faydalanabİLİRİz.Voscreen'den

https://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/time-machine
https://www.tate.org.uk/kids/make
https://tr.duolingo.com/
https://www.voscreen.com/



