Bır Arada
Her zaman bir arada...

NİSAN ‘21
ONLINE
ETKİNLİKLER

İNNOVALILAR,
Nisan ayında da sizlere önerdiğimiz online etkinliklerle kültür- sanat aktivitelerine doyacağız!
Bu ay online etkinliklerde bundan 11 bin 600 yıl öncesine, tarihin en eski dönemine uzanan bir
zaman yolculuğuna çıkabilir, dünya müziklerinin esintileri arasında kendinizi kaybedebilir,
masalsı şehir Venedik’in Bizans ve Osmanlı’dan izler taşıyan büyülü dünyasını keşfedebilir,
sinemanın yüz yılı aşan serüvenine şahitlik edebilir, Orhan Pamuk’un balkonundan İstanbul’un
panoramik manzarasını seyre dalabilirsiniz. Tiyatronun yaramaz çocuğu Betül Arım’dan sağlıklı
yaşamın pratik ve uygulanabilir yöntemlerine ilişkin çok önemli ipuçları edinebilir, yazmaktan
kendini alamayanlardansanız, kitap yazmanın inceliklerini, Türkiye’nin önemli polisiye
yazarlarından Ayşe Erbudak’ın ağzından dinleyebilirsiniz. Haydi başlayalım!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KONSERLER
Dünya Müziklerinden
Esintiler
Dünya müziklerinden esintiler sunan Best Of Opus Amadeus Arşiv Konserleri
Serisi, sizlerle buluşmaya hazır! Bu ilk programda Ferit Tüzün ve Taffanel'in nefesli
beşlisinin doyumsuz melodileri, Rönesans'tan ilkbahara havalanan cıvıltıların
nağmeleri, Schubert'in dünyaca ünlü, gönül titreten şarkısı, Bach evreninden dört
çello için ışıklı ve hüzünlü diyaloglar, Monteverdi'nin meltem gibi esip giden
Laudate’si, Ravel'in hüzün manifestosu ile Barok diyarlardan koşup gelen mutluluk
kaynağı cevheri sizlerle birlikte olacak.

Yaşar ile 90’lı Yıllar
Evinize Geliyor
Divane albümüyle 90’lı yıllara damgasını vuran Yaşar, 9 Nisan'da Turkcell Platinum
Sahnesi ve Online.Zorlupsm.com'da hayranlarıyla buluşuyor. Aynı zamanda online
olarak gerçekleşecek konserde, sevilen sanatçı unutulmaz şarkılarını sevenleriyle
birlikte söyleyecek. Divane albümüyle satış rekorları kırarak altın plak ödülü kazanan
ünlü sanatçının Kumralım, Birtanem Esirinim, Kuşlar gibi şarkılarıyla hatıralarınızı
canlandırabilir, sevdiklerinizle eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ŞEHİR TURLARI
Masalsı Şehir Venedik’e
Seyahat
Kanalları, köprüleri, saraylarıyla Venedik Sanal Şehir Turu, online platformdaki yerini
aldı. Profesyonel bir rehber eşliğinde yapılan tura katılarak bu masalsı şehir hakkında
merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nun izleri
arasında dolaşarak Marco Polo’nun, Gia-como Casanova’nın, Tiziano ve Tintoretto’nun
Venedik’teki hikâyelerine uzanan bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Goldoni, Shakespeare,
Thomass Mann, Proust, Hemingway gibi yazarların cazibesine kapıldığı bu muhteşem
şehrin büyülü dünyası içinde kendinizi kaybedebilirsiniz.

11 bin 600 Yıl Öncesine
Yolculuk
UNESCO tarafından Dünya Geçici Kültür Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’nin,
insanlığın geçmişiyle ilgili bildiklerimizi sorgulatan sırlarını öğrenmeye davetlisiniz.
Tarihi yeniden yazdıran yönüyle devrim niteliğinde bir keşif olarak tanımlanan
Göbeklitepe, insanlık tarihinin şimdiye kadar bilinmeyen bir evresini ortaya çıkardı.
Geçmişi günümüzden 11 bin 600 yıl öncesine dayanan bu arkeolojik alan, online
platformda sizi bekliyor. İnsanlık tarihinin en eski mimari anıtlarını keşfederek tarihi
bir dönüşüme şahitlik etmek istiyorsanız bu şehir turuna mutlaka katılın.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SERGİLER
Sinemanın 100 Yılı Aşan
Serüveni
İstanbul Modern’in, sinema tarihinin doğuşu olan 1914 yılından bugüne uzanan 100
yıllı aşan serüvenini içeren “Yüzyıllık Aşk” sergisi, online ziyarete açıldı. Türkiye’nin ilk
sinema salonlarından günümüzün festival sinemalarına kadar uzanan bir asra
projeksiyon tutan sergi, tam anlamıyla bir nostalji yaratıyor. Eski gazete ilanları, film
broşürleri, dergiler, afişler gibi zamanın ruhunu yansıtan tüm unsurları burada
görebilmek mümkün. Sergi, aynı zamanda 50’ye yakın Türk filmi sahnelerinden oluşan
özel bir çalışmayla, Türkiye’deki sinema ve seyirci arasındaki tutku dolu ilişkiyi gözler
önüne seriyor.

Orhan Pamuk’un
Balkonundan
Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından online olarak sergilenen Orhan Pamuk-Balkon /
Fotoğraflar sergisinde, yazarın evinin balkonundan çektiği, İstanbul’un sürekli
değişen, incelikli manzarasını yansıtan 600’den fazla fotoğraf sergileniyor. Sergi;
yazarın en yaratıcı dönemi olan Aralık 2012 ve Nisan 2013 arasında telefoto lensli
dijital fotoğraf makinesiyle çektiği 8.500’den fazla fotoğraf arasından seçilen
fotoğraflardan oluşuyor. Tüm fotoğraflar, İstanbul Boğazı’nın, Haliç’in, Marmara
Denizi’nin, adaların, dağların, gemilerin, kuşların, farklı ışık etkisiyle oluşturduğu
panoramik bir manzara sunuyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TİYATRO OYUNLARI
İkinci Bahar Yaşıyor
Ömrüm
Siz de hayatta herkesin İkinci Bahar şansı olduğunu düşünüyorsanız, bu oyun tam
size göre! Yalnızlığın, hastalıkların, mutsuzluğun gölgesinde zorlu bir hayat yaşayan
Nihal Hanım ve Orhan Bey’i buluşturan İkinci Bahar, yeni bir yaşama sevinciyle
gelmiştir. Ama Nihal Hanım’ın kızı Aslı, Orhan Bey’in oğlu Tolga, bu yaşama sevincini
göremeyecek kadar kördür. Hayatlarının 2’nci durağında mutluluğu yakalayabilmek
için önemli bir fırsat yakalayan çiftimiz, acaba kendilerine yeniden yaşama sevincini
sunan bu İkinci Bahar’ı yaşayabilecekler mi?

Karanlığın
Komedisi
Türlü türlü sakarlıklar, yanlış anlaşılmalar ve korkuların doruğa çıktığı anlarla karanlığın
komedisinin yapıldığı Karanlıkta Komedi oyununda, aydınlıkta saklanan kişilikler
karanlıkta açığa çıkıyor. İlk duyduğunuzda size şaşırtıcı gibi gelebilir ama bu oyunda
karanlık, gizli saklı her ne varsa ortaya çıkarıyor. Ana sigortanın bir anda atmasıyla
kesilen elektrikler, üst üste gelen davetsiz misafirler, ansızın çıkıveren eski bir sevgili,
gizlice eve alınmış eşyaların zifiri karanlıkta yeniden geri götürülme telaşıyla birleşince,
işler daha da karmaşıklaşıyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

EĞİTİMLER
Betül Arım’la
Yaşama Sanatı
Kendini her yönüyle sağlıklı yaşama adayan tiyatro sahnelerinin yaramaz oyuncusu
Betül Arım ile yaşama sanatı yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Betül Arım’ın sağlıklı
yaşamanın pratik ve uygulanabilir yöntemleri hakkında çok önemli ipuçları verdiği
online seminerde, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, eski düşünce kalıplarından
kurtulduğumuzda, nasıl dengeli, sağlıklı ve üretken olabileceğimizi anlatıyor. Sağlıklı
yaşamanın pratik ve uygulanabilir yöntemlerini örneklerle gösteriyor.

Kitap Yazacağım
Ama Nasıl?
Siz de “Hayatım roman” diyenlerdenseniz, bu eğitim tam size göre! Ayşe Erbulak ile
"Kitap Yazmaya Başlamadan Önce Bilmeniz Gereken 50 Şey" workshop'u, size
yazmaya nereden başlamanız ve nasıl ilerlemeniz gerektiğine ilişkin yol haritasını
sunuyor. Kitap yazmanın karalamakla başlayıp yazmak, bunları kitap haline getirmek,
bastırmak, dağıtmakla sona eren zorlu sürecini, Türkiye’nin önemli polisiye
yazarlarından olan Ayşe Erbudak’ın ağzından dinleyebilirsiniz. Amatörce yazmanın,
karalamaya başlamanın püf noktaları ile hedefe giden yolda size ışık tutacak bilgileri
bu eğitimde öğrenebilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

MÜZELER
360 Derece
Panoramik İstanbul’un Fethi Turu
İstanbul’un fethini anlatan ve dünyanın ilk tam panoramik müzesi olma özelliğini
taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 360 derece sanal tur özelliğiyle online
platformlardaki yerini aldı. Mehteran Grubu’nun eşsiz parçaları eşliğinde gezeceğiniz
sergide kendinizi 3 bin metrekarelik alan içerisinde sınırları olmayan 360 derecelik bir
resmin içinde bulacaksınız. Resmin en temel özelliği, ona bakıldığında üç boyutlu bir
görüntü etkisi oluşturması. Resmin 650 metrekarelik alanı gerçekten üç boyutlu ve
burada kuşatmada kullanılan topların, top arabalarının, barut fıçılarının imitasyonları
bulunuyor. 2 bin 350 metrekarelik iki boyutlu resim alanı ise üç boyutlu bölgenin
hemen arkasında yer alıyor.

Ölümsüz Aşkı
Keşfedin
Aşkın mimariyle harmanlandığı dokusuyla kendini sonsuz aşka adamış mimari bir
şaheser olarak dünyanın 7 harikasından biri kabul gören Tac Mahal'i oturduğunuz
yerden keşfetmeye ne dersiniz? Üstelik Şah Cihan ile sevgili eşi Mümtaz Mahal’in
destansı aşk hikayesini dinleyerek…Doğum sırasında ölen eşi Mumtaz Mahal'i
ölümsüzleştirmek için Babür imparatoru Şah Cihan tarafından inşa edilen Tac Mahal,
Hindistan'ın bu en ünlü ve en çok tanınan binası olarak Hint, İran ve İslam sanatının
bir sentezi olan Babür mimarisinin en güzel örneği kabul ediliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ AKTİVİTELER
Çocukların Yeni Kahramanı
Zıp Zıp
Sevimli kanguru Zıp Zıp'ın eğlenceli maceraları, Fırat Tanış'ın muhteşem şarkılarıyla
çocukların dünyasını renklendiriyor. Doğanın mucizesi pembe bir kangurunun
olağanüstü serüvenlerinin anlatıldığı online tiyatro oyunu, danslı müzikli çok eğlenceli
bir dille sunuyor. Pedagojik danışmanlar gözetiminde yazılan ve sahnelenen oyun,
miniklere çevre bilincini, doğa ve hayvan sevgisini aşılıyor. Çocuklar; aile sevgisi,
arkadaşlık, dayanışma gibi kavramları değerlendirme fırsatı buluyor.

80 Günde
Devr-i Alem
Kedi Sahne Çocuk Kulübü, kültür, sanat ve tiyatro içerikli bir platform olarak 7 yaş üzeri
çocuklar için hazırladığı atölyeler ile çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeyi
sürdürüyor. Seyahat, sanat ve sohbetin aynı anda sunulduğu atölyelerde çocuklar
sosyalleşme imkânı da buluyor. Bu kapsamda geliştirilen 80 Günde Devr-i Alem
Çocuk Atölyeleri 'nin ilk durağı Londra. Kedi Sahne Sanatları oyuncularından, oyuncu
ve tiyatro oyunu yazarı Efe Yeşilay’ın konuk olduğu atölyede Londra hakkında bilgi
edinirken çocuklar, tiyatro oyunlarında sıklıkla rastlanan uşak karakterinin eğlenceli
yönlerini keşfe çıkacaklar.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

