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Sevgili
İnnovalılar,
Kışın son günlerinde baharın neşe dolu renklerini ve enerjisini 
hissettiren etkinliklerle ilkbahara şimdiden “Merhaba” demeye ne 
dersiniz? Gelin bu ay %100 akustik ritimlerle iyi ve sakin müzikler 
eşliğinde mest olurken, rock ve türkü ezgileri mozaiği ile Anadolu 
topraklarını arşınlayalım. Mahşer-i Cümbüş ile yorgunluklarımıza veda 
ederken, hayatımızı yöneten sırların sırtımıza yüklediklerini sorgulayıp, 
Samanyolu’ndaki yıldızımızı aramaya çıkalım. Efsanevi tiyatro oyunu 
Lüküs Hayat’ın geçtiği “Şişli’de Bir Apartıman” da farklı rollere bürünüp, 
geleneksel Türk tiyatrosunun tarihine uzanalım. Hayvanların gözünden 
küresel iklim değişikliğine dikkat çeken serüvenlere atılıp, bir yelkenliye 
atlayıp derin sulara dalalım. Haydi başlayalım…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Konserler

KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesinde 
düzenlenen %100 Akustik serisi, 
İstanbulluları iyi ve sakin müzikle mest 
etmeye devam ediyor. Feridun Düzağaç 
ve Hüsnü Arkan %100 akustik şarkılarıyla 
4 Mart Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik 
Park’ta sahne alacak. Duygulara tercüman 
olan besteleriyle rock müziğin eskimeyen 
isimlerinden Feridun Düzağaç’ın 
KüçükÇiftlik Park kış sahnesinde vereceği 
konserde Alev Alev, F.D., Lavinia gibi 
klasikleşen şarkılarını seslendirecek.

Konserin açılışını ise, Türk müziğinin en 
özgün ve önemli seslerinden müzisyen, 
besteci ve yazar Hüsnü Arkan yapacak. 
Solo albümlerinin yanı sıra teklilerini de 
müzikseverlerle buluşturmaya devam 
eden Hüsnü Arkan, KüçükÇiftlik Park’ta
en sevilen eski ve yeni şarkılarının akustik 
versiyonlarından oluşan bir seçki 
seslendirecek. Akustik ritimlerle dolu bu 
muhteşem konseri kaçırmayın!

İstanbul

Feridun Düzağaç ve Hüsnü Arkan
%100 Akustik Şarkılarıyla KüçükÇiftlik Park’ta! 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1AE19/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1AE19/TURKIYE/tr


Berlin Piyanolu Quartet, 9 Mart 
Çarşamba akşamı, CRR Konser 
Salonu'nda klasik müzik tutkunlarına 
müzik şöleni sunacak. Kemanda Luis 
Esnaola, viyolada Matthew Hunter 
viyolonselde Knut Weber, piyanoda 
Markus Groh’un yer aldığı Berlin Piyanolu 
Quartet, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 
oda müziği topluluğu olarak eskimeyen 
eserleri klasik müzik tutkunlarıyla 
buluşturacak. 

İstanbul

Berlin Piyanolu Quartet ile
Klasik Müzik Keyfi 

Anadolu Rock müziğin mihenk 
taşlarından Cahit Berkay ve bağlama 
ustası Cengiz Özkan ilk kez İş Sanat 
sahnesinde bir araya gelecek. 11 Mart 
Cumartesi akşamı, İş Sanat’ın İş Kuleleri 
Sahnesi’nde verecekleri konser ile 
Anadolu Rock ile türkü ezgileri birbirine 
karışacak. Elif Buse Doğan’ın da konuk 
sanatçı olarak katılacağı konserde, 
Anadolu topraklarında yetişen ozanların 
eserleri seslendirilecek. 

İstanbul

Anadolu Rock ve Türkü
Ezgileri Mozaiği 

İstanbul Resitalleri'nin yeni sezonu yıldız 
ve usta şampiyonlarla dolu! Sakıp Sabancı 
Müzesi The Seed'de başlayan program, 
Haziran ayına kadar sürecek. İstanbul 
Resitalleri, 18 Mart Cuma akşamı, BBC 
Music Magazine'nin "Kanında müzik var!" 
diye tanımladığı Japon piyanist Momo 
Kodama’ya ev sahipliği yapacak. 
Dünyanın en iyi orkestraları ve gözde 
festivallerinin aranan piyanistleri arasında 
yer alan bu olağanüstü yetenek, 
performansıyla bir kez daha göz 
dolduracak. 

İstanbul

İstanbul Resitalleri’nde
"Şampiyonlar Sezonu" Başladı 

Valse adlı parçası ile gönüllerde taht 
kuran genç piyanist Evgeny Grinko, 18 
Mart Cuma akşamı, Maximum Uniq 
Hall’da sanatseverlerle buluşacak. 
Konserlerinde piyano dışında gitarda ve 
davuldaki ustalığını da sergileyen Evgeny 
Grinko, geniş bir keman ailesi ve beş 
akordeoncu müzisyen ile sahne alacak. 
Evgeny Grinko’nun çok yönlü yeteneğini 
keşfetmek ve doyumsuz müzik keyfi için 
bu konseri kaçırmayın!

İstanbul

Evgeny Grinko ile Doyumsuz
Müzik Keyfi 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1CR26/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1IEAC/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1IEAC/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1JI03/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1JI03/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/15A3J/TURKIYE/tr


Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Osman Hamdi Bey ile İtalyan ressam Fausto 
Zonaro’nun izinden giderek İstanbul müziği eşliğinde bir zaman yolculuğuna çıkmaya ne 
dersiniz? CRR Türk Müziği Topluluğu, 22 Mart Salı akşamı, CRR Konser Salonu’nda 
gerçekleşecek Osman Hamdi Bey ve Fauosto Zonaro'nun İstanbul'una Müzikler konseriyle 
İstanbul’un bir dönemini müziğin ritmiyle anlatacak. İstanbul manzaralarını portrelerine 
işleyen bu iki ressamın yaşadığı dönemlerde müzikte yaşanan değişimleri ortaya koyan bu 
sıra dışı konser deneyimiyle İstanbul’u oturduğunuz yerden seyre dalabilirsiniz. 

İstanbul

Osman Hamdi Bey ile Fausto Zonaro’nun İzinden
İstanbul Melodileri 

Bu ay Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde 
Dünya Kadınlar Günü konserine 
davetlisiniz. Hacettepe Üniversitesi 
Ankara Devlet Konservatuvarı ve Anadolu 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 
doktora eğitimlerini tamamlamak üzere 
olan Soprano Funda Yazıksız ve piyanist 
Ayça Yılmaz’ın sahne alacağı konser, 5 
Mart Cumartesi günü, saat 18.00’de 
Ankara Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde 
gerçekleşecek. Opera literatürünün seçkin 
eserlerinden oluşan aryalar ve piyanist 
Ayça Yılmaz’ın solosu ile başlayan 
konserimiz, Napoliten şarkıları ile 
muhteşem bir final yapacak.

Ankara

Dünya Kadınlar Günü’ne Özel
Aryalarla Dolu Bir Konsere
Ne Dersiniz? Enerjisiyle sahnelerin aranılan ismi haline 

dönüşen Kenan Doğulu, 5 Mart 
Cumartesi akşamı, Congresium 
Ankara’da sahne alacak. Performansıyla 
sahnelerin tozunu attıran ünlü sanatçı, en 
sevilen şarkılarını farklı tarzlarda 
yorumlayacak. Kenan Doğulu’nun sahne 
performansının ulaştığı son noktayı 
merak edenler ve sevilen şarkılarıyla 
enerji depolamak isteyenler bu konseri 
kaçırmayın!

Ankara

Kenan Doğulu ile Enerji
Depolayın! 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1CR34/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1ZE03/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1L642/TURKIYE/tr
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2008 yılında İstanbul’da kurulan sıra dışı müzik grubu Büyük Ev Ablukada, 20 Mart akşamı 
MEB Şura Salonu Ankara sahnesinde muhteşem bir konser verecek. Adını Turgut Uyar'ın 
"Büyük Ev Ablukada" şiirinden alan grup, alternatif müziğin en yeni temsilcilerinden biri 
olarak müziğin dünyadan tüm galaksiye uzanan evrensel yönünü gözler önüne serecek. 
Tarzıyla çok sayıda müzisyene ilham olan grubun sıra dışı ritimleriyle huzur bulurken, 
hayata farklı pencerelerden bakacağınızdan emin olabilirsiniz.

Ankara

Büyük Ev Ablukada ile Alternatif Müziğin Tadına Varın

Rock müziğinin sıra dışı oluşumlarından biri olan Mor ve Ötesi, 26 Mart Cumartesi 
akşamı, Congresium Ankara’da sevenleriyle buluşacak. Parçalarıyla rock müziğinde yeni 
bir açılım yaratan grup, 20 yıldan bu yana kendi albümleri ve çok değerli sanatçıların 
albümlerine yaptıkları katkılarla dinleyenlerden tam not almayı başardı. Onno Tunç 
Şarkıları albümü için 1945'i, Murathan Mungan şarkılarının yeniden yorumlarından 
oluşan Söz Vermiş Şarkılar albümünde Telli Telli'yi, Bülent Ortaçgil için söylenen 
şarkılarından oluşan Şarkılar Bir Oyundur'da Sen Varsın'ı yorumlayan grup, 2008 yılında 
ise Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye'yi Deli adlı parçayla temsil etti. Grup, Ankara 
konserinde bu parçalar başta olmak üzere en çok sevilen şarkılarından oluşan bir seçki 
sunacak. 

Ankara

Mor ve Ötesi Seçkisine Ne Dersiniz? 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/13Y48/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1L669/TURKIYE/tr


Tiyatro
Oyunları ve
Gösteriler

Issız Adam filminin başrol oyuncularından Cemal Hünal, yönettiği Patron 
oyunuyla 4 Mart Cuma akşamı, Kats Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak. Bir 
mafya lideri için çalışan iki kafadarın yanlışlıklar üzerine kurulu olan hikayesini 
konu alan oyun, Cemal Hünal’ın oyunculuktaki ustalığının yanı sıra yönetmenlik 
yeteneğini de ortaya çıkarıyor. İki kafadarın patronlarının ölüm talimatı verdiği kişi 
yerine yanlış kişiyi öldürmeleriyle başlayan yanlışlıklar serüveniyle haftanın tüm 
yorgunluğuna veda etmeye hazırlanın!

İstanbul

Issız Adam’ı Bir de Sahneden İzleyin 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1HB14/TURKIYE/tr


Türkiye’de modern doğaçlama 
tiyatrosunun öncüsü 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, 5 
Mart Cumartesi günü, saat 17.00’de 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. Enerji ve mutluluk 
depolamak istiyorsanız bu oyun tam size 
göre. Kaçırmayın!

İstanbul

Mahşer-i Cümbüş ile
Yorgunluklara Veda Edin! 

Cesar Ödüllü Alexandre De La Patelliere & 
Matthieu Delaporte' nin yazdığı Le 
Prenom, Hilal Arslangiray Kazanbal'ın Sır 
adlı samimi uyarlamasıyla 
tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Ulusal 
ve uluslararası ödüllere sahip Tayanç 
Ayaydın, Emel Çölgeçen, Anıl Çelik, Tolga 
Güleç ve Şeyma Gökçe Cengiz’i bir araya 
getiren bu tek perdelik oyuna Pinhani’nin 
benzersiz şarkıları eşlik ediyor. İnsan 
hayatını yöneten sırlara çok iyi tanıdığını 
sanan insanlar üzerinden değinen, 
samimi, gerçekçi, esprili ve sürükleyici bir 
akışa sahip olan Sır adlı oyun, 6 Mart 
Pazar günü, saat 18.00’de, Fişekhane Ana 
Sahne’de perdelerini açacak. Sıradan bir 
aile yemeğinde gelişen sıra dışı olaylar, 
zamansız ortaya saçılan itiraflar üzerine 
kurulu olan oyun, “Hayatımızı yöneten 
sırlar zamanla kişilerin içlerinde 
biriktirdikleriyle ortaya çıkarsa ne olur?” 
sorusunun yanıtını veriyor. 

İstanbul

Hayatımızı Yöneten Sırlar
Ortaya Çıkarsa Ne Olur? 

Fırtınalı bir gecede ayrılma aşamasına 
gelen bir karı kocanın mahsur kaldıkları 
otel odasında yaşadıklarını konu alan 
Kusurlu Fırtına adlı tiyatro oyunu, 13 Mart 
Pazar akşamı Torium Sahne’ye gelecek. 
Otelde sizi bekleyen gizemli ve komik 
olayların tek sorumlusunun fırtına 
olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! 
“İlişkilerimizde tercihlerimiz mi etkili 
yoksa başımıza gelen her şey kader mi?” 
ayrımına farklı bir pencereden bakan 
oyunu izlerken hayatınızı 
sorgulayacağınızdan emin olabilirsiniz.

İstanbul

Tercih mi Kader mi? 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1LW49/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1BQ31/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1AY25/TURKIYE/tr


Ünlü komedyenler Cem Davran ve Hakan Gerçek’in okul yıllarından bu yana uzanan 
dostlukları Samanyolu'nu Bilir Misiniz? adlı oyunla tiyatro sahnesine taşınıyor. 9 Mart 
Çarşamba akşamı, Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahnesinde perdelerini açacak oyun, 
savaş esnasında kimliğini yitiren iki adamı konu alıyor. Bu iki adamın aktörlükle başlayan 
hayat hikâyesini asabiyeci olarak sürdüren bir doktorun, kendi yıldızına doğru 
yolculuğunu anlatan oyun, adını buluşma yeri olan Samanyolu’ndan alıyor. “Yıldızlarımız 
ancak biz onları fark ettiğimizde parlar” mesajını veren oyunda iki özgür ruhun zamansız 
masalına tanıklık edeceksiniz. Kim bilir belki siz de yıldızınızı fark eder ve Samanyolu’na 
doğru yola koyulursunuz…  

Ankara

Samanyolu'nu Nasıl Bilirsiniz? 

Ankara

Oğuz Atay’ın Hikayeleri Tiyatro Sahnesinde 

Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı eserindeki Demiryolu Hikayecileri, Unutulan ve 
Beyaz Mantolu Adam öyküleri, Yiğit Sertdemir’in uyarlamasıyla tiyatro sahnesinde 
buluşuyor. Terk edilmiş bir demiryolu istasyonunda, seyyar hikaye satıcılığı yapan üç 
kişinin hikayesini; geriye kalan son kişinin ağzından seyirciye aktaran Demiryolu 
Hikayecileri adlı oyuna Unutulan ve Beyaz Mantolu adam hikayeleri de eşlik ediyor. Türk 
edebiyatının bu üç önemli öyküsünü işleyen oyun, Oğuz Atay'ın edebi zekası ve ironik 
diliyle okuyucusuyla kurduğu yalın ilişkiyi seyirciyle buluşturuyor. 4 Mart Cuma akşamı, 
Ankara’da Tatbikat Sahnesi’nde perdelerini açacak oyun ile farklı yaşamlara uzanan bir 
yolculuğa çıkacaksınız!

Ankara

Lüküs Hayat’a Üçüncü Gözden Bakın! 

Türk tiyatrosunun en önemli eserleri arasında yer alan 
Lüküs Hayatın geçmişi, Şişli’de Bir Apartıman adlı 
oyunuyla sahneye taşınıyor. Arda Aydın’ın yazıp 
yönettiği oyun, Lüküs Hayat’ın 1930’lardan günümüze 
uzanan hikayesini anlatıyor. 1930’lardan başlayıp Şehir 
Tiyatroları‘nı yeniden ayağa kaldıran oyun olarak 
tekrar sahnelendiği 1985’e ve son sahnelendiği 2013 
yılına kadar geçen sürecin minik, komik detayları ve 
bu detayların aralarına sıkıştırılmış, hepimizin bildiği 
Lüküs Hayat melodilerini bu oyunda bulacaksınız. 4 
Mart Cuma akşamı, Ankara’da Musa Göçmen Senfoni 
Orkestrası Konser Salonu’nda sergilenecek oyunda 
Lüküs Hayat’a 3. gözden bakmanın ayrıcalığını 
yaşayacaksınız. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1CDV5/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1BEK3/TURKIYE/tr
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Günümüz teknolojisinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini, aşkı, sosyal hayatı ve güven 
kelimesinin anlamını tekrardan düşündüren Oyun, 5 Mart Cumartesi akşamı, Ankara MEB 
Şura Salonu’nda Ankaralılarla buluşacak. Borsa brokeri aynı zamanda ketum bir bitcoin 
zengini olan Metin’in arkadaşı Sezen ile bir kafede çekilen fotoğrafının Instagram’da 
paylaşılmasıyla arapsaçına dönüşen hayatını konu alan oyun, teknolojinin hayatımızdaki 
rolünün altını çiziyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin sadece birkaç saat içerisinde 
hayatımızı altüst edebileceğini bize örnekleriyle sunuyor. 

Ankara

Teknoloji Yaşamı Arapsaçına Dönüştürebilir Mi? 

Ankara

Tiyatro Sahnesine Oyuncuların Gözünden Bakın 

Oyun içinde oyun kurgusuna sahip bir oyuna ne dersiniz? H.İrfan Buzcu tarafından 
sahneye uyarlanan Oyuna Geldim, tiyatro oyuncularının oyundan bağımsız olarak 
yaşadıkları duygu değişimlerini seyirciye aktarıyor. Tiyatronun seyircilerin yalnızca 3 
saatlerini geçirdikleri bir toplantı yeri olmadığını, oyuncuların bu 3 saat için ömürlerini 
sanata adadıklarını gösteren oyun “Tiyatroculuk bir meslek değil, dünyanın her yerinde 
bir imandır” mesajı veriyor. 29 Mart Salı akşamı, Ankara Çankaya Sahne & Kulis Sanat’ta 
sahnelenecek oyunda, sahnenin bütün ömürlerini sanatın cezbesi içinde geçiren 
sanatkarlar için bir mabet olduğunu göreceksiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Sanat ve
Kişisel Gelişim
Etkinlikleri

Sanat, müzik ve keyfi bir araya getiren Masterpiece etkinlikleri, bu ay heykel 
sanatının inceliklerine ışık tutacak. Bir resim kursunun aksine resim ve müzik ile 
doyasıya zaman geçirmenize olanak sağlayan Masterpiece Maslak Heykel- 
Blossom ile sizi bile şaşırtacak ustalıkta heykellere imza atabilirsiniz. 5 Mart 
Cumartesi günü, Masterpiece Maslak İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte 
heykeltıraşların kılavuzluğunda arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz kusursuz 
heykeller yapabilirsiniz. 

İstanbul

Şaşırtıcı Bir Ustalıkta Heykellere İmza Atın

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/10421/TURKIYE/tr
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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yaklaşan bahar ayları mutfaklar da enginar, kuşkonmaz, bakla gibi lezzetlerle şenlenecek. 
Siz de baharın sunduğu bu şenliği ziyafete dönüştürmek istiyorsanız USLA’da 
(Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi) gerçekleşecek Bahar Lezzetleri etkinliği tam 
size göre! 26 Mart Cumartesi, saat 17.00’de USLA’da gerçekleşecek etkinliğe katılarak en 
sevilen bahar tatlarını mutfağınıza getirebilirsiniz. Enginar çorbası, Kuşkonmaz ve naneli 
risotto, Limon ve maydanoz gremolatalı bonfile yapımının inceliklerini öğrenerek 
etkinliğin Citrus parfe ikramıyla final yapabilirsiniz.

İstanbul

Bahar Şenliğini Ziyafete Dönüştürün 

Bu ay eğlenirken kendinize yatırım yapmaya ne dersiniz? Türkiye’nin en iyileri tarafından 
verilecek nitelikli seminerlerden oluşan Kişisel Gelişim Zirvesi’ne katılarak eğlenirken kariyer 
hayatınıza yeni altın anahtarlar kazandırabilirsiniz. TRT spikeri Tijen Karaş’ın Beden Dili ve 
Diksiyon, TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı, 
Girişimci yazar Mustafa Açıkgöz’ün Girişimcilik başlıklı seminerlerde konuşmacı olarak yer 
alacağı zirvede Türkçe ve İngilizce 3 sertifika sizlerle buluşacak. 27 Mart Pazar günü, saat 
11.00’de Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne’de gerçekleşecek zirveye katılarak Topluluk 
Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı, Beden Dili ve Diksiyon ve Girişimcilik sertifikalarıyla 
CV’nize yeni başlıklar açabilirsiniz. 

İstanbul

Kişisel Gelişim Zirvesi’nde Yerinizi Ayırtın 

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) ikramlarıyla 
misafirlerini şaşırtmak isteyenleri mutfağına davet ediyor. 
30 Mart Çarşamba günü, saat 10.00’da MSA’da 
gerçekleşecek MSA-Pasta - Börek - Çörek Mutfak 
Sanatları Akademisi etkinliğinde birbirinden lezzetli 
hamur işi çeşitlerinin inceliklerini öğrenebilirsiniz. Mısır 
ve mantarlı el açması gül böreği, Orman meyveli rulo 
pasta, çikolatalı çiçek çörek yapımını 
deneyimleyeceğiniz bu etkinlikle sofralarınıza yeni 
aktörler kazandırabilirsiniz. Etkinlik sırasında 
edineceğiniz püf noktalarıyla mutfaktaki hamaratlığınızı 
taçlandırabilirsiniz.

İstanbul

Lezzetli Hamur İşleriyle Misafirlerinizi Şaşırtın 
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Masterpiece etkinlikleri bu ay heykelle dolu dizgin! Resim sanatını müziğin evrensel 
gücüyle birleştiren Masterpiece Maslak Resim – Toskana ile fırça darbelerinizi özgür 
bırakarak manzaraları, tarihi ve sanatsal mirasıyla bir kültür merkezi haline dönüşen 
İtalya’nın Toskana bölgesine uzanan bir seyahate çıkabilirsiniz. 17 Mart Perşembe günü, 
Masterpiece Maslak İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte Toskana’nın bitki örtüsünün 
çeşitliliğini yansıtan renklerle dolu ekolojik tablolara adınızı yazdırabilirsiniz. 

İstanbul

Fırça Darbelerinizle Toskana’ya Seyahate 

Masterpiece etkinlikleri, bu ay Ankaralıları bir yelkenli ile derin sularda yolculuğa çıkaracak. 
20 Mart tarihinde, Masterpiece Ankara’da gerçekleşecek Masterpiece Ankara Resim – 
Yelken etkinliği ile siz de bir yelkenliye atlayıp özgür ruhunuzun yol göstericiliğinde yağlı 
boya tablo yapabilirsiniz. Ressamların vereceği tekniklerin izinden giderek sadece birkaç 
saat içinde yelkenlerin yer aldığı harika bir yağlı boya tablo yaratabileceğinize emin 
olabilirsiniz. 

Ankara

Bir Yelkenliye Atlayıp Derin Sulara Açılın 

Derin sulardaki yaşamı olağanüstü güzelliğe sahip 
varlıklar üzerinden resmetmeye ne dersiniz?  30 Mart 
tarihinde, Masterpiece Ankara’da gerçekleşecek 
Masterpiece Ankara Resim - Deep Blue etkinliği ile bir 
yelkenliden derin sulara atlayıp bir köpekbalığı ya da 
balinanın peşine takılarak sıra dışı bir serüven 
yaşayabilirsiniz. Derin sularda yaşayan varlıkları yağlı 
boya tablonuzda baş köşeye oturtarak bu serüveni anıya 
dönüştürebilirsiniz. 

Ankara

Mavinin Renklerini Keşfetmeye Ne Dersiniz? 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Çocuklar İçin
Eğlenceli
Gösteriler

Milli eğitimin değerler sistemi programına uygun olarak yazılan ve sahnelenen 
Karlar Ülkesi adlı oyun, 5 Mart tarihinde Mustafa Sa�et Kültür Merkezi Halit 
Akçatepe’de sizlerle buluşacak. Güney Adaları Prensi Prens Hans’ın Kral olmak 
istemesi üzerine gelişen olaylar zincirini sahneye taşıyan oyun, Kraliçe Elsa, 
Prenses Anna ve Kristo�’un doğal dengeyi tekrar eski hale getirmek üzere olaylar 
zincirine dahil olmasıyla büyük bir maceraya dönüşüyor. Müziği dansla buluşturan 
interaktif yönüyle çocuklardan tam not alan oyun ağaçların faydaları, çevre 
temizliğinin ve nezaket kurallarının önemi, süt içmenin yararlarına yönelik verdiği 
mesajlarla da çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

İstanbul

Karlar Ülkesi Macerası 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Bir YouTube fenomeni haline dönüşen Sevimli Dostlar, 6 Mart tarihinde Torium 
Sahne’de sevenleriyle buluşacak. Sevimli Dostlar’ın harika şarkıları eşliğinde eğlenceli bir 
maceraya atılan çocukların hikayesini sahneye getiren oyun, çocuklara kendine 
güvenmenin sırlarını veriyor. Sevimli Dostlar oyuncakları ile oynarken kendini dev bir 
ekranın içinde bulan Ecem’in edindiği yeni dostlarıyla ekip dayanışması içine girerek 
yaşamı yeniden tanımlayışı çocukların dikkatinden kaçmayacak. Ecem’in Sevimli 
Dostlar’dan öğrendikleri, minik izleyenlerin de yaşamına rehberlik edecek!

İstanbul

Sevimli Dostlar Torium Sahne’ye Geliyor 

Gölge sanatının temsilcisi Karagöz Oyunu, Balık Tezgahı ile Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun 
heyecan verici tekniği ile sahneye geliyor. 12 Mart Cumartesi günü, Beşiktaş Belediyesi 
Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunda Karagöz ve Hacivat unutulan değerlerimizi 
çocuklara hatırlatacak. Bu iki kadim dostun yeni buluşma noktası olan Balık Tezgahı adlı 
oyun, çocukları eğlendirirken maneviyatın önemini anlatacak.

İstanbul

Karagöz ve Hacivat Balık Tezgahı’nda Buluşuyor 

Sevimli Panda’nın dostlarıyla birlikte karlar altındaki bir 
coğrafyada yaşadıkları maceralarla dolu serüveni konu 
alan Sevimli Panda Müzikali, 13 Mart tarihinde, Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde minik misafirlerini ağırlayacak. 
Penguen, fok gibi farklı coğrafyaların varlıkları olan 
sevimli hayvan karakterlerin de yer aldığı oyunda 
çocuklar hayvanlar hakkında derinlikli bir bilgi sahibi 
olabilecek. Farklı coğrafyaların hayvan türleri üzerindeki 
etkilerini öğrenerek dersi okul sıralarından tiyatro 
salonuna taşıyacaklar. Eğlencesi de garanti!

İstanbul

Sevimli Panda Müzikali ile Hayvanları Öğrenelim 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Çocukluk dönemlerimizin favori öykülerinden Ağustos Böceği ile Karınca, 5 Mart 
Cumartesi günü Ankara Actor Studio sahnesinde perdelerini açacak. Yaz ayları boyunca 
şarkılar söyleyip oyunlar oynayan Ağustos böceği ile tüm yazı kış için erzak toplamakla 
geçiren karıncanın hikayesini anlatan oyunun başrol oyuncuları arasında hamam böceği 
de yer alıyor. Bakalım tüm yazı karıncanın öğütlerini dinlemeden tembellik ederek 
geçiren Ağustos böceği, hamam böceğinin kötü planları karşısında ne yapacak? Merak 
edenler için arkası yarın diyelim…

Ankara

Ağustos Böceği ile Karınca Ankara’da Perde Açacak 

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in tecrübelerini 
aktardığı yetişkin ve çocukları buluşturan Taş Devri, 13 Mart tarihinde MEB Şura 
Salonu’nda perdelerini açacak. Çocukların eşlik edeceği birbirinden eğlenceli 
şarkılar, danslar ve esprilerle dolu oyun, sevgi, aile, dostluk, çalışkanlık ve hayvan 
sevgisi kavramlarının yol göstericiliğinde çocukların kişisel gelişimini destekliyor. 
Pedagog onaylı maskotsuz bir çocuk oyunu olarak bu alandaki iddiasını ortaya 
kokuyor. 

Ankara

Taş Devri ile Kişisel Gelişim Dersi 

Ankara

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 İklim Değişikliğine Dikkat Çekiyor 

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, yeni maceralarla 27 Mart 
tarihinde, MEB Şura Salonu Ankara’da minikleri 
ağırlayacak. İklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, 
kuraklık, doğal bitki örtüsünde olan kayıp, okyanus ve 
denizlerdeki yaşamı tehdit eden kirlilik gibi büyük 
sorunlara dikkat çeken oyun bu açıdan çocukların 
farkındalığını artırıyor. İnci Koyu’nda sürekli çöp 
toplamak zorunda kalan Maki’nin müzik festivali 
organize ederek yaptığı yardım çağrısı ile başlayan oyun, 
bu festivale katılmak için yola çıkan kahramanların 
başına gelen çeşitli maceraları sahneye taşıyor. Festival 
sonunda unutulmaz bir müzik grubu kuran 
kahramanların denizdeki kirlilik sorununu ortadan 
kaldırmaya yönelik geliştirdikleri planla tüm sorunlar 
ortadan kalkıyor. 

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?
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