
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 3-10 ŞUBAT
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Mahşer-İ Cümbüş
Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90’lı yıllar bo-
yunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran 
Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, 
Özcan Deniz ve Haluk Levent’in, müzik yapımcısı Hilmi 
Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yol-
culuğu anlatıyor.

Prestİj Meselesİti
yat
ro

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun 
öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, tiyatrosever-
ler ile buluşmaya devam ediyor.

Doğu Demirkol, şehrine geliyor...

Stand up gösterisini kapalı gişe 
oynayan Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı 
filmlerindeki başarılı performansının ardından,  ‘Doğu’ 

dizisinin ilk sezonunun çekimlerini 
tamamlayan komedyen sevenleriyle 
buluşmaya hazırlanıyor. 

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da 
ve dünyanın farklı şehirle-

rinde gerçekleştirdiği tek 
kişilik göste risinde kendi 
yaşamından ve bu toprak-
larda güldürü niteliği taşıyan 
her olaydan beslenen Doğu 

Demirkol, bu sezon da seyircisi 
ile buluşmaya hazırlanıyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

7 Şubat 2023 Salı
20:00
Canik Kültür Merkezi
₺224 (1. Kategori), ₺168 (2. Kategori)
12+

8 Şubat 2023 Çarşamba
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺300 (1. Kategori), ₺250 (2. Kategori),
₺200 (3. Kategori)
8+

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Mahsun Kırmızıgül
Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan 
Güner, Eser Yenenler, Biran Damla Yılmaz
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold

stand 
up

Doğu Demİrkol

dram

Mısır’da, yeryüzünün derinliklerinde 3000 
yıllık bir mumya şehri vardır. İmparator-
luk emri ile Prenses Nefer, Thut ile ev-
lenmek zorundadır. Ancak, ne Prenses 
Nefer, ne de Thut aslında evlenmek istemezler; Nefer 
özgürlüğüne düşkündür, Thut’un da bağlılığa alerjisi 
vardır. Thut, sadece yedi gün içinde Nefer ile evlen-
mek zorunda kalacak ve düğüne Firavun’un kendisine 
verdiği kadim yüzüğü getirecektir.

Mumyalar ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Juan Jesús García Galocha
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)
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mü
zik

mü
zik

kon
ser

kültür

nerede ne var

Beyin felciyle doğan küçük bir kız çocuğu, hayatını 
kuşatan pek çok zorlukla nasıl mücadele edebilir? Bu 
çocuk, yaşadığı ruhsal ve fiziksel zorluklarla mücadele 
edebilecek gücü nereden bulabilir? Bu soruların ce-
vabı, 11 yaşındaki Melody’nin hikâyesinde saklı. Hüzün 
ve umut dolu bu hikâyeye şahit olmak için eğitimci ve 
yazar Sharon M. Draper’ın yazdığı İçimdeki Müzik adlı 
romanı okuyabilirsiniz. 48 ödüle sahip eser, özgün dili 
İngilizcede orijinal adı “Out of My Mind” olarak ilk kez 
2010 yılında yayımlanmıştır.

Yazar: 
Sharon M. Draper

Yazar:
Zeynep Kürük

Yayınevi:
Genç Timaş

kİTAP KÖŞESİİçİmdekİ Müzİk

Hüsnü Şenlendirici ve Matmazel 
Coco 3 Şubat akşamı Samsun 
Ramada Plaza by Wyndham’da sizlerle..

Hayal Atölyesi Tiyatrosu, sevgililer gününe özel müzik 
dinletisi düzenlerken çaylarınızı da ikram ediyor.

“YÂDİGAR” Uzakta Kalan Aşkım!

Savaş, sürgün, zulüm…Hangi nedenle olursa 
olsun yurdundan gitmek zorunda kalanların 
öyküsü…

Türlü deneylere tabi tutulan basit bir insan.
İnsan ne içindir? Eğer insan dibi görünmeyen 
bir uçurumsa eylemlerinin sorumluluğu kime aittir?Bu 
karmaşanın içinde,çevresinde kim varsa Woyzeck’i bir 
kuklaya dönüştürür.İnsan razı olduğunda zorunluluklar 
kadar boyun eğişlerininde ağırlığını taşır.Bunu Woyz-
eck den iyi kim bilebilir?

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Konservatu-
varı, dinleyicileri Balkan 
Türküleri ile buluşturu-
yor. Şefliğini Murat 
Camadan’ın yapacağı 
konser, 5 Şubat Pazar 
günü gerçekleşecek. 
Katılım ise ücretsiz 
olacak.
tarih
saat
yer
-
-
ücret

5 Şubat Pazar
19.00
Samsun Büyük-
şehir Belediyesi 
Sanat Merkezi
ücretsiz

Hüsnü Şenlendİrİcİ

SEVGİLİLER GÜNÜNE
ÖZEL-MÜZİK DİNLETİSİ

BALKAN TÜRKÜLERİ
KONSERİ

tarih
saat
yer
ücret
bilgi

3 Şubat 2023 Cuma
20:00
Ramada Plaza by Wyndham
₺1.375,00 (Avantajlı Dönem)
0501 374 09 55 - 0532 362 08 72

tarih
saat
yer
ücret
yaş

9 Şubat 2023 Perşembe
20:00
Hayal Atölyesi Tiyatrosu
₺50
8+

Yadİgar

Woyzeck’İn 
Huzursuz Yok Oluşu

ti
yat
ro

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
-

10 Şubat 2023 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺168 (1. Kategori), ₺113 (2. Kategori),
₺84,75 (3. Kategori)

tarih
saat
yer
ücret
yaş

04 Şubat 2023 Cumartesi 
20:00
Bulvar AVM Kültür Salonu
₺70 (1. Kategori), ₺60 (2. Kategori)
13+
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kültürkültür

Cambazın Cenazesİ

Hİsselİ Harİkalar 
Kumpanyası

ti
yat
ro

mü
zi

kal

Cambazın Cenazesi, hiçbir şeyin pek de hızlı 
değişmediği durağan bir taşra kasabasında, 
büyük dönüşüm kasabayı ele geçirmeden he-
men öncesinin, dönüşüm fikrinin evvela akıl-
lara girmesinin hikayesi. Evlerin, sokakların, bütün bir 
yaşam alanının değişeceği, eskimiş hayatın yıkılabi-
leceği fikri bir ihtimal olarak bile belirdiğinde geçmişle 
bağların nasıl zayıflayabileceğinin, bir anda ortaya 
çıkan gizli düşüncelerin ve kurnazlıkların hikâyesi.

Anadolu’da turne yapan bir çadır tiyatro-
sunun assolisti başka bir gazinoya transfer 
olur. Kumpanyanın assolist arayışı ve bir köy ağasının 
yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen olaylar konu  
edi liyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

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

“Son oyununun provasını yapmak için seyir-
cisiyle bir araya gelen, Türk Tiyatro ve sine-
masının ilk dönemlerinde efsaneleşmiş kadın oyuncu 
ve yönetmenlerinden Cahide Sonku; acıları, hayalleri, 
başarı, başarısızlıkları ve aşklarıyla karşımıza çıkıyor.

Tutkuyla örülmüş bu acı yüzleşme, bir dönemin Türk 
sinema ve tiyatro hayatına ışık tutarken aynı zamanda 
güçlü bir kadın figürünün serüvenini belleğin derin-
liklerine inerek sunuyor.”

Alanında uzman ve BluTV dijital platformun-
da kısa filmleri olan eğitmenlerimiz sizler için 
kamera karşısında canlı olarak Tiyatro hakkında en 
önemli bilinmesi gereken tekniklerden ve teorik bilgil-
erden bahsedecektir.
Süre: 80 dakika (15 dakika molalı)

Onur Ünlü 
Samsun’da 
izleyicisiyle buluşuyor.

“Hayatta tek mantıklı şey 
stand-up yapmakmış gibi 
geliyor”

BİR DÜŞ GİBİ 
(CAHİDE SONKU)

ONLINE TİYATRO EĞİTİMİ

ti
yat
ro

eği
tim

Spotify’daki pod-
casti sizin gününüz 
nasıl geçti ve youtube 
için yaptığı Kısmet Şov ve 
Yeni Format gibi içeriklerden 
tanınan, Türkiye’de yeni nesil 
stand-up denince ilk akla gelen 
isimlerden olan Deniz Al-
nıtemiz tek kişilik gösterisi ile  
Samsun’da.
tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş
bilgi

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

04 Şubat 2023 Cumartesi 
20:30
COOL chicken’s
₺145
18+

10 Şubat 2023 Cuma 
19:00
COOL chicken’s
₺100 (Tam)
15+
0850 466 04 63 

10 Şubat 2023 Cuma
20:30
COOL chicken’s
₺145
18+

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

stand 
up

stand 
up

Denİz Alnıtemİz

Onur Ünlü

tarih
saat
yer
ücret
yaş

07 Şubat Salı / 08 Şubat Çarşamba
20:00
Samsun DT AKM Büyük Salon
₺30 (Tam), ₺20 (Balkon Tam / İndirimli)
8+
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kültür

sİNE HAFTA

yönetmen
oyuncular
sinemalar

M. Night Shyamalan
Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge
Paribu Cineverse (Piazza)

M. Night Shyamalan imzalı film, New Hamp-
shire kırsalında izole bir kulübede tatile çıkan 
Eric ve Andrew çiftiyle evlatlık kızları Wen’in, dört ya-
bancının bir anda kapılarında bitmesi sonrası gelişen 
olayları anlatıyor. 

Kulübeye Tıklat kor
ku

Büyük ekran için yeniden düzenlenen bu özel sine-
ma kurgusunda RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V ve Jung 
Kook’a katılın. BTS Yet To Come in Busan konserinin 
yeni yakın plan açılarını ve yepyeni görüntülerini  
izleyin.

BTS: Yet to Come 
in Cinemas

mü
zik

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Yoon Dong Oh
SUGA ., RM ., Jin ., Jimin ., j-hope ., V ., Jung 
Kook
Paribu Cineverse (Piazza),  
Samsun CineGold

Film, yaşama tutunma mücadelesi ve daima koru-
mayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan 
Neslican Tay’ın hayatını anlatıyor.

Demİr Kadın 
Neslİcan

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Özgür Bakar
İlker Aksum, Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur 
Samsun Cinegold

dram

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

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Joel Crawford
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

Film, Fikret’in yanlışlıkla girdiği 
papazlık yo lunda Vatikan’a kadar 
yükselmesinin 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),  
Samsun CineGold

ko
me

di

Amazon’un kalbinde yaşayan genç ve ce-
sur bir kız olan Ainbo’nun yaşadığı bu cen-
net gibi orman, yeraltı kaynakları için yok edilme teh-
likesiyle karşı karşıya kalır. Ainbo, en yakın arkadaşı 
olan prensesi ikna edemeyince, hayvan dostlarıyla 
birlikte yağmur ormanlarını ve yuvasını korumak için 
büyük bir maceraya atılır…

AInbo: Amazon’da 
Büyük Macera

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Jose Zelada, Richard Claus
Paribu Cineverse (Piazza)
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kültür

öne çıkan

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Martin McDonagh
Brendan Gleeson, Colin Farrell, Kerry Condon
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)

Yönetmen Martin McDonagh ile Colin Farrell ve 
Brendan Gleeson’ın, kült film In Bruges sonrası yenid-
en bir araya geldikleri The Banshees of Inisherin, 
1920’li yılların İrlanda’sında, küçük bir sahil kasabası 
olan Inisherin’de, Colm’un ömür boyu dostu olan 
Pádraic ile arkadaşlığını bir anda bitirmesinin gerek 
iki ahbap gerekse kasaba halkı üzerindeki etkisini Mc-
Donagh’a has bir acı mizahla ele alıyor.

The Banshees 
of Inisherin

dram

Kaçak bir kumarhanenin sahibi olan Mahsun, 
polis baskınlarıyla baş etmekte zorlanır. 
Sahte bir siyasi parti kurup, kumarhane 
işletmeye devam etmeye karar verir. Bu fikir 
onu ve arkadaşlarını hiç beklemedikleri bir maceraya 
sürükler.

İLLEGAL HAYATLAR

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Cenk Çelik 
Mehmet Kahraman, Mahsun Karaca,  
Şahin Sarsu
Paribu Cineverse (Piazza)

ko
me

di

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),  
Samsun CineGold

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

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

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

Özgür Bakar
İbrahim Aslan, Pelinsu Çileli,  
Kurtuluş Şakirağaoğlu
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

Burhan, on beş yıl önce yaşanan korkunç 
olayların ardından, cinlerin saldırısıyla oğlunu 
ve gelinini kaybeder. Oğlu ve geleninin ölümünün 
sorumlusu görülen Burhan, bu nedenle akıl hasta-
nesine gönderilir. Ancak onun peşinde olan ateşten 
yaratılanlar, Burhan’ı akıl hastanesinde de rahat 
bırakmaz.

Musallat 3 kor
ku
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SPOR

BAL’da yer alan 4 Samsun ekibi 15. hafta mücadelesinde birbirinden zorlu rakipleriyle karşı karşıya gelecek. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta yer alan Samsun takımları 15. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. 4 
Samsun ekibinden Büyükşehir Belediyespor Pazar günü evinde Erzincan Ulalarspor’u saat 14.30’da konuk ede-
cek. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan Çarşambaspor, Samsun derbisinde Atakum Belediyespor ile kozlarını 
paylaşacak. Yine Karasamsunspor FK’da deplasmanda İskar Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor’un konuğu 
olacak. Bu iki karşılaşma da 5 Şubat Pazar günü saat 13.00’da oynanacak.

Lider Samsunspor, şampiyonluk yolunda 5 Şubat Pazar günü deplas-
manda Manisa FK’nın konuğu olacak. Saat 13.30’da başlayacak mü-
cadeleden Kırmızı-Beyazlılar galibiyetle ayrılmayı planlıyor. 

Spor Toto TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde lider Yılport Samsunspor, Pazar 
günü deplasmanda Manisa FK’nın konuğu olacak. Saat 13.30’da başlayacak mü-
cadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Ligde uzun bir aranın ardından liderlik koltuğuna oturan Kırmızı-Beyazlılar, bu 
maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 

bal nefes kesecek

3 PUAN PEŞİNDE

lİDER
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