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SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Korkunç bir kaza sonucu bilinmeyen bir 
gezegende pilot Mills fark eder ki aslında o 
Dünya’nın üzerine iniş yapmıştır… 65 milyon 
önceki dünyaya. Artık Mills ve onun dışında 
tek hayatta kalan kız Koa için kurtulmanın tek yolu, 
tarih öncesinde yaşayan tehlikeli yaratıklarla dolu bu 
araziden kaçmak.

Scream 6, Ghostface cinayetlerinden kur
tulduktan sonra Woodsboro kasabasını 
geride bırakıp New York’ta yeni bir hayata başkayan 
dört kişinin hayatına odaklanıyor. Onlar Woods
boro’dan kurtulsalar da maskeli katilden kurtulmayı 
başarabilecekler midir? 

65

Çığlık 6

ak
si

yon

kor
ku

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

Scott Beck, Bryan Woods 
Adam Driver, Chloe Coleman, 
Ariana Greenblatt 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun Cinegold

Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin 
Jenna Ortega, Courteney Cox,  
Melissa Barrera 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun Cinegold, Çarşamba Cinemas

Sevgİlİ Arsız Ölüm 
Dİrmİt

11 İl’İn Türkülerİ

ti
yat
ro

kon
ser

Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin 
şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dir
mit’in gözünden dinliyoruz. Sıkıştıkları tek odalı evde, 
şehre tutunma mücadelesinde hepsi kendilerince bir 
yol tutturuyor. Dirmit kız ise durmak bilmeyen merakı 
ve direnme gücü sayesinde karşısına çıkan zorluklar
la baş etmenin türlü yollarını buluyor. Onu şehirden 
korumaya çalışan annesi Atiye, babası Huvat ve abi
leri Dirmit’in türlü yollarından huylanıyor, ona adet ve 
geleneklerin rehberliğinde türlü engeller koyuyorlar. 
Ama Dirmit durur mu, durmuyor!

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 
deprem nedeniyle etkilenen şehirlerimi
zi türküleriyle yâd ediyor. Özge Altıntaş Özcan şef
liğindeki konser, dinleyicilerini bekliyor. 

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

11 Mart 2023 Cumartesi
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺150 (Tam), ₺90 (Öğrenci)
8+

10 Mart 2023 Cuma 
19:30
Zehra Yıldız Sahnesi (Küçük Sahne) 
₺40 (Tam), ₺25 (Öğrenci)
8+
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nerede ne var

Bildiğiniz her şeyi sorgulatacak ve sizi derinden et
kileyecek bir romanla tanışmaya hazır mısınız? Daniel 
Keyes’in bilim kurgu romanı Algernon’a Çiçekler, bir 
adamın zihinsel engele sahip olmaktan olağanüstü bir 
zekâ kazanmaya giden yolculuğunun hikâyesini an
latıyor. Charlie Gordon, New York’taki bir fırında tem
izlikçi olarak çalışan ve IQ’su 68 olan; iyi huylu, naif 
ve insanları güldürmeyi seven bir adam. Deneysel bir 
zekâ ameliyatı için Charlie’yi öneren eğitmeni, böylece 
onun hayatını kökünden değiştiriyor.

Yazar: 
Daniel Keyes

Çevirmen: 
Handan Ünlü Haktanır

Yayınevi:
Koridor Yayıncılık

kİTAP KÖŞESİAlgernon’a Çİçekler

Depo

Dedektİf Muhsİn 2

MÜZİK DİNLETİSİ

MEVSİMLERti
yat
ro

mü
zi

kal
mü
zik

dans
tiyat
rosu

Mafya patronu karısıyla yasak ilişki yaşadığı 
adamı kaçırıp eski bir depoya götürmesi için 
Hüseyin’i görevlendirir. Hüseyin Yusuf’u alıp 
Vektör otelden adamı kaçırıp depoya geti
rirler, infaz için patronu beklerler. Patronun gelmesi 
gecikince onu aramaya başlarlar. Aldıkları habere 
göre patron da kayıptır. Karısı ve yasak aşkının, patro
nu Vektör otelden kaçırdığından şüphelenmektedirler. 
Patron nerededir? Kafasına çuval geçirdikleri kim? 
Kimi kaçırdılar?

Sonbaharı hüznüyle, Kışı karanlığıyla, 
İlkbaharı yeniden doğuşuyla ve Yazı kafa 
karışıklığı ile anlatan Mevsimler, farklı 
zaman dilimlerinde insanların psikolo
jik farklılıklarını ortaya koyan duygu ve düşüncelerini 
içselleştiren çağdaş dans projesidir. 

Dedektif Muhsin 2 oyunu eski bir polis olan 
Muhsin Bulur’un dedektifliğe başlayıp aldığı 
vakaları polis teşkilatı ile yardımlaşarak çöz
meye çalışması,bununla birlikte olayları eline 
yüzüne bulaştırması üzerine talep gördüğü için ikinci
si yazılan bir müzikaldir.

Depremzedeler yararına gerçekleşek dinleti, 
ziyaretçilerini bekliyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş
bilgi

12 Mart 2023 Pazar 
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺50 (Tam) 
8+
0534 427 10 70

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

11 Mart 2023 Cumartesi
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺70 (Tam)
4+

13 Mart 2023 Pazartesi
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺60 (Tam), ₺50 (Öğrenci)
13+

16 Mart 2023 Perşembe
20:00
Hayal Atölyesi Tiyatrosu 
₺50 (Tam)
+8
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SUŞA İLE KİKİ  
(YER İLE GÖK ARASINDA)

çocukBay Z.

DİL YURDU

En(Dolu) Yaşamak 
Mümkün

Fİgaro’nun Düğünü

ti
yat
ro

ti
yat
ro

ti
yat
ro

ope
ra

Güçlü ve korkulan bir patron olan Bay 
Z’nin şirketinde, denetimden sorumlu dört 
üst düzey yöneticinin kendilerini bir oda
da hapsedilmiş bulmaları ve bunun sonu
cunda yaşadıkları süreç anlatılmaktadır. Şirketten 
para çalınmış ve bu hırsızlık denetçilerin gözünden 
kaçmıştır. Denetçiler hatalarını düzeltmeli ve 
aralarındaki suçluyu bulup ortaya çıkarmalıdır.

Güçlü ve korkulan bir patron olan Bay Z’nin 
şirketinde, denetimden sorumlu dört üst 
düzey yöneticinin kendilerini bir odada hapsedilm
iş bulmaları ve bunun sonucunda yaşadıkları süreç 
anlatılmaktadır. Şirketten para çalınmış ve bu hırsızlık 
denetçilerin gözünden kaçmıştır. Denetçiler hatalarını 
düzeltmeli ve aralarındaki suçluyu bulup ortaya çıkar
malıdır.

Kuyunun Dibindeki Taş, Nazım Hikmet’in  “Ta
lihsiz Yusuf” şiirinden yola çıkarak hazırla
nan bir “insan olma” ve “yolculuk hikayesi”. 
Bağımsız bir uyarlama, müzikleri, animasyon
ları, tasarımları ile yeni ve özgün bir eser. Nazım 
Ustaya 120. doğum günü armağanı.

Tiyatro oyunu, Endometriozis konusunda 
farkındalık yaratma amacı güdüyor.

Samsun Devlet Operası konseri dinleyicile
rini bekliyor.

Gökyüzünde ne olursa yeryüzünde de o olur… Bu oyun 
bize sevgiyi, kabul etmeyi ve aslında hayatın bir yolcu
luk olduğunu anlatıyor…
Yolun sonu hiç önemli değil, nereye vardığının bir 
önemi yok… Önemli olan yolculukta ne öğrendiğin…
Mühim olan varmak değil var olmak…

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
tarih
saat
yer
ücret

10 Mart 2023 Cuma 
20:00
Bulvar AVM Kültür Salonu
₺70 (Tam), ₺60 (Öğrenci)
13+

11 Mart 2023 Cumartesi 
20:00
Aydın Gün Salonu 
₺115 (1. Kategori), ₺60 (2. Kategori / Balkon Tam)
13+

16 Mart 2023 Perşembe 
20:00
Zehra Yıldız Salonu 
₺60 (Tam) 
13+

15 Mart 2023 Çarşamba 
20:00
Düşevi Sahne 
₺100 (Tam) 
15+

17 Mart 2023 Cuma 
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺100 (Tam) 
8+

14 Mart 2023 Salı 
11:30 / 14:00
15 Mart 2023 Çarşamba
11:30 / 14:00
Samsun DT AKM Büyük Salon 
₺15 (Çocuk Tam)

Bİr Napolİ Akşamı kon
ser
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Genç ve çok haylaz olan Kerry yanlış tut
tuğu dileği ile sadece memleketi Sanc
tuary City’nin tamamını dondurmakla kalmaz, aynı 
zamanda orada yaşayan tüm hayvanların hayatını 
tehdit eder ancak Hayaller Şehri sonsuza kadar yok 
olmadan önce, dileğinin sonuçlarını geri almak ,tüm 
hayvanları ve şehrini kurtarmak için zorlu bir mace
raya atılır.

Türkiye’nin ilk interaktif ani
masyon sinema filmi. 

Çocukların hayran olduğu Pink
fong ve Hogi’nin tüm dünyada 

mega hiti BABY SHARK dahil olmak 
üzere en sevilen şarkılarını Türkçe 
olarak söyleyecekler ve dans ede
cekler.

Hayaller Ülkesİ: 
Gİzemlİ Macera

Tek Yürek  
İmalat-ı Harbİye

Pinkfong:  
Baby Shark

yönetmen
sinemalar
-

yönetmen
sinemalar
-

Ricard Cussó
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Sukyoung Kim 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold

ani
mas
yon

tarihi

ani
mas
yon

Film, Fikret’in yanlışlıkla girdiği papaz
lık yo lunda Vatikan’a kadar yüksel
mesinin ardın dan yurda dönüş 
hikayesini konu alıyor.

Kutsal Damacana 4

Kamil Çetin
Şafak Sezer, Müjde Uzman, Ersin Korkut
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Bafra Kristal

ko
me

di

Ünlü sunucu Halim Pekyaman canlı yayın
da çocuklar hakkında ileri geri konuşunca 
“çocuk düşmanı” ilan edilip kanaldan kovulur 
ve halk tarafından neredeyse linç edilecektir. 
Menajerinin tavsiyesiyle Kuşadası’nda bir süreliğine 
inzivya çekilen Halim, orada evine temizliğe gelen 4 
çocuklu bekar bir anne olan Melek’e aşık olunca işler 
karışır.

İmalatı Harbiyeli işçilerin mola vakitlerinde fabri
kanın bahçesinde oynamaya başladıkları futbol kısa 
süre sonra milli bir davanın parçası haline gelir bu 
topraklarda. Fransızların idaresindeki İstanbul Li
gi’nde mücadele ettikleri sırada işgalin başlamasıyla 
direniş örgütüne dönüşüp memleket için tek yürek 
olup mücadele eder her bir yiğit. 113 yıl önce başlayan 
bu şanlı tarihin ve armanın taraftarı olanlar ise aynı 
ruhla, günümüzde Yiğit için tek yürek olup mücadele 
eder. Tek hayali Ankaragücü’nde futbolcu olmak olan 
kanser hastası Yiğit’in ve taraftarın asıl maçı şimdi 
başlıyordur. İstiklal ateşi yanmıştır bir kere.

Ne Olacak Halİm? ko
me

di

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Semra Dündar
Lemi Filozof, Emre Altuğ, Algı Eke
Paribu Cineverse (Piazza),  
Samsun CineGold

Semra Dündar
Lemi Filozof, Emre Altuğ, Algı Eke
Paribu Cineverse (Piazza),  
Samsun CineGold

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-
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öne çıkan

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden 
Akın, yörüngemize yerleşmiş bir uzay gemi
si keşfeder ve bir anda dünyanın gündemine oturur. 
Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori 
ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı 
olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin 
gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir 
kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani 
bir uzaylının… 

Rafadan Tayfa 
Galaktİk Tayfa

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

İsmail Fidan
Paribu Cineverse (Piazza), Bafra Kristal, 
Çarşamba Cinemas

Cesur kanun kaçağı Çizmeli Kedi, tehlike 
tutkusunun ve güvenliği ihmal etmesinin 
zarar verdiğini keşfediyor. Çizmeli Kedi, hesabını 
şaşırsa da dokuz canından sekizini kullanmıştır. O 
canlarını geri almak için bugüne kadarki en büyük 
macerasına çıkıyor. 

Çİzmelİ Kedİ:  
Son Dİlek

yönetmen
sinemalar

Joel Crawford
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun CineGold

ani
mas
yon

Uçuş 811 ge
ri

lim

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Hakan Kerim Karademir 
Yosi Mizrahi, Burcu Kara, Emre Karayel
Paribu Cineverse (Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Azra ve Cengiz, 2 milyon dolar değerinde olan 
değerli bir taşı ABD’de de yapılacak müzaye
deye götürmek için 811 numaralı uçağa biner. 
Uçakta şüpheli bir ölüm meydana geldiğinde, 
tüm yolcuların kaderi değişir.

Michael B. Jordan’ın ilk yönetmenlik denemesini 
yaptığı ve hit serinin üçüncü filmi, kaybedecek hiçbir 
şeyi olmayan bir dövüşçü olan Damian ile yüzleşmek 
zorunda kalan boksun idolü olan Adonis Creed’in 
hikayesini konu ediyor.

Creed III: Efsane 
Devam Edİyor

dram

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

Michael B. Jordan 
Jonathan Majors, Michael B. Jordan,  
Tessa Thompson 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

Maya ve Willy bir karınca prensesini kur
tarıp, daha önce hiç gitmedikleri toprakları 
keşfetmek için büyük bir maceraya çıkacaklar.

Arı Maya 3:  
Altın Küre

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

Noel Cleary 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Ant-Man ve Wasp: 
Quantumania
Kızları Cassie’nin Kuantum Alemi’ne sin
yal göndermesi sonucu kendilerini bir anda 
büyüleyici, tehlikeli ve sıra dışı bir evrende bulan 
aileye, Hope’un babası Hank Pym ve annesi Janet Van 
Dyne da eşlik ediyor. Aile, Kuantum Alemi’ni keşfeder
ken olağanüstü yeni yaratıklarla karşılaşıyorlar.

ak
si 

yon
yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Peyton Reed
Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Paul Rudd
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

Ava tar’da yaşanan olaylardan birkaç yıl son
ra Jake ve Neytiri Pandora’da kendi ailelerini 
kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek 
zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri, su
yun yüzeyi ve altı dahil olmak üzere Pando
ra’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

Avatar: Suyun Yolu ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

James Cameron
Kate Winslet, Sigourney Weaver, 
Zoe Saldana
Paribu Cineverse (Piazza)
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SPOR

Şampiyonluk yolunda bir emin 
adımlarla ilerleyen Samsunspor, 
Pazartesi akşamı evinde Bandır-
maspor’u konuk edecek. 

Spor Toto TFF 1. Lig’de ‘Süper 
Lig’ hayali kuran ve bu yolda 
emin adımlarla ilerleyen Yılport 
Samsunspor’da Sakaryaspor 
karşısında alınan galibiyetin 
mutluluğu yaşanıyor. 

Potada şampiyonluk yolunda koşan Samsunspor 
Basketbol, yarın evinde Fenerbahçe Koleji DS  
Energy takımını konuk edecek. 

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde 20’nci hafta 
maçında Yılyak Samsunspor, Fenerbahçe Koleji 

DS Energy takımını konuk 
edecek. İlkadım Musta-
fa Dağıstanlı Spor Sa-
lonu’nda oynanacak 

olan karşılaşma saat 
17.30’da başlayacak. 
Bu dev karşılaşma ise 
SBB TV ekranlarından 
naklen yayınlanacak.

Kırmızı-Beyazlı ekip 
bu maçtan galibiyetle ayrılıp 
şampiyonluk yarışını sürdürmek 

istiyor. Genel Menajer Emre 
Ekim, “Bu sezon adımızı 
Süper Lig’e yazdırmak isti-

yoruz. Fenerbahçe Koleji DS 
Energy ile oynayacağımız 

maçtan güzel bir skorla 
ayrılacağımıza ina-

nıyorum” dedi.

Sırada 
Bandırmaspor 
var

Kırmızı-Beyazlı ekip şimdi gözünü Beyçimento Bandırmaspor maçına çevirdi. Rakibini pazartesi akşamı 
saat 20.00’da Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda konuk edecek olan Samsunspor’da tek parola galibiyet  
olacak.

Potada dev maç İşte BAL’da haftanın programı 
Samsun Büyükşehir Belediyespor, İlkadım  
Halim Batur Spor Tesisleri’nde yarın saat 13.00’da 
Gümüşhane Telekomspor’u konuk edecek. 

Ligde şampiyonluk hedefleyen Çarşambaspor’da 
deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Pazar günü 
oynanacak maçta YeşilBeyazlı ekip lider Tokat 
Belediye Plevnespor ile karşı karşıya gelecek. Bu 
mücadelenin başlama saati ise 13.00 olacak. 

Yine bir başka Samsun ekibi Karasamsunspor FK, 
pazar günü saat 13.00’da Görelespor evinde  
ağırlayacak. 

Atakum Belediyespor’da deplasmanda 1926 Bulan
cakspor ile kozlarını paylaşacak. Pazar günü oyna
nacak mücadeleden TuruncuMavili ekip 3 puanla 
ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
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