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2022’nin bu ilk günlerinde kültür, sanat ve eğlencenin kalbinin attığı, 
hüzünlendirirken eğlendiren, düşündürürken öğreten, tüm renkleri içinde 
barındıran oldukça dolu bir etkinlik ajandasıyla karşınızdayız. Gelin yeni 
yıla ilişkin tüm ümitlerin havada uçuştuğu yılın bu ilk günlerinde, farklı 
kültürlerin ritimleri eşliğinde barış için söylenen türkülere eşlik ederek 
dünyanın geleceğine umut dolu notlar düşelim. Hepimizi 
hüzünlendirirken eğlendiren unutulmaz filmlerle özdeşleşen müziklerle 
duygu turuna çıkalım.

Düş ile gerçeğin, bilim ile ütopyanın iç içe geçtiği, insanlık tarihinin üç bin 
yıl öncesine uzanan bir zaman yolculuğunun büyüsüne kapılıp, zamana 
meydan okuyan sahne performanslarını avuçlarımız kızarıncaya kadar 
alkışlayalım. Hayvan sevgisini ve yardımseverliği buluşturan gösteri ve 
tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızla birlikte çocuk kahkahaları atalım. Haydi 
başlayalım…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SEVGİLİ
İNNOVALILAR,



"Fransız piyano ekolünün mükemmel bir 
temsilcisi" olarak gösterilen Laure 
Favre-Kahn, 14 Ocak Cumartesi akşamı, Sakıp 
Sabancı Müzesi the Seed’de gerçekleşecek 
İstanbul Resitali’nde sahne alacak. 
Uluslararası klasik müzik dünyasında aldığı 
ödüller ve başarılı Chopin yorumunun yanı 
sıra izleyiciyi büyüleyen sahne enerjisi ile 
popülerliğini koruyan ünlü Fransız virtüöz, 
Chopin'e ithaf ettiği ve "Aleve Doğru" adını 
taşıyan 12. albümünü resitalde icra edecek.

Laure Favre-Kahn, Avrupa ağırlıklı olmak üzere 
Asya'dan Amerika'ya uzanan konserleri ve özel 
projeleri ile popülerliğini korumaya devam 
ediyor. Sanatçı, 2013 yazında Avignon 
Festivali'nde sergilediği, “Chopin... Sırlar" isimli 
projesi ile büyük beğeni toplamıştı. Favre-Kahn 
müzik çalışmalarının yanı sıra Filipinli sokak 
çocuklarına yardım eden Caméléon isimli 
cemiyetin "İyilik Elçisi" unvanıyla 2004'ten bu 
yana çeşitli aktivitelerde bulunuyor. Onun bu 
toplumsal fayda odaklı çok yönlü kişiliği de 
eserlerinin evrenselliğini pekiştiriyor.

Gamze Erengönül, Senfonik Orkestra eşliğinde 
unutulmayan film müziklerini seslendirdiği 
“Unutulmayan Film Müzikleri” konserinde sahne 
alacak. 22 Ocak Cumartesi akşamı, KKM Gönül 
Ülkü ve Gazanfer Özcan Tiyatro Sahnesi’nde 
gerçekleşecek konserde hepimizin hafızalarında 
yer edinen filmlerin müzikleri başrol oynayacak.

Konserde ödüllü keman sanatçısı Gamze Erengönül’ün kemanı, hepimizi hüzünlendiren, 
eğlendiren unutulmaz filmlerle özdeşleşen müziklerle duygu turu attıracak. Katıldığı birçok 
ulusal ve uluslararası keman yarışmasından ödüllerle dönen, kemanın duygu dolu ismi 
olarak adlandırılan soliste eşlik eden senfonik orkestra ile büyülü tınılarla dolu bir konser sizi 
bekliyor. Konserde gerçekleşen barkovizyon gösterisiyle kendinizi filmlerin içinde gibi 
hissedeceksiniz. Rengarenk ışıklarla dolu bir sahnede düzenlenen konser programında film 
müziklerinin yanı sıra 19. yüzyılın romantik valsleri ve doyumsuz romantizmini içeren parçalar 
da yer alacak. Kaçırmayın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İ S TA N B U L

İ S TA N B U L

Piyano Ekolünün
Temsilcisi
İstanbul
Resitali’nde! 

Unutulmaz
Filmlerin
Müzikleriyle
Duygu Turu 

KONSERLER
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sahnelerin tozunu attıran ünlü popçu Kenan Doğulu, 28 Ocak Cuma akşamı, Maximum UNIQ 
Hall’de alışılmışın dışında bir sahne performansı sergileyecek. Cenk Erdoğan ve Mehmet 
İkiz’in ortak projesi Lahza’daki özel buluşmada yerini alarak sevilen şarkılarını daha önce hiç 
denemediği bir tarzda yorumlayacak. Ünlü sanatçı, Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile birlikte 
şarkılarını caz trio ezgileriyle müzik severlerle buluşturacak. Kenan Doğulu’nun sahne 
performansının ulaştığı son nokta bu konser ile gözler önüne serilecek. Kaçırmayın deriz!

Eski şarkıları seslendirdiği albümüyle büyük beğeni 
toplayan Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Ocak 
Cumartesi günü, Bostancı Gösteri Merkezi'nde 
sevenleriyle buluşacak. Vokal ve gitarda Kaan 
Boşnak, basgitarda Can Tunaboylu, elektro gitarda 
Engin Sevik ve davulda Can Kalyoncu’nun 
bulunduğu müzik grubu, kendi şarkılarından oluşan 
repertuarıyla müzikseverlere adete müzik ziyafeti 
yaşatacak.

İ S TA N B U L

Kenan Doğulu ile
Sıra Dışı
Konser Deneyimi 

Türkiye çapında verdikleri konserler ile Anadolu’nun farklı kültür ve inanışlarını tanıtarak çok 
farklı kültürleri bir araya getiren Kardeş Türküler, 12 Ocak Çarşamba akşamı, Ankara MEB 
Şura Salonu’nda müzikseverler ile buluşacak. 25 yıldır aralıksız olarak seyirciyle buluşan grup, 
kardeşlik ve kaynaşma ortamı yaratan yönüyle ön yargıların ortadan kaldırılmasına yönelik 
başlattığı hareketi her konserinde giderek genişletiyor. Seslendirdiği Türkçe, Ermenice, 
Arapça, Rumca, Süryanice ve daha birçok dildeki geleneksel türkülerle kardeşlik dayanışması 
yaratıyor. Siz de Anadolu ve çevresinde yaşayan farklı dil ve inançlara sahip halkların 
şarkılarını, kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak, orijinal dilleriyle yorumlayan Kardeş 
Türküler’in konserinde yerinizi alın. Farklı kültürlerinin ritimleri eşliğinde barış için söylenen 
türkülere eşlik ederek dünyanın geleceğine umut dolu notlar düşün!

A N K A R A

Kardeş Türküler
Anadolu’nun
Türkülerini
Barış için
Söyleyecek 

Yüz Yüzeyken
Konuşalım

İ S TA N B U L
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Geçmişten bu yana sahnelerin en sevilen muhteşem üçlüsü MFÖ, unutulmaz şarkılarıyla 29 
Ocak akşamı, Milyon Performance Hall sahnesinde Ankaralılarla hasret giderecek. Aradan 
geçen yıllara rağmen sahne performansından hiçbir şey kaybetmeyen MFÖ, “Ele güne karşı 
yapayalnız” diyerek içinde hüzün saklı şarkısıyla dans ettirip, “Ali Desidero” ile 90’lı yılların 
başına uzanan bir yolculuğa çıkaracak. “Güllerin içinden” şarkısıyla bir dönemin eskimeyen 
yüzü olan grup, her konserinde müzik severlere keyif veren sohbetiyle yine harikalar 
yaratacak. 

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin “Yine de 
Güzeldir Yaşamak” isimli konser show’u ile 29 Ocak 
Cumartesi akşamı, Ankara Congresium’da 
müzikseverlerle buluşacak. Usta sanatçı Erol Evgin, 
“Umutsuzluk bulaşıcıdır. Umut ise dalga dalga yayılır. 
Sanat umut demektir. Bu zorlu günlerde konserler 
herkese umut olsun. Her şeye rağmen Yine de 
Güzeldir Yaşamak” diyerek dört neslin birlikte 
söylediği, anılarımıza fon müziği olmuş altın şarkıları 
ve özel show’uyla eğlendirirken umut aşılayacak.

A N K A R A

A N K A R A

Geçmişin
Eskimeyen Yüzü 

Bir Erol Evgin
Klasiği 
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TİYATRO OYUNLARI
VE GÖSTERİLER

İngiltere’nin en başarılı genç yazarlarından 
Tristan Bernays’ın kaleme aldığı Unutmak adlı 
oyun, sizi başlangıçta sıradan gibi görünen 
ilginç bir hayat hikayesiyle tanıştıracak. Tom 
ve Viv’in tanışma anlarından son anlarına 
kadar beraber geçen hayatlarının hikayesini 
anlatan oyun, 7 Ocak Cuma akşamı, Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatroseverler ile 
buluşacak. 

Hayat hikayeleri oldukça sıradan olan çiftin 
aşık olma, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi 
her ilişkinin olağan aşamalarından geçtikten 
sonra dağılan yaşamlarına tanık olacaksınız. 
Birçok çift gibi iyi günde ve kötü günde bir 
arada olan çiftin normal seyreden hayatlarının 
enkaza dönüşmesini şaşkınlıkla izleyeceksiniz. 
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’in rollerini 
paylaştığı oyun, Türkiye’de ilk kez 
sahneleniyor.

Amerikan tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan 
oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren
Şen Makas, 8 Ocak Cumartesi akşamı, Profilo 
Kültür Merkezi Batı Ana Sahne’ye geliyor. 
Boston’da 1979’dan bu yana aralıksız olarak perde 
açan oyun, aynı zamanda Charlie Chaplin Komedi 
Ödülü alan tek oyun olma özelliğine sahip. 

Dünyanın tüm ülkelerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen, Türkiye’de ilk kez 1997’de 
Tiyatrokare’de sergilenen oyunun sosyal medya kullanımının yoğunlaştırıldığı yeni 
versiyonu, Nedim Saban tarafından yepyeni bir yorumla sahneye geliyor. Seyirciler, bir 
kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık ederken aynı zamanda oyuna 
katılabiliyor. Türkiye’nin sevilen oyuncusu Melek Baykal’ın şen bir kadına hayat verdiği 
oyunda kahkahalar havada uçuşuyor. Seyirciler kuaför salonuna sızan katili oyunculara 
soru sorarak belirlemeye çalışıyor. Bu nedenle seyircinin bakış açısına göre oyunun sonu 
da değişiyor. Bu yönüyle bu oyunu ikinci kez izlemenin olanağı yok. Her gece farklı bir 
oyun sergileniyor. Size de enteresan geldi değil mi? 

İ S TA N B U L

İ S TA N B U L

Her Şey Oldukça
Sıradandı Oysa! 

Guiness Rekorlar
Kitabı’na Giren
Şen Makas’ı
Kaçırmayın! 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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İ S TA N B U L

Gerçek mi
Yalan mı?

Dünya tiyatro edebiyatının baş yapıtlarından 
Yaban Ördeği, 15 Ocak Cumartesi akşamı, 
Tiyatro Pera’da perdelerini açacak. Norveçli 
Henrik İbsen’in baş yapıtı olarak tiyatroya 
uyarlanan oyun, bu zamana kadar çok sayıda 
ülkede farklı uyarlamalarla milyonlarca seyirci 
tarafından izlendi. Nesrin Kazankaya’nın 
uyarlaması ve yönetmenliğinde Türk 
izleyicisiyle buluşan oyun, gerçek ve yalan 
ikilemine dikkat çekerek, 

“Büyük yıkımlara yol açabilecek bir gerçeğin 
peşinden mi gidilmeli, yoksa yaşam bir yalanla 
mı sürdürülmeli?” sorusunun cevabını farklı 
açılardan ele alıyor. Yaban ormanlarının karlarla 
kaplı olduğu, kuzey ışıkları altındaki soğuk bir 
Norveç kasabasında, birbiriyle bağlantılı iki 
ailenin yalan temasıyla çatışması üzerinden 
kurgulanan oyunda, yalanlarla kurgulanmış 
yaşamlar, kutsal aile kavramının nasıl 
paramparça olabileceği, geçmişle hesaplaşma 
ve ihanet olguları sorgulanıyor. 

Issız Adam filmindeki performansıyla iyi bir çıkış 
yakalayan Melis Birkan ile ödüllü tiyatro oyuncusu 
Caner Cindoruk’un aynı sahneyi paylaştığı Yeni Bir 
Şarkı oyunu 19 Ocak Çarşamba akşamı, Trump 
Sahne’de tiyatroseverler ile buluşacak. Marguerite 
Duras’ın kaleme aldığı, uzun bir evlilik ilişkisinden 
sonra ayrılan çiftin 4 yıl sonra buluşmasını ve 
yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen 
oyun, modern klasikler arasında yer alıyor. Bir 
kadının biten bir evliliğin ardından özgürleşme 
hareketinden güçlü izler taşıyan oyunda aynı 
zamanda bir kadının kendi öz benliğini keşfetme 
sürecine tanık olacaksınız. 

İ S TA N B U L

Bir Kadının Kendi
Öz Benliğini
Keşfetme
Hikayesi

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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İ S TA N B U L

Hayaller Satışa
Çıkarılabilir mi?

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kadınlara ilişkin ezberlenmiş söylemlere ayna 
tutan Hayal Satıcısı adlı oyun, 21 Ocak Pazartesi akşamı, Moda Sahnesi’nde izleyiciyle 
buluşacak. Hayattaki beklentilerin ona ulaşma çabasıyla birlikte inancı da beraberinde 
getirdiğini anlatan oyun, iki yaşam arasında sıkışıp kalan bir kadının hikayesinin peşinden 
gidiyor. İçinde bulunduğu cendereden çıkamayan kadının ne istediğini bilerek bilinçli 
adımlarla inancı ve gücü arayışını anlatıyor. Hayallerin satışa çıkamayacak kadar pahalı 
olduğunu bir de sahneden izleyin!

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu efsanesi TROYA’yı 
izlemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler 
duyduk duymadık demeyin! Ana yurdundan üç bin 
yıl sonra Anadolu Ateşi’nin ritimleri ile yeniden 
hayat bulan sanat tarihinin ölümsüz eseri TROYA, 
26 Ocak Çarşamba akşamı, Congresium Ankara’da 
muhteşem bir gösteriyle izleyici karşısına çıkacak. 
Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın 
yaptığı oyun, 120 kişilik dev dansçı kadrosuyla sizi 
3 bin yıl öncesine uzanan görkemli bir zaman 
yolculuğuna çıkaracak. Sanatseverleri düş ile 
gerçeğin, bilim ile ütopyanın iç içe geçtiği insanlık 
tarihinin en eski ve en bilindik öykülerinden biriyle 
buluşturan bu efsanevi oyunun bir parçası 
olabilmek için hızlı davranın. Kapalı gişe oynanan 
oyunun biletleri hızla tükeniyor!

A N K A R A

3 Bin Yıl Öncesine
Gitmeye
Hazır Mısınız?

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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A N K A R A

Çanlar Kimin
İçin Çalıyor?

Ernest Hemingway’in ölümsüz eseri Çanlar Kimin İçin Çalıyor, 9 Ocak Pazar akşamı, 
Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda Ankaralılarla buluşacak. 1939 yılında 
gerçekleşen İspanya iç savaşını konu alan oyun, oyunun baş karakteri olan Roberto ile Ernest 
Hemingway’i sahneye getiriyor. İspanya iç savaşında Franko rejimine karşı dağlarda savaşan 
gerillaların dillere destan mücadelesine tanık olacağınız oyunda ölüm, korku, aşk, idealler, 
sevinç gibi tüm unsurlar savaş atmosferinin gözünden aktarılıyor. Hayatın birbiriyle zıt 
unsurlarının iç içe geçen, hayatı besleyen yönü gerçekçi bir yaklaşımla ele alınıyor. Bu 
oyundan çıkarılacak çok ders var, bizden söylemesi!

Tiyatro Bal Porsuğu tarafından sahnelenen Bülent 
Beyin Hikayesi, henüz bilim insanları tarafından da 
tam olarak keşfedilemeyen sırlarla dolu beynimizin 
içine giriyor. Beynimizin bizi yönetirken 
yaşadıklarını, diğer organlarla olan iletişimini 
sahneye taşıyor. Beyin karakterine, Bülent Emrah 
Parlak’ın hayat verdiği tiyatro oyunu, “Beynimiz 
insan olsaydı nasıl olurdu?” sorusuna Parlak’ın 
muhteşem performansıyla yanıt veriyor.

Beynimiz İnsan
Olsaydı Nasıl
Biri Olurdu?

A N K A R A

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Burcu Biricik, Barış Arduç, Sarp Apak, Şahin Irmak, Ersin Korkut, Onur Buldu, Uğur Bilgin, 
Necip Memili, Melis Birkan, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Erdem Baş ve Murat Eken’in dijital 
konuk oyuncu olarak diğer organları canlandırdığı oyun, barkovizyon teknolojisiyle 
tiyatronun iç içe geçtiği bir sahneleme tekniğiyle de seyircide müthiş etkiler yaratıyor. 
Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu Halk Jürisi üyeleri tarafından 2018-2019 tiyatro 
sezonunda “Özgün Yeni Oyun” kategorisinde ödüllendirilen Bülent Beyin Hikayesi, 16 Ocak 
Pazar akşamı, Ankara’da MEB Şura Salonu’nda perdelerini açacak. 
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SANAT VE KİŞİSEL EĞİTİM
ETKİNLİKLERİ

Ömer Kurtuluş Müzik Akademisi, altı farklı 
medeniyetin müziklerini Dünya Müzikleri 
Atölyesi’nde bir araya getiriyor. İki farklı 
kategori halinde tarihsel, teorik, dinleme ve 
uygulama temellerinde hazırlanan atölyede 
Asya, Grek, Hint, Afrika, Batı ve Orta Doğu 
medeniyetlerinin müziklerinin etnomüzikolojik 
ve tarihsel gelişimini öğrenerek, tüm 
enstrümanlarını tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

Bu medeniyetlerin müzikal dillerini, 
melodik-armonik-ritmik açılardan nota bilgisi 
gerektirmeyen sade ve anlaşılır yollarla 
kavrayabilir, üstelik analiz edebilecek güce bile 
kavuşabilirsiniz. 9 Ocak Pazar günü, 
İstanbul’da Güzidem Köşkü’nde gerçekleşecek 
etkinlikte katılımcılarla birlikte şarkı söylemenin 
tadına varacaksınız!

Bıçak kullanma ve kesme tekniklerinden farklı lezzet 
reçetelerine uzanan oldukça geniş bir perspektif 
sunan Tarifname Temel Aşçılık eğitiminde mutfakta 
merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz. 
11 Ocak Salı günü, EKS Mutfak Akademisi’nde 
başlayan ve 8 hafta süren etkinlikte, adım adım 
ilerleyerek kendi mutfağınızın uzmanı olabilirsiniz. 

Siz de lezzetli yemekler yaparak ailenizi ve arkadaşlarınızı şaşırtmaya niyetliyseniz bu eğitim 
tam size göre! Tavuk ve kırmızı et pişirme metotlarından, deniz ürünleri hazırlama 
tekniklerine, makarna ve sos yapımından, tane tane pilav pişirmenin ip uçlarına kadar tüm 
mutfak şifreleri bu eğitimle elinize geçecek.

İ S TA N B U L

İ S TA N B U L

Dünya Müzikleri
Atölyesi’nde Farklı
Medeniyetlerin
Müziklerini
Keşfedin 

Kendi Mutfağınızın
Uzmanı Olmaya
Ne Dersiniz? 
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Mutlu ve Huzurlu
Yaşamın Şifreleri 

Oyunculuğunun yanı sıra iyi yaşama kılavuzluk eden renkli karakteriyle de takipçi sayısını 
artıran Betül Arım ile yeni yıla harika bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Yaşam sanatı mimarı 
Betül Arım, 15 Ocak Cumartesi akşamı, THINK House’da gerçekleşecek Betül Arım’la 
Yaşama Sanatı Semineri’nde mutlu ve huzurlu yaşamın şifrelerini paylaşacak. “Başkalarının 
problemli düşüncelerinden nasıl kurtulabiliriz?, Nasıl a�ederiz?, Kendini yaşama cesaretine 
nasıl sahip olabiliriz?, Korku, endişe ve kaygı seviyemizi nasıl kontrol edebiliriz?, Hangi 
egzersizler ruhumuza ve bedenimize iyi gelir?, Kendimize sessiz zamanlar ayırmak neden 
önemlidir?” gibi yaşamın anahtarını sunan soruların cevaplarını bu etkinlikte bulabilirsiniz. 

Gerçek bir kahve tutkunuysanız bu tutkunuzu 
uzmanlığa dönüştürmeye ne dersiniz? 19 Ocak 
Çarşamba günü, USLA’da (Uluslararası Servis ve 
lezzet Akademisi) gerçekleşecek Temel Seviye 
Barista Eğitimi ile SCA Sertifikalı bir barista unvanı 
kazanabilirsiniz. SCA eğitiminde yetkili uzmanlar 
tarafından verilen eğitim ile profesyonel bir kimlik 
kazanabilirsiniz. Nitelikli Kahve Birliği (Speciality 
Co�ee Association – SCA)‘nın kalitesi ve dürüst 
ticaret ilkeleri doğrultusunda, en iyi standartlarda 
teorik ve uygulamalı olarak eğitim veren USLA, 
farklı seviyelere ayırdığı barista eğitimleriyle 
gerçek kahve tutkunlarının bu alanda yetkinlik 
kazanmalarına olanak sağlıyor.

Gerçek Kahve
Tutkunları
Toplanın! 

İ S TA N B U L
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Beyaz Balerinin
Saflığı ve Hüznünü
Tablonuza Yansıtın 

Sanat, müzik ve keyfi bir araya getiren Masterpiece 
etkinlikleri, bu ay beyaz balerinin bir kuğu misali 
sahnede süzülüşüne projeksiyon tutacak. Bir resim 
kursunun aksine resim ve müzik ile doyasıya zaman 
geçirmenize olanak sağlayan Masterpiece Ankara 
Resim- Beyaz Balerin ile hayalinizde canlandırdığınız bir 
balerinin yağlı boya tablo yapabilirsiniz. Tunalı Hilmi’de 
gerçekleşecek etkinlikte ressamların vereceği 
tekniklerle sadece birkaç saat içinde harika bir yağlı 
boya tablo yaratabileceğinize emin olabilirsiniz. 16 Ocak 
Pazar günü, Masterpiece Ankara’da gerçekleşecek 
etkinlikte hüzün ve saflığı aynı anda yansıtan beyaz 
balerinin zarafetini tablonuza kazandırabilirsiniz.

Masterpiece etkinlikleri, bu ay Ankara’da farklı 
konseptlerde düzenleyeceği etkinliklerle sıra dışı 
yolculuğuna yeni bir boyut getirecek. 26 Ocak 
Çarşamba günü, Masterpiece Ankara’da 
gerçekleşecek Büyülü Ay etkinliğinde ayın 
gecenin sessizliğini delen oyun bozan yönünü 
ortaya çıkarılacak. Ankara Tunalı Hilmi’de 
düzenlenecek etkinlikte ayın farklı evrelerinin 
izdüşümünü fırça darbelerinizle 
şekillendirebilirsiniz.

A N K A R A

Büyülü Ayın Farklı
İzdüşümlerini
Tablonuza Yansıtın 

A N K A R A
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ÇOCUKLAR İÇİN
EĞLENCELİ GÖSTERİLER

Sirkte çalışan dört farklı kedi türünün 
yaşadıkları sıkıntılar yüzünden sirkten ayrılıp 
kendilerine yeni bir yaşam kurma arayışını 
anlatan Sirk Kedileri oyunu, 8 Ocak 
Cumartesi akşamı, Profilo Kültür Merkezi Batı 
Alternatif Sahne’de minik misafirlerini 
ağırlayacak. 

Sirkin sahibinin bu kedileri hiç önemsemeden 
para kazanma çabası nedeniyle çareyi 
kaçmakta bulan kedilerin oyunun diğer 
kahramanları arasında yer alan aslan, kaplan, 
çita ile bir müzik grubu kurarak yeni bir 
serüvene başlamalarıyla şekillenen oyunda 
Bremen Mızıkacıları da misafir oyuncu 
kadrosunda yer alıyor. Açgözlülüğün verdiği 
zararların anlatıldığı, yardımlaşmanın önemine 
dikkat çekildiği oyunun çocuklara hayvan 
sevgisi aşılanması açısından da kazanımları 
hayli büyük!

Wise Akademi tarafından çocukların psikososyal 
gelişim evreleri gözetilerek yazılan oyunlar ve 
tamamlayıcı oyun sonrası atölyelerden oluşan 
psikoeğitim serisinde yer alan Çinyo ile Markonyo 
oyunu, 8 Ocak Cumartesi akşamı, Maximum Uniq 
Lounge’da ebeveynleri ve çocukları buluşturacak. 

Serinin ilk oyunu olan Çinyo ile Markonyo’da çocuklar aileleriyle hayal kurmanın gücünü 
keşfedecek. Çocukların hayalleriyle ebeveynlerin onlar için kurduğu hayallerin kesişim ve 
ayrışım noktaları bu oyunda komediye dönüşecek. İplerinden kurtulmak isteyen bir kukla 
olan Çinyo ile onun için her şeyin iyi olmasını isteyen ustası Markonyo’nun hikayesini 
anlatan oyunda Markonyo’nun aşırı koruyucu yaklaşımı karşısında ebeveynler sahnede 
kendilerini görecek. Aşırı koruyucu tutumlarının çocuklarının hayal dünyalarında ve 
gelişimlerinde yarattıklarıyla yüz yüze gelecekler!

İ S TA N B U L

Sirk Kedileri Yeni
Yaşamlarını
Kurabilecek Mi? 

Ebeveynler ve
Çocuklarının Hayal
Dünyalarının
Kesişim Noktaları 

İ S TA N B U L
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İ S TA N B U L

Bir Pamuk
Dede Masalı 

Doğayı, hayvanları seven iki meraklı arkadaş olan Akıllı Bıdık ve Şakacı Miki lakaplı çocukların 
sokakta sevecek hayvan bulamayınca gizlice bir sirke girmeleriyle başlayan serüvenlerini 
anlatan Pamuk Dede Masalı’nı çocuklar soluksuz izleyecek. 15 Ocak tarihinde Trump Sahne’de 
sergilenecek oyunda çocuklar, hayvan sevgisini derinden hissedecek. İyi bir ekip olmanın 
önemine dikkat çekilen oyun ile çocuklar arkadaşlık bağlarını güçlendirecek. Kendi sosyal 
çevrelerinde eğlenceli etkinlikler yapabilmenin sırlarını öğrenerek hayatlarına yeni bakış açıları 
kazandıracaklar. 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 100 Temel Eser 
arasında yer alan dünyaca ünlü yazar Charles 
Dickens’in unutulmaz eseri Oliver Twist, pedagog 
onaylı uyarlaması ile tiyatro sahnesine geliyor. 15 
Ocak tarihinde, Cevahir Sahne’de perdelerini açan 
oyunda çocuklar, kimsesiz dünyaya gelen ve 
yetimhanede yetişen zavallı Oliver’in daha fazla 
yemek isteme cesaretini gösterdiği için 
cezalandırılmasıyla başlayan dramatik serüvenine 
kapılacak. Büyük zorluklardan kurtulmak için akıl 
almaz fikirler geliştiren Oliver’ın sürprizlerle dolu 
hikayesinde mutlu sona ulaşmasını avuçları 
kızarıncaya kadar alkışlayacaklar.

İ S TA N B U L

Oliver Twist’in
Hikayesi 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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A N K A R A

Fareli Köyün
Kavalcısının 
Yaptığı İşe Bak! 

Bilal Aydoğdu'nun yönettiği Fareli Köyün Kavalcısı oyunu, 8 Ocak tarihinde, Yenimahalle 
Belediyesi 4 mevsim Tiyatro Salonu’nda minikler için perdelerini açacak. Kasabayı basan 
fareleri, belli bir ödül karşılığı temizlemek üzere anlaşan kavalcının işi yerine getirdikten sonra 
ödülünü alamamasının verdiği kızgınlıkla büyülü yeteneğiyle fareleri örgütleyişiyle başlayan 
oyun, çocukları bambaşka bir serüvenle tanıştıracak. Çocukları kullanarak kasaba halkına ders 
vermek isteyen kavalcı acaba bu amacına ulaşacak mı? Çocuklarının kaybolduğunu sanan 
aileler kavalcının onlara vermek istediği dersi anlayabilecekler mi? Bu soruların cevabını 
bulabilmek için bir an önce yerinizi ayırtın!

Yurt dışında izleyici rekorları kıran, Heidi ve 
Arkadaşları, 22 Ocak tarihinde, Ankara MEB Şura 
Salonu’na geliyor. Siz de çocuklarınızla birlikte bu 
etkinlikteki yerinizi alarak çocukluk anılarınızı 
tazeleyebilirsiniz. Arkadaşlığı, yardımseverliği, birlik 
ve beraberlikle her şeyin üstesinden 
gelinebileceğini konu alan, müzikal tarzıyla hem 
eğlendiren hem de öğreten Heidi’nin maceralarını 
konu alan bu oyunda, çocuklarınızla birlikte keyifli 
vakit geçirebilirsiniz. Heidi’ye 
Arı Maya, Viki ve Lili’nin eşlik ettiği oyunda 
çocuklar, yardımseverliğin yaşamdaki öneminin 
farkına varacak.

A N K A R A

Heidi ve
Arkadaşlarıyla
Muhteşem Buluşma 

A N K A R A

Z Takımı
Operasyona
Hazır! 

Bir Eda Tiyatrosu Bulut Organizasyon, TRT Çocuk lisanslı müzikal tiyatro gösterisi Z Takımı- Su 
Korucuları'nı 16 Ocak tarihinde, Ankara’daki Panora Sanat Merkezi’ne getiriyor. Takım halinde 
hareket etmenin ekip yönetiminin önemini çocuklara aktaran oyun, yarattığı sinerjiyle çocuklara 
dayanışma ve paylaşım kültürü aşılayacak. Analitik düşünme yeteneği kazandıran bu oyunun 
çocuklarınız üzerindeki etkilerini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?
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