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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yeni normalde online kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 
Bildiğiniz gibi Eylül ayından itibaren düşük yoğunlukla kültür sanat 
etkinlikleri, konserler düzenlenmeye başlamış, sinemalar açılmıştı. 
Etkinlikler düzenlenmeye, sinemalarda filmler boy göstermeye devam 
etse de bir süre daha uzak durmakta, online kültür sanat etkinliklerine 
yönelmekte fayda var. 

Bu ay da online takip edebileceğimiz kültür sanat etkinliklerini 
derlediğimiz önerilerle karşınızdayız. Kasım ayında parçası olabileceğimiz 
festivallere, konserlere, sergilere, oyunlara ve film gösterimlerine yer 
verip, sizleri online  müzelere davet ederken, minikler için önerilerde 
bulunmayı da ihmal etmedik.

Sevgili
İnnovalılar,
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Online Konserler
Dünyanın en ünlü gruplarından, metal müzik efsanesi Metallica, 14 
Kasım’da Kaliforniya’da canlı online akustik konser verecek. Konser 
gelirinin tamamı bir yardım kuruluşuna bağışlanacak. Yerel saatle 
17.00'de başlayacak konser Nugs.tv adresinden ücretli olarak 
izlenebilecek. 

COVID-19 salgını sırasında kurulan ‘Öz İzolasyon Korosu’, yeni bir sanal 
konsere imza atacak. Konserde Mahler'in umut ve yenilenme mesajı 
içeren dünyaca ünlü epik Senfonisi No. 2 ‘Resurrection’i çalınacak. 
Parçaya John Warner tarafından yönetilen ‘Dünya için Orkestra’ da eşlik 
edecek. 14 Kasım günü 19:30’da gerçekleşecek konseri buradan takip 
edebilirsiniz.

https://nugs.tv/
https://www.theselfisolationchoir.com/symphony-no-2-mahler
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SALT Araştırma bünyesindeki “Mimarlık ve Tasarım” ve “Kent, Toplum ve 
Ekonomi” koleksiyonlarından derlenen kütüphane fotoğrafları albümü 
SALT Online Flickr hesabında erişime açıldı. 19. yüzyılın ortalarından 20. 
yüzyılın sonlarına kadar Türkiye’deki kütüphane yapılarını, kütüphanelerin 
atmosferine ilişkin görsellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Dünyanın en ünlü sokak sanatçısı, gizemli Banksy’nin eserlerini The 
Banksy Bristol Trail adlı mobil uygulamayla telefon ya da tabletinizden 
görebilirsiniz. Bu uygulamanın yanı sıra, Bristol Müzesi’nin sanal turu da 
birçok farklı sanatçıların eserlerinin yanı sıra Banksy’nin Paintpot Angel 
adlı heykelini görmenizi sağlıyor.

Galeri Soyut, Mart ayında evsahipliği yaptığı Buğra Özer’in “Ritüel” isimli 
kişisel seramik heykel sergisini çevirimiçi ziyarete açtı. “Göbeklitepe”den 
etkilenen sanatçı, on iki bin yıl öncesine ait farklı hayvan betimlemeleriyle 
bezeli taş sütunlardan oluşan mabeti baz alarak oluşturduğu sergisinde 
birbirinden ilginç hayvan figürlerine yer veriyor. O günün ritüellerini 
yansıtıyor. Bu ilginç sergiye buradan ulaşabilirsiniz.

Online Sergiler

https://www.flickr.com/photos/saltonline/albums/72157713685920523
https://apps.cactus.co.uk/banksy-bristol/
https://my.matterport.com/show/?m=eFZRG9P6s4L&fbclid=IwAR31H5DezXIQBEJnylbe0etYojm5wsnbx33WgvfkGDanvg_fSxDhNL71tws
https://www.galerisoyut.com.tr/bugra-ozer-2020/


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1-13 Kasım’da Goethe-Institut 
işbirliğiyle Alman sinemasının en güncel ve başarılı filmlerini 
filmonline.iksv.org platformunda izleyiciyle buluşturuyor. Filmleri izlemek 
için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Kino 2020 filmleri, 
20.00’da gösterime girecek ve 5 gün boyunca erişime açık kalacak. Kino 
2020 Filmleri arasında Türk asıllı yönetmenlerin de filmleri bulunuyor. 

24. İstanbul Tiyatro Festivali, dünyadan ve Türkiye’den birçok tiyatro 
grubunun, sanatçının katılımıyla 14 Kasım’da başlıyor. Sahnedeki 
sanatçılarla, oluşturulan atmosferle doğrudan etkileşime girdiğimiz bir 
sanat dalını online deneyimlemek ilginç olabilir. Dans performanslarının 
da yer aldığı, 1 Aralık’a kadar devam edecek festivalin “çevirimiçi 
gösterimlerine” bu adresten ulaşabilirsiniz. Gösterimlerin ücretli 
olduğunu da hatırlatalım.

Kısa film platformu Shortbyshort.com her ay yer verdiği kısa film seçkileri, 
geniş arşivi ile kısa ve etkileyici filmler izlemek isteyenleri bekliyor. Farklı 
türlerdeki kısa filmleri Shortbyshort.com’dan ücresiz olarak izleyebilirsiniz.

Akbank Sanat “Dans Eğitmenleri Çağdaş Dans Tekniği” derslerini evlere 
taşıyor. Koreograf ve dansçı Evrim Akyay’ın gerçekleştirdiği Çağdaş Dans 
Tekniği başlangıç seviye derste; beden farkındalığı, kuvvet, fiziksel 
dinamikler, koordinasyon ve çağdaş dans stillerinden ilham alan 
kombinasyonlar bir araya getiriliyor. Dersleri Akbank Sanat Youtube 
Kanalı üzerinden takip edebilirsiniz. Derse başlamadan önce ısınma 
hareketleri yapmayı unutmayın.

Online Film,
Tiyatro Gösterimleri ve Dans
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https://filmonline.iksv.org/page/kino-2020/
https://online.iksv.org/tiyatro
http://shortbyshort.com/anasayfa/
https://www.youtube.com/watch?v=vDDFX02D-7g
https://www.youtube.com/watch?v=vDDFX02D-7g


Müzeleri keşfetmek, birbirinden ilginç, önemli eserleri görmek, onlarla 
yan yana gelmek, tarihte iz bırakmış kişiler, olaylar ve eserler hakkında 
bilgi sahibi olmak büyük bir deneyim. Pandemi sürecinde bundan 
mahrum kalsak da birçok önemli müzeyi, tarihi zenginliği online gezmek 
mümkün. 

Kendisinden etkilenen bir sanatçının sergisini önermişken insanlık tarihini 
baştan yazdıran keşif Göbeklitepe’yi atlayalım istemedik. Yaşadığımız 
toprakların tarihi zenginliğini yansıtan, dünyanın en önemli antik 
tapınaklarının arasında başı çeken Göbeklitepe'yi 360 derece çekim 
farkıyla sanal olarak izleyebilirsiniz.

Yeni yerler keşfetme, macera tutkumuz biraz törpülendi. Gelin bu 
tutkumuzu biraz olsun besleyelim. Doğanın gizemli gücünün en büyük 
örneklerinden Ballıca Mağarası, 680 metre boyu, 94 metre yüksekliği, 
içindeki sarkıt, dikit, sütun, duvar ve örgü damlataşları, mağara gülleri, 
iğneleri, damlataş havuzları ve soğan sarkıtlarıyla dünyanın oluşum 
yönünden en zengin, en güzel mağaralarından biri kabul ediliyor. Yaz kış 
içerisindeki sıcaklığın 18-19 derece olduğu mağaraya gitmeyi başka bir 
zamana bırakıp şimdilik sanat tur ile gezebiliriz. 

Online Müzeler
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https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html
https://www.mekan360.com/sanaltur_ballica-magarasi_4275.html


Pandeminin hayatımıza getirdiği sınırlara karşı tüm dünyada sanatçılar, 
kültür çalışanları yeni projelere imza atıyor, yeni platformlar geliştiriyorlar. 
Bunlardan biri de Sosyal Mesafelendirme Festivali. Görsel sanatlar, dans, 
müzik, opera, bale ve tiyatro gibi farklı başlıklar altında toplanan online 
içeriklere tek bir site üzerinden ulaşabilme imkanı sunuyor. Site içerisinde 
farklı beklentilere, yaş gruplarına hitap edebilecek yüzlerce değişik 
çalışma bulunuyor.

Sosyal Mesafelendirme
Festivali

Bu önerimiz özellikle fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgilenen İnnovalılar’ın 
dikkatini çekecek. Pandemi koşulları nedeniyle Fotoğrafçılık Zirvesi; 
"Analogdan Dijitale Geçiş" konseptiyle, bu alanda Türkiye’nin önde 
gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek. Dileyenler küçük bir ücret 
karşılığında oturumları 14-15 Kasım’da online/canlı olarak takip edebilir.

Online Fotoğrafçılık Zirvesi
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https://www.socialdistancingfestival.com/
https://www.veraetkinlik.com/detay/2643


Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Çocuklar Dali’yi bu eğlenceli kitapla tanıyacak. Sakıp Sabancı Müzesi 20 
Eylül 2008 - 1 Şubat 2009 tarihleri arasında evsahipliği yaptığı Bir 
Sürrealist: Salvador Dali sergisini online ziyarete açtı. Sergi için hazırlanan 
eğlenceli resimli çocuk kitabı Ben Dalí de çevrimiçi sergi kapsamında 
paylaşılıyor. Müzenin web sitesinden indirilebilen kitap aynı zamanda 
seslendirme sanatçısı ve yazar Yekta Kopan’ın okuduğu sesli versiyonuyla 
da erişime açık.

Avrupa Birliği desteğiyle çocuklar için hazırlanan “Kendin Yap” videoları 
yayında. Bu video serisi; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve 
matematik bilimlerine dair çocukların evlerinde bulunan malzemeleri 
kullanılarak oluşturulabilecekleri mekanizmalar, tasarımlar ve deneylerden 
oluşuyor. Türkçe ve Arapça altyazı seçeneği bulunan “Kendin Yap” 
videolarına ulaşmak için tıklayın.

Akbank Sanat Dans Atölyesi eğitmenlerinden dansçı ve koreograf Bengi 
Yörük 4-6 yaş grubu çocukları için Mini Egzersiz Serisi hazırladı. 
Ebeveynin her hareket öncesi videoyu durdurarak çocuğunu 
yönlendirmesi esasına dayanan egzersiz videosunu çocuğunuzla beraber 
evde yapabilirsiniz. Mini Egzersiz Serisi'ni  Akbank Sanat Youtube 
hesabından takip edebilirsiniz.

Çocuklar Bu Etkinliklere Bayılacak

https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/ben_dali1.pdf
https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/ben_dali.mp3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH7feX5eAzAS_Bk-RKDsmP5EX_3cHxhFn
https://www.youtube.com/watch?v=NOjLq92nYMU&list=PLafAn8dOqMtx38YGFy4AXJwIMzxwf4WQh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=NOjLq92nYMU&list=PLafAn8dOqMtx38YGFy4AXJwIMzxwf4WQh&index=1
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



