
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 13-20 ocak
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Sefo

Meksİka Açmazı

Sefo Samsunlu sevenleriyle buluşuyor. 
Şarkılarıyla tüm Türkiye’de adından söz 
ettiren, “En çok dinlenenler” listelerinin vazgeçilmezi 
olan Sefo, Sheraton Grand Samsun Hotel’de...

Spotify, Karnaval.com, iTunes gibi podcast 
platformlarının gözbebeği, Türkiye’nin açık 
ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı 
sahnede!

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.

1972 yılının sonbaharı, Romanya. 17 yaşında 
bir genç olan Ana, erkek arkadaşının birkaç 
gün içinde ülkeden temelli olarak kaça-
cağını öğrenir. İki aşık son günlerini birlikte 
geçirmeye karar verirler. Bir grup arkadaşları ile evde 
Özgür Avrupa Radyosu’nun yasaklı yayınını dinle-
mek için toplandıklarında, gecenin polis baskını ile 
sonuçlanacağından habersizdirler.

İLLEGAL HAYATLAR

Servet Operasyonu

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Cenk Çelik 
Mehmet Kahraman, Mahsun Karaca,  
Şahin Sarsu
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

Guy Ritchie
Hugh Grant, Aubrey Plaza, Jason Statham
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

14 Ocak 2023 Cumartesi
18:00
Sheraton Grand Samsun Hotel
380₺ (Tam), 780₺ (VIP)

16 Ocak 2023 Pazartesi
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
300₺ (1. Kategori), 260₺ (2. Kategori),  
220 (3. Kategori)
8+

ko
me

di

ak
si

yon

kon
ser

Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın benzersiz 
sahne performanslarıyla Meksika Açmazı, artık sa-
dece podcast olarak değil canlı bir gösteri olarak da 
kesintisiz kahkaha vadediyor...

gös
teri
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nerede ne var

Çocuklarımızı sevgi dolu bir güven ortamında 
yetiştirmek için elimizden geleni yapan ebeveynler 
olarak halihazırda hissettiğimizden daha suçlu hisset-
memizin hiç lüzumu yok. İhtiyacımız olan şey daha az 
suçluluk. Bir de ebeveyn-çocuk ilişkisindeki kalitenin 
çocuklarımızın gelişimi için nasıl kullanılabileceğine 
dair farkındalığımızın artması. Dağınık Zihinler bu tür 
bir farkındalığı cesaretlendirmek için yazıldı.

Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk 
isimlerden biri olan Gabor Maté, bu defa dikkat ek-
sikliği bozukluğunu (DEB) odağına alıyor.

Yazar: 
Gabor Mate

Çevirmen:
Engin Süren

Yayınevi:
Hep Kitap

kİTAP KÖŞESİDağınık Zİhİnler

Nİlgün Belgün İle 
Aşk ve Komedİ

gös
teri

Nilgün Belgün’ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın 
Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan 
Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı 
gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını, 
şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman 
kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşuyor.

Turuncu böğürtlenden yiyip uyuyakalan 4 
karakterin büyülü Düşler Ormanı’nda yolları 
kesişir. Kendi ülkelerine dönebilmek için tamamlama-
ları gereken görevler vardır. Bu macera onlar için hem 
öğretici hem de eğlenceli!

Seda Yüz dertlere 
derman, yaralara 
merhem olan standup 
gösterisiyle 18 Aralık 
Çarşamba Samsun’da 
COOL Sahne’de  
se yirciyle buluşuyor.

söy
leşi

kent belleğİ
Kent Müzesi’ndeki 
Kent Belleği 
söyleşilerine bu hafta 
Prof. Dr. Cevdet Yılmaz 
konuk oluyor. Samsun’un 
tarihini inceleyen Sam-
sun-Evvel Zaman İçinde 
başlıklı söyleşinin konusu 
“İskele’den Port’a Sam-
sun Limanı’nın Son Yüzyılı” 
olacak. 14 Ocak Cumartesi 
günü gerçekleşecek olan 
etkinliğe katılım ücretsiz
olacak.

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
yaş

14 Ocak 2023 Cumartesi
17.00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği
ücretsiz

14 Ocak 2023 Cumartesi
13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
145₺ (Tam)
+3

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

tarih
-
saat
yer
ücret

17 Ocak 2023 Salı
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
300₺ (VIP), 250₺ (1. Kategori),  
220 (2. Kategori)
10+

18 Ocak 2023 
Çarşamba
20:30
COOL chicken’s
145₺

stand 
up

SEDA YÜZ

ço
cuk

Böğürtlen Düşü
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Eni’nin Kalbi, duyguları, en çok da sevgiyi 
ele alan; sevgiye farklı açılardan bakan iki 
çocuğun maceralarını anlatan bir çocuk operası. 

Bosna savaşı sırasında 
köyündeki askerlerden 
kaçması sonucu o bölgeye 
çocukları eğlendirmeye gi-
den Düşler Dünyası Sirki ile 
karşılaşır ve macera başlar.

ço
cuk

ope
ra

ço
cuk Enİ’nİn Kalbİ

Rigoletto

Savaş  
Düşlerİmİ Çaldı

Oyun, zengin bir fabrikatör olan Bertrand 
Barnier’ın, yanında çalışan memuru Chris-
tian tarafından dolandırılmasıyla, yalancılığın ve 
üçkâğıtçılığın nelere yol açabileceğine ışık tutan ama 
aşkın galip geldiğini anlatan bir dolantı komedisidir.

ti
yat
ro

EYVAH YİNE KARIŞTI 
(OSCAR)

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

17 Ocak Salı / 18 Ocak Çarşamba 
20:00
Samsun DT AKM Büyük Salon
30₺ (Tam), 20₺ (İndirimli / Balkon Tam), 
8+

15 Ocak 2023 Pazar
15:00
Düşevi Sahne
50₺ (Tam)
6-11 yaş

17 Ocak 2023 Salı 
20:00
Zehra Yıldız Salonu
25₺ (Tam)

18 Ocak 2023 Çarşamba 
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
200₺ (Tam)

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan Özge 
Altıntaş Özcan şefliğinde Yeşilçam Klasikleri-3 konseri 
dinleyicilerini bekliyor.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Özge Altın-
taş Özcan şefliğinde Mübadelinin 100. Yılının anısına 
konser veriyor.

Kambur saray soytarısı Rigoletto’nun her-
kesten sakındığı ve hayatta tek varlığı olan 
kızı Gilda, çapkın Mantua Dükü’ne âşık olur. 

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

06 Ocak 2023 Cuma 
19.30
Zehra Yıldız Sahnesi (Küçük Sahne)
40₺  (Tam) / 25₺  (Öğrenci)

19 Ocak 2023 Perşembe
19.30
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)
40₺  (Tam) / 25₺  (Öğrenci)

14 Ocak 2023 Cumartesi
20:00
Aydın Gün Salonu
115₺  (1. Kategori) / 60₺  (2. Kategori/Balkon)

kon
ser

kon
ser

19 Mayıs Akşamları 
Yeşİlçam Klasİklerİ

Mübadelenİn 100. 
Yılının Anısına  
Rumelİ Türkülerİ

Bir Beden Yedi Kadın… Lâl Hayal, farklı yaş 
ve sosyal statüden 7 kadının trajik komik 
hikayesini anlatır. Birbirinden farklı kadın 
figürlerinin yolu çözülmeye muhtaç polisiye 
bir hikayenin geriliminde buluşur. 16 yaşındaki hip-
hop’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu 
kadın, üniversite öğrencisi, Allah’a yakaran babaanne, 
Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog… Lâl Hayal’in 
trajik komik kadınları neye tanıklık edip susmuşlardır? 
Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Mercan, Yeşim, Firuze... Sahi, 
siz bu kadınlardan hangisini tanıyorsunuz?

ti
yat
ro

Lâl Hayal

LARLA G.
Genç 
komedyen, 
avukatlar ve 
avukatlık üzerine mesele-
leri ele alıyor.
tarih
saat
yer
ücret

20 Ocak 2023 Cuma
20:30
COOL chicken’s
145₺

stand 
up
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sİNE HAFTA
 Alternatif rock müziğinin sevilen gru-
plarından mor ve ötesi’nin 2022’de Beşiktaş 
İnönü Stadı’nda verdiği ve 35 bin kişiye unutulmaz bir 
gece yaşattığı konser, sinema filmi olarak vizyona 
girmeye hazırlanıyor. 13 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak 
film, konseri kaçıranları tarihi geceye götürme şansı 
sunarken konseri unutamayanlara da o özel anları 
yeniden yaşatacak.

Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir 
fenomen haline gelen devam halkası; bu 
defa James Cameron’un yaratmış olduğu 
öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem 
de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Ava-
tar’da yaşanan olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve 
Neytiri Pandora’da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak 
onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden 
Jake ve Neytiri, suyun yüzeri ve altı dahil olmak üzere 
Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

Tamİrİ Mümkün

Avatar: Suyun Yolu

mü 
zik

ak
si

yon

yönetmen
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Recep Yılmaz
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

James Cameron
Kate Winslet, Sigourney Weaver, 
Zoe Saldana
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

Gerard Johnstone
Violet McGraw, Amie Donald, Allison  
Williams
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

MEGAN, bir yapay zekâ mucizesi, bir çocuğun 
en iyi dostu ve bir ebeveynin en büyük müt-
tefiki olmak üzere programlanmış gerçek gibi bir 
oyuncak bebektir. Oyuncak şirketinin zeki robotikçi-
si Gemma tarafından tasarlanan MEGAN, bağlandığı 
çocuğun dostu, öğretmeni, oyun arkadaşı, koruyucusu 
olurken dinleyebilir, izleyebilir ve öğrenebilir. Gem-
ma, MEGAN prototipi ni yetim kalan yeğeni Cady ile 
eşleştirmeye karar verir. Bu akıl almaz sonuçlar 
doğuracak bir karar olacaktır.

Megan kor
ku

Film ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış 
hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu neşeli ve 
sıcak bir üslupla anlatacak.

Sevda Mecburİ  
İstİkamet

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Çağan Irmak  
Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka
Paribu Cineverse (Piazza), 
Samsun Cine Gold, Bafra Kristal

dram
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Usta Polonyalı sinemacı Jerzy Skolimowski, yedi yıl 
aradan sinemaya muhteşem bir dönüş yaptı ve 
hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın 
halini beyazperdeye aktardı. Polonya’da bir sirkte 
doğan Aİ’nin başkahramanı hayat yolunda hem iyi 
hem kötü insanlarla karşılaşıyor; kader onu hem fela-
ketlerle hem sınırsız mutlulukla sınıyor, ancak o her 
şeye rağmen masumiyetini hiç kaybetmiyor.

öne çıkanAİ

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Jerzy Skolimowski
Sandra Drzymalska, Tomasz Organek,  
Mateusz Kościukiewicz
Paribu Cineverse (Piazza)

dram

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… 

Yirmi yaşındaki Zemherin, sevdiği çocuğu elde etmek 
için arkadaşı Şule’nin de desteğiyle Ammar cinlerinden 
yardım alarak büyü yaptırır. Cinler, Zemherin’e iste-
diğini verirlerken herkesin hayatı içinden nasıl çıkacak-
larını bilmedikleri koca bir kabusa döner. Ölüm bile bu 
lanetten kaçış için çözüm değildir.

Rafadan Tayfa 
Galaktİk Tayfa

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

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

Çakallarla Dans serisinin altıncı filmin de, ekibin 
maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

Çakallarla Dans 6 ko
me

di

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Murat Şeker
Şevket Çoruh, Timur Acar, Hakan Bilgin, 
Didem Balçın, İlker Ayrık
Paribu Cineverse (Piazza)

Ahmet Yaşar Gümüş
Reyhan İlhan, İzzet Çivril, Naz Gedik
Paribu Cineverse (Piazza)

Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri’yi bulmak ve onu 
kendisine yardım etmesi için ikna etmek zorundadır. 
İstanbul’un bir yakasında yaşayan yüzyıllara uzanan 
tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, kader 
arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde niyetleri 
hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan haber-
sizdir.

Ammar 3: 
Cİn Kabİlesİ

kor
ku
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SPOR

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in ikinci devresinin ilk maçında Altay ile karşılaşacak. 14 Ocak Cumartesi günü saat 
16.00’daki maçı Mersin Bölgesi A Klasman Hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek. 

YILYAK Samsunspor Basketbol, 15 Ocak Pazar günü evinde OGM Ormanspor’u konuk edecek. Saat 15.45’te oyna-
nacak olan müsabakadan Kırmızı-Beyazlı ekip galibiyetle ayrılmayı planlıyor. 

TBL 15. hafta müsabakasında YILYAK Samsunspor Basketbol, Pazar günü evinde OGM Ormanspor’u konuk ede-
cek. Potada bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Kırmızı-Beyazlı ekip gözünü galibiyete dikti. İlkadım Mustafa 
Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka 15.45’te başlayacak.

Serİ sürsün

haydİ SALONA
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