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ETKİNLİKLER

SEVGİLİ
İNNOVALILAR,
Yaz mevsimini birbirinden keyifli ve rengarenk
etkinlikler ile uğurlamaya ne dersiniz? Gelin bu
ay ılık esen yaz rüzgarının eşliğinde, tedbiri de
elden bırakmadan, maskelerimizi takarak
birbirinden farklı etkinliklere yelken açalım.
Müziğin, dansın, sanatın ve gösteri dünyasının
sunduğu muhteşem etkinliklerle anı
defterlerimize yeni başlıklar atalım. Sınırlı sayıda
katılım ile düzenlenen sanat ve kişisel gelişim
odaklı aktivitelerle keyifli zaman geçirelim.
Çocuklarımızla birlikte alkışlayacağımız tiyatro
oyunları ile hayata farklı açılardan bakarak
kendimize büyük dersler çıkaralım.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KONSER VE
FESTİVALLER
49. İstanbul Müzik Festivali
Bu Yıl Açık Havada
18 Ağustos’ta başlayan 49. İstanbul Müzik Festivali, 16 Eylül tarihine kadar
müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek. Türkiye ve yurt dışından birçok solist, topluluk ve
orkestrayı konuk eden festival, tarihinde ilk kez on dört farklı açık hava mekânında
düzenleniyor. Sevgi, umut ve dayanışmadan doğacak yeni bir dönemin hayaliyle yola
çıkan festival, yirmi bir farklı konserle “Başka bir dünya mümkün mü?” sorusuna müziğin
ritmiyle yanıt arıyor. Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası,
Festival Orkestrası, Accademia Bizantina gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret,
Khatia Buniatishvili, Alexander Rudin, Paul Meyer, Anna Vinnitskaya, Ufuk – Bahar
Dördüncü, Martynas Levickis, Hande Küden gibi çok sayıda usta sanatçının konseriyle dolu
dolu bir konser trafiği yaratıyor. Ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri konserlerinin de verileceği
festivalde ayrıca farklı etkinliklerle de minik müzikseverleri ağırlıyor.

Bahçede Yaz Festivali’nin
Finalini Kaçırmayın!
Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta ağustosta başlayan Bahçede
Yaz Festivali, 10 Eylül’de Can Çakmur’un piyano resitali ile
muhteşem bir final yapacak. 2018 yılında Hamamatsu Uluslararası
Piyano Yarışması ve 2017 yılında Uluslararası İskoç Piyano
Yarışması’nda elde ettiği birincilikle Türkiye’yi başarıyla temsil eden
usta sanatçı, çok özel bir programla karşınızda olacak.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Havada Caz Kokusu Mu Var?
İstanbul Caz Festivali, yazın son günlerinde İstanbul’un dört bir yanında caz coşkusu
yaşatacak. 1 Eylül’de başlayan festival, 24 Eylül tarihine kadar sürecek konser serisi ile
İstanbul’un yeşilliklerle dolu parkları ve açık hava mekanlarında caz severleri
ağırlayacak. Herkesin katılabileceği ücretsiz konserlerle de oldukça zengin bir programa
sahip olan festivalde; Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo,
“İhtimaller” projesiyle pop müzikteki yetkinliğini caza taşıyan Kenan Doğulu, Ennio
Morricone’ye adadığı albümü “Morriconne Stories”den parçalarla Avrupa cazının önde
gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör
Niels Broos ile festivale özel projesiyle caz severlere unutulmaz anlar yaşatmaya
hazırlanan Mabel Matiz gibi usta isimler sahne alacak. Bu sene ilk kez ücretsiz olarak
gerçekleşecek #İstanbulBirSahne konserlerinin de eklendiği festival, bu yıl da Gece
Gezmesi formatını Beykoz Kundura’nın farklı sahnelerinde yaşatacak.

Levent Yüksel ile
Müzik Şöleni
Doksanların en iyi Türkçe pop albümlerinden “Med Cezir” ile döneme damga vuran
usta sanatçı Levent Yüksel, en sevilen şarkılarını 3 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker
Vadistanbul sahnesinde seslendirecek. Pop müzikteki ustalığını “Hayatıma dokunan
şarkılar” adlı arabesk albümüyle farklı bir boyuta taşıyarak her kesimden insanın
kalbini fetheden usta sanatçı, her konserinde olduğu gibi bu konserde de tam bir
müzik şöleni yaratacak.

Sertab Erener Şarkılarını
Ankaralılar için Söyleyecek
Olağanüstü sesi ve muhteşem performansıyla Sertab Erener, en sevilen şarkılarını
Ankaralılar için söyleyecek. 3 Eylül Cuma akşamı Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da
sahne alacak olan başarılı sanatçı, temmuz ayında büyük bir coşkuyla başlattığı konser
serisinin Ankara durağında da eski şarkılarının en yeni düzenlemelerini hayranlarıyla
birlikte seslendirecek.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GÖSTERİLER VE
TİYATRO OYUNLARI
Beynimiz İnsan Olsaydı Nasıl
Biri Olurdu?
Tiyatro Bal Porsuğu tarafından sahnelenen Bülent Beyin Hikayesi, henüz bilim insanları
tarafından da tam olarak keşfedilemeyen sırlarla dolu beynimizin içine giriyor. Beynimizin
bizi yönetirken yaşadıklarını, diğer organlarla olan iletişimini sahneye taşıyor. Beyin
karakterine, Bülent Emrah Parlak’ın hayat verdiği tiyatro oyunu, “Beynimiz insan olsaydı
nasıl olurdu?” sorusuna Parlak’ın muhteşem performansıyla yanıt veriyor. Burcu Biricik,
Barış Arduç, Sarp Apak, Şahin Irmak, Ersin Korkut, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Necip Memili,
Melis Birkan, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Erdem Baş ve Murat Eken’in dijital konuk oyuncu
olarak diğer organları canlandırdığı oyun, barkovizyon teknolojisiyle tiyatronun iç içe
geçtiği bir sahneleme tekniğiyle seyircide müthiş etkiler yaratıyor.

Süt Kardeşler Tiyatro
Sahnesinde
Adile Naşit, Şener Şen, Kemal Sunal gibi Türk sinemasının duayen isimlerini buluşturan
Süt Kardeşler, Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla tiyatro
sahnesine geliyor. Geleneksel Türk Tiyatrosu’ndan örnekler sunan; sahne, dekor ve
kostümleri ile izleyenleri 1950’li yıllara zaman yolculuğuna çıkaran oyun, asabi komedi
türünün önemli temsilcilerinden. Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi
Tiyatro’da 23 Eylül Perşembe akşamı sergilenecek oyunu izlerken kahkaha dolu anlar
yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Dansın Her Türlü Hali
3 ve 5 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Uluslararası SOLO Çağdaş
Dans Festivali, ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının gösterileri, atölye programları,
sergi ve film gösterimleriyle oldukça zengin bir program sunuyor. Bu yıl dördüncüsü
gerçekleştirilecek festival, CerModern Açıkhava Sahnesi’nde, İspanya, İsviçre, Çek
Cumhuriyeti, ABD, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, İrlanda, İtalya, Ukrayna, İsrail, Meksika,
Kosova, Yunanistan ve Norveç’ten solo dans sanatçılarını ağırlayacak. Sanatın tüm
disiplinleri arasındaki ilişkinin temsilciliğini üstlenen festival, bu yönüyle de dansı yeniden
tanımlıyor.

Geçmiş Zaman Olur Ki…
Geleneksel Türk Tiyatrosunun üstadı Münir Canar’ın kalemi ve yorumuyla sergilenen
Geçmiş Zaman Olur ki adlı tiyatro oyunu, Ankaralılara 5 Eylül Pazar akşamı Çankaya
Sahne’de muhteşem bir kahkaha tufanı yaşatacak. Pişekar’ın zorlamasıyla politikaya
atılmak zorunda kalan Kavuklu’nun siyasetle imtihanını sahneye getiren oyun, dünyaya
kahkahalar ve gözyaşları arasından bakarak dram ve komedi unsurlarını aynı anda
sunuyor.

Aşıklar Kavuşacak Mı?
Eserleriyle yüzyıllar öncesinden günümüzü aydınlatan William Shakespeare’in tam bir
romantik komedi klasiği eseri olan Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, 18 ve 26 Eylül
tarihlerinde Ankara Çankaya Sahne’de tiyatro severlerle buluşacak. Theseus ve
Hippolyta’nın evlilik töreni heyecanı ile başlayan oyun, “Aşıklar kavuşacak mı?”
sorusunun yanıtını arıyor. Aşk ve kavuşma gibi birbiriyle iç içe geçen kavramların
kovalamacasını sahneye getiren oyunda aynı zamanda Titania ve Oberon’un evlatlık
çocukları için periler diyarında oynadıkları oyunlara tanıklık edeceksiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SANAT VE KİŞİSEL
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Müziğin Ritmiyle Venüs’e
Ulaşacağız
Müziğin ve heykelin buluştuğu farklı bir deneyime ne dersiniz? Sanatın farklı dallarını
müzikle bir araya getirdiği etkinliklerine kaldığı yerden devam eden Masterpiece, sizi
güzel müzikler eşliğinde yaratıcılıkta sınırları aşıp Venüs’e ulaşarak heykel yapmaya davet
ediyor. Masterpiece Göztepe Heykel - Venüs etkinliğine katılmak için bir heykeltıraş
olmanıza gerek yok. Yaratıcılık ve eğlence dolu anları bu etkinlikte doyasıya
yaşayacaksınız. Masterpiece heykeltıraşlarının adım adım yönlendirmeleri ile etkinlik
sonunda evinize ve ofisinize götürebileceğiniz, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz size
ait bir heykeliniz olacak.

Fırça Darbelerinizle
Yaratıcılıkta Sınırları Aşın
Sanat, müzik ve keyfi bir araya getiren
Masterpiece etkinlikleri, Ankaralılarla buluşuyor.
Bir resim kursunun aksine resim ve müzik ile
doyasıya zaman geçirmenize olanak sağlayan
Masterpiece Ankara Resim - Selene etkinliği ile
kendinizi bile şaşırtacak yaratıcılıkta yağlı boya
tablolar yapabilirsiniz. Tunalı Hilmi’de
gerçekleşecek etkinlikte ressamların vereceği
tekniklerle sadece birkaç saat içinde harika bir
yağlı boya tablo yaratabileceğinize emin
olabilirsiniz. 11 Eylül’de fırça darbelerinize yer
açın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sağlıklı ama Lezzetten Ödün
Vermeyen Atıştırmalıklar
Siz de gün içerisinde sürekli atıştırmadan duramıyorsanız,
size harika bir haberimiz var. Uluslararası Servis ve Lezzet
Akademisi’nin (USLA) hazırladığı reçeteleri uygulayarak
atıştırmalıkların verdiği pişmanlığın ağırlığından
kurtulabilirsiniz. USLA tarafından yemek tutkunlarına özel
hazırlanan Sağlıklı Atıştırmalıklar Eğitimi’ne katılarak,
tohum krakeri, granola bar, enerji topları ve chia puding
yapımını öğrenebilir, hayatınızda sağlığa daha fazla yer
açabilirsiniz.

Makarna Severler Toplanın!
Makarnanın hamurdan başlayıp sofraya uzanan
yolculuğunun tüm aşamaları, Mutfak Sanatları
Akademisi’nin (MSA) El Yapımı Makarnalar
Eğitimi’nde bir araya geliyor. İtalya’nın el yapımı
makarna çeşitlerinin yapım tekniklerinden, makarnaya
karakter kazandıran iç dolgu ve sos çeşitlerine kadar
makarnaya ilişkin her şey bu eğitimde bir araya geliyor.
Keçi peynir dolgulu tortellini, 3 mantarlı ve kremalı
tagliatelle, kuru domates, kavrulmuş çam fıstığı ve
adaçaylı tereyağı sos ile hazırlanan gnocchi’nin
yapımını öğrenerek makarna sever misafirlerinizi
şaşırtabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ÇOCUKLAR İÇİN
EĞLENCELİ GÖSTERİ
VE ETKİNLİKLER
Akıllı Tavşan Momo Ankara
Sahnesinde
Çocukların çok sevdiği karakterlerden biri olan Akıllı Tavşan Momo, 18 Eylül
tarihinde Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda miniklerle bir araya gelecek. TRT
Çocuk’un sevilen çizgi filminin kahramanı olan Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşlarının
Şarkılı Orman’da geçirdiği maceralar, Pasta Festivali için yapılan eğlenceli hazırlıklar
minik izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Mikrop ve Köpük İş Başında
Ilgın ve arkadaşının okul çıkışında başlarından geçen bir olayı konu alan Mikrop ve
Köpük adlı oyun, çocuklar için eğlenceli olduğu kadar eğitici bir içeriğe sahip.
Çocuklara temizlik ve hijyen konusunu eğlenceli bir dille anlatan oyun, mikropların ve
hijyenin hayatımızdaki rolüne projeksiyon tutuyor. Profilo Kültür Merkezi Batı Alternatif
Sahne’de, 18 Eylül tarihinde minik misafirlerini ağırlayacak olan oyunda çocuklar, Ilgın
ve arkadaşının macerasını izlerken dans edip eğlenme fırsatı da yakalayacak.

Küçük Köpek Balığı Nasıl
Kurtulacak?
Baby Shark Müzikali, minikler için Ankara’ya geliyor. 4 Eylül tarihinde, Panora
Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi'nde sergilenecek oyun, arkadaşlığı küçük bir köpek balığı
ile sevimli arkadaşları yengeç, ahtapot ve kırmızı balığın gözünden festival havasında
anlatıyor. Denizin dibinde hiç bilmediği bir yerde kaybolan küçük köpek balığını
kapıldığı girdaptan kurtaran arkadaşlarının hikayesini işleyen oyun, hepimiz için
büyük derslerle dolu!

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

