
Her zaman bir arada...
Bır Arada

Sayı: 86

MAYIS ’21
ONLINE
ETKİNLİKLER



Online etkinlikler Mayıs ayında da bizi oturduğumuz yerden farklı dünyaları 
keşfetmeye çağırıyor. 17 günlük tam kapanmada “sayılı günler çabuk geçer” diyerek 
yine keyifli ve eğlenceli ve bir o kadar da eğitici etkinliklere yelken açacağız. Bu ayki 
online etkinliklerle kiraz mevsiminde zarif ruhlar ülkesi Japonya’ya seyahate çıkabilir, 
moda ve kostüm dünyasının sıra dışı yönünü deneyimleyebilir, bir delinin dünyasından 
hayata farklı bir pencereden bakabilir, Ara Güler’in gözünden İzmir’i karış karış 
gezebilir, dünya müzikleriyle kucaklaşabilir, dünya kültürleri arasında turlayabilirsiniz. 
Bu ay çocuk etkinlikleri ise çok renkli. Çocuklar için yeni ufuklar açan çocuk 
atölyeleriyle renklerin dünyasında dans edebilir, kötülüğün karşısında zafer bayrağını 
çeken iyiliğe, birlikte alkış tutabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SEVGİLİ
İNNOVALILAR,



Nükhet Duru’dan annelere ücretsiz konser
Nükhet Duru, online.zorlupsm.com’da Anneler Gününe özel muhteşem bir konser 
verecek. Soyadı gibi duru sesinin yanı sıra danslarıyla da tam bir sahne sanatçısı olan 
efsane isim, 'Beni benimle bırak”, 'Bir Nefes Gibi', “Mahmure” gibi Türk pop 
müziğinin farklı dönemlerine damga vuran şarkılarını anneler için ücretsiz 
seslendirecek. Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu ve güçlü yorumcularından 
biri olarak anılan usta sanatçının bu anlamlı konserini ajandanıza mutlaka not alın!

Dünya müzikleriyle kucaklaşın
Dünya müziklerinden esintiler sunan Best Of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi 
son programında sizleri dünya müziklerini kucaklamaya davet ediyor. Seri, Händel'in 
dehasını görkemli pasajlarla yansıttığı sürükleyici, coşturucu aryalar, Hollanda'dan 
gelen ve eski çağların benzersiz havasına davet eden büyüleyici ezgiler, tahta 
nefeslilerin lezzetli tınısıyla nefes bulan birbirinden farklı ve lezzetli parçalar, 
Macaristan'dan topraklarımıza göz kırpan çağdaş müzik esintileri, her dinlediğimizde 
içimizi titreten türkülerimizle final yapıyor. Satie'nin en sevilen gizemlerinden bir 
hüzün karanfili ile veda edecek konserde unutulmaz bir oda müziği deneyimi 
yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE KONSERLER

Link

Link

https://online.zorlupsm.com/eventdetail/41
https://www.biletix.com/etkinlik/08F06/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE ŞEHİR TURLARI
Pers İmparatorluğu’nun gücünü keşfedin
Görkemli Pers İmparatorluğu tarihinin bilinmeyen yönlerini keşfetmek için 
imparatorluğun başkenti Persepolis’e davetlisiniz. Pers İmparatorluğu’nun kalbi olarak 
görülen Persepolis’in inşaat hikayesini, efsanelerini, Pers tarihini, tarihe not düşülen 
ilginç anekdotlarını alanında uzman tarihçilerden dinleyerek şehri sanal ortamda karış 
karış gezebilirsiniz. Tarihin en görkemli protokol törenlerinin yapıldığı bu şehri 
gezerek imparatorluğun filmlere, romanlara konu olan gücünün sınırsızlığı karşısında 
şaşkına döneceğinizden emin olabilirsiniz!

Link

Kiraz mevsiminde zarif ruhlar ülkesini keşfedin
Sakura mevsiminde, zarif ruhlar ülkesi Japonya ve Kyoto Sanal Şehir Turu, online 
platformdaki yerini aldı. Doğanın âdeta görkemli bir sanat eserine dönüştüğü ilkbahar 
mevsimi, Japonya'da “Sakura” zamanı, yani kiraz çiçeklerinin açtığı mevsim olarak 
tanımlanıyor. Kiraz çiçeklerinin eşine ender rastlanan güzellikteki manzarasını görmek 
için her yıl dünyanın dört bir köşesinden insanlar, Japonya'ya akın ediyor. Bunun için 
kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Kiraz çiçekleri mevsiminin güzelliğinin 
eşliğinde, bilgisayarınızın karşısından Japonya’nın tarihini, kültürünü ve Kyoto’yu 
keşfedebilirsiniz. Japonya’nın yüzyıllar öncesinden gelen meşhur Gevşa geleneği 
başta olmak üzere tarihi ve kültüründen izler taşıyan dokuları sanal şehir gezisi 
eşliğinde öğrenebilir, tapınaklarda gezinebilir, eşsiz yemek kültürü hakkında daha 
detaylı bilgiler edinebilirsiniz.  

Link

https://www.biletix.com/etkinlik/0ANA0/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/0ANG9/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE SERGİ VE TİYATRO TURU
20 sergi tek bir platformda
Arkas Sanat Merkezi, 2011’den bu yana sanatseverlerle buluşturduğu 20 sergiyi 3D 
olarak internet sitesinde ziyarete açtı. Son olarak “Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi”ni 
online sergi listesine ekleyen Arkas Sanat Merkezi’nin sitesi üzerinden Ara Güler’in 
daha önce hiç sergilenmeyen İzmir fotoğraflarını, Ara Güler Merhaba İzmir sergisinde, 
geçmişten günümüze tiyatro, opera, bale ve sinema gibi görsel, dekoratif ve sahne 
sanatlarının ilham kaynağı olan Binbir Gece Masalları’nın ihtişamını yaşatan sergiyi ve 
daha nicelerini gezebilirsiniz.

Link

19’uncu yüzyılda Beyoğlu tiyatroları
Pera’nın 19’uncu yüzyıldaki tiyatro sahnelerinin nostaljisiyle o dönemin tiyatro 
oyunlarının sanat severlerle kurduğu dostluğu yaşamak isterseniz, Çevrimiçi Beyoğlu 
Tiyatro Turu’na davetlisiniz! KarDes’in hazırladığı ve Semaver Kumpanya adına Sarp 
Aydınoğlu’nun anlatıcılığını üstlendiği tur, sizi 12 tiyatro sahnesinin tarihine yolculuğa 
çıkaracak. İstanbul’un çok kültürlü mirasını ve çok katmanlı yapısını keşfetmek 
isteyenler için kişisel gezi rehberi olarak tasarlanan mobil uygulama KarDes, bu 
nostalji dolu etkinliğiyle size naftalin kokulu bir tur vaat ediyor. 

Link

http://www.arkassanatmerkezi.com/article.aspx?pageID=18
https://www.biletix.com/etkinlik/00Z01/ISTANBUL/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE TİYATRO OYUNLARI
Bir delinin gözünden hayatı sorgulayın
Behzat Ç dizisinin efsanevi karakteri Behzat komisere hayat veren Erdal 
Beşikçioğlu’nun muhteşem performansıyla büyülediği Bir Delinin Hatıra Defteri adlı 
oyun, online gösterimde! Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra 
defterinde yazanları konu alan "Bir Delinin Hatıra Defteri" Bir delinin değil, adım 
adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defterini 
konu alıyor. Erdal Beşikçioğlu’nun kurduğu Tatbikat Sahnesi tarafından tiyatro 
severlerle buluşturulan oyun, bir şizofreni hastasının gözünden hayatı sorguluyor. 
Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı yıllardır farklı topluluklar tarafından sahnelenen 
oyun, Erdal Beşikçioğlu’nun yorumuyla kaçırılmayacak oyunlar listesinde ilk sıralarda 
yer alıyor.

Link

Kibarlık Budalası’nı Haldun Dormen’in yorumuyla izleyin
Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası’nı 
Seyretix'ten online olarak izleyebilirsiniz. 17. yüzyıl Fransa’sında, cahil, saf ama çok 
zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in bir tek amacı vardır: Asilzade olmak! Bunu 
gerçekleştirebilmek için olağanüstü bir çaba içine girerek oldukça gülünç durumlara 
düşer. Ancak o soylu sınıfına girebilmeyi, biricik kızını bir soylu ile evlendirmeyi 
kafasına koymuştur. Oysa kızı bir başka gence aşıktır. Moilère’in yarattığı diğer 
karakterlerle bir dantel gibi işlediği oyunun her anında gülünç bir komedi hâkimiyeti 
hissediliyor. Türk Tiyatrosu’nun büyük ustası Haldun Dormen’in, yıllar sonra yeniden 
sahnelere döndüğü bir oyun olması da onu daha anlamlı kılıyor. 

Link

https://www.biletix.com/etkinlik/Z6S37/TURKIYE/tr
https://www.biletix.com/etkinlik/06508/TURKIYE/tr


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE EĞİTİMLER 
Kostüm tasarımında sınırları aşın
Eğer sizde moda ve köstüm tasarımına meraklıysanız bu etkinlik tam size göre! Sanat 
ve Kostüm Tasarımı atölyesinde katılımcılar, sanat tarihinden önemli yapıtları içeren 
bir oyunu oynarken, dönem, kültür ve mevsim gibi özelliklere göre kostüm 
tasarımlarında detaylı incelemeler yapıyor. Etkinlik kağıtlarındaki boş bir modelin 
üzerinde kolaj tekniği ile kendilerine özgü kostümlerini tasarlıyor, çeşitli malzemeler 
ile dokular oluşturup, kendi desenlerini yaratıyorlar. Çocuklarınız için sıra dışı 
kostümler yaratmak istiyor ya da pandemi sonrasında katılmayı planladığınız kostüm 
partilerinde fark yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.  Renkli kağıtlar, makas, 
yapıştırıcı, boyalar, alüminyum folyo, pişirme kâğıdı, naylon, pamuk gibi evde 
bulabileceğiniz malzemeleri hazırlayıp ekran karşısına geçin!

Link

Dünya kültürleri arasında turlayın
Dünyanın çeşitli yörelerinde hâkim olan kültürler ile unutulmaya yüz tutan topluluklara 
ilişkin kültürel bilgiler edinmek sıra dışı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak 
istiyorsanız Dünya Kültürleri ve Destinasyonları eğitimi tam size göre! Dünyanın dört 
bir yanındaki toplumların kültürel özelliklerinin ekonomik ve sosyal değişimlerle olan 
bağlantısını yakalayıp, analiz yapabilmek bu yönde yeni bakış açıları kazanabilmek için 
ne duruyorsunuz? Kültürel değerlerin önemini, kültürün yaşam ve davranış biçimleri 
üzerindeki etkisini kavramanıza olanak sağlayan bu eğitim, kendinizi geliştirmek için 
size çok güzel bir alan yaratacak.  

Link

https://www.biletix.com/etkinlik/0DT03/TURKIYE/tr
https://www.iienstitu.com/online-egitim/dunya-kulturleri-ve-destinasyonlari


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ONLINE MÜZELER
Vatikan Müzesi’nde Rönesans ile randevunuz var
Dünya’nın en ünlü müzelerinden olan Vatikan Müzesi, Rönesans döneminden itibaren 
üretilmiş en güzel sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Müzede toplamda 54 galeri 
bulunuyor. Her birini detaylı inceleyerek gezdiğinizde bir günde bitirmeniz asla 
mümkün değil. Üstelik kalabalıklar içerisinde eserleri incelemeniz ve eserler hakkında 
bilgi edinmeniz oldukça zor. Sanal tur sayesinde Michelangelo’nun Sistina Şapeli’ni 
tavanına çizdiği, İncil’den tarihi sahnenin yer aldığı resmi doyasıya incelemeniz ve 
eserlerin hikayelerini dikkatle okumanız mümkün. Türkiye’de Eller Tablosu olarak 
anılan resmin orijinalini de inceleyebilirsiniz. Turla Vatikan Müzesi’ndeki diğer ünlü 
tabloları ve heykelleri yakından görme fırsatı elde edebilirsiniz. 

Link

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html


ÇOCUKLAR İÇİN
   EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ AKTİVİTELER

Renklerin dünyasında dans
İş Sanat’ın YouTube kanalında yer alan “Çocuk Atölyeleri” serisi, animasyonlardan, 
tanınmış sanatçıların eserlerine, sanat konuşmalarından el becerilerini geliştiren 
aktivitelere kadar çocuklar için rengarenk etkinliklerle dolu! Çocukları eğlendirirken 
öğreten atölyelere katılarak onlarla birlikte geçirdiğiniz zamanı verimli hale 
getirebilirsiniz. Bu atölyelere katılan çocuklar, kendi kumbaralarını yapmayı, farklı obje, 
sebze ve meyvelerin resimlerini çizmeyi öğrenerek renklerin dünyasında dans ediyor. 

Link

Kötülük mü iyilik mi kazanacak?
Bir varmış bir yokmuş. Sevginin ve barışın olmadığı MİT-MUS Krallığı'nda Kral Pinoke 
ve Kurşun Asker yaşarmış. Kral Pinoke'nin tek düşündüğü şey kötülük yapmakmış. 
Sürekli dünyayı ele geçirmenin planlarını yaparmış. Bu yüzden de koca krallığın 
hükümdarı olmasına rağmen yapayalnızmış. Günlerden bir gün Kurşun Asker 
çıkagelmiş. Çocukların eğlenebileceği bir lunapark kurmuş. Palyaço Tebessüm de bu 
lunaparkta çocukların sevgisini kazanmış. Palyaço Tebessüm, burnuna taktığı kırmızı 
burunun sihirli olduğunu söyleyince işler bambaşka bir hal almış. Acaba o kırmızı 
burun gerçekten sihirli miymiş? Kötülüğün karşısında iyilik kazanacak mı? Tüm 
sorularınızın yanıtlarını çocuklarınızla birlikte bulabileceğiniz Cüce Kral oyunu online 
platformda sizleri bekliyor.  

Link

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAIhMHxsOVxm2nSgfjdwg4e0dkTlok82w
https://www.biletix.com/etkinlik/0HX01/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

