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Yepyeni umutlarla başladığımız yeni yılın bu ilk günlerinde; online tiyatro 
gösterileri, müzikaller, konserler, sergiler, söyleşilerle kültür sanata 
doyacağız. Her ayın ilk haftasında olduğu gibi ocak ayında da online olarak 
katılabileceğiniz yeni aktiviteler, renklerle dans edeceğiniz etkinlikler, 
oturduğunuz yerden dünyanın farklı coğrafyalarına yolculuğa 
çıkabileceğiniz muhteşem gösterilerle karşınızdayız. Bu ay, yaşama dair 
farkındalığınızı yüksek tutan kişisel gelişim eğitimleriyle stresle başa çıkma 
ve yaşamı yönetebilme gücünüzü artırarak, çocuklarınızla renklerin büyülü 
dünyasında kaybolup, müzik ve eğlencenin iç içe geçtiği müzikallere alkış 
tutmaya, müziğin evrenselliğini keşfetmeye, eski İstanbul sokaklarında 
Osmanlı’nın izlerini sürmeye ne dersiniz? Haydi başlayalım…

Sevgili
İnnovalılar,

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Post-Punk ile Kaygılara Başkaldırın
70’lerde yükselişe geçen bir rock müzik hareketi olan post-punk’ın 
Türkiye’deki temsilcilerinden She Past Away, bu ay Zorlu PSM Online’da 
çok özel bir konser gerçekleştirecek. Tınılarıyla 80’lerin dark-wave 
post-punk sound’una gönderme yapan She Past Away, post-punk dönemi 
etkisindeki gitar ve dark-wave ile hayranlarına sürükleyici bir deneyim 
sunacak. She Past Away konserini izlemek için bu linke tıklamanız yeterli. 

ABD’de Konsere Davetiyeniz Var
Internet Archive platformunda yer alan Live Music Archive’de 220 binden 
fazla canlı müzik ve konser yayını sizleri bekliyor. Genellikle yerel 
sanatçıların performanslarını ve ABD’deki konser evlerinin arşivlerini 
bulabileceğiniz platformun zengin arşivinde gezinirken kaybolabilirsiniz. 
Ücretsiz erişim sunan platform, her gün 1.5 milyondan fazla ziyaretçi 
ağırlıyor. Platform hakkında daha detaylı bilgi almak ve dev arşivi arasında 
kaybolmak için tıklayın.

ONLINE KONSERLER

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

http://online.zorlupsm.com/ShePastAway.html
https://archive.org/details/etree


İstanbul Bienali’nde Tarladan, Mutfağa, Sofraya
Farklı Bir Seyahat
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım 
Bienali; sergiler, kamusal alanda yer alan açık hava yerleştirmeleri ve 
dijital video serileri olmak üzere 3 farklı formatıyla izleyenlerini karşılıyor. 
Online olarak yayımlanan bienal, Eleştirel Yemek Programı adlı video serisi 
ile ziyaretçilerine; yiyecek alışverişi, tedariki ve tüketiminin günümüz 
kültürünü etkileyen ekolojik, ekonomik ve jeopolitik koşullarla olan 
ilişkisini anlatıyor. Video serilerine İstanbul Tasarım Bienali web sitesi, 
İKSV YouTube kanalı ve e-flux Architecture üzerinden ulaşabilirsiniz. 

ONLINE FESTİVAL VE SERGİLER

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://kultur.istanbul/event/5-istanbul-tasarim-bienali/


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Osmanlı Döneminin İstanbul Sokaklarını Turlayın
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan seçilmiş yapıtlarla 17. 
yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına Osmanlı’da Gündelik Yaşam ve İstanbul 
Manzaralarını bulabileceğiniz Düşlerin kenti: İstanbul adlı sanal sergi, 17. 
yüzyıldan 20. Yüzyıla uzanan bir zaman dilimini konu alıyor. Ağırlıklı olarak 
batılı sanatçıların Osmanlı dünyasına bakışını, çok önemli belgelerle 
gözler önüne seriyor. 

Antik Sagalassos’a 3D Gezinti
Yapı Kredi Kültür Sanat, 3D sanal sergi turlarına “Bir Zamanlar Toroslarda: 
Sagalassos” sergisi ile devam ediyor. Bu kapsamda, Torosların güney 
yamacında kurulu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 
Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi’nin tarihini online ziyaretçilerle 
buluşturuyor. Üstelik sergi kapsamında çocuklar için sergi turları ve 
atölyeler de düzenleniyor. 

https://kultur.istanbul/event/duslerin-kenti-istanbul/
https://kultur.istanbul/event/bir-zamanlar-toroslarda-sagalassos/


Yaşanmış En “Mor” Kadın Hikâyeleri
Yaşanmış hikâyeler hepimizin ilgisini çekiyor ancak başrolü kadının 
üstlendiği gerçek şiddet öyküleri oldukça sarsıcı olabiliyor. Sığınma evinde 
yaşayan 5 kadının akıllara durgunluk veren yaşanmış hikayesini anlatan 
Mor tiyatro oyunu, 22- 24 Ocak tarihleri arasında online ortamda 
izleyicisini bekliyor. Hem ağlatan hem de güldüren oyunu kaçırmayın! 

Bolşoy Tiyatrosu Evinize Geldi
Rusya’nın kültürel simgelerinden tarihi Bolşoy Tiyatrosu, YouTube kanalı 
üzerinden dijital arşivindeki opera ve bale gösterilerini erişime açtı. Bir 
dünya klasiği olan Kuğu Gölü Balesi’nden Fındıkkıran’a, Uyuyan Güzel’den 
Boris Godunov’a kadar altın koleksiyonu arasında yer alan onlarca oyunu 
online olarak, buradan izleyebilirsiniz.

7 Kocayı Pes Ettiren Hürmüz’ün Kahkaha Dolu Hikâyesi
Türk tiyatrosunun klasiklerinden 7 Kocalı
Hürmüz, yıllardır farklı yönetmenlerin
gözünden sergileniyor. Sadık Şendil’in bu
ölümsüz eseri, bu kez Cengiz Çevik’in
yönetmenliğinde, Özel Enka Lisesi
Tiyatro Kulübü tarafından online
olarak sahneleniyor.
Oyunun tamamını izlemek
için tıklayın.

ONLINE TİYATRO OYUNLARI

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.biletix.com/etkinlik/0AY01/ISTANBUL/tr
https://www.youtube.com/user/bolshoi/videos
https://kultur.istanbul/event/yedi-kocali-hurmuz/


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE EĞİTİMLER
Bedeninizi ve Ruhunuzu Bakıma Alın
Yoğun iş hayatı, gündelik yaşamın dinamiklerinin getirdiği aşırı stres 
karşısında, bazen yaratıcı çözümler üretebilme açısından sınıfta 
kalabiliyoruz. Sınıfın en tembel öğrencisi olarak anılmak istemiyorsanız, 
stresle başa çıkabilmenin ipuçlarını veren ve zihninizi yönetmenizi 
sağlayan online Mindfulness programına katılabilirsiniz. Bir nevi yaşama 
sanatı deneyimi sunan 8 haftalık program aracılığıyla stresin yorucu ve 
yıpratıcı etkisini tümüyle ortadan kaldırarak kendinizi fiziksel ve ruhsal 
açıdan bakıma alabilirsiniz. 

Kendinizi Formatlayın!
Cildimiz ve bedenimiz kadar ruhumuzun da bakıma ihtiyacı var. Online 
olarak gerçekleşen Nefes ve Meditasyon Buluşmaları Öz Bakım Saatleri 
etkinliğine katılarak zihinsel, duygusal ve fiziksel dünyanızla bir yenileşme 
hareketi başlatabilirsiniz. Hafta içi her akşam 22.30’da uyku öncesi 50 
dakikalık uygulama ve bilgi paylaşımından oluşuyor. Satın alacağınız tek 
bir bilet ile etkinliğe 1 ay boyunca katılım gösterebiliyorsunuz. 
Meditasyonun farklı alanlarını keşfederek farkındalığınızı artırmak 
istiyorsanız bu online eğitim tam sizlik!

https://www.biletix.com/etkinlik/0PT01/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/ZPT01/TURKIYE/tr


Osmanlı İmparatorluğu’nun Gücünü Keşfedin
Pandemi döneminde müzeleri sanal ortama taşıyan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı son olarak, İstanbul Arkeoloji Müzelerini de online ortamda 
gezintiye açtı. Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında yaşayan ve çeşitli 
kültürlere ait bir milyondan fazla eserin sergilendiği İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri, geçmişten bu yana uzanan kültürel mirasımızın çeşitliliğine 
projeksiyon tutuyor. 360 derece görüntünün sağlandığı sitede, yakından 
görmek istediğiniz eserlerin üzerine tıklayarak detaylar karşısında 
kendinizden geçebilirsiniz. 

Bergama Müzesi ile Topraklarımızın Tarihine Yolculuk
Topraklarımızda bulunan çok önemli eserlere ev sahipliği yapan Berlin’deki 
Bergama Müzesi, gez gez bitmeyen müzelerden biri. Bergama Zeus 
Sunağı, Milet Pazar Yeri Kapısı, İştar Kapısı ve Mşatta Sarayı gibi yapıların 
günümüze ulaşmış parçalarıyla adını dünyaya duyuran müzenin kapıları, 
online ziyaretçilere açıldı. Müzede sergilenen başlıca eserler arasında 
Bergama Athena Tapınağı'nın girişi, Athena heykeli ve Halep odası yer 
alıyor. 

ONLINE MÜZELER

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ISTANBUL_ARKEOLOJI_MUZELERI/
https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ISTANBUL_ARKEOLOJI_MUZELERI/
https://www.biletix.com/etkinlik/0AN20/TURKIYE/tr


Renklerin Hareketli Dünyasında Dans
Çocuğunuzun renkli dünyasını daha da harekete 
geçirmeye ne dersiniz? Minyatür 2.0, Güncel 
Sanatta Minyatür etkinliği ile sulu boya, tuz ve 
aseton gibi kolaylıkla temin edebileceğiniz basit 
malzemeleri kullanarak çocuğunuzla birlikte 
renklerin sihirli dünyasını keşfe çıkarabilirsiniz. 
Online gerçekleşen etkinlik, ilhanımı minyatür 
sanatından alarak eğlenceli bir deney ortamı 
yaratıyor. Etkinlikte çocukları, aynı zamanda 
interaktif sergi deneyimi de bekliyor.

Bremen Orkestrası’nda Müzik ve 
Eğlence İç İçe
Çocuk hikâyelerinin vazgeçilmezi olan Bremen 
Mızıkacıları, Bremen Orkestrası müzikali ile 
çocuklarınızla birlikte size eğlenceli anlar 
yaşatmak için hazır! Karakterleri ile çocuk 
masalları arasında öne çıkan masal, evlerinden 
kaçan dört hayvanın başından geçen bir dostluk 
hikâyesini anlatıyor. Tek dertleri bir orkestra 
kurmak olan karakterlerin bu uğurda verdikleri 
çabayı, çocuklarınızla birlikte avuçlarınız 
kızarıncaya kadar alkışlayacaksınız. 

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ
     VE ÖĞRETİCİ AKTİVİTELER

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.biletix.com/etkinlik/Z7W35/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0K203/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



