
3-10 mart

SAMSUN’DA
BU HAFTA

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

Ferİdun Düzağaç

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.

New York Times’ın çok satanlar listesinde zirveye 
tırmanan komik ve dokunaklı kitaptan uyarlanan 
film, tek eğlencesi kendisinden bıkmış komşularını 
eleştirmek ve acımasızca yargılamak olan huysuz dul 
Otto Anderson’un gürültülü yeni komşularıyla beklen
medik bir arkadaşlık kurmasının hikâyesini anlatıyor. 

Creed III: Efsane 
Devam Edİyor

Hayata Röveşata 
Çeken Adam

Feridun Düzağaç, 9 Mart akşamı sizlerle!
dram

dram

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

Marc Forster
Tony Bingham, John Higgins, Tom Hanks 
Paribu Cineverse (Yeşilyurt),  
Samsun CineGold

kon
ser

tarih
saat
yer
ücret
-

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

9 Mart 2023 Perşembe
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺388.50 (1. Kategori), ₺333.00 (2. Kategori),  
₺280.00 (3. Kategori)

7 Mart 2023 Salı / 8 Mart 2023 Çarşamba
20:00
Samsun DT AKM Büyük Salon 
₺30 (Tam), ₺20 (Balkon Tam), ₺20 (İndirimli), 
₺15 (Balkon İndirimli)
8+

ŞİŞMANLAYAMAYAN 
SUMOCU

ti
yat
roCun, henüz 15’inde geçmişinin yükünü sırt

larken incecik, cılız kalmış bir erkek çocuğu
dur. Durmadan onda bir şişman gördüğünü iddia 
eden sumo ustası Şomintsu ile yolları kesişir. Sayısız 
direnişlerin ardından sokaklardaki yaşamdan kurtuluş 
ışığı olan o sumo okulunun kapıları aralanır.
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kültür

nerede ne var

Hepimiz bir şeyleri seçmekle başka şeyleri 
kaçırdığımız hissine kapılırız zaman zaman. Bir  
hayatı seçmekle başka hayatlardan mahrum 
kaldığımızı düşünürüz. Psikanalist ve yazar Adam  
Phillips’in kitabının adı bu kaçınılmaz ve içinden  
çıkılmaz duruma atıfta bulunuyor. Ama kitabın  
konusu bununla sınırlı değil:  
Her zamanki incelikli ve özgün bakış açısıyla  
Phillips, temel insani duygu ve tecrübelerden  
bazılarını mercek altına alıyor.

Yazar: 
Adam Philips

Çevirmen: 
Selin Siral 

Yayınevi:
Metis Yayınları

kİTAP KÖŞESİKaçırdıklarımız

Nİloya Renklİ
Balıklar Müzİkalİ

Keloğlan İle 
Uzaylılar

çocuk

çocuk

Bay Z.

AŞKIN ANATOMİSİ

ti
yat
ro

ti
yat
ro

Güçlü ve korkulan bir patron olan Bay Z’nin 
şirketinde, denetimden sorumlu dört üst 
düzey yöneticinin kendilerini bir odada hap
sedilmiş bulmaları ve bunun sonucunda 
yaşadıkları süreç anlatılmaktadır. 

Niloya Müzikali, değerli kadrosuyla, özel 
olarak hazırlanmış eğlenceli şarkıları ve 
dekoruyla, sürprizlerle dolu sahne ma
ceralarıyla çocuklara muhteşem bir zaman 
dilimi sunuyor.

“Bir kadın ve bir erkek. Yani iki dirhem bir 
çekirdek.” diyerek başladığımız oyunumuzda 
aile olmanın evrelerini ele almaktayız. Sunuc
ularımız Kadın ile Erkek için onların eşdeğer 
olduklarından bahsederken, Kadın ile Erkek ise bu 
değerlerin eşitsizliğini vurgulayacaklar.

Keloğlan kermeste annesinin yaptığı leziz pastaları 
satarken Cafer ve adamları tarafından dolandırılır. 
Cesur Keloğlan, kaybettiği hakkını parlak zekâsı 
sayesinde geri almışken uzaylılar ile karşılaşır. 

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
yaş

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

4 Mart 2023 Cumartesi
12:00 / 14:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺100 (Tam) 
2+

4 Mart 2023 Cumartesi
15:00
7 Mart 2023 Salı
13:30
Zehra Yıldız Salonu 
₺25 (Tam)

4 Mart 2023 Cumartesi
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺75 (Tam), ₺50 (Öğrenci)
8+

Hİsselİ Harİkalar 
Kumpanyası
Anadolu’da turne yapan bir çadır tiyatrosunun 
assolisti başka bir gazinoya transfer olur. 
Kumpanyanın assolist arayışı ve bir köy ağasının yeni 
assoliste aşık olmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

mü
zi

kal

tarih
saat
yer
ücret

06 Mart 2023 Pazartesi
20:00 
Aydın Gün Salonu 
₺115 (1. Kategori), ₺60 (2. Kategori / Balkon Tam) 
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sİNE HAFTA

Knutsen ve Ludvigsen tünellerde yaşayan iki arka
daştır. Bir Gün Knutsen ve Ludvigsen, tünellerini 
kaybedebileceklerini ve ordan taşınmaları gerektiğini 
öğrenirler. Onlara sadece efsanevi korsan Kaptan 
Porsuk yardımcı olabilir. Ama o nerede? Knutsen ve 
Ludvigsen, Kaptan Porsuk’u bulmak ve tünellerini kur
tarmak için çılgın bir maceraya atılırken inanılmaz bir 
yolculuk başlar.

Bu hikayenin baş kahramanları oyuncak 
asker Fındıkkıran ve Marie adında güzel bir 
kızdır. Marie babasını yıllar önce kaybetmiş, annesiy le 
birlikte zor şartlarda yaşamaktadır. Kötü kalpli tefeci 
Mr.Ratter’e borçları vardır ve ödeyecek durumları da 
yoktur. Tefeci Mr.Ratter bu durumdan faydalanmak 
ister, yeni yıl akşamı Marie’ye evlilik teklifinde bulun
mak için gelir. Gelirken yanında Marie’ye hediye et
mek için Fındıkkıran adında oyuncak bir asker getirir. 
Marie bu durumdan çok mutsuz olur ve o akşam bir 
dilekte bulunur. Dileği mutlu çocukluk yıllarına geri 
dönebilmektir. Mucizevi şekilde dileği gerçek olur ve 
kendini sihirli bir peri masalının içerisinde bulur. 

Kaptan Porsuk 
Kayıp Hazİnenİn 
Peşİnde

Fındıkkıran ve  
Sİhİrlİ Flüt

yönetmen
sinemalar
-

yönetmen
sinemalar

Gunhild Enger, Rune Spaans
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Viktor Glukhushin
Paribu Cineverse (Piazza)

ani
mas
yon

ani
mas
yon

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

Kutsal Damacana 4

yönetmen
oyuncular
sinemalar

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

ko
me

di

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.

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

Ant-Man ve Wasp: 
Quantumania

Arı Maya 3:  
Altın Küre

ak
si 

yon

ani
mas
yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

yönetmen
sinemalar
-

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

Bir çocuk mahkemesi Tom Medina’yı Fransa’nın 
güneyindeki Camargue bölgesine, doğayla uyum 
içinde yaşayan iyi kalpli Ulysse’nin bakımına gönderir. 
Boğalar ve atlar tarafından büyülenen Tom, Ulysse’nin 
rehberliğinde hırsızlığı bırakır ve değişmeyi ister. 
Karşılaştığı düşmanlığa isyan eden Tom, kaderiyle 
savaşmaya devam ederken Suzanne ile yolları kesişir.

Tom Medİna

Yaşamak
Batıl 2 kor

ku dram

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.

Yıllar önce Hasan Ağa ve arkadaşlarının at
tığı iftiralarla, Cemile ve Zeynep’in anneleri 
öldürülür. Zeynep, yıllar boyu hissettiği intikam duy
gusundan kurtulamaz. Annesinin hanesine yapılan bir 
büyüye maruz kalan Zeynep, büyünün etkisi altında 
ölüm saçmaya başlar.

Avatar: Suyun Yolu ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-

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

Oliver Hermanus 
Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp
Paribu Cineverse (Piazza)

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Tony Gatlif
Karoline Rose Sun, Slimane Dazi,  
David Murgia
Paribu Cineverse (Piazza)

Bedel Art
Buket Sivrikaya, Şeyma Yücel
Samsun CineGold

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. 

Ömrünün son günlerini yaşayan bir adamın hayatı 
yeniden keşfetme hikayesi… Usta yönetmen Akira 
Kurosawa’nın başyapıtı YAŞAMAK filminin senaryosu 
Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro tarafından yeniden 
yazıldı ve ödüllü yönetmen Oliver Hermanus’un kam
erasından beyaz perdeye uyarlandı. 

Çİzmelİ Kedİ:  
Son Dİlek

yönetmen
sinemalar
-

Joel Crawford
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold

ani
mas
yon

dram
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