Bır Arada
Her zaman bir arada...

TEMMUZ ‘21
ETKİNLİKLER

İNNOVALILAR,
Bu ay sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, tedbiri elden bırakmadan çok
özlediğimiz açık hava etkinliklerine nihayet kavuşuyoruz. Sıcak yaz gecelerinde sevdiğimiz
müzisyenlerin şarkıları eşliğinde, sosyal mesafemizi koruyarak fiziksel etkinliklere yelken
açabileceğiz. Gelin bu ay her sene iple çektiğimiz açık hava konserleriyle fiziksel
etkinliklerdeki yerimizi alırken, online etkinliklerle de oturduğumuz yerden kültür ve sanat
aktivitelerinde yer almaya devam edelim. Açık havada ünlü sanatçı Teoman ve sevilen rock
grubu Duman’ın eşliğinde canlı müziğe doyalım. Online etkinliklerle Küba’nın büyüleyici ve
rengarenk dünyasını keşfe çıkalım. Osmanlı’nın farklı insan yüzleriyle zaman yolculuğuna
çıkalım. Öte yandan kişisel gelişime yönelik etkinliklerle kendi içsel yolculuğumuzu
başlatarak, vücut ve ruh uyumunu yakalamanın çok özel yöntemlerini öğrenelim.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KONSERLERİ
Açık havada Yıldızlar Geçidinde
Teoman sahnede
“On yedi”, “Paramparça”, “İki Yabancı” gibi
hit şarkılarıyla her kesimden insanın
duygularına tercüman olan Teoman, 24
Temmuz Cumartesi akşamı Harbiye
Açıkhava sahnesine konuk oluyor. Harbiye
Açıkhava Yıldızlar Geçidi konser serisinin
temmuz ayına sevilen sanatçı damga
vuracak. Siz de açık havada müziğin ve
eğlencenin tadını çıkarmayı
özleyenlerdenseniz, bu konseri
kaçırmayın!

KüçükÇiftlik Park, Duman ile rock konser serisine başladı
Yıllardır İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence merkezi olarak on binleri ağırlayan açık hava
konser deneyiminin tartışılmaz adresi KüçükÇiftlik Park, misafirlerini ağırlamaya başladı.
KüçükÇiftlik Park’ın rock müzik tutkunları için geleneksel hale gelen konser serisinin
açılışında Duman sahne alacak. Sevilen rock grubu Duman’ın aylar sonra 9-10 Temmuz
tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta vereceği ilk konser ile canlı müziğe duyduğunuz özlemi
giderebilirsiniz. KüçükÇiftlik Park’ta sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek
konserlerde gönül rahatlığıyla müziğin ritminde kaybolabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ŞEHİR TURU
Küba’nın büyüleyici atmosferini keşfedin
Karayiplerin en büyük adası Küba’nın tarihi ve kültüründen gelen büyüleyici atmosferini
ekran karşısında keşfetmeye ne dersiniz? Kristof Kolomb’un henüz ilk yolculuğunda
keşfedip İspanyol toprağı ilan ettiği Küba’nın yerli halkın direnişi ile bugünlere kadar
gelen kültürel özellikleri karşısında hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Bu özel gezide
Küba’nın, kendine özel bir dil oluşturarak yarattığı rengarenk dünyasında
kaybolacağınızdan emin olabilirsiniz. Küba’nın tarihini, kültürünü, yemeklerini ve
meşhur Havana şehrini keşfedebileceğiniz online şehir turu sizleri bekliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SERGİ
Osmanlı’nın insan yüzlerini bugüne getiriyor
Pera Müzesi tarafından düzenlenen İmparatorluktan Portreler sergisi, Osmanlı
dünyasından insanların resmedildiği eserleriyle dünyanın en ihtişamlı imparatorluğunun
farklı insan yüzlerine projeksiyon tutuyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim
Koleksiyonu'nu oluşturan Suna ve İnan Kıraç/ Sevgi ve Erdoğan Gönül
koleksiyonlarından seçilen altmışa yakın yapıt, bizi Osmanlı’nın kimi zaman çok tanıdık,
kimi zaman uzak, neredeyse yabancı fizyonomileriyle yüz yüze getiriyor. Sergi, çok
uzaklarda kalan bir çağın yok olmuş yüzlerini, şaşırtıcı bir gerçeklik ve canlılıkla
günümüze getiriyor.

17’nci yüzyıldan 20’nci yüzyıla İstanbul manzaraları
Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan seçilmiş yapıtlardan Düşlerin
Kenti: İstanbul sergisi aracılığıyla 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına, Osmanlı’da
gündelik yaşam ve İstanbul manzaralarını erişime açtı. Sergi, gündelik yaşam
sahnelerinin önemli bir bölümü olan ev yaşantısı ve bu yaşantıyı biçimlendiren kadınları
farklı açılardan ele alıyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TİYATRO
Siz hiç ayrıldınız mı? Ayrılmadınız mı?
Hiç düşündünüz mü? Hayat ayrılıklar ve kavuşmalarla dolu bir serüvense ayrılık
bilançonuzda neler var? Tatavla Tiyatro’nun Evden Naklen Tiyatro etkinliği Işıl Zeynep'in
yönettiği Ayrılık oyunu, sizi bilançonuzu sorgulamaya davet ediyor. Dostlarınızdan,
işinize, uğraşlarınızdan, iyi ya da kötü alışkanlıklarınıza kadar tüm ayrılıklarınızın
kayıplarını ve kazanımlarıyla yüzleşmeye var mısınız? O zaman bu oyun tam size göre!
Behiç Ak’ın 1996’da kaleme aldığı "Ayrılık", bir çiftin 4yıllık, bitmiş ilişkilerini, birlikte
masaya yatırdıkları günü anlatıyor. Çiftin 1 yıl 13 gün sonra ilk karşılaşmaları, ilk
konuşmaları, ilk görüşmelerine tanıklık ederek kendi geçmişinizi yeniden
değerlendireceksiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GELİŞİM
Kendi gerçeğinizi keşfedin!
Son zamanların en çok satan ve konuşulan kitabı Seyir’in yazarı
Piraye Erdoğan ile dönüşüm yolculuğunu keşfetmeye hazır mısınız?
Piraye Erdoğan ile Dönüşüm: Kendi Gerçeğini Keşfetmek
Seminer Programı sizi yaşamsal farkındalığınızı anlamaya yönelik
derin bir yolculuğa davet ediyor. Piraye Erdoğan bu seminerde,
iyileşme, dönüşüm, tasavvuf ve kuantum fiziğinden etkilenen çok
yönlü düşünce anlayışı ile kendini gerçekleştirebilmeye yönelik derin
bir kavrayış sunuyor. Yaşam yolculuğunu muhteşem bir deneyime
dönüştürmenin yollarını paylaşıyor. Uyanmanın, farkına varmanın
dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Vücudunuzun ve ruhunuzun uyumunu yakalayın
Sizi bu ay vücudunuzun ve ruhunuzun muhteşem uyumunu yakalayabileceğiniz
meditasyon aktivitesine davet ediyoruz. Çok özel meditasyon seansları, bilinçaltı
çalışmaları ile ay ve dolunay ritüelinden oluşan Anıl Can ile Atölye Yeni, online
platformlarda sizi bekliyor. Çok farklı meditasyon teknikleriyle tanışacağınız atölyede,
yeni ay meditasyonu ve çok daha fazlası ile yeni niyetler edip ayın enfes enerjisini
bedeninizde hissedeceksiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

MÜZELER
Süleymaniye’den Osmanlı’ya
zaman yolculuğu
Osmanlı evlerinin başrol oynadığı tarihi sokakları,
dünya mimarlık tarihinin en büyük ölçekli ve anıtsal
yapılarından Süleymaniye Külliyesi ile İstanbul’un en
nostaljik semtlerinden biri olan Süleymaniye’yi
bilgisayar karşısında karış karış gezmeye ne dersiniz?
16. yüzyıl dünyasının en önemli siyasi ve mimari
simalarından Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar
Sinan’ın ortak eseri olan eşsiz Süleymaniye
Külliyesi’ni seyre dalarak Osmanlı toplumunun
kültürüne, inancına ve geçmişine uzanan bir
yolculuğa çıkacaksınız. Mezopotamya, Antik Yunan,
Roma, Acem, Arap ve Anadolu mimarisinin yeniden
yorumlanmış hali olan külliyedeki yapıları gezerken,
eserleriyle farklı mimari formlar ortaya koyan Mimar
Sinan’ın tüm uygarlıkları kendi mimari felsefesiyle bir
araya getirişine şahitlik edeceksiniz.

Troya kültürlerinden Osmanlı ve
Doğu Roma İmparatorluğu’na
Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas
Bölgesi’nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı
ve arkeolojik tarihiyle birlikte Doğu Roma ve Osmanlı
tarihini de anlatan Troya Müzesi, bu hafta
Çanakkale’den evlerinize konuk oluyor. Troya ve
kültürlerinin M.Ö 4’üncü yüzyıldan günümüze kadar
gelebilen nadide eserlerine ev sahipliği yapan müze,
Doğu Roma ve Osmanlı döneminden de izler taşıyor.
Doğu Roma Dönemi Troas ve çevresi konulu metin,
harita ve görseller ile bu döneme ait heykel, yazıt,
çanak-çömlek, haç, küpe gibi eserler ile birlikte,
gravür ve fotoğraflar, çanak-çömlek geleneği, taş
işçiliği ve sosyal yaşam taş eserleri, sikkeler ve
seramikler de müzede sergileniyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

OYUNLARI
3 eşekçiğe ne olacak?
Hapşırık, Mızmız ve Şaşkın isimli birbirinden sevimli üç eşekçik bir çiftlikte mutlu mesut
yaşarken, çiftliğin sahibinin değişmesiyle kendilerini büyük bir sorunun ortasında
bulmuşlar. Çiftlikte yaşayan Karabaş isimli köpek, çiftliğin sahibinin değişmesini fırsat
bilerek bu üç eşekçiğe yapmadıklarını bırakmamış. Çiftliğin bütün işlerini üç eşeğe
yüklemiş. Durmaksızın çalışmaktan yorgun düşen eşekler, bu sorundan kurtulmanın
yolunu bir müzik grubu kurup ünlü olmakta bulmuşlar. Böylece çiftlikten
kurtulabileceklerine inanmışlar. Ama ne mümkün! Eşekçikler, müzik yapmayı kimden
öğreneceklerini düşünürken, Karabaş da onlara kötü bir sürpriz hazırlamış… Çocuklar
için oldukça sürükleyici öğelere sahip Eşekler Karnavalı, online platformda sizleri
bekliyor.

Hayalci Dede ve arkadaşları diğer çocuk
oyunlarına yenilecek mi?
Hayal Panayırı oyunuyla çocukların rengarenk hayal dünyasına uzanan
eğlenceli bir yolculuğa hazır mısınız? Online platformlardaki yerini alan
Hayal Panayırı minikler kadar büyüklerin de favori oyunlarından biri.
Uzun yıllardır ülkenin dört bir yanını gezerek çocukları eğlendiren
Hayalci Dede ve arkadaşlarının hikayesini anlatan oyun, aslında
günümüz oyunlarının çocukları yalnızlaştıran, dünyalarını sanal hale
çeviren yönüne de gönderme yapıyor. Çocukların dört gözle beklediği
Hayalci Dede ve arkadaşlarının çocukların farklı oyunlar keşfetmesiyle
popülerliğini yitirmesini konu alan oyunu mutlaka çocuklarınızla birlikte
izlemelisiniz.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

