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OCAK 2019



Sevgili Sarıyerliler;
Birbirinden güzel etkinlikler ile dopdolu 
programımızla Ocak ayını geride bıraktık. 
Sarıyer’de rutin çalışmalarımızın yanı sıra,  sanat 
faaliyetlerimize de tüm hızımızla devam etmekteyiz. 
Dört yıl önce kaybettiğimiz büyük ustayı, 
edebiyatımıza İnce Memed’i ve nicelerini katan 
Yaşar Kemal’i birlikte anacağız.  “ İnsan, düşleri 
öldüğü gün ölür.” diyen ustamızın bu sözünü 
gönüllerimizde yaşatacağız. 
Ülkemizin yarınları, aydınlık geleceği çocuklarımız 
için başlattığımız karne şenliği biterken, Şubat 
ayında da sizleri tiyatronun büyülü perdesi ile 
buluşturacağımız, ‘8. Sarıyer TiyatrOda Şenliği’miz 
perdelerini aralayacak.
İlginizi çekecek çeşitli sergi açılışlarında bir 
arada olacağız. Bunlardan biri de resim sanatının 
ülkemizdeki temsilcisi; sanat anlayışı ve hayat 
öyküsüyle Fikret Mualla’nın resim sergisi olacak. 
Sanatın türlü alanlarında eserler üreten, hakkında 
birçok şey söylenmiş Neyzen Tevfik’in ölümünün 66. 
yılında kendisini anmak üzere bir araya geleceğiz.
Ayrıca en sevdiğim satırlarından biri, “İyilik demek 
kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük 
yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.” olan, 
edebiyatımızın ünlü yazar ve şairi Sabahattin Ali’yi 
anacağız. 
Anma etkinlikleri, şenlikler, sergiler, konserler ve 
daha fazlasıyla dolu Şubat ayında sizlerle buluşmayı 
arzu ediyor, hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. 
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DREAM TEAM ACADEMY THEATRE
ÇOCUK OYUNU+6 YAŞ

UYUYAN
GÜZEL

01

13:00

Bundan yıllar önce uzak ülkelerin birinde 
bir kralla bir kraliçe yaşıyormuş. Bu iyi 
yürekli kral ve kraliçenin hayattaki en 
büyük dileği bir çocuk sahibi olmakmış. 
Sonunda bu dilekleri gerçekleşmiş ve 
kraliçe güzel bir ilkbahar sabahı harika 
bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Genç 
kralla Kraliçenin mutluluğuna diyecek 
yokmuş. Küçük prensesin doğumunu 
kutlamak için o güne kadar görülmemiş 
bir şenlik düzenlenmiş. Bu şenliğe o 
ülkedeki bütün insanlar ve periler davet 
edilmiş. Her taraf o günün şerefine 
süslenmişti. Melek yüzlü iyilik perileri 
beşiğin çevresinde toplanmış. Her biri 
sırayla bebeğe iyi dileklerde bulunmuş. 
Kimi ona güzellik, kimi akıl, kimi de 
cömertlik armağan etmiş. Fakat büyük 
bir talihsizlik olmuş ve yaşlı bir periyi 
şenliğe davet etmeyi unutmuşlar. Bütün 
konuklar neşe içinde eğlenirken yaşlı 
peri birden ortaya çıkıp bir lanette 
bulunmuş ve prenses 100 yıllık derin bir 

uykuya dalmış. 

Yazan & Yöneten : Angel Popov

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ
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MÜZİKAL

KIVILCIM
ANADOLU ATEŞi

15:00

01
Türkiye’de ve dünyada önemli 
başarılara imza atan Anadolu Ateşi 
Dans Topluluğu, dünya sahnelerinde 
edindiği başarıyı şimdi de çocuklarla 
paylaşıyor. 2000 çocuk arasından 
sınavla seçilen, 4 - 16 yaş grubu 
80 yetenekli çocuktan oluşan 
Anadolu Ateşi “Kıvılcım” Çocuk 
Grubu sanatseverlere muhteşem 
performansları ile unutulmayacak 
bir gösteri sunuyor. Genel sanat 
yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın 
üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları 
yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride, 
çocuklar, Anadolu Ateşi’nin 
efsaneleşmiş koreografisinin yanı 
sıra, içinde akrobasi ve jimnastikte 
olan yeni bölümlerle birlikte 60 

dakikalık performans sergiliyorlar. 
Anadolu Ateşi Dans Okulları halen 8 
şubesiyle İstanbul, Ankara, Antalya, 
İzmit, Gaziantep’te eğitimlerine 

devam ediyorlar.

TİM SHOW CENTER
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KONSER

Sevilen aşk şarkılarının başarılı 

ekibi Grup Gündoğarken 

eskimeyen, en sevilen şarkıları ile 

1 Şubat akşamı Sahne Maslak’ta 

sevenleri ile buluşuyor...

GRUP GÜNDOĞARKEN 
KONSERi

20:30

01

SAHNE MASLAK
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KATILIM MÜZE BİLETİYLE ÜCRETSİZDİR.
SOHBET

02

12:30
11:00

Sabancı Üniversitesi 
Sakıp Sabancı Müzesi, 

Sabancı Holding’in katkılarıyla 
sanatseverlerle buluşan 

“Rus Avangardı.
Sanat ve Tasarımla Geleceği 
Düşlemek” sergisi kapsamındaki 
etkinliklerine “Rus Avangardı 
Galeri Sohbetleri” ile devam 

ediyor. 
Akademisyen Cem Bölüktaş’ın 
rehberliğinde gerçekleştirilecek 
etkinlik serisinde, 20. yüzyılın en 
heyecan verici dönemlerinden 
birine odaklanan Rus Avangardı 
akımının toplumsal dönüşümü ve 
dünya sanat tarihine olan etkisi 

değerlendirilecek.
SAKIP SABANCI MÜZESİ

SSM

RUS AVANGARDI GALERİ SOHBETLERİ

CEM BÖLÜKTAŞ
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Hikâyemiz masalların dünyasından,
ba l ı k la r ın  uç tuğu ,  kuş la r ın 
yüzdüğü,  ağaçların ve bulutların 
bizlerle konuştuğu diyarlardan 
düşüyor önümüze. Masal bu ya 
kahramanlarımız tutturuyorlar 
aralarında bir iddia; nedir en 
güçlü olan? Ormanların kaslı 
kuvvetli Gorili mi? Gökyüzünün 
dev kanatlı Kartalı mı? Raylarında 
ağır yükler taşıyarak giden bir 
Tren mi? Yoksa gökyüzündeki 
büyük görkemli Güneş mi? Karar 
veremiyorlar hangisinin en güçlü 
olduğuna, başlıyorlar en güçlü 
olanı aramaya. Çıkıyorlar en 
güçlüyü bulmak için maceralı bir 
yolculuğa, Aslan’dan Kartal’a 
Bulut’tan Güneş’e aramadıkları 
yer kalmıyor en güçlü olanı, tam 
bulduk derken daha güçlü olanın 

varıyorlar farkına…

Yazan & Yöneten : Faik Ertener

15:00
13:00

02

BKSTV MOBİL ÇOCUK TİYATROSU

GÜÇ KiMDE?

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ

ÇOCUK OYUNU+5 YAŞ
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ÇOCUK OYUNU

14:00

02

UÇMAK
iSTiYORUM Tıngırtı Ülkesi’nin Kraliçesi ile 

Gümbürtü Ülkesi’nin Kralı her 
şeyin sahibi olmak için birbirleriyle 
yarışır. Bu yüzden ara sıra savaş 
bile çıkarırlar. Sıra gökyüzündeki 
yıldızlara gelmiştir. Ülkelerine gelen 
bir adam, uçarak yaptığı olağanüstü 
bir gösteriyle gökyüzünü karartır 
ve isterlerse gökyüzündeki yıldızları 
onlara getirebileceğini söyler. 
Küçük bir çocuk olan Şaşkın’ın tek 
isteği uçmaktır… Uçma tutkusu, 
insan aklının, bilimsel düşüncenin 
değeri, oldukça eğlenceli - fantastik 
bir masalın içinde anlatılıyor bu 
oyunda. Göz alıcı kostümler, masalsı 
dekor, eğlenceli şarkılar ve danslarla 
yaratılan fantastik dünya, çocukların 
düş gücünü harekete geçirmek için 

tasarlandı.

Yazan - Yöneten: Dersu Yavuz Altun

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
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TİYATRO

2019

20:30

02

AÇIK AiLE
Oyun, birçok orta sınıf 
evliliklerinde, belli bir süre 
sonra baş gösteren aldatma-
aldatılma sorunuyla başlıyor. 
Koca kendisine sürekli yeni 
sevgililer bularak karısını aldatır, 
kadın da bu duruma tepki olarak 
trajikomik intihar girişimlerinde 
bulunur. Koca, ilişkilerde devrim 
yapmak(!), sistemin dayattığı 
ilişki kalıbını kırmak için kadını 

“açık” bir ilişkiye ikna eder. 
Yani iki taraf da istediği 
zaman istediği ilişkiye rahatça 
girebilecektir. Öngörülmeyen bir 
“Erk”in ortaya çıkmasıyla ikiyüzlü 
ahlakçılık tüm çıplaklığıyla ve 

komikliğiyle ortaya çıkar.

Yazan: Dario Fo – Franca Rame
Çeviren: Füsun Demirel

Yönetmen: Dersu Yavuz Altun

SAHNE MASLAK
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MÜZİKAL

7 KOCALI HÜRMÜZ

20:30

02
Türk mizahının önemli isimlerinden 

Sadık Şendil’in kaleme aldığı
“7 Kocalı Hürmüz” müzikali,

müthiş kadrosu ve 
Müjdat Gezen’in yorumuyla 

yeniden seyirciyle buluşuyor. 
Usta tiyatrocunun yapımcılığını 
ve yönetmenliğini üstlendiği, 
sahne dekoru Barış Dinçel imzalı.
Kostüm tasarımını Leyla Gezen ile 

Bahar Korçan’ın, koreografisini
Pınar Ataer’in üstlendiği oyunun 
müziklerini Emirhan Cengiz 

hazırlıyor.
 

TİM SHOW CENTER
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ÇOCUK OYUNU

14:00

03

KIRMIZI BAŞLIKLI 
KAZ Müzikli danslı, yarışmalı karışmalı, 

gülmeli eğlenmeli, zıplamalı hoplamalı 
çocuk oyunu Kırmızı Başlıklı Kaz, 

sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Yıldızların dünyasında kendi masalını 
anlatmak isteyen 

Kırmızı Başlıklı Kaz…

Yılın en çok sevilen masal kahramanı 
yarışmasına hoş geldiniz! Sonucunu 
çocukların alkışlarıyla belirleyeceği 
bir yarışma bu. Masal dünyasının 
yıldızları yarışıyor, herkesin severek 
okuduğu, izlediği ünlü masalların 

kahramanları…
Peki ya onlar kadar ünlü olmayanlar, 
yıldız olamayanlar? Bakalım 
Kırmızı Başlıklı Kaz bu yarışmada 
kendi masalını anlatabilecek mi? 
Zıplamalı, hoplamalı ve çok eğlenceli 

bir macera çocukları bekliyor.

Yazan Yöneten: Dersu Yavuz Altun

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
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15:00
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Şarkılar Seni Söyler, 1940’lı 
yıllarda Müzeyyen Senar’ın 
Turkuaz Gazinosu’nda sahne 
almasıyla başlayan ve Zeki 
Müren’in vefatıyla sona eren 

gazino hayatını konu alıyor. 
Müzikalde, Müzeyyen Senar, 
Zeki Müren, Safiye Ayla, Ajda 
Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, 
Zerrin Özer, ve Türkan Şoray gibi 

sanatçılara hayat veriliyor. 
Yönetmenliğini Müjdat Gezen’in 
üstlendiği, 81 kişilik dev kadrodan 
oluşan müzikalde,  usta oyuncu 
Cüneyt Arkın, Fatih Ürek, Melike 
İpek Yalova, Fehmi Dalsaldı, 
Semiha Yankı, Hayko  gibi isimler, 
taverna müziği ile davetlilere 

keyifli anlar yaşatacak. 

ŞARKILAR
SENi SÖYLER

MÜZİKAL

TİM SHOW CENTER
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TİYATRO

2019

19:00

03

AÇIK AiLE
Oyun, birçok orta sınıf 
evliliklerinde, belli bir süre sonra 

baş gösteren 
aldatma-aldatılma sorunuyla 
başlıyor. Koca kendisine sürekli 
yeni sevgililer bularak karısını 
aldatır, kadın da bu duruma 
tepki olarak trajikomik intihar 
girişimlerinde bulunur. Koca, 
ilişkilerde devrim yapmak(!), 
sistemin dayattığı ilişki kalıbını 
kırmak için kadını “açık” bir 

ilişkiye ikna eder. 
Yani iki taraf da istediği 
zaman istediği ilişkiye rahatça 
girebilecektir. Öngörülmeyen bir 
“Erk”in ortaya çıkmasıyla ikiyüzlü 
ahlakçılık tüm çıplaklığıyla ve 

komikliğiyle ortaya çıkar.

Yazan: Dario Fo – Franca Rame
Çeviren: Füsun Demirel

Yönetmen: Dersu Yavuz Altun

SAHNE MASLAK
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ÜCRETSİZDİR
RESİM SERGİSİ

Son beş yıla ait figür, obje ve 
mekânların seçimi ile çalışılarak; 
farklı cinsiyet ve yaşta izleyiciye 
renk, desen, obje olarak yeniden 

beğeniye sunulması. 
Sergide, yaşamdan kesitler, 
kişiler ve mekânlara aslına sadık 
kalınarak yolculuk ve bilgilerin 

güncellenmesi amaçlanmıştır. 

MELİH İŞCAN

USTALIK
ESiNTiLERi

15:00

04

SARIYER BELEDİYESİ
HİZMET BİNASI

* Sergi 10 Şubat Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacaktır.



Etkinliğimize giriş davetiye ile kabul edilecektir.



ŞUBAT

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ
TİYATRO

2019

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ

19:30

07
UMUT isimli karakterin 
uyuşturucuyla mücadelesinin ve 
psikiyatrist ‘in onu kurtarmak için 
çırpınışının anlatıldığı oyunda, 
bağımlılık durumu sosyal, tıbbi, 
psikolojik yönleriyle irdeleniyor 
ve uyuşturucu bağımlısı bireyler 
için yapılması gerekenler ortaya 

koyuluyor. 
Böylelikle uyuşturucu maddeyi 
kullanmaya başlayan bireyle 
toplum arasındaki çatışma, 
bireyin ve toplumun 
yanlış ları gösteri l ip, bu sorun 
or taya çıkmadan alınabilecek 
önlemlerle, birey uyuşturucuya 
başlamadan önce engel olunması 
konusunda da seyirciye bir bilinç 

kazandırılmaya çalışılıyor.

BEYKENT ÜNIVERSİTESİ TİYATRO KULÜBÜ

UMUT 
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ÇOCUK OYUNU

14:00
12:00

09

ŞEKER
PORTAKALI

Çok fakir bir ailenin çocuklarından 
biri olan Zeze, 5 yaşında olmasına 
rağmen hayal gücü ve zekası 
çok gelişmiş, oldukça yaramaz 
bir çocuktur. Çok meraklı olan ve 
çevresindeki her şeyi keşfetmeye 
çalışan bu çocuk okumayı da erken 
yaşta öğrenmiştir, öğretmeninin 
gözdesi olmuştur. Yeni taşındıkları 
evde bahçedeki ağaçlardan biri 
olan şeker portakalı fidanı Zeze 
ile konuşmaya başlar ve çok iyi iki 
arkadaş olurlar. Günün birinde Zeze 
bir yaramazlık neticesinde ayağını 
keser ve şehrin en güzel arabasına 
sahip olan Portekizli O’nu eczaneye 
götürür. Zeze Portekizli’den çok 
şey öğrenir ve bir süre sonra dost 
olurlar. Zeze bu dostluk sayesinde 
sevginin ne olduğunu anlamış ve 

eski yaramazlıklarını bırakmıştır.

Yazan: Jose Mauro De Vasconcelos   
Uyarlayan ve Yöneten: Filiz Bozok

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ
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TİYATRO

RIFAT ILGAZ
KÜLTÜR MERKEZİ
NEJAT UYGUR SAHNESİ

2019

20:00

SARIYER BELEDİYE TİYATROSU

09

+12 YAŞ

Evliliklerin resmi nikâhla 
kıyılmadığı zamanlarda, bir 
kenar mahalle delikanlısı olan 
Ali Osman’ın parayı bulmak 
için yaptığı her türlü katakullinin 

müzikli oyunu... 
Hafize’nin iki oğlu vardır. Bu iki 
oğlundan biri Hafız Servet diğeri 
Ali Osman’dır. Ali Osman’ın 
uçan kuşa borcu vardır. Çalışıp 
ödemektense, kardeşi Servet’in 
Katar’da hafızlıktan kazandığı 
parayı getirmesini beklemektedir. 

Sonrası bol katakulli, 
bol kahkaha..

Uyarlayan &Yöneten 
M.Gökhan Bulut

Müzik: Ekin Gündü

KATAKULLi
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TİYATRO

2019

20:30

09

SATRANÇ
İpek Taşdan’ın yönettiği Satranç 
oyunu, izleyicisiyle buluşmaya 

hazırlanıyor.
“Şimdi büyük bir olasılıkla size 
toplama kamplarını, orada 
hedef olduğum aşağılamaları, 
çektiğim işkenceleri anlatacağımı 
sanıyorsunuz. Hayır, böyle bir 

şey olmadı.”
1942 yılında sürgün hayatı 
yaşadığı Brezilya’da hayatına 
son veren Avusturyalı yazar 
Stefan Zweig’ın kaleme aldığı 
son eseri Satranç, Duende Tiyatro 
tarafından çağdaş bir yorumla 

sahneye uyarlanıyor.
Oyun, İkinci Dünya Savaşı’nda 
bir otel odasına hapsedilen Dr. B. 
karakterinin iç dünyasını, metnin 
yanı sıra hareketle de araştırıyor.
Zweig’ın, faşizmi hem iki insan 
özelinde hem de milyonlarca 
insanı yıkıma sürükleyen 
toplumsal düzeyde ele aldığı 
eser, bu iki bağlam arasındaki 

yakınlığı sorguluyor.

SAHNE MASLAK
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TİYATRO

2019

19:00

10

PRÖMiYER
PARTiSi Shakespeare’in Othello 

oyununun final sahnesinin 
ardından perde kapanır. 
Oyuncular, temsilden sonra, 
prömiyer partisi için tiyatroda 
kalır. Ancak keyifli kutlama, 
gizemli bir ölümle bölünür. 
Partiye katılanlar birbirinden 
şüphelenir ve içlerinden biri de 
faildir. Olayın gizemi çözülmeye, 
suçlu bulunmaya çalışılırken, hem 
entrikalar hem de insanların iç 

yüzü ortaya çıkmaya başlar.
 

Piyesahne’den, Rus yazar Valentin 
Krasnogorov’un kaleminden, 

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı 
Şahin Ergüney’in yönetiminden, 
polisiye tadında, insanı anlatan 

yepyeni bir kara komedi.
  

Yazar: Valentin Krasnogorov
Yönetmen: Şahin Ergüney

SAHNE MASLAK
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ÜCRETSİZDİR

Kemanın büyülü sesiyle viyolanın 
kadife tonu, barok tınılarda 

buluşuyor.

Konserde Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet 
Konservatuvarı öğretim üyesi Banu 
Yinal ünlü bestecilerin eserleriyle 
yer alırken, genç yeteneklerden 
Cem Gülgen ve Asude Ata da 
keman ve viyola düetleriyle sizlerle 

olacak. 19:00

12

ODA MÜZiĞi
KONSERİ

KONSER

RIFAT ILGAZ
KÜLTÜR MERKEZİ
NEJAT UYGUR SAHNESİ
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ÜCRETSİZDİR

İnsanı kimi zaman ağlatan, kimi 
zaman güldüren, üzerine şiirler, 
romanlar, külliyatlar yazılan, 
hakkında türlü türlü beste yapılan 

aşk... 
Herkesin hayatında bir şekilde 
yer eden, aklına, kalbine düşen 
bu değerli duyguyu yaşamak ve 
yaşatmak üzere Sarıyer Belediyesi 
Türk Sanat Müziği Korosu Mustafa 
Şahin’in şefliğinde aşk üzerine 
yazılmış ve bestelenmiş, dillere 
pelesenk olmuş en güzel Türk Sanat 
Müziği eserlerini seslendirmek için 

sizlerle Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi’nde  buluşuyor. 

Şef: Mustafa ŞAHİN

20:00

12

AŞK
ŞARKILARI 

KONSER

YAŞAR KEMAL
KÜLTÜR MERKEZİ

SARIYER BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU
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GÖSTERİ

20:30

13

NEDiM GÜZEL 
BEYiN YÖNETMENi Gösteri, Nedim Güzel’in seyirci ile 

etkileşimli olarak gerçekleştirdiği 
mizah ve gizem dolu 75 dakikalık 
bir deneyim. Psikoloji, yanılsama 
ve hipnoz ile harmanladığı 
gösterilerinde insan beyninin 
bilinmeyen özelliklerini kullanarak 
nasıl mucizeler yaratılabileceğini 

göstermektedir. 

Bu deneyimde, aklınızdan 
geçenlerin okunduğuna, maddeye 
hükmedildiğine, geleceğinizin 
yorumlandığına, benzersiz bir hipnoz 
deneyimine ve çok daha fazlasına 
tanık olacak ve imkânsızın sınırlarını 

zorlayacaksınız.
SAHNE MASLAK

NEDiM GÜZEL 



ŞUBAT
2019

GÖSTERİ

20:30

15

BAVUL
Çaresiz ve huysuz bir adamın 
bavulu havaalanında yalnız ve 
meraklı bir kadının bavulu ile 

karışırsa sonuç ne olur? 
İşte bu karışıklıklarla başlayan ve 
daha sonra birbirine son derece 
zıt iki insanın çılgın, delice ve 
kahkaha dolu karşılaşmalarını 

konu alıyor Bavul.

Yazan: Sam Bobrick 
Yöneten : Levent Tülek

SAHNE MASLAK



ŞUBAT
2019

ÇOCUK OYUNU

14:00

16

KÜÇÜK 
KARA BALIK Samed Behrengi’nin unutulmaz 

eseri “Küçük Kara Balık” tiyatro 
sahnesinde çocuklarla buluşuyor. 
Küçük bir derede yaşayan Küçük 
Kara Balık farklı yerleri, denizleri 

merak edip dururmuş. 
Bir gün hayallerini gerçekleştirmek 
için bu yolculuğa çıkmaya karar 

vermiş. 
Yol boyunca birçok maceranın içine 
girip çıkan “Küçük Kara Balık” 
sonunda hayal ettiği açık denizlere 

ulaşmış.

Yazan: Samed Behrengi 
Yöneten: Osman Alınca 

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ



ŞUBAT

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ
TİYATRO

2019

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ

20:00

16
İki Kadın! Kim olduklarını 
biliyorlardı ama henüz birbirlerini 

tanımıyorlardı. 
İkisi de tuhaf şeyler olabileceğini 
ihtimallerine dahil etmişti 
ama dakikalar ilerledikçe bu 

karşılaşmanın
sebebinden taşan, manik bir 
karnavala dönüşeceğini tahmin 

etmemişlerdi!
Namlunun ucundaki o kadın 
mıydı, öbürü mü? Geçmiş miydi, 

yoksa gelecek mi? 
“Manik Atak”, sürprizleriyle ve 
coşkusuyla, içinizdeki dönme 

dolapları harekete geçirecek!”

Yazan - Yöneten : Bihter Dinçel

MANiK ATAK

+13 YAŞ



ŞUBAT
2019

TİYATRO

20:30

16

KÖR DÜĞÜN
Jacques, bahçede yapılan 
düğünü sırasında evine girer 
ve orada tanımadığı bir kişi ile 
karşılaşır. Bu kişi, adının Jean 
olduğunu ve Jacques`ın eski 
sevgilisinin küllerini, vasiyeti 
üzerine Jacques’ın yatağına 

dökmeye geldiğini söyler.
Diğer taraftan Jacques`ın 
çok renkli kız kardeşi, seçim 
kampanyasını yürüttüğü bir 
Cumhurbaşkanı adayı ve 
herşeyden haber çıkarmaya 
çalışan bir gazetecinin de işin 
içine girmesiyle ardı arkası 
kesilmeyen komik olaylar başlar.

Yazan: Olivier LEJENUE
Uyarlayan-Yöneten: Tolga YETER

SAHNE MASLAK



ŞUBAT
2019

20:30

16
Şarkılar Seni Söyler, 1940’lı 
yıllarda Müzeyyen Senar’ın 
Turkuaz Gazinosu’nda sahne 
almasıyla başlayan ve Zeki 
Müren’in vefatıyla sona eren 

gazino hayatını konu alıyor. 
Müzikalde, Müzeyyen Senar, 
Zeki Müren, Safiye Ayla, Ajda 
Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, 
Zerrin Özer, ve Türkan Şoray gibi 

sanatçılara hayat veriliyor. 
Yönetmenliğini Müjdat Gezen’in 
üstlendiği, 81 kişilik dev kadrodan 
oluşan müzikalde,  usta oyuncu 
Cüneyt Arkın, Fatih Ürek, Melike 
İpek Yalova, Fehmi Dalsaldı, 
Semiha Yankı, Hayko  gibi isimler, 
taverna müziği ile davetlilere 

keyifli anlar yaşatacak. 

ŞARKILAR
SENi SöYLER

MÜZİKAL

TİM SHOW CENTER





ŞUBAT
2019

KARLAR KRALiÇESi 
MüZiKALi

14:00

17
Gerda ve Kai arasındaki sevgi 
o kadar güçlüdür ki 1800’lü 
yıllardan günümüze kadar 
anlatılagelmiştir. Andersen’nin 
masalı, Karlar Kraliçesi’nin 
kötülük yayan buzdan aynasının 
kırılıp, parçalarının dünyaya 
yayılmasıyla başlar. Ve en küçük 
parçası dahi aynanın gücündedir. 
İşin güzel tarafı, asıl,Andersen’in 
başlarda sadece kendi çevresinde 
anlattığı bu sevgi masalının 
destanlaşarak bütün dünyaya 
yayılmasıdır. Gerda ve Kai’nin 
sevgisi çocuklarımıza rehber 

olsun...

Uyarlayan-Yöneten
İnan Ambarkütük

ÇOCUK OYUNU

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ



ŞUBAT
2019

MÜZİKAL

7 KOCALI HÜRMÜZ

15:00

17
Türk mizahının önemli isimlerinden 

Sadık Şendil’in kaleme aldığı
“7 Kocalı Hürmüz” müzikali,

müthiş kadrosu ve 
Müjdat Gezen’in yorumuyla 

yeniden seyirciyle buluşuyor. 
Usta tiyatrocunun yapımcılığını 
ve yönetmenliğini üstlendiği, 
sahne dekoru Barış Dinçel imzalı.
Kostüm tasarımını Leyla Gezen ile 

Bahar Korçan’ın, koreografisini
Pınar Ataer’in üstlendiği oyunun 
müziklerini Emirhan Cengiz 

hazırlıyor.
 

TİM SHOW CENTER



ŞUBAT

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ
TİYATRO

2019

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ

20:00

19
1969 senesinin yılbaşı 
akşamında geçen oyun evli bir 
çiftin yaşadıkları üzerinden 
bir döneme mercek tutuyor. 
Toplumsal ve siyasal düzenin 
bireyin yaşamına olan etkilerini 
tartışan bu iki kişilik oyunda Sarp 
Aydınoğlu ve Sezin Bozacı aynı 

sahneyi paylaşacak.

Yazan: Hakan  Tabakan
Yöneten: Volkan M. Sarıöz

SEMAVER KUMPANYA

MAĞRUR
FiL ÖLÜLERi

+16 YAŞ
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ŞUBAT
2019

TİYATRO

20:00

22

EN KISA GECENiN 
RÜYASI

Antik Yunanistan’da bir düğün 
öncesinde geçen oyun, ilk başta bir 
aşk hikâyesi olarak algılansa da 
aşık olanların yaşadıkları acıyı ve 
mizahi durumları ortaya koyuyor.

Yazan : William Shakespeare
Yöneten : Kemal Aydoğan

MODA SAHNESİ

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ



ŞUBAT
2019

TİYATRO

20:30

22

GENERALLERiN 
BEŞ ÇAYI

“Cümle alemin derin derin düşündüğü 
bugünlerde özgür ve bağımsız bir 
fikre nasıl sahip olunur sanıyorsunuz?

Tabi ki saçmalayarak!”
Aşırı üretimden kaynaklanan bir 
ekonomik kriz yaşayan Fransız 
hükümeti, bu bolluğu akıtabileceği 

yeni pazarlar aramaktadır. 
Sonuçta bolluk uyuşturucu bir şeydir. 
Yapılan ‘üst düzey görüşmelerin’ 
ardından en makul seçeneğin güzel 
bir savaş çıkarmak olduğuna karar 
verilir. Gizli odalarda yapılan 
antlaşmalardan, yerin kırk metre 
altındaki sığınaklarda yaşanan drama 
kadar her ciddi bir şekilde ele alınıyor.
Tiyatro Dalga’nın kendine has müzikli 
yorumuyla; gücün insan üzerinde 

yarattığı komediyi seyirciye sunuyor. 

Yazan: Boris Vian
Yönetmen: Erden Tunatekin

SAHNE MASLAK



ŞUBAT

RIFAT ILGAZ
KÜLTÜR MERKEZİ
NEJAT UYGUR SAHNESİ

2019

13:00

23

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ
ÇOCUK OYUNU+2 YAŞ

  p r o g r a m ı n d a 
anne ve babalar, erken çocukluk 
döneminde uzmanlar aracılığıyla 
beslenme, bakım, doğum sonrası 
depresyon, çocuk ve beyin gelişimi 
konularında bilgilendirilir, bu bilgiler 
çerçevesinde kullanabilecekleri 
eğitsel malzemelerle desteklenir. 
Programa katılan bebeklerin 
gelişimi yakından izlenirek 
bebek gözlemlenirken anneye 
sorular yöneltilir, çocuğun genel 
gelişim düzeyi hakkında anneler 

bilgilendirilir.

Program kapsamında Sarıyer 
Belediye Tiyatrosu ‘’ESRARENGİZ 
MÜZİK KUTUSU’’ çocuk oyununu 

bizler için  sahneliyor



ŞUBAT
2019

TURUNÇ’UN 
BAHÇESi

14:00

23
Özgüven, yetenek ve dostluk 
üzerine bir oyun.  Kardeş olan 
Toprak’la İnci’nin evlerinde 
canları sıkılmaktadır. İnci ve 
sınıf arkadaşı olan Efe’nin masal 
yazma ödevini hep birlikte 
yapmaya karar verirler. Kukla 
kursuna giden Toprak’ın konuyla 
ilgili harika bir fikri vardır. 
Toprak kuklalarını çıkarınca işler 
daha heyecanlı, eğlenceli bir 
hale dönüşür ve birden kendi 
yazdıkları masalın içinde bulurlar 

kendilerini.

Yazan: Bihter Gülgeç Saka
Yöneten: Emre Saka

ÇOCUK OYUNU

SAHNE MASLAK

+3 YAŞ



ŞUBAT

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ
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2019

23

20:00

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ

+13 YAŞ
KEDİ SAHNE SANATLARI

20. yüzyılın başında, İstanbul’da, 
Çiçekçi Sokağı’nda faili meçhul 

bir cinayet işlenir.
 …. 1900’lerin başı… 

İstanbul,Burası Çiçekçi Sokağı! 
Burası Pera! 

Burası dünyanın tam merkezi! Ne 
o şaşırdınız mı? 

Elbette dünyanın merkezi! 
İnsan nerede yaşıyorsa, dünyanın 
merkezi de orasıdır işte! Ben hep 
karanlık içinde yaşadım! Yokluk, 

sefalet, adaletsizlik içinde! 
Çok da adaletsizlik, kötülük 

gördüm!.. 
Madem öyle, çareyi kendin 

yaratacaksın! 
Şimdi çare, tavsiye vakti değil, 

çare olma vakti… 
Öyle de olacak!...

Yazan : Kosta Kortidis
Yöneten : Hakan Altıner

ÇiÇEKÇi SOKAĞI 
CiNAYETi



ŞUBAT
2019

TİYATRO

20:30

23

AZiZNAME
Aziz Nesin’in öykü ve 
taşlamalarından, Yücel Erten 
tarafından sahneye uyarlanan 
Azizname, yaratıcısının efsane 

rejisiyle yeniden sahnede!

Azizname,
yenilenen güçlü sanatçı ve tasarımcı 
kadrosuyla önce İstanbul’da, daha 
sonra tüm Türkiye’de seyircisi ile 

buluşacak.

Yazan: Aziz Nesin
Uyarlayan ve Yöneten:Yücel Erten

SAHNE MASLAK



ŞUBAT
2019

15:00

24
Şarkılar Seni Söyler, 1940’lı 
yıllarda Müzeyyen Senar’ın 
Turkuaz Gazinosu’nda sahne 
almasıyla başlayan ve Zeki 
Müren’in vefatıyla sona eren 

gazino hayatını konu alıyor. 
Müzikalde, Müzeyyen Senar, 
Zeki Müren, Safiye Ayla, Ajda 
Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, 
Zerrin Özer, ve Türkan Şoray gibi 

sanatçılara hayat veriliyor. 
Yönetmenliğini Müjdat Gezen’in 
üstlendiği, 81 kişilik dev kadrodan 
oluşan müzikalde,  usta oyuncu 
Cüneyt Arkın, Fatih Ürek, Melike 
İpek Yalova, Fehmi Dalsaldı, 
Semiha Yankı, Hayko  gibi isimler, 
taverna müziği ile davetlilere 

keyifli anlar yaşatacak. 

ŞARKILAR
SENi SÖYLER

MÜZİKAL

TİM SHOW CENTER



ŞUBAT
2019

19:30

BELGESEL

YAŞAR KEMAL
KÜLTÜR MERKEZİ

25
Sabahattin Ali’nin doğum gününde, 
Sabahattin Ali’yi “Sabahattin Ali 
Sabah Yıldızı”  belgesel film  gösterimi 
ile yazarımızı saygıyla anacağız. 

Yazarın kızı Prof. Filiz Ali ve 
Filmin Yönetmeni Metin Avdaç 
etkinliğimizin konuğu olacak. 

İki yılda Almanya, Bulgaristan 
ve Türkiye’de çekildi. Sabahattin 
Ali’nin en yakın arkadaşları 
b e l g e s e l d e  y e r  a l m a k t a .       

SABAHATTiN ALi 
112 YAŞINDA

ÜCRETSİZDİR / REZERVASYON YAPTIRINIZ
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26

20:00

+13 YAŞ
JEST TİYATRO

“Düğün Dündü Bugün Bugün”

Bir otelin süit odası, yeni bir 
hayata adım atmak üzere evlilik 
törenine hazırlanan genç bir 
çift, hazırlıkları takip eden yakın 
dostları ve hayatlarına bir anda 
giren beklenmedik misafirler ile 

olaylar… 

Evlenmek için seçtiğiniz kişi doğru 
insan değilse ne olur?

Ümit Kantarcılar, Begüm Öner, 
Ceyhun Fersoy, Ebru Şahin ve 
Melis Kaygılaroğlu’nun kadroda 
yer aldığı muhteşem komedi 
ustaca bir kurguyla sahneye 

taşınıyor.

Yazan:  Robin Hawdon
Yöneten: Eyüp Emre Uçaray

SUiT

BOĞAZİÇİ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZİ



ŞUBAT
2019

TİYATRO

20:30

26

ViCDANi’NiN iÇiNDE 
BiR HiSSiKABLELVUKU

Haldun Taner’in Gözlerimi 
Kaparım Vazifemi Yaparım 
eserinden yola çıkılan oyunda 
Türkiye’nin çeşitli dönemlerinin, 
çeşitli koşullandırma evrelerinin 
kurbanı Vicdani isimli bir küçük 
ezik adamın acı komedyası, 
Commedia dell’arte maskelerinden 
ilhamla yapılmış yarım komedya 
maskeleriyle sahnelenmektedir. 
Bedenler arasında kurulan ilişkiyi 
seyirlik bir unsur olarak kabul 
eden oyun, siyasetinde öncelikle 
bedende ya da bedenler arasında 
şekillendiğini ve görünür hale 
geldiğini müzikle harmanlayarak 

gösteren bir yapıya sahiptir.

Yazan: Haldun Taner
Uyarlayan ve Yöneten: Mine Çerçi

Müzik: Berkay Yiğitaslan

SAHNE MASLAK





ŞUBAT
2019

TİYATRO

20:30

28

SOKRATES’iN
SON GECESi

“İnsan yalnızca kendine 
mahkumdur ve kendi izin verdiği 

kadar gardiyan”
Sokrates baldıran zehri ile ölmek 
için horozların 3. ötüşünü beklemek 
zorundadır ve bu süreyi , ondan 
son sözlerini öğrenmek isteyen 
gardiyanıyla sohbet ederek geçirir. 
Ancak bu sohbette bir terslik 
vardır. “Kendini bilmek” üzerine 
gerçekleştirilen bu sohbette ikisi de 

kendi kimliğini kaybedecektir. 

 SOKRATES - Benim hiçbir sözcüğümü 
yazmamam aptallığımdan değil, 

kitaplar yakılabilir...
Ama benim kafalarının içine 
girdiğim insanların hepsini yakabilir 

misin ?

Yazar: Stefan Tsanev
Çevirmen: İsmail B. Ağlagül

Yönetmen: Burakhan Keyif

SAHNE MASLAK



ŞUBAT
2019

SERGİ

Sanat tarihine yeni bir boyut 
kazandıran ve Rus Avangardı 
döneminin Türkiye’deki ilk sergisi 
olan “Rus Avangardı. Sanat ve 
Tasarımla Geleceği Düşlemek”de,  
Rus modernizminin en büyük 
ustalarından, ressamlar Vassili 
Kandinsky, Kazimir Malevich, 
Lyubov Popova, Olga Rozanova, 
Ivan Kliun, fotoğrafçı Alexander 
Rodchenko, heykeltıraş Vladimir 
Tatlin, sinemacı Dziga Vertov’un 
eserleri, tuvalleri, çizimleri, 
maketleri ve filmlerinin yer aldığı 

sergi, 
1 Nisan 2019’a kadar 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
sanatseverlerle buluşmaya devam 

edecek. 

SAKIP SABANCI MÜZESİ
SSM

RUS AVANGARDI. 
SANAT VE TASARIMLA 
GELECEĞi DÜŞLEMEK



SARIYER BELEDiYESi

Kapılarını 2014 yılında açan 
Yaşar Kemal Kültür Merkezi, 360 
koltuk kapasiteli nikah ve etkinlik 
salonu, 1000 kişilik balo salonu, 
geniş ön ve arka fuaye alanları, 
otoparkı ve metro üstü konumu 
ile hizmet veriyor.  Tiyatro, 
konser, panel, sergi gibi kültürel 
faaliyetlerin düzenlendiği merkez, 
aynı zamanda nikah salonu 
olarak Sarıyerlilere hizmet veriyor.



Modern mimarisiyle İstanbul’un en seçkin 
kültür ve sanat merkezi olan BKSM, 
rahat ulaşım imkânı ve geniş otoparkıyla 
sanatseverlere büyük konfor sağlıyor.
636 koltuk kapasiteli salonu ve
300 metrekarelik fuaye alanıyla tiyatro, 
konser, konferans, canlı performanslar 
ve özel oturumlar gibi birçok etkinliğe ev 
sahipliği yapan  merkez, İstanbulluların 
kültür sanat koridorunu genişletiyor.  
Tüm etkinlikler için uygun bir akustiğe 
sahip olma özelliği taşıyor. Merkezde 
ayrıca kalabalık grupların çalışabilmesi 
için  iki adet 150 metrelik prova alanı, 
310 metrekarelik açık alan, 4 grup kulisi,
6 tek kişilik kulis ve 160 metrekarelik
dekor deposu da bulunuyor.



Ayazağa Mahallesi’nin 2014 
yılında ilçemize bağlanmasıyla 
Sarıyer Belediyesi’ne devredilen 
Rauf Denktaş Kültür Merkezi; 
tiyatro ve konserlere uygun 
sahnesi,  840 kişilik büyük 
salonu, fuaye alanı ve çok amaçlı 
toplantı odalarıyla Sarıyer 
halkına hizmet veriyor. Merkezde 
ayrıca meslek edindirme ve hobi 
kursları eğitimleri de veriliyor.

SARIYER BELEDiYESi



Sultan II. Mahmut döneminde inşa 
edilen bina, Sarıyer Belediyesi 
Eğitim ve Kültür Merkezi olarak 
kullanılıyor. Sarıyer Belediye 
Tiyatrosu’nun oyunlarının  
sahnelendiği, 105 kişi kapasiteli 
Nejat Uygur Sahnesi de bu 
bina içinde yer alıyor. Ayrıca 
her yıl açılan Meslek Edindirme 
Kursları’nın bir bölümünün 
eğitimleri de burada veriliyor.

SARIYER BELEDiYESi
RIFAT ILGAZ KÜLTÜR MERKEZi
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