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MART’21 ONLINE ETKİNLİKLER

Havaların kışın esaretinden yavaş yavaş sıyrılmaya başladığı bugünlerde evde geçirdiğiniz
anları, online etkinlikler aracılığıyla daha keyifli bir hale getirmeye ne dersiniz?
Online festivaller, tiyatro gösterileri, müzikaller, konserler, sergiler, müzeler ile kültür
sanata doyarken, eğitimler ve zirvelerle bu ay da kendinize yatırım yapmaya devam
edebilirsiniz. Yeni sayımızda, bambaşka deneyimler yaşayacağınıza inandığımız farklı
ülkelerin ve şehirlerin sanal turlarını da sizlerle buluşturuyoruz.
Çocuklarınızla birlikte eğlenirken bilimin ve sanatın birleştirici yönünü, Osmanlı’nın en
ihtişamlı dönemini, eski Mısır’ın gizemli dünyasını, resmin büyülü gücünü keşfedeceğiniz,
her keşifte ruhunuzu ve zihninizi tıka basa doyuracağınız etkinlikler sizleri bekliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE
FESTİVAL VE
KONSERLER

Gece
Gündüz
Müzik

Mucize
Doktor’u
Sahnede
Dinlediniz mi?

5-14 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan
İstanbul Gece Gündüz Müzik Festivali, uluslararası ödüllü
sanatçıları bir araya getiriyor. Festival kapsamında usta
sanatçılar, çok özel projeleriyle sanatseverler ile buluşacak.
Arjantin'in müzik otoriteleri tarafından emprovizasyon
sanatının önde gelen uygulayıcılarından biri olarak
gösterilen ünlü gitarist Serkan Yılmaz’ın etkileyici konseri ile
açılışı yapılacak festivalde, eleştirmenlerden büyük övgü
alan besteci ve icracı Olcay Saral, geleneksel müzik
unsurlarını elektro akustik müzikle birleştiren çok yönlü
besteci Mehmet Can Özer, performanslarıyla göz
dolduracak.

İş Sanat YouTube kanalında, çevrim içi etkinlikler devam
ediyor. Bu ay, Mucize Doktor dizisinin başarılı oyuncusu Taner
Ölmez’in solisti olduğu grup Barabar’ı izleyiciler ile
buluşturuyor. Sevilen halk türkülerini kendi yorumlarıyla sunan
grubun konseri, pandemi döneminde görevlerini fedakârca
sürdüren sağlık çalışanlarına bir teşekkür niteliği taşıyor.
Konser, 14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 20.30’dan itibaren İş
Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında
olacak. Kaçırmayın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE
ŞEHİR
TURLARI

Nakışlı Taşlar Diyarı Mardin’e Gidiyoruz

Kültür mirası olarak koruma altına alınan tarihi yapıları, camileri, manastırları, türbe ve kiliseleriyle
farklı dini inançların buluşma adresi olan Mardin’e, seyahate çıkmaya ne dersiniz? Sırtını arkasındaki
dağa yaslayan, bağrını yukarı Mezopotamya ovasına açan nakışlı taşların diyarı Mardin, yüzyıllar
boyunca ev sahipliği yaptığı her kavmin izlerini bulabileceğiniz nadide şehirlerimizden biri. Bu şehrin
tarihini, kültürünü, etnik yapısını, mutfağını keşfetmek için kilometrelerce yol gitmenize gerek yok.
Mardin Sanal Şehir Turu ile şehrin büyüleyici sokaklarında dolaşarak Süryaniler, Artuklular, Ezidiler
gibi çok sayıda topluluğun mirası binaları, eserleri, kutsal yerleri karış karış gezebilirsiniz.

“Güzel Atlar Ülkesi”ni
Keşfedin
Hititlerin “Güzel Atlar Ülkesi” adını
verdiği Kapadokya, kendine özgü
renkleri, rüzgârın şarkısıyla şekillenen
büyülü coğrafyasıyla online
platformlardaki yerini aldı. Hititlerin
dışında çok sayıda kavme ev sahipliği
yapan, Anadolu bozkırının tam
ortasındaki bu şaheseri, ekran
karşısından karış karış gezebilirsiniz.
Kapadokya’nın tarihini, coğrafyasını,
kültürünü, mutfağını, Anadolu’daki ilk
Hıristiyan topluluklarını, tarihin ve
doğanın mirasçısı vadileri, kendini
rüzgârın gücüne bırakan yeryüzü
şekillerini, yeraltı şehirlerini, mağara ve
kiliseleri yakından görmek istiyorsanız
bizimle gelin!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE SERGİLER

Ara Güler Ustaya Saygıyla

Duayen fotoğrafçı Ara Güler’in fotoğraf koleksiyonu, online erişime açıldı.
Ustanın Salvador Dali’den Sophia Loren’e, Pablo Picasso’dan Winston
Churchill’e, Süleyman Demirel’den Yaşar Kemal’e, Nazım Hikmet’ten Orhan
Kemal’e dünyaca ünlü isimlerin fotoğraf karelerinden oluşan, başta Anadolu
olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanlardan geçitler sunan,
İstanbul’un rengarenk yüzünü yansıtan eserleri arasında kaybolabilirsiniz.
İyi seyirler!

Doğa ve Fotoğraf Tutkunları Toplanın!

National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasını taşıyan Photo Ark sergisi, Türkiye’deki hayvan
severler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla dijital dünyada buluşuyor. Dünya çapında 40 milyonun
üzerinde ziyaretçi ile buluşan National Geographic sergilerinden Photo Ark’ta; kuşlar, balıklar,
memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil 11 binden fazla türün yer aldığı arşivden
seçilen 70’i aşkın fotoğrafı inceleme fırsatı bulabilirsiniz. 360 sanal tur deneyimi yaşatan sergide,
ayrıca Türkiye’ye özgü endemik türler de yer alıyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE
TİYATRO
OYUNLARI

Anormale Yolculuk

Eyüp Emre Uçaray'ın yönettiği, Ruhi Sarı, Melis İşiten, Sergen Deveci, Berk Çanakoğlu, Tuğçe Doğdu
ve İbrahim Kuşçu'nun rol aldığı Anormal, online olarak perdelerini açmayı sürdürüyor.
Ünlü bir doktorun psikiyatri kliniğine iş görüşmesine gelen genç bir kızın kendisini ulusal bir
soruşturmanın tam ortasında saçları kazınmış şekilde bulmasıyla başlayan serüvenin sonu, gerçekten
tahmin edemeyeceğiniz kadar şaşırtıcı. Zihninizi yormadan keyifle anormal bir oyun izlemek
istiyorsanız tıklayın.

Frida Kahlo'nun Hayat Hikayesi Ekranlarınızda

Devrimci ruhu, sıra dışı hayat hikayesi, resmin büyülü gerçekliğini ortaya koyan eserleri ve naifliğiyle
21’inci yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen ressam Frida Kahlo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
ekranlarınıza konuk oluyor. Genel sanat yönetmenliğini Murat Çidamlı'nın yürüttüğü, Miraç Eronat'ın
rejisörlüğünü üstlendiği, Bostancı Sanat-Yapım organizasyonuyla izleyiciyle buluşturulan Meksikalı
ressam Frida Kahlo'nun hayat hikayesini anlatan online tiyatro oyunu, bugüne özel gösterimiyle
karşınızda olacak. Acı ve ıstıraplarını fırça darbeleri arasına gizleyen bu muhteşem kadının hikayesini
izlemek isterseniz tıklayın.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE
ZİRVE ve
EĞİTİMLER

Ebeveynlik Zirvesi’nde Yerinizi Ayırtın

Anne baba ve çocuk gelişimi konsepti ile 13-14 Mart tarihlerinde online olarak düzenlenecek
Ebeveynlik Zirvesi; çok özel içerikleriyle ebeveynlere, çocukların ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı
gelişimine ilişkin bir yol haritası sunacak. Etkinlikte, eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, "Dijital Dünyada
Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?", yazar Şermin Yaşar, “Bizim Çocukluğumuzdan Bugünlere
Ne Kaldı?” sorularına yanıt ararken, Prof. Dr. Üstün Dökmen, ergenlik döneminde empati ve iletişim
konusunda yol gösterici bilgiler paylaşacak. İnteraktif olarak katılabileceğiniz etkinlikte, soru sorma
hakkınız da var. Şimdiden not almaya başlayın!

Dünya Pazarlama Duayenlerinin Fikirlerine Kulak Verin
“Kritik Zamanlarda Fikirler” başlığıyla düzenlenen 80’den fazla pazarlama duayenini, 104 ülkeden
2,5 milyondan fazla kişiye ulaştıran E World Marketing Summit Zirvesi (eWMS) LOD (Learning on
Demand) programı online platforma taşındı. Philip Kotler’in yanı sıra Amerikan Pazarlama Birliği
Başkanı Russ Klein, inovasyon yönetimin en önemli kâşiflerinden Dr. Robert G. Copper, dijital guru
Prof. Marc Oliver Opresnik, Pepsi Co Global Baş tasarım Yöneticisi Mauro Porcin, Markalaşma gurusu
Prof. David Aaker’ın da aralarında bulunduğu 80’den fazla pazarlama gurusunun müşteri profilinin
değişiminden yapay zekaya, yeni pazar trendlerinden gelecek dönem stratejilerine, birçok konudaki
görüşlerine ulaşma fırsatı sunuluyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE
MÜZELER

Osmanlı’nın İhtişamını Göreceksiniz
Osmanlı Devleti’nin en ihtişamlı dönemini yansıtan Topkapı
Sarayı ve Harem bölümünü içeren sanal müze gezisi online
platforma taşındı. 15 ve 16’ncı yüzyılların mekân, mimari ve
objelerde somutlaştığı Topkapı Sarayı’nı gezerek,
Osmanlı’nın görkemi ve zenginliğine tanıklık edebilirsiniz.
Osmanlı’nın yükseliş ve ihtişam dönemindeki adetleri,
protokol uygulamalarını, sarayda günlük yaşamı, Harem
bölümündeki detayları birebir görme şansına erişebilirsiniz.

Louvre Müzesi’de Eski Mısır’ın
Gizemli Dünyasını Keşfedin

Dünyanın en büyük sanat müzesi Louvre, 350 bini aşan
eserden oluşan dev koleksiyona ev sahipliği yapıyor.
İnsanlık tarihinin en önemli eserlerinin, Avrupa’nın en iyi
resim ve heykellerinin, Asya, Mısır, Asur, Mezopotamya,
Antik Yunan ve Roma’dan paha biçilemeyen eserler ile
İslam objelerinin sergilendiği ve tam anlamıyla
gezmenin aylar süreceği müzenin Antik Mısır Bölümü
online ziyarete açıldı. Yaklaşık 50 bin parça eserin yer
aldığı bu bölümü gezerek, eski Mısır’ın gizemli yönünü
keşfedebilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ÇOCUKLAR İÇİN
EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ
AKTİVİTELER
Oyuncak Hikayesi Yol Arkadaşlığı
Dedesinin oyuncak dükkanında bulduğu eski bir kitap
aracılığıyla oyuncak arkadaşlarıyla birlikte sihirli bir
yolculuğa çıkan Clara’yı acaba neler bekliyor? Clara ve
oyuncak arkadaşlarının rol aldığı Oyuncak Hikayesi
oyununda eski bir kitap, yolculuğun anahtarı oluyor. Bu
macerada arkadaşlığın, fedakarlığın, cesaretin ve
paylaşmanın önemini yeniden keşfeden Clara ve
arkadaşlarını bekleyen ilginç akıl oyunları, minikleri çok
şaşırtacak. Bu gizemli müzikalin birbirinden etkileyici
rengarenk kostümleri, dans performansları, ses ve ışık
efektleri içinde çocuğunuzla birlikte kaybolabilirsiniz.

Bilim ve Sanat Kaşiﬂeri

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme
Programları, mart boyunca, çocuklar için heykel, mitoloji,
resim okuma, soyut sanat, bilim, doğa, paleontoloji gibi farklı
temalar içeren 10 farklı çevrimiçi atölye düzenleyecek. Hafta
sonları 12.00-13.00 saatleri arasında Zoom üzerinden
gerçekleştirilecek çevrimiçi derslerin biletleri, Sakıp Sabancı
Müzesi web sitesi üzerinden satın alınabilecek. Çocuklar bu
atölyelerde bilimin sanatla olan ilişkisini keşfederek her iki
kavramın birleştirici ve geliştirici gücünü keşfe çıkacak.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

