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Sevgili
İnnovalılar,
Nihayet bahar kapıya dayandı. Şimdi yeşeren 
yapraklara, tomurcuklanan çiçeklere, mavinin 
tüm tonlarını barındıran masmavi gökyüzüne 
selam durma zamanı! Gelin bu ay baharın 
şerefine cazın büyülü dünyasında yeni 
filizlenen melodileri keşfedelim, Latin 
müziğinin insanın içini kıpır kıpır eden 
ritimleriyle baharı selamlayalım. Şiirlerin 
şarkılara nefes olduğu gecelerde nostalji 
yolculuğuna çıkalım. Ramazan sofralarımızda 
lezzetli pidelerimizi baş köşeye oturtup, 
mutfaktaki marifetlerimizi taçlandıralım. 
Elimize aldığımız fırçayla dolunayla dans 
edelim, bir gondola atlayıp Venedik 
sokaklarını turlayalım. Haydi başlayalım…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Konserler

Cazın Büyülü Dünyasında
Yeni Filizlenen Melodiler

İstanbul

ABD’de önde gelen isimlerle piyano ve vokal 
çalışmaları yapan Ece Göksu, Avrupa, BAE 
ve ABD’deki konserlerinin ardından CRR Caz 
Orkestrası ile Türkiye’de sahne alacak. 1 
Nisan Cuma akşamı, CRR Konser Salonu’nda 
gerçekleşecek bahar konserinde cazın 
büyülü dünyasında yeni filizlenen melodiler 
sizleri beliyor. Şefliğini Nail Yavuzoğlu’nun 
üstlendiği, vokalde Ece Göksu’nun yer aldığı 
konsere CRR Caz Orkestrası eşlik edecek. Bu 
keyifli bahar konserini kaçırmayın!

Cello Paradiso ile
Klasik Müzik Yolculuğu

İstanbul

ENKA Sanat, Şarık Tara’yı her yılın nisan ayında klasik müzik sanatçılarının 
eşsiz performansını buluşturduğu konserle anıyor. Bu yılki anma 
etkinliklerinin ilkini İstanbul’da yaşayan dört çellist arkadaştan oluşan Cello 
Paradiso oluşturuyor. Solo kariyerlerine ve akademik çalışmalarına bireysel 
olarak devam eden Cello Paradiso üyeleri, müziğin ve çellonun kendi 
hayatlarına kattığı zenginliği dinleyicilerle paylaşmak için 4 Nisan Pazartesi 
akşamı, ENKA Oditoryumu’nda sahna alacak. Usta sanatçılar, farklı coğrafya 
ve dönemlerin müziklerinden oluşan repertuarlarıyla izleyenleri geçmişe 
uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1CR41/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1FJ07/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1FJ07/TURKIYE/tr


Venezula Simon Bolivar
Senfoni Orkestrası İş Sanat’ta

İstanbul

İş Sanat bu ay Venezula Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nı sahnesinde 
ağırlayacak. 6 Nisan akşamı, İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konser, 
Antonín Dvořák– Çello Konçertosu Si minor Op.104 ve Sergey Prokofyev- 
Senfoni No.5 Si bemol Majör Op.100 olmak üzere 2 bölümden oluşacak. 
Venezuelalı şef Christian Vasquez yönetiminde, çellist Poyraz Baltacıgil’in 
solist olarak yer alacağı Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası 
konserini kaçırmayın deriz!

Baharı Duman ile Karşılayın!

İstanbul

Ünlü rock grubu Duman, 16 Nisan Cumartesi akşamı, Turkcell Vadi 
İstanbul sahnesinde müzik severlerle buluşacak. Konser aynı zamanda 
Turkcell Vadi 2022’nin sezon açılış konseri olacak. Duman’ın sevilen 
şarkılarıyla baharı karşılamak isterseniz bu konser tam sizlik. Duman’ın 
eşsiz sahne performansıyla eğlenirken, müziğin ritmini ruhunuzun 
derinliklerinde hissedeceğinizden emin olabilirsiniz!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1IEAD/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1DS26/TURKIYE/tr


İstanbul Resitalleri’nin Bu Ayki Konuğu
Alexei Volodin

İstanbul

İstanbul Resitalleri Sıra Dışı Sanatçılar serisine bahar sezonunda da devam 
ediyor. Günümüzün en iyi Rus piyanistlerinden Alexei Volodin, bu ayın 
sıra dışı sanatçısı olarak 30 Nisan Cumartesi akşamı, Sakıp Sabancı Müzesi 
The Seed'de vereceği konserle İstanbul Resitalleri’nin konuğu olacak. 
Alexei Volodin, piyanodaki teknik dehası ve duygu yüklü tuşesi ile bugün 
dünyanın en büyük orkestraları ve en önemli şeflerinin gözde piyanistleri 
arasında yer alıyor. Son 20 yıldır, klasik müziğin uluslararası liginde ismi en 
üst sıralarda yer alan Volodin, uluslararası yarışmalarda kazandığı pek çok 
ödülün ardından asıl zaferini 2003'te dünyanın en prestijli yarışmalarından 
Geza Anda Uluslararası Piyano Yarışması’nı kazanarak kariyerinin dönüm 
noktasına ulaştı. Tekrarı olmayan bu konser gerçekten kaçmaz!

Melike Şahin ile
Bahara Selam Durun

Ankara

"Nasır", "Pusula", "Firuze" ve "Günün Birinde" 
gibi şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen 
isimleri arasına katılan Melike Şahin, 14 
Nisan Perşembe akşamı, MEB Şura Salonu 
Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşacak. 
Orkestrasıyla yakaladığı uyumla her 
konserinde eşsiz bir performans sergileyen 
sanatçının konseri ile bahara selam durup, 
yaz mevsimiyle birlikte filizlenecek 
hayallerinize dinamizm kazandırabilirsiniz. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1JI06/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1DS24/TURKIYE/tr


Ayhan Sicimoğlu ile Latin Müziğini Keşfedin

Ankara

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 18 Nisan Pazartesi akşamı, MEB 
Şura Salonu Ankara sahnesinde başkentlilerle bir araya gelecek.

Hüzzam Rengi ile
Nostalji

Ankara

Türk sanat müziği eserleri ve hikayelerinin 
anlatıldığı, şiirlerin şarkılara nefes olduğu bir 
geceye eşlik etmeye ne dersiniz? Cevabınız 
“Evet” ise sizi 27 Nisan Çarşamba akşamı, 
Ankara’da Çankaya Sahne & Kulis Sanat’ta 
düzenlenecek Hüzzam Rengi konserine davet 
ediyoruz. Sanat Güneşimiz Zeki Müren’den, 
Müzeyyen Senar’a, Yıldırım Bekçi’ye uzanan 
efsane isimlerin eserleriyle anılacağı bu konser 
ile Türk Sanat Müziği’nin nostaljik melodileriyle 
dolu unutulmaz anlar sizi bekliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1LWI2/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1KU17/TURKIYE/tr


Tiyatro Oyunları
ve Gösteriler

Aşkınızı Nasıl Alırdınız?

İstanbul

“Hayallerinizde yarattığınız kadının ya da erkeğin nasıl olmasını dilerdiniz?” 
sorusuyla başlayan Aşk Listesi adlı oyun, 2 Nisan Cumartesi akşamı, 
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da tiyatroseverlerle buluşacak. 
İzleyicilere hayallerini süsleyen eşin ve aşkın özelliklerini sorgulamaya davet 
eden oyun, kendi içinde oynadığı eğlenceli bir oyunla da oldukça keyifli anlar 
vadediyor. İzleyicilere, “Uzun ya da kısa boylu, yeşil, mavi veya siyah gözlü. 
Uzun saçlı, kısa saçlı, sarışın, esmer, kızıl. Güzel vücutlu, sportmen, işinde 
başarılı, zengin, fakir ya da idare eder. Ya da hayallerinizdeki insan; duygusal, 
aşk dolu, anlayışlı, yani sadece sizi seven ve sevilmeyi bekleyen biri... 
Hangisi?” diye soran oyun, bu özelliklerden 10 tanesini seçerek karışık bir liste 
yapmalarını talep ediyor. Sizce de eğlenceli değil mi?

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

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


Hayat Kime Güzel?

İstanbul

Yaşamdaki farklı karakterlere projeksiyon tutarak 
hayatı farklı bakış açıları üzerinden tanımlayan 
Hayat Kime Güzel? adlı oyun, 15 Nisan Cumartesi 
akşamı, Beylikdüzü AKSM’de perdelerini açacak. 
Eğlenirken hayatın güzel yanlarını sorgulayan 
oyun, sıklıkla dile getirdiğimiz “Yediği önünde 
yemediği arkasında”, “Ver yiyeyim, ser yatayım”, 
“Ekmek elden su gölden” gibi atasözlerinin izinden 
giderek gündelik hayatımıza projeksiyon tutuyor. 
Hayatın kime güzel olduğunu eğlenirken 
öğrenmek isterseniz bu oyun tam size göre!

Sırça Anılar Sır Perdelerini Açıyor

İstanbul

Sırça anılar üzerine kurulu olan Sırça adlı oyun, 6 Nisan 
akşamı Maximum Uniq Hall'da sır perdelerini aralayacak. Sırça 
anıların duygusallığı, loşluğu ve gerçek dışılığına kilitlenen 
oyun, bu yönüyle kırılgan insanların hayat hikayelerini 
perdeye yansıtıyor. Terk edilmek, ailenin sorumluluğu altında 
ezilmek, üzmemek için verilen yoğun çabalar; bu çabaların 
sonunda gelen tahammülsüzlük, acımasızlık ve sıkışan 
hayatlar, oyunun ana çerçevesini oluşturuyor. İzleyiciye “En 
sevdiğin geride kalırken gidebilir misin ya da fırtınalı denizlerde 
hayallerine kavuşabilir misin?” diye sorduğu sorularla da 
yaşamı derinlikli olarak ele alıyor. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/284357735/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/15A4T/TURKIYE/tr


Timsahın Ateşi Hırslarında 

İstanbul

Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı ilişkisini 
konu alan Timsah Ateşi adlı oyun, 8 Nisan Cuma akşamı, Zorlu PSM - 
Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyenleri aksiyon filmlerini aratmayan bir 
serüvene sürükleyecek. Sevgiden yoksun olarak engelli bir baba ile birlikte 
büyüyen bu iki kız kardeşin hayata karşı hırslarının ilişkilerinde yarattığı 
derin izler, gerçek hayatta olduğu gibi oyuna yön veriyor. Hırs ve öfke ile 
temposu bir an bile düşmeyen oyunun başrollerini Funda Eryiğit, Hazar 
Ergüçlü ve Kubilay Tunçer paylaşıyor.  8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ve 
dindar ablası Alannah’ın bu çekişmeli hayatı karşısında hayatın pek çok 
alanındaki hırslarla karşı karşıya geleceksiniz!

Ahududu Yalnızlığa Çare Olabilir Mi?

İstanbul

Joseph Kesselring’in kalemiyle dünyanın en çok oynanan komedilerinden 
biri olarak tiyatro tarihine geçen Ahududu, Tiyatrokare’nin yeni yorumu ve 
Nedim Saban imzasıyla 12 Nisan Salı akşamı Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi’nin sahnesine geliyor. 40 yıldan uzun süredir tiyatro sahnelerinde 
bizlerle buluşan usta oyuncuların başrolünü üstlendiği oyun, Suna Keskin 
ve Melek Baykal gibi efsane isimlerle perdelerini açıyor. Melek Baykal, yıllar 
sonra bu oyunla Nedim Saban ise uzun oyunun delisi rolüyle sahneye 
dönüyor. Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Ender Gülçiçek, Birol 
Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran yer alıyor. Gülme garantisi 
veren bu oyunda, bakalım iki yaşlı kadının yalnızlığa buldukları çareyi 
beğenecek misiniz?

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1PE37/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1RB67/TURKIYE/tr


Okan Bayülgen’den Mozart Olur Mu?

Ankara

Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang 
Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı, sahne 
önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev 
ekibiyle geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu olan 
Amadeus, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Peter Sha�er tarafından 
kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang 
Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesini anlatan oyun, 7 
Nisan Perşembe akşamı Amadeus Congresium’da Ankaralılarla buluşacak. 
Sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen 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 başarısını tescilledi. 
Kaçırmayın!

Bu Emlakçıyı Beklerken
Gülmekten Karnınız Ağrıyacak

Ankara

Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun hazırladığı 
Emlakçıyı Beklerken oyunuyla birbirinden 
anormal karakterlere sahip komşuların, bir evde 
toplanan acayip hayatlarının en unutulmaz 
gününe tanıklık etmeye hazır mısınız? Evi kiraya 
verilsin diye emlakçıya bırakılan anahtar 
üzerinden gelişen olaylar zincirini anlatan oyun, 
15 Nisan Cuma akşamı, MEB Şura Salonu Ankara 
sahnesinde izleyicileri kahkahaya boğacak. 2 
perde olarak toplam 2 saat süren oyunda ortalık 
fena karışacak. Oyuncular sahnede 
koşuşturmaktan terlerini silerken siz de 
gülmekten gözlerindeki yaşları sileceksiniz!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1PE40/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/14505/TURKIYE/tr


İyi Kötü Çirkin ile 3’ü Bir Arada

Ankara

Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde 
sahneye koyulan İyi Kötü Çirkin oyunu ile iyilik ve kötülük kavramını, 
trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatılıyor. Eğlence 
garantili oyun, 16 Nisan Cumartesi akşamı MEB Şura Salonu Ankara 
sahnesini şenlendirecek. Talihsiz bir adamın hayatı boyunca karşılaştığı 
güçlüklere ve çirkinliklere rağmen iyilik peşinde koşan serüvenini sahneye 
getiren oyun, onun asla vazgeçme üzerine kurulu olan yaşam 
döngüsünü ele alıyor. “İyilik hep kazanır” sözünü ispat etmek için canını 
dişine takan bu adam bakalım bu fikrinden vazgeçecek mi?

Sunay Akın
Ankaralılarla Buluşacak

Ankara

Sanata ve oyuncaklara merakı, şiirleri, 
öyküleri ve sanatçı kişiliğiyle modern 
meddah olarak gösterilen Sunay Akın, 
yeni gösterisiyle 17 Nisan Pazar akşamı, 
MEB Şura Salonu Ankara sahnesinde 
başkentlilerle buluşacak. Geleneksel 
kültürümüzün unutulmaya yüz tutan 
değerlerine bilginin ışığı altında tanıklık 
eden, klakson çalınmaz tabelasından, bir 
vapura kıyıdan sallanan mendile, Apollo 
11’in dünyadan ayrılışından, bir yastığa 
yazılı şiire kadar uzanan nice hissi senet
bu buluşmada sizleri bekliyor! Yeterince 
açıklayıcı olmadığını farkındayız. Ama işin 
sırrı tam da burada zaten. Haydi sır 
perdelerini aralayın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1GX08/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1PN67/TURKIYE/tr


Sanat ve
Kişisel Eğitim
Etkinlikleri

Dolunay ile Dans

İstanbul

Sanat, müzik ve keyfi bir araya getiren Masterpiece 
etkinlikleri, bu ay resmin inceliklerine ışık tutacak. Bir resim 
kursunun aksine resim ve müzik ile doyasıya zaman 
geçirmenize olanak sağlayan Masterpiece Galata Resim - 
Dolunayda Yürürken ile dolunayın ışığını tablonuza 
yansıtarak ışıklarla dans edebilirsiniz. 7 Nisan Perşembe 
günü, saat 19.00’da Masterpiece Galata İstanbul 
gerçekleşecek etkinlikte dolunayın yol göstericiliğinde 
sevdiğinize hediye edebileceğiniz kusursuzlukta bir tablo 
yapabilirsiniz. 

Baykuş Heykellerle Evinizde
Kaktüs Köşesi Yaratın

İstanbul

Masterpiece etkinliklerinde bu ay baykuş sahneye çıkıyor. Heykel 
sanatının naifliğini müziğin evrensel gücüyle birleştiren Masterpiece 
Maslak Heykel - Baykuş Saksı ile minicik baykuş saksı heykellere imza 
atabilirsiniz. 6 Nisan Çarşamba günü, saat 19.00’da Masterpiece Maslak 
İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte yapacağınız rengarenk baykuş 
heykeller aracılığıyla evinizde kaktüs köşesi yaratabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/10510/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/10510/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/10603/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/10603/TURKIYE/tr


Ramazan Sofralarınıza Lezzet Katın

İstanbul

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) Ramazan ayında sizi mutfağınızda kendi 
pidenizi yapmaya davet ediyor. 10 Nisan Pazar günü, saat 10.00’da MSA’da 
gerçekleşecek MSA - Ramazan Pidesi etkinliğinde lezzetli, üstü çıtır içi 
yumuşacık Ramazan pidesi yapımının inceliklerini öğrenebilirsiniz. Tam 
buğday unlu ve ekşi mayalı pide yapımını da deneyimleyeceğiniz bu 
etkinlikle Ramazan sofralarınıza sağlık ve lezzet kazandırabilirsiniz.

Düşünce Dünyanızı Dönüştürün

Online Etkinlik

Son zamanların en çok satan ve konuşulan kitabı ‘Seyir’ in yazarı Piraye 
Erdoğan ile dönüşüm yolculuğunu keşfetmeye var mısınız? THINK House 
tarafından 14 Nisan Perşembe akşamı, online olarak düzenlenecek Piraye 
Erdoğan ile Dönüşüm: Kendi Gerçeğini Keşfetmek Seminer Programı sizi 
kendi gerçeğinizi aramaya ve onu yaşama kazandırmaya davet ediyor. Piraye 
Erdoğan bu seminerde, iyileşme, dönüşüm, tasavvuf ve kuantum fiziğinden 
etkilenen çok yönlü düşünce anlayışı ile, kendini gerçekleştirebilmeye 
yönelik derin bir kavrayış sunuyor. Yaşam yolculuğunu muhteşem bir 
deneyime dönüştürmenin yollarını paylaşıyor. Uyanmanın hem seyir eden 
hem seyredene dönüşmenin nasıl mümkün olabileceğini gösteriyor. 
Düşünce dünyanızı zenginleştirmek isterseniz bu etkinliği kaçırmayın!

Dolunayın İzinden Gidin

Ankara

Masterpiece etkinlikleri, bu ay Ankaralıları dolunayın şahit olduğu 
esrarengiz bir seyahate çıkaracak. 1 Nisan Cuma günü, saat 19.00’da 
Masterpiece Ankara’da gerçekleşecek Masterpiece Ankara Resim - 
Büyülü Ay ile siz de dolunayın izinden giderek hayal ettiğiniz manzarayı 
tablonuza yansıtabilir, ressamların vereceği tekniklerle sadece birkaç saat 
içinde merkezinde dolunayın yer aldığı yağlı boya tabloya imzanızı 
atabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/17260/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1DO28/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1DO28/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/10536/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/10536/TURKIYE/tr


Venedik Sokaklarında Turlayın

Ankara

Başkentliler bu ay Masterpiece etkinlikleri ile Venedik’in büyülü sokaklarında 
turlayacak. 8 Nisan Cumartesi günü, saat 19.00’da Masterpiece Ankara’da 
gerçekleşecek Masterpiece Ankara Resim - Venedik etkinliğine katılarak 
Venedik’in eşsiz mimarisini, gondollarını resmedebilir, renklerin gücüyle 
şehrin büyülü atmosferini tablonuza yansıtabilirsiniz. Kırmızı bir gondolun 
peşinden giderek şehrin insanı içine çeken esrarengiz yönünü resmettiğiniz 
tablonuzun evinize derinlik katacağından emin olabilirsiniz. 

Farklı Suratlarla Duygu Seremonisi

Ankara

Masterpiece etkinlikleri ile bu ay birbirinden farklı suratlara hayat vermeye ne 
dersiniz? 10 Nisan Cumartesi günü, saat 19.00’da Masterpiece Ankara’da 
gerçekleşecek Masterpiece Ankara Heykel - Suratlar etkinliğiyle farklı 
ifadelere sahip suratları ellerinizle şekillendirerek sıra dışı hediyelik parçalar 
yaratabilirsiniz. Ağlayan, öfkelenen, kahkaha atan suratlarla bir duygu 
seremonisi yaratabilir, isterseniz farklı şekilde gülümseyen suratlarla gülümse 
konsepti oluşturabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/10541/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/10639/TURKIYE/tr


Çocuklar için
Eğlenceli
Gösteriler

Çocukların Hayal Dünyasına
Doğru Yolculuğa Çıkalım

İstanbul

Çift dilli tiyatro oyunlarıyla çocuklar ve ebeveynlerin hayallerini aynı yerde 
buluşturan Wise Akademi, Çinyo ile Markonyo Ebeveyn - Çocuk 
Tiyatrosu’nu 2 Nisan Cumartesi günü Maximum Uniq Lounge’a getiriyor. 
Uzman psikologların kontrolünde hazırlanan oyunda çocuklar ve aileleri 
hayal kurmanın gücünü keşfediyor. Çocukların hayal dünyasının sınır 
tanımazlığını anlatan oyun, ebeveynlerin çocuklarının hayalleri üzerinde fark 
etmeden de olsa kurdukları baskıya dikkat çekiyor. İplerinden kurtulmak 
isteyen bir kukla olan Çinyo ile onun için her şeyin iyi olmasını isteyen ustası 
Markonyo’nun hikayesi üzerinden ebeveynlere “Çocuklarınızın hayallerini 
kontrol altına almaya çalışmayın” mesajı veren oyun, çocuklar kadar 
ebeveynler için de eğitici bir role sahip. 

Külkedisi Prensese Dönüşebilecek Mi?

İstanbul

En sevilen masallardan uyarlanan müzikli çocuk oyunu Sindirella, Fişekhane 
İkinci Sahne’de minik seyircilerini ağırlayacak. 3 Nisan Pazar günü saat 
13.00’te perdelerini açacak olan oyun, çocukların masalsı dünyasını 
ışıldatacak. Üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü davranılan 
Külkedisi, umutlarının azaldığı anda ona yardım eden bir iyilik perisi ve sevgili 
dostları fareler sayesinde masaldaki gibi gerçek bir prensese dönüşebilecek 
mi? Bu sorunun cevabını her ne kadar biliyor olsak da oyun kostümleri, 
dekoru ile gerçekten izlemeye değer!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/15A6U/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/15A6U/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1BQ33/TURKIYE/tr


Fareli Köyün Kavalcısının Yaptığı İşe Bak!

İstanbul

Bilal Aydoğdu'nun yönettiği Fareli Köyün Kavalcısı oyunu, 9 Nisan 
Cumartesi günü, Profilo Kültür Merkezi Batı Alternatif Sahne’de 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!

Çocuklarınızı Özgüven ve
Cesaret Kavramlarıyla
Tanıştırın

İstanbul

Samed Behrengi'nin unutulmaz eseri Küçük Kara 
Balık tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşacak. 30 
Nisan Cumartesi günü, Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde perdelerini açacak oyun, Küçük Kara 
Balık’ın karşılaştığı yanlışları doğruya, kötüyü iyiye 
çevirmeye çalışan sürprizlerle dolu, heyecanlı 
hikayesiyle çocukları sahneye kilitleyecek. Dünyayı 
görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan 
yolculuğunun anlatıldığı oyun; özgüven, cesaret ve 
benzeri kavramları çocuksu bir bakış açısı ile ele 
alıyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/1ST86/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1GZ29/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1GZ29/TURKIYE/tr


Zatonya Sahneye Geliyor

Ankara

Çizgi film olarak yayınlanan ve çocuklar kadar büyüklerin de beğeniyle 
izlediği Zatonya, şimdi de tiyatro sahnesinde! 3 Nisan Pazar günü, Ankara’da 
Panora Sanat Merkezi’nde perdelerini açacak oyun, tarih öncesi zamanların 
birinde yaşayan, geniş hayal gücü sayesinde, yaşadığı zamanın ötesinde 
icatlar bulan Sırrı Usta ve Zatonya'nın diğer kahramanlarının hikayesini ele 
alıyor. Bu absürt komedi oyunu, ilginç karakterleri, renkli kostümleri, dekoru 
ve hareketli müzikleriyle sizi ve çocuklarınızı çok eğlendirecek!

Pinokyo’yu Hiç Böyle Görmediniz!

Ankara

Yalancılıklarıyla burnu uzayan Pinokyo, tiyatro sahnesine 
dans etmeye geliyor. 3 Nisan Pazar günü, Ankara’da Actor 
Studio’da sahnelenecek Pinokyo çocuk tiyatrosu oyunu, 
Pinokyo’nun farklı bir yönünü sahneye getirecek. İhtiyar 
marangoz Gepetto bir tahta kukla olarak tasarladığı 
Pinokyo’nun dansla imtihanı bu oyunda ele alınıyor. 
İhtiyar Gepetto’nun dans etmeyi çok sevdiği için 
Pinokyo’yu dans ettirmeye çalıştırması karşısında bakalım 
Pinokyo neler yapacak? Geleceğini tehlikeye atmamak 
için dans etmeyi başaracak mı, yoksa dansı sevmediğine 
karar verip ihtiyarı sinirlendirecek mi?

Peter Pan ile Yeni Bir Macera

Ankara

Çocukların kahramanları arasında yer alan Peter Pan, yeni macerasıyla 
çocuklara arkadaşlık kurmanın yol haritasını sunacak. 10 Nisan Pazar günü, 
Ankara’da Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahne alacak Peter 
Pan - Altın Madalyon oyununda Peter Pan, müzede kaybolan altın 
madalyonun izini sürüyor.  "Güneşin ışığı gibidir aklın ışığı çözer tüm 
karışıklığı, el ele tutarsak aşarız tüm zorlukları haydi sende katıl bize 
söyleyelim şarkımızı hep birlikte" sözlerine sahip şarkısıyla çocukları içine 
alan oyun, sürükleyici hikayesiyle de onlara derslerle dolu eğlenceli anlar 
vadediyor.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.biletix.com/etkinlik/1WN05/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1AZ32/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1KYD4/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/1KYD4/TURKIYE/tr
https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q



