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SEVGİLİ
İNNOVALILAR,
Yılı birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle 
kapatmaya ne dersiniz? Yılın bitmesine sayılı günler 
kala sanat, kültür ve eğlencenin buluştuğu 
etkinliklerin ajandası yine dopdolu! Haydi gelin bu ay 
farklı ritimlerle Türkiye’den dünyaya uzanan bir 
müzik seyahatine çıkıp, oradan da yaşamın altın 
anahtarını sunan tiyatro oyunlarında benliğimizin 
kapısını açalım. Türkiye’nin 7 bölgesinin yöresel 
lezzetlerini mutfağımıza taşıyıp birbirinden lezzetli 
pastalar yaparak sevdiklerimizi şaşırtalım. Charlie’nin 
Çikolata Fabrikası’nda çikolata denizine dalıp, 
miniklerle sihirli bir dünyaya yelken açalım. Işıltılı 
yeni yıl tablolarımızla 2022’ye ilişkin tüm 
umutlarımızı pekiştirelim, antik çağlara uzanan 
derinlikli bir yolculuğa çıkıp yaratıcılıkta sınırlarımızı 
zorlayalım. Yaşamımızı anlamlandıran etkinliklerde 
sevdiklerimizle birlikte renkli anılar biriktirelim. 
Miniklerin etkinliklerinde yerimizi alarak içimizdeki 
çocuğa yeni yıl şarkıları söyletelim…
Haydi başlayalım!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KONSERLER

İSTANBUL

Karadeniz türküleri, Türk sanat müziği güfteleri ve arabesk ezgilere kattığı 
yorumuyla her kesimden insanın beğenisini kazanan Şevval Sam, 10 
Aralık Cuma akşamı, Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle 
buluşacak. Oldukça zengin repertuarından özel bir seçki hazırlayan 
sanatçının sunacağı müzik ziyafetiyle haftanın yorgunluğunu üzerinizden 
atabilir, farklı coğrafyalarda kısa bir gezintiye çıkabilirsiniz. 

Şevval Sam ile Haftanın Yorgunluğunu Üzerinizden Atın! 

İSTANBUL

Adını bir klasik müzik teriminden alan alternatif müzik grubu 
Madrigal, 11 Aralık Cumartesi akşamı, Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Grubun “Eski”den 
beslenerek “Yeni”yi bulma yolculuğuna yön veren melodileri 
eşliğinde ailenizin tüm üyeleriyle birlikte keyifli bir cumartesi 
akşamı geçirebilirsiniz. Retro sound'unu herkese sevdirmeyi 
başaran Madrigal ile yeni hafta için enerji depolayabilirsiniz. 

Madrigal’in Melodileriyle Keyifli Bir Cumartesi
Akşamına Ne Dersiniz? 

https://www.biletix.com/etkinlik/0SK22/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0XFB3/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0XFB3/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İSTANBUL

İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konseri, bu sene de yıldız isimlerle 
dopdolu! Metropolitan Opera, Bolshoi Theatre, Staatoper Berlin gibi 
dünyanın en saygın salonlarında yer alan ve Zubin Mehta, Valery Gergiev 
ve Daniel Baremboim gibi önemli orkestra şefleriyle konserler veren 
soprano Olga Peretyatko ve ülkemizi yurt dışında temsil eden tenor Mert 
Süngü’nün solist olarak yer alacağı konserde solistlere, şef Murat Cem 
Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. 29 Aralık 
Çarşamba akşamı, Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek konser için 
şimdiden yerinizi ayırtın! 

İş Sanat’ın Yeni Yıl Konseri ile Yılı Uğurlayın 

ANKARA

Pop müziğinin güçlü yorumcusu, besteci ve söz yazarı Candan Erçetin, 
herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla 4 Aralık Cumartesi akşamı, Ankara 
Congresium’da müzikseverlerle buluşacak. Büyüleyici sahne 
performansıyla sahnelerin kraliçesi olarak gösterilen usta sanatçı, en 
sevilen şarkıları, etkileyici dansları ve keyifli sohbetiyle adeta bir müzik ve 
eğlence şöleni yaratacak. Şölende yerinizi ayırtmakta gecikmeyin!

Sahnelerin Kraliçesi ile Müzik ve Eğlence Şöleni 

ANKARA

Folk, blues ve akustik pop öğelerini bir araya getirdiği ezgileriyle 
müzikseverleri sıra dışı bir yolculuğa çıkaran Kalben, 14 Aralık Salı 
akşamı, MEB Şura Salonu’nda Ankaralı sanatseverlerle bir araya 
gelecek. Şiirlerini özgürce paylaşmaktan, dünyanın her köşesini 
müzikle gezme fikrinden ve sanatın her dalından ilham alan 
Kalben, ezgilerinin yanı sıra hikâye anlatıcısı yönüyle de farklı bir 
konser deneyimi yaşatacak. 

Kalben, Ezgileri ve Hikayeleriyle Farklı Bir Konser
Deneyimi Yaşatacak

https://www.biletix.com/etkinlik/0IEAC/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/09S06/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0L835/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TİYATRO OYUNLARI
VE GÖSTERİLER

İSTANBUL

Çehov’un unutulmaz eseri Vişne Bahçesi, yönetmen koltuğunda Bora 
Severcan’ın oturduğu yeni versiyonu ile tiyatro severlerle buluşuyor. 7 
Aralık Salı akşamı, Trump Sahne’de sergilenecek oyun, 5 yıllık Fransa 
macerasından sonra köklerine dönen aristokrat bir ailenin kendilerine 
miras kalan servetlerini tüketerek vişne bahçesine hapsoluşlarını konu 
alıyor. Onca mal mülkten sonra içlerinde bulundukları maliyet 
çıkmazından kurtuluşu vişne bahçesini satışa çıkarmakta bulan ailenin 
tükenmişlik sınırına ulaşan dramatik öyküsünde bugünleri bulacaksınız.

Vişne Bahçesi Tek Kurtuluş Mu? 

Dünyaca ünlü bale topluluğu Saint Petersburg Classic Ballet 
Theater, 42 kişilik ekibiyle hazırladığı Kuğu Gölü bale gösterisiyle 
uzun bir aranın ardından yeniden Tim Show Center’a geliyor. 
Dünyanın en eski bale topluluklarından Bolşoy Balesi’nin baş 
solistleri Antonina Chapkina ve Fuad Mamedov’un eşlik ettiği bu 
efsanevi gösteriyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler 3- 4- 
5 Aralık tarihleri arasında Tim Show Center’da buluşacak. Rusya ve 
Fransa’da verdiği gala konserleri ve Peru turnesi ardından, Saint 
Petersburg’un prestijli salonları Hermitage Müzeler Tiyatrosu, 
Alexandrinsky Tiyatrosu ve Bolşoy Drama Tiyatrosu’nda gösteri 
yaparak dünya basınının ilgi odağı haline gelen topluluğun 
Türkiye’deki şimdilik son gösterisini kaçırmayın!

Efsanevi Kuğu Gölü Balesi Tim Show Center’da!

İSTANBUL

https://www.biletix.com/etkinlik/0LW95/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0NJ02/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İSTANBUL

Çoğunlukla bastırılarak yönetilmeye çalışılan öfke duygusunun yaşamda 
yaratabileceği kalıcı izlere dikkat çeken Öfkenin Yakın Geçmişi oyunu, 7 
Aralık akşamı, Ataşehir Watergarden Performans Merkezi’nde tiyatro 
severleri ağırlayacak. Yaşamın bir parçası olan öfkenin bastırılmasının 
bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çeken oyunda, gündelik 
hayatınızdan çok sayıda parça bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Öfke 
duygusunun yıkıcılığının yerine bir dönüştürücü olarak yaratıcılığı 
koymayı öneren, çözüm yolu olarak da doğayı, bilimi ve sanatı işaret 
eden oyunun kapanan perdelerinin ardından hayata yeni bir başlangıç 
yapmaya hazır olun!

Hayata Yeni Bir Başlangıç Yapmaya Ne Dersiniz? 

İSTANBUL

Halide Edip Adıvar’ın "Anlatacaklarım basit şeylerdir" diyerek 
başladığı Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabı, Hakan Altıner 
yönetimiyle tiyatro sahnesine taşındı. Bir ümmetten bir ulusun 
doğuşunun destansı öyküsünü anlatan kitapla aynı adı taşıyan 
oyunda, devlet sanatçısı Dilek Türker, iki farklı yaştaki Halide’ye 
hayat verirken; Tayfun Yılmaz, Atatürk’ten İsmet İnönü' ye, Dr. 
Adnan'dan Arslan Kaptan'a 16 farklı karakteri canlandırıyor. Dünya 
çapında besteci Tuluyhan Uğurlu'nun, "Mustafa Kemal/Güneşin 
Askerleri" adlı eserlerinden seçilen müzikleriyle de destansı 
öyküsünü adeta yeniden yaşatan oyun, Atatürk’ün İstanbul’dan 
Anadolu toprağına, oradan cephelere uzanan meşakkatli 
yolculuğunun izinden gidiyor. 9 Aralık Perşembe akşamı, 
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da perdelerini açacak 
olan oyunda Mustafa Kemal Atatürk’ü sahneden izleme şansı elde 
edeceksiniz. 

Atatürk’ü Sahneden İzlemeye Ne Dersiniz?

https://www.biletix.com/etkinlik/0DU24/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0B801/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İSTANBUL

Ebeveyn, evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı bir 
oyun olan Evlat, 10 Aralık Cuma akşamı, Caddebostan Kültür Merkezi 
Büyük Salon’da perdelerini açacak. Evladı kendinden uzaklaşmakta olan 
bir babanın geçmişe duyduğu özlemin yön verdiği oyunda, baba ve oğul 
rollerinin verdiği zorluklar ve sorumluluklar çarpıcı bir şekilde sahneye 
taşınıyor. Veda ederken bile iz bırakmaya çalışan, bencil, sert, acımasız 
insanlara gönderme yapan oyun, bir evladın “Geç kaldığın babalığa en 
güzel ceketle yetişebilir misin?” sorusunun yanıtını veriyor.

Evlat 

İSTANBUL

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kalemiyle vücut bulan, çok kişiyle 
kesişen tek kişilik kadın oyunu Toz, Hira Tekindor’un yönetiminde, 
Zerrin Tekindor’un performansıyla 13 Aralık Pazartesi akşamı, 
Maximum Uniq Box'ta izleyicilerle buluşacak. Mahalle kültürünün 
hâkim olduğu bir dönemde apartman önlerinde büyüyen kız 
çocuğu Handan’ın tozlu yollarda kendi yolunu bulma öyküsünü 
işleyen oyun, 1960’lardan günümüze uzanan farklı dönemleri 
sahneye yansıtıyor. 

Bir Kız Çocuğunun Tozlu Yollarda Kendini
Bulma Hikayesi

https://www.biletix.com/etkinlik/03046/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/05A4Y/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ANKARA

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haluk Bilginer’in muhteşem 
performansı ile göz doldurduğu Pencere adlı oyun, 6 Aralık Pazartesi 
akşamı, MEB Şura Salonu’nda Ankaralılarla buluşacak. Farklı dünya 
görüşlerine sahip Tom ve Kyra’nın ilişkilerinin noktalanmasının ardından 
bir araya gelişlerini konu alan oyun, ön yargıların yaşamda yarattığı 
engellere gönderme yapıyor. “Tom ve Kyra, tüm yargılarından kurtulup 
yeni bir hayat kurabilecek mi?” sorusuna yanıt bulmak isterseniz bu 
oyunu kaçırmayın!

Ön Yargılara Farklı Bir Pencereden Bakın 

ANKARA

Siz de hayatta herkesin İkinci Bahar şansı olduğunu 
düşünüyorsanız, bu oyun tam size göre!
Yalnızlığın, hastalıkların, mutsuzluğun gölgesinde zorlu bir hayat 
yaşayan Nihal Hanım ve Orhan Bey’i buluşturan İkinci Bahar, yeni 
bir yaşama sevinciyle gelmiştir. Ama Nihal Hanım’ın kızı Aslı, Orhan 
Bey’in oğlu Tolga, bu yaşama sevincini göremeyecek kadar kördür. 
Hayatlarının ikinci durağında mutluluğu yakalayabilmek için önemli 
bir fırsat yakalayan çiftimiz, acaba kendilerine yeniden yaşama 
sevincini sunan bu İkinci Bahar’ı yaşayabilecekler mi? 26 Aralık 
Pazar akşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde 
perdelerini açacak oyunda, fırtınaya terk edilen hayatların ılık esen 
rüzgârın etkisiyle bahar havasını yakalama mücadelesini 
izleyeceksiniz. 

İkinci Bahar Yaşıyor Ömrüm 

https://www.biletix.com/etkinlik/03021/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/06567/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ANKARA

William Shakespeare'in Macbeth oyunundan uyarlanan Şatonun Altında 
adlı oyun, 12 Aralık Pazar günü, Ankara Akün Sahnesi’ne geliyor. 
Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun; Macbeth’in hikayesini iki 
çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor. Hiçbir şeye inanmayan ve her 
şeyle dalga geçen, zamanın ötesinden iki kadının anlatımıyla clown, 
fiziksel hikâye anlatıcılığı, grotesk oyunculuk, bufon gibi farklı oyunculuk 
stillerini harmanlayan bir deneme olan Şatonun Altında, bu yönüyle 
tiyatro sahnelerine alışılmışın dışında bir boyut getiriyor. Siz de tiyatroya 
derinlikli bir bakış açısıyla ilgi duyanlardansanız bu oyun tam size göre! 
Fiziksel Tiyatro Araştırmaları; Jacques Lecoq pedagojisini takip eden 
Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu'nda çalışılan stillerin ve farklı oyunculuk 
tekniklerinin uygulandığı, araştırıldığı ve seyirci ile buluşarak geliştirildiği 
ilk proje olan Şatonun Altında oyununda farklı oyunculuk teknikleriyle 
tanışabilirsiniz. 

Macbeth’e Bir de Buradan Bakın! 

ANKARA

Mustafa Kemâl Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. Yıldönümü, 
Kemâl adlı müzikal belgeseliyle 27 Aralık akşamı, MEB Şura 
Salonu’nda kutlanacak. Pınar Ayhan’ın güçlü sesi ve oyunculuğuyla 
izleyenleri 1881’den 1938’e uzanan bir yolculuğa çıkardığı oyun; 
yetenekleri, hayalleri, özlemleri, kalp kırıklıkları, bilinenleri, 
bilinmeyenleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini sunuyor. 
Öykülerin şarkılarla dans ettiği oyunda zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamayacaksınız. 

1881’den 1938’e Uzanan Bir Yolculuk 

https://www.biletix.com/etkinlik/0FMSK/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0O802/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SANAT VE HOBİ
ETKİNLİKLERİ

İSTANBUL

Masterpiece etkinlikleri bu ay yine dolu dizgin! Siz de bu ayki 
Masterpiece Galata Resim- Yılbaşı Özel 1 etkinliğine katılarak yeni yılın 
büyüleyici atmosferinde harika bir yeni yıl tablosu yapabilirsiniz. Bir resim 
kursunun aksine resim ve müzik ile doyasıya zaman geçirmenize olanak 
sağlayan etkinlikle, yılbaşının göz kamaştırıcı ışıklarıyla tablonuzu 
ışıldatabilirsiniz. Galata’da gerçekleşecek etkinlikte ressamların vereceği 
tekniklerle sadece birkaç saat içinde harika bir yağlı boya tablo 
yaratabileceğinize emin olabilirsiniz. 29 Aralık Çarşamba akşamı 
gerçekleşecek etkinlik sırasında hem resim tekniklerine ilişkin çok değerli 
bilgiler edineceğinizden hem de çok keyif alacağınızdan emin 
olabilirsiniz!

Işıltılı Yeni Yıl Tablosu Yapmak İster Misiniz? 

İSTANBUL

Sanat, müzik ve keyfi aynı anda yaşatan Masterpiece etkinlikleri bu 
ay sizi yeni yılın ruhunu yansıtan harika bir heykel deneyimine 
davet ediyor. Masterpeice Galata Heykel- Yılbaşı Ailesi 
etkinliğinde kendi ellerinizle yılbaşını sembollerinden ilham alarak 
heykel hazırlamanın tadına doyamayacaksınız. 29 Aralık Çarşamba 
akşamı düzenlenecek etkinlikte yapacağınız minik heykellerinizi 
sevdikleriniz için harika hediyelere dönüştürebilirsiniz. 

Minik Heykellerinizi Harika Hediyelere Dönüştürün!

https://www.biletix.com/etkinlik/01094/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/01174/TURKIYE/tr


İSTANBUL

Bu sene sevdiklerinize bir sürpriz yapıp yılbaşı pastasını kendi ellerinizle 
yapmaya ne dersiniz? Mutfak Sanatları Akademisi’nde (MSA) 26 Aralık 
Pazar günü gerçekleşecek Yılbaşı Pastaları etkinliğine katılarak 
birbirinden lezzetli pastalara imzanızı atabilir, yılbaşı akşamı sevdiklerinizi 
şaşırtabilirsiniz. Balkabaklı naked cake, vanilyalı kek, balkabaklı beyaz 
çikolatalı ganaj, şeker hamuru süsleme ve üç çikolatalı kestaneli kütük 
pasta yapımını öğrenerek farklı yılbaşı süslemeleri ile lezzetlerinize yeni 
kimlikler kazandırabilirsiniz.

Bu Seneki Yılbaşı Pastasına Kendi İmzanızı Atın 

İSTANBUL

Hangi et hangi yemekte kullanılır, etin hangi kıvamda piştiğini nasıl 
anlarız, hangi et nasıl marine edilmeli gibi merak ettiğiniz birçok 
soru EKS Mutfak Akademi’sinde cevap buluyor. Bilgi ve 
uygulamalarla et severleri sevindirecek workshop 3 Aralık Cuma 
günü 19:00-22:00 saatleri arasında yapılacak!

Et Pişirmede Uzmanlaşmak İsteyenlere!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/07607/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0G351/ISTANBUL/tr


ANKARA

Sanat, müzik ve keyfi bir araya getiren Masterpiece 
etkinlikleri, Ankaralılara bu ay oldukça renkli anlar yaşatacak. 
Resim ve müzik ile doyasıya zaman geçirmenize olanak 
sağlayan Masterpiace Ankara Heykel- Antik ile antik 
çağlara uzanan derinlikli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. 
Dünyanın en eski dönemlerinden ilham alarak yapacağınız 
minik antik heykellerle yaratıcılıkta sınırlarınızı 
zorlayabilirsiniz. Tunalı Hilmi’de gerçekleşecek etkinlikte 
heykel sanatının ana tekniklerini öğrenerek heykel 
merakınıza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. 10 Aralık Cuma 
günü gerçekleşecek etkinlik sırasında yapacağınız 
heykellerle evinizde bir antik köşe oluşturabilirsiniz.

Antik Çağlara Uzanan Bir Heykel Yolculuğu 

ANKARA

Ankaralı sanat tutkunlarını tek adreste buluşturan Masterpiece, 26 
Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek Ankara Resim - Londra 
etkinliği ile sizi kış mevsiminin en güzel yaşandığı Londra 
sokaklarına davet ediyor. Resmi müziğin ritmiyle birleştirerek farklı 
bir atmosfer sunan etkinlik sırasında siz de Londra’yı yansıtan 
tablolar yapabilirsiniz. Fırça darbelerinizle gece lambalarının 
aydınlattığı karla kaplı sokaklar arasında dolaşan kırmızı pelerinli bir 
kıza kimlik kazandırabilir, hatta daha ileriye giderek ünlü Big Ben 
saat kulesini bile tablonuza taşıyabilirsiniz. 

Fırça Darbelerinizle Londra Sokaklarında Gezinin

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/01183/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/01115/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ÇOCUKLAR İÇİN
EĞLENCELİ
GÖSTERİLER

İSTANBUL

Roald Dahl’in en sevilen eserlerinden Charlie’nin Çikolata Fabrikası,
4 Aralık Cumartesi günü, Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da 
minik misafirlerini ağırlayacak. Pedagog onaylı müzikli çocuk oyunu 
Charlie’nin Çikolata Fabrikası, dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Willy 
Wonka’nın 5 altın bileti bulan 5 çocuğa daha önce kimsenin görmediği 
fabrikasını gezdirmeye karar vermesiyle başlıyor. Tamamen şans eseri 
biletlerden birini bulan Charlie’nin çikolata fabrikasında diğer talihli 
çocuklarda birlikte yaşadığı serüveni sahneye taşıyarak büyük, küçük 
herkese keyifli anlar yaşatıyor. 

Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda Çikolata Denizinde Yüzün 

İSTANBUL

Aranızda efsane Türk sihirbaz Sermet Erkin’i tanıyanlar var mı? 
80’ler kuşağının çok yakından tanıdığı Sermet Erkin, 4 Aralık 
Cumartesi günü, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 
minikleri şaşırtmayı sürdürecek. Çocuklar, Sermet Erkin İnteraktif 
İllüzyon Gösterisi’nde gözlerini bir an bile sahneden ayıramadan 
sihirlerle dolu bir dünyaya yelken açacak. Minikler sayesinde siz de 
yaşınız el veriyorsa geçmişi yad edebilir ya da bir perinin elinden 
tutarak sihir dünyasıyla tanışabilirsiniz.

Minikler Sihirli Bir Dünyaya Yelken Açacak

https://www.biletix.com/etkinlik/0AI74/ISTANBUL/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0NMAD/ISTANBUL/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0NMAD/ISTANBUL/tr


İSTANBUL

Miniklerin “Pijama giyen at” olarak tanımladığı zebralar, Bahçelievler 
Kültür Merkezi Tiyatro Festivali kapsamında, 18 Aralık Cumartesi günü,
Bir Zebra Müzikali’nde buluşuyor. Müzik, dans ve macera dolu oyun, 
çocuklara suyun yaşamsal önemini aşılıyor. Kharo Çölü'nde, uzun 
çitlerinin ardında yaşayan zebraların susuzluk sorununa çözüm 
arayışlarını konu alan oyunda çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfini 
yaşayacak.

Zebralar Susuzluğa Çözüm Bulabilecek Mi? 

ANKARA

Bremen Orkestrası, 05 Aralık Pazar günü Tiyatro Tempo'da 
çocuklarla buluşuyor. Eşek Kara Dudak, Köpek Kopi, Kedi Gümüş ve 
Horoz Koca İbik, yaşlanmışlar ve artık eskisi gibi hizmet 
edememektedirler. Sahipleri ise onlara sürekli kızar. Zavallı 
hayvanlar, sahiplerinden uzaklara kaçar ve yolculukta birbirleriyle 
karşılaşıp Kara Dudak’ın hırsız sahibinin yanlışlıkla çaldığı müzik 
aletlerini kullanarak müzik yapmaya başlarlar. Yeteneklerini 
keşfeden yeni arkadaşlar, bir sokak festivali yapılacağını duydukları 
Bremen’e yola koyulurlar…

Bremen Orkestrası

ANKARA

Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekmeyi başaran Minyonlar, 18 
Aralık Cumartesi günü, MEB Şura Salonu’na gelecek. Minyonlar Müzikali 
adlı oyunda maceradan maceraya koşan Minyonlar, kitap okumanın, 
çevreyi temiz tutmanın ve düzenli beslenmenin önemini izleyicilere 
aktaracak. Siz de çocuklarınızla oyundaki yerinizi alarak çok sevdiğiniz 
Minyonları sahnede izlemenin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Minyonlar Tiyatro Sahnesinde 

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?
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