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SEVGİLİ
İNNOVALILAR,
Soğuyan havalar kışın habercisi olsa da dışarıda 
bizi sanat, kültür ve eğlence dolu rengarenk 
etkinlikler bekliyor. Gelin bu ay soğuyan havalara 
inat sanat ve kültürü doyasıya yaşayacağımız 
konserler ve tiyatro oyunlarıyla etkinlikler arası 
maratona çıkalım. 

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen rengarenk 
sokaklarında kültür-sanat faaliyetlerinin 
derinliklerine dalıp, tutkunu olduğumuz Türk 
tatlılarının püf noktalarını öğrenelim, elimize hiç 
fırça almasak da yağlı boya tablolar yapalım. 
Yaşamın her anına değer katan yaratıcı etkinliklerle 
anı defterlerimize sevdiklerimizle birlikte 
geçirdiğimiz güzel anların notlarını düşelim. 
Çocuklarımızla birlikte katılacağımız gösteri ve 
tiyatro oyunlarında çocukluğumuza uzanan keyifli 
yolculuklara çıkalım…

HAyDi bAŞlaYAliM!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



KONSERLER
İstanbul

İstanbul

AYhaN sİCimOĞlu İLe lATin MÜziĞİni KEşFedİN
Müzisyen ve gezgin kişiliğiyle son 
zamanların en çok takip edilen isimlerinden 
biri olan Ayhan Sicimoğlu’nun Türkiye’nin 
farklı duraklarındaki müzik yolculuğu 
sürüyor. Latin müziği eşliğinde izleyenlere 
keyifli anlar yaşatan ünlü isim, Ayhan & 
Latin All Stars ile 5 Kasım akşamı Moda 
Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle 
buluşacak. 

J.s. BAcH’in ÜNlü BrANdeNbURg KOnÇerTOlaRI
CEmaL rEŞit REy’De!
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, dünyaca ünlü sanatçılar ve grupları yeni 
sezonda da ağırlamayı sürdürüyor. J.S. Bach’ın ünlü Brandenburg 
konçertoları merkezli iki konserden oluşan Brandenburg Konçertolarını 
Yeniden Düşünmek isimli programı, Bach’ın 6 konçertosunun tamamının 
yanı sıra altı yeni eserin prömiyerlerini de kapsıyor. Yeni eserler Bach’ın 
orijinal konçertolarının 300. yılını kutlamak için bestelendi. Program, 
Manhattan Quartet, CSO, Hezarfen Ensemble, Hoppa Project, gibi saygın 
müzik gruplarından, ya da Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Müzik ve 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 
Bilkent Üniversitesi gibi kurumlardan 24 müzisyeni bir araya getiriyor. 
Eğer siz de klasik müzik düşkünü iseniz 16 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey 
konser salonunda gerçekleşecek bu özel programı kaçırmayın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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REdD en SEviLEn ŞarKIlaRIyLa sAHneDE!
Doğan Duru, Güneş Duru, Berke Hatipoğlu ve 
İlke Hatipoğlu tarafından kurulan Türk rock 
müzik grubu Redd, en sevilen şarkılarını 
Ankaralılar için seslendirecek. Müziklerinin 
yanı sıra yaşam biçimleriyle de müzik 
sektöründe kendine farklı bir yer edinen grup, 
11 Kasım akşamı Ankara 6:45 sahnesinde 
müzik severler ile buluşacak.

POp MüzİĞinİN “sOKak KIzi” İLe nOStaLjİ YolCUluĞU
Pop müziğinin “Sokak Kızı” lakaplı sanatçısı Nazan Öncel, Türk pop 
müziğinin bir dönemine damga vuran şarkılarını seslendireceği konseri 
ile müzik severleri nostalji trenine bindirecek. Sevilen sanatçı Nazan 
Öncel, 6 Kasım akşamı IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzik 
severlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti yaşatacak.

DAnSin RİtMi hODjaPAsHa'dA
Osmanlı Saray dansları, Anadolu'nun farklı bölgelerinin dansları ve 
oryantal dansların ritim show ile harmanlanarak çağdaş bir koreografi 
ile sunulduğu Dansın Ritmi gösterisi, Hodjapasha'da sizi bekliyor. Bu 
dinamik dans gösterisi 360 derece görsel efektler altında ve muhteşem 
kostümleri ile Hodjapasha’nın tarihi atmosferinde sizleri büyüleyecek. 
Kasım ayı süresince farklı tarihlerde Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik 
Merkezi’nde düzenlenecek gösteri öncesinde fuaye alanında bulunan 
"Dervish Experience" sergisini de gezebilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Ankara
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İstanbul
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ATatÜRk’üN AniSIna “Bİr NefES”
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 10 Kasım’da Atatürk’ün anısını Gedik 
Filarmoni Orkestrası “Bir Nefes” programıyla yaşatacak. Programda 
Mithatcan Öcal’ın eseri Sergi ve Koda’nın dünya prömiyeri yapılacak. Aynı 
zamanda Özkan Manav, Sinfonietta “üflemeli çalgılar, timpani ve ksilofon 
için” gösterisi ile Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

FArKli Bİr BrUNcH dENeyİMinE DavETliSİniZ
Bu pazar farklı bir brunch deneyimlemeye ne dersiniz? Black Band 
ile Suami Ramirez Orkestrası’nın her pazar dönüşümlü olarak sahne 
aldığı benzersiz caz performansı ve muhteşem lezzetlerle renklenen 
Jazz Brunch, Fairmont Quasar Istanbul Stations’ta sizleri bekliyor. 
Bu etkinlik hem ruhunuzu hem de midenizi doyurmak için birebir! 
14 Kasım Pazar günü saat 12’yi ajandanıza not almayı unutmayın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İstanbul

İstanbul
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EDis
Son zamanların sevilen sanatçılarından biri olan Edis, en popüler 
parçaları ile 7 Kasım'da Congresium Ankara Sahnesinde sevenleriyle 
buluşacak. Siz de pop müzik sevenlerdenseniz Edis konserini 
kaçırmamanızı öneririz.

FAtiH ErKoç 
Türkiye'de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk gelen isimlerden olan 
Fatih Erkoç, dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 90’lı yıllardan 
günümüze kadar büyük bir hayran kitlesi olan sanatçı, geçmişten 
günümüze seslendireceği şarkıları ve repertuarı ile sizleri 
büyüleyecek. 27 Kasım’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleşecek müzik 
ziyafetini kaçırmayın.

İZmiR’İn ZeyBEk HavALarI
ANkaRA saHnESinDE
İzmir’in Zeybek Havaları, Ankara’ya 
geliyor. Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray’ın 
20 yıllık müzikal birliktelikleri kapsamında 
gerçekleştirdikleri Zeybek Havaları 
konseri, 20 Kasım akşamı Nefes Bar'da 
Ankaralılarla buluşacak. Aslı Kurt Aydın’ın 
da dâhil olacağı konser, Anadolu’nun 
önemli manevi örgütlenmelerinden biri 
olan “Zeybeklik” geleneğini ve bu 
geleneğin müzikal yansımalarını 
keşfetmek isteyenlere farklı  bir deneyim 
sunacak.

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

TİYATRO OYUNLARI
& GÖSTERİLER
ALi pOYraZOğLu “HAyaTIm RomAN” iLE tRumP’tA!
Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ali Poyrazoğlu yeni güldürüsü 
Hayatım Roman ile 3 Kasım Çarşamba akşamı Trump Sahne'ye geliyor. 
Her insanın “Hayatım roman…” diye başlayan cümlelerinin buluştuğu 
anılar havuzunda farklı insan manzaralarına rastlamak mümkün. Ali 
Poyrazoğlu yeni güldürüsünde her insanın hayatını roman haline getiren 
olaylar dizisini, kendi penceresinden anlatıyor. Kendi hayatının romanının 
farklı kırılma noktalarını hikayeler üzerinden ele alıyor. Poyrazoğlu, “Aynayı 
tuttum yüzüme. Ali göründü gözüme. Nazar eyledim ben özüme. Ali 
göründü gözüme. Özüne nazar eyleyip, kahkahalarla yaşama meydan 
okumanın yol haritası.” diyerek izleyenleri keyifli bir güldürüye davet 
ediyor. 

YIlMaz ERdoĞAn MünAŞakA iLE
SAhNeyE DönÜYor
Yılmaz Erdoğan, üç yıllık uzun bir aranın 
ardından sabırsızlıkla beklenen tek kişilik 
gösterisi Münaşaka ile yeniden sahneye 
dönüyor. Her anı kahkahalarla dolu olan 
Münaşaka, 5 Kasım Cuma akşamı BKM 
Tiyatro’da seyirciyle buluşmaya başlayacak. 
Yılmaz Erdoğan’ın her biri birbirinden keyifli 
yeni anekdotlarla zenginleştirdiği gösterisi 
Münaşaka’yı kaçıranlar da 11- 12 Kasım 
tarihlerinde izleme fırsatı bulacak. 

İstanbul

İstanbul
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MAhŞer-İ CümBÜş iLE hüCrELerİNizE eNdORfiN dEPolAYin!
Türkiye’de modern doğaçlama tiyatrosunun öncülerinden biri olan 
Mahşer-i Cümbüş’ü hepimiz çok sevdik. Daha önceki etkinliklerimizde de 
önerdiğimiz bu eğlenceli oyunu sizlere bir kez daha hatırlatmak istedik. 
İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan Mahşer-i Cümbüş, 13 Kasım 
Cumartesi akşamı Trump Sahne’ye geliyor. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından kurulan 
Mahşer-i Cümbüş, her doğaçlama gösterisinde olduğu gibi yine 
seyircisine kahkahalar attıracak. Mutluluk depolamak istiyorsanız bu oyun 
tam size göre. Kaçırmayın!

BEn aNAdoLU’da KAdiN gÜCü sAHneYİ aYdINlaTAcaK
Türk tiyatrosunun duayen ismi, Kenter Tiyatrosu’nun kurucusu, devlet 
sanatçısı Yıldız Kenter’in anısı, ENKA Sanat tarafından sahneye getirilen 
Ben Anadolu ile yaşatılacak. Türk tiyatrosunun en kıymetli yazarlarından 
Güngör Dilmen’in klasikleşmiş bu eserinde, Anadolu topraklarının özünü 
oluşturan kadın gücü sahneyi aydınlatacak. Toprakla, ağaçla, ürünle, 
masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, Anadolu’nun farklı 
çağlarına tanıklık eden kadınlar, Ayça Bingöl’ün yorumuyla sahneye 
gelecek. 2019 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Yıldız Kenter anısına 
16 Kasım Salı akşamı Enka Oditoryumu’nda tek perde olarak sergilenecek 
oyunda Ayça Bingöl performansıyla hayranlık uyandıracak. 

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

NEfeS kESicİ Bir DEdeKtİFliK OyuNUna HAziR OluN!
Agatha Christie’nin ölümsüz eseri On Kişiydiler, Türkiye prömiyerini 18 
Kasım Perşembe akşamı Tiyatro Ak’la Kara’da yapacak. Yeşilçam’ın 
unutulmaz aktörü Ediz Hun’un ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle 
buluşacağı oyun, birbirini tanımayan 10 kişinin Zenci adasındaki bir 
partiye davet edilmesiyle başlıyor. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere 
sahip bu on kişi, aslında neden orada olduklarını öğrendiklerinde ise işler 
karmaşık bir hal alıyor. İzleyenlerin içindeki dedektifi yeniden canlandıran 
bu nefes kesici oyunda Zenci adasında sadece 10 kişinin olduğundan bile 
şüphe edeceksiniz!

“KrİStaL ElMa” VE 4 “FEliS” ÖDülLÜ aMEdeUS’ta
MOzaRt’I BulACakSIniZ!
Peter Sha�er tarafından kaleme alınan, dünya 
müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang 
Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz 
hikayesi Amadeus seyircisiyle buluşmaya devam 
ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle 
Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu 
Entertaiment işbirliği ile tiyatro severlerle buluşan 
oyunun başrollerini usta oyuncular Selçuk Yöntem 
ve Okan Bayülgen paylaşıyor. Sahne önünde 35, 
sahne arkasında 20 olmak üzere toplam 55 kişilik 
dev ekibiyle geçtiğimiz sezonun en çok ses 
getiren tiyatro oyunu Amadeus, dünyada bir ilk 
olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde pazarlama 
ve reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 “Kristal 
Elma” ve 4 “Felis” ile bu ödülleri alan ilk ve tek 
tiyatro oyunu olmasının yanında “ADC 100th 
Annual Awards” “Logo” kategorisinde ödül alarak 
uluslararası alanda başarı kazandı. Dünya müzik 
tarihine yön veren Mozart ile Salieri’nin ilişkisini 
anlatan bu başyapıt, 25 Kasım Perşembe akşamı 
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

İstanbul

İstanbul
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

VAn GogH’Un SirA DişI YaşAMinA YolCUluK
Tiyatrogerçek, tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Van Gogh'u 
kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için sahneye getiriyor. Siz de usta 
ressam Van Gogh'un resimle tanıştığı andan intihar teşebbüsüne kadar 
sıra dışı yaşamının en kritik anlarına yakından tanıklık etmek isterseniz, 3 
Kasım Çarşamba akşamı kimseye randevu vermeyin. Tiyatro severleri 
resmin dehasının atölyesine uzanan bir yolculuğa çıkaran oyun, Ankara 
Sanat Tiyatrosu’nda “Sevgi çıkarılabilir mi ya da bir yüze sevgi eklenebilir 
mi?” sorusuna yanıt arayacak. Van Gogh'un sevmek ve çalışmak üzerine 
kurulu hayat hikayesinde kendi yaşamınıza ilişkin çok sayıda unsuru 
bulabileceğinizden emin olabilirsiniz!

ShEaKEsPeAre İLe tANişIN
Esat Deniz Abdaloğlu’nun yönettiği Ben 
Sheakespeare oyunu, 13 Kasım akşamı 
Ankara Batıkent Sinan Bengier 
sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak. 
Dünyaca ünlü oyun yazarı Willeam 
Sheakespere’nin hayatından kesitler 
sunan oyun, yazarın herkes tarafından 
bilinmeyen yönlerini sahneye getiriyor. 
Sheakespeare’in sanatçı kişiliğinin 
arkasında yatan en insani noktalarına 
dokunan, olay ve kişileri günümüz insanı 
ile karşılaştırarak yorumlayan oyun, bu 
yönüyle Sheakespeare’i yüzyıllar sonra 
2021 yılında zamandan bağımsız olarak 
yeniden yaşatıyor. Sheakespeare’in 
yaşamındaki zorlukların, eşi Anne ile olan 
çatışmalarının, ekonomik mücadelesi ve 
kaygılarının tıpkı imza attığı eserlerdeki 
gibi zaman tanımazlığını çarpıcı bir 
şekilde ortaya koyuyor. 

Ankara

Ankara
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KAfKa’nIN daVAsi FArKli Bİr YorUMla SAhNedE
Franz Kafka’nın aynı isimli romanından Yakîn 
Tiyatro tarafından sahneye uyarlanan Dava oyunu, 
27 Kasım Cumartesi akşamı Ankara Çankaya 
Sahne’de tiyatro severler ile buluşacak. Öncü 
Alper’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, Kafka’nın 
Dava romanının arka planında yatan Soren 
Kierkegaard’ın varoluşçu felsefesinin izini sürüyor. 
Korku ve kaygı arasında birbiriyle iç içe geçen 
ilişkiyi irdeleyen oyun, “tutuklu” olma halinin farkına 
varılmasıyla insan hayatında yaşayan değişime yeni 
bir paragraf açıyor. 

TOlGa çEVik’İN göStERisİ “TolGsHOw”
ANkaRA’ya GEliYOr
“Arkadaşım” karakteri ile ekranlardan evlerimize konuk olan Tolga Çevik, 
sahnede bir klasik haline gelen doğaçlama oyunu ile Ankaralılarla 
buluşacak. 25 Kasım Perşembe akşamı Ankara Congresium’da sahne alacak 
usta komedyen, “Gizemli Yönetmen” Fırat Parlak ve “Minik” lakaplı müzisyen 
Özer Atik’in de eşlik ettiği Tolgshow ile Ankaralılara keyifli ve eğlenceli bir 
akşam yaşatacak.

MEdeNİ iLİşKilER
Ankaralılar, Murat Eken, Melek Şahin, Seda Demir ve Sevinç Erol’un 
muhteşem performansı ile sahneye taşınan Medeni İlişkiler oyunuyla 
kahkaha dolu anlar yaşayacak. 19 Kasım Cuma akşamı Ankara Yenimahalle 
Belediyesi 4. Mevsim Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak olan oyun, 
bir aile komedisi türü olarak yeni çocuk sahibi olan genç bir çiftin kendi 
hayatlarında mutlu olmayı başaramayan anneleri ile olan mücadelesini 
sahneye getirecek. Birbirlerini hiç sevmeyen ve anlaşamayan iki 
kaynananın çocuklarını ayırmak uğruna yaptıklarını şaşkınlık içerisinde 
izlerken genç çiftin zorlu sınavına tanıklık edeceksiniz.
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ERdaL ÖzYağCIlaR hOŞgeLdİN
BOyaCI iLE yeNİdeN sAHneDE
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar uzun bir 
aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve 
Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği 
Hoşgeldin Boyacı adlı oyunla yeniden 
sahnelere dönüyor. Hayatı boyunca aktör 
olma hayalleri kurarken para kazanmak için 
boyacılık yapmaktan başka şansı olmayan 
Walter’ın bir evi boyarken karşılaştığı Marcia 
ile değişen hayatını anlatan oyun, 6 Kasım 
Cumartesi akşamı Mall of İstanbul MOİ 
Sahne’de tiyatro severlerle buluşacak. Siz de 
Erdal Özyağcılar’ın adını bile duyduğunda 
yüzünde minik bir tebessüm 
oluşanlardansanız, bu oyunu kaçırmayın!

PlAStiK AşKlaR bAHarA uLAşaBİleCEk Mi?
Usta oyuncu Oya Başar, hayatın içinden gelen sıcacık bir komedi oyunuyla 
sahnelerdeki yerini aldı. 11 Kasım Perşembe akşamı Trump Sahne’de 
tiyatro severlerle buluşacak ödüllü komedi oyununda, bugünün plastik 
aşklarına gönderme yapılıyor. Farklı geçmişlerden gelen, farklı serüvenleri 
olan iki kadının kendi baharlarını arayışlarını anlatan Plastik Aşklar oyunu, 
seyirciye unutulmaz anlar vadediyor.

İstanbul

İstanbul
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

YEdi KOcaLI hüRmÜZ
Türk komedya geleneğinin efsane hikayesi 
Yedi Kocalı Hürmüz 5 Kasım akşamı 
Yenimahalle Tiyatro Salonu’nda izleyicileri ile 
buluşuyor. 1800’lü yılların sonlarında 
İstanbul Taşkasap'ta yaşayan Hürmüz, 
değişik mesleklerden altı kişiyle hiçbir yasal 
yanı olmadan evlenmiştir. Her kocasını 
haftanın bir günü ağırlamakta, gönüllerini 
hoş etmekte, onlardan hediyeler almakta ve 
ekonomik sorunlarını çözmektedir. Ancak, 
onun gönlü berber eşinin dükkânında 
gördüğü doktordadır. Bir hastalık uyduran 
Hürmüz doktoru da evine getirtir. Doktor da 
ona âşık olur. Bu andan sonra doktor ve 
Hürmüz, kendilerini karmaşık olduğu kadar, 
gülünç gelişmeler karşısında bulurlar. 25 
Kişilik dev kadrosuyla Yedi kocalı hürmüz 
oyunu sizleri geçmişe doğru masalsı bir 
yolculuğa çıkartırken danslarıyla ve 
şarkılarıyla size unutulmaz bir akşam 
yaşatacak.

ÖLü OZanLAr DerNEği
Hakan Altıner'in yönettiği "Ölü Ozanlar Derneği", 20 Kasım’da 
tiyatroseverler ile buluşuyor.

Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen bu 
hikâyesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma 
sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi 
istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma 
yöntemleri anlatılıyor. Okula yeni atanan John KEATING, önlerine yeni 
bakış açıları sunarak, şiir dünyasına girmelerini, günü en iyi şekilde 
değerlendirebilmeleri ve Walt WHITMAN'ın dediği gibi hayata kendi 
dizeleri ile katılabilmeleri için farkındalıklarını artırmaya çalışmaktadır.

Ankara

Ankara
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SANAT & KİŞİSEL
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
ENka SAnaT’tA KasIM ayI DopDOlu!
Enka Sanat’ta Kasım ayı etkinlik programı dopdolu! 9 Kasım akşamı Güvenç 
Dağüstün, Burçin Büke ve konuk sanatçı Doğan Duru’nun katılımıyla 
gerçekleştirilecek Şair Şarkıları ile başlayan etkinlikler, Atatürk’ün ölüm yıl 
dönümünde Cihat Aşkın ve Cana Gürmen’in katılımıyla düzenlenecek 
Atatürk’ü Düşünmek etkinliği ile sürecek. 26 Kasım akşamı İlhan Şeşen ve 
Sunay Akın’ın katılımıyla düzenlenecek Aşk Şarkıları ve Öyküler adlı 
etkinlikte aşkın müziğin ritmiyle harmanlanan farklı hikayelerine yolculuğa 
çıkabilirsiniz. Tüm etkinlikleri incelemek için tıklayın!

DÖrT mEVsiM rESim
Daha önce elinize hiç fırça almamış 
olabilirsiniz ama bu resim yapmanıza 
engel değil. Anka Workshop, Dört 
Mevsim etkinliğinde alanında uzman 
eğitmenler eşliğinde kendi sanat 
eserinize imza atabilirsiniz. Tüm 
malzemelerin Anka Wokshop tarafından 
temin edildiği, 10 Kasım Çarşamba 
akşamı düzenlenen etkinliğe katılmanız 
için tek yapmanız gereken kayıt olmak.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İstanbul

İstanbul
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TÜrK tATliLAriNI keNdİ MutFAğiNIzDa
YApMayA Ne dERsiNİz?
Siz de gerçek bir Türk tatlısı düşkünüyseniz 
size harika bir haberimiz var. Uluslararası 
Servis ve Lezzet Akademisi’nin (USLA) 
hazırladığı reçeteleri uygulayarak çok 
sevdiğiniz Türk tatlılarını kendi mutfağınızda 
hazırlayabilirsiniz. USLA tarafından yemek 
tutkunlarına özel 24 Kasım Çarşamba günü 
USLA’da düzenlenecek Türk Tatlıları 
workshop etkinliğine katılarak, süt helvası, 
helva-i hakani, cevizli kadayıf tatlılarının 
yapımını püf noktalarıyla öğrenebilir, hünerli 
dokunuşlarınızla sevdiklerinizi 
şımartabilirsiniz. 

İstanbul
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İNci KÜpeLİ kiZ’I TabLOnuZdA YarATin
Sanat, müzik ve keyfi bir araya getiren 
Masterpiece etkinlikleri, Ankaralılarla 
buluşmayı sürdürüyor. Bir resim kursunun 
aksine resim ve müzik ile doyasıya zaman 
geçirmenize olanak sağlayan Masterpiece 
Ankara Resim- İnci Küpeli Kız ile kendinizi 
bile şaşırtacak yaratıcılıkta yağlı boya tablo 
yapabilirsiniz. Tunalı Hilmi’de gerçekleşecek 
etkinlikte ressamların vereceği tekniklerle 
sadece birkaç saat içinde harika bir yağlı 
boya tablo yaratabileceğinize emin 
olabilirsiniz. 6 Kasım tarihine tablonuzda 
Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 
başyapıtlarından biri olan İnci Küpeli Kız’a 
yer açın!

SEvDiğİNizİN heYkELinİ
YApMayA Ne dERsiNİz?
Sanat, müzik ve keyfi aynı anda yaşatan Masterpiece etkinliklerinde bu ay 
her zaman olduğu gibi heykel çalışmaları da yer alıyor. Masterpiece 
Ankara Heykel- Rüzgarda Porte etkinliğinde kendi ellerinizle portre 
heykel hazırlamanın tadına doyamayacaksınız. 26 Kasım Cuma akşamı 
düzenlenecek etkinlikte belki de en sevdiğiniz kişinin heykeline imzanızı 
atabilir, ona küçük bir sürpriz yapabilirsiniz. 

Ankara

Ankara
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ÇOCUKLAR İÇİN
EĞLENCELİ
GÖSTERİLER
ÇOcuKlARinIZi kÜÇük PrENs iLE taNIşTirIN
Antoine de Saint Exupery’nin tüm 
çocukların hayatına dokunan Küçük 
Prens’ini sahnede çocuklarınızla izlemeye 
ne dersiniz? Tiyatro Bozok tarafından 6 
sezondur kapalı gişe oynayan ve 476. 
oyununu tamamlayan Küçük Prens, 
Avrupa ve Türkiye turnelerine kaldığı 
yerden devam ediyor. 6 Kasım tarihinde 
Yasemin Yalçın Sahnesi’nde 
sahnelenecek oyunda çocukluk anılarınızı 
tazelerken, çocuklarınızı kendi küçük 
gezegeninden diğer gezegenlere seyahat 
etmeye karar veren cesur Küçük Prens ile 
tanıştırabilirsiniz.

MAya VE wiLlY’nİN maSAlSi sERüvENi
Çocukların sevgilisi Arı Maya ile çocuklarınızla keyifli bir gün 
geçirebilirsiniz. 7 Kasım tarihinde Yasemin Yalçın Sahnesi’nde 
sahnelenecek Arı Maya oyununda okuldan yeni mezun olan Maya ve 
Willy’nin kimsenin onların büyüdüklerine inanmaması karşısında 
Amazon’a gidip yıllardır kimsenin görmediği Beyaz İnci’yi kendi 
ormanlarına getirme serüvenleri anlatılıyor. Bu masalsı serüvene ortak 
olmak için hemen yerinizi ayırtın!

İstanbul

İstanbul
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ISpaNAğiN gÜCü ADinA!
“Ispanak canavarı” Temel Reis ile 
çocuklarınıza dengeli beslenme ve spor 
yapma alışkanlığı kazandırabilirsiniz. 14 
Kasım'da Ankara’da Batıkent Sinan 
Bengier Salonu'nda sergilenecek Temel 
Reis oyunu, çocuklara eğlenceli vakit 
geçirtirken sağlıklı beslenmenin önemini 
hatırlatıyor. Korsan Kabasakal’ın Safinaz'ın 
neşeli köyde bulunan sebze bahçesini 
yok etmek üzere harekete geçmesiyle 
başlayan oyun, Temel Reis’in ıspanaktan 
gelen olağanüstü akıl ve beden gücünü 
çocuklara gösteriyor. 

ŞEkeR pORtaKAli ANkaRA saHnESinDE 
Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos'un dünya çocuklarına 
seslendiği Şeker Portakalı romanı, Filiz Bozok'un uyarlaması ve 
yönetmenliğinde sahneye taşınıyor. Hayal gücünde sınır tanımayan 5 
yaşındaki Zeze’nin şeker portakalı fidanı ile kurduğu dostluğun 
kazanımlarını sahneye getiren oyun, 28 Kasım tarihinde Ankara MEB Şura 
Salonu’nda minik misafirlerini ağırlayacak. Siz de çocuklarınızla birlikte 
izleyici koltuğunda yerinizi alarak çocukların dünyasını yeniden keşfe 
çıkabilirsiniz. 

DOn KişOT şöVAlYe OLabİLecEK mi?
Şövalye romanları okuyarak şövalye olmaya karar veren roman kahramanı 
Don Kişot, Ankara’daki müzikal ile çocuklarla tanışacak. 19 Kasım'da 
Ankara Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro salonunda 
izleyicisiyle buluşacak olan Don Kişot Müzikali, Don Kişot’un ezilen halkı 
kurtarmak için çok mükemmel zannettiği sıska atına binerek yollara 
düşmesiyle başlayan şövalyelik kariyerindeki kilometre taşlarını eğlenceli 
bir dille miniklerin huzuruna getirecek.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Ankara

Ankara
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