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1. Samsun tİYATRO
FESTİVALİ

Güldüren Cazİbe

Sevmedİm Deme

Kadın Kral

1. Samsun Tiyatro Festivali 17-21 Ekim tarihleri 
arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Merkezi’nde başlıyor.

Muhasebeci İrfan’ın 20 yıldır evli olduğu karısı 
Serpil ile yaşadığı huzurlu hayatı, muhasebe 
işlerine baktığı Cazibe adındaki zengin ve dul 
bir kadının kendisine kafayı takmasıyla gerilimli 
bir hal alır. İrfan Cazibe’nin Erotomani hastası olduğunu 
bilmediğinden bu psikopatça aşkına anlam veremez ve 
iş arkadaşı Tayfun’dan yardım ister. Ancak kadının ce-
saretli hamleleri Serpil’le tanışmaya ve üst kata taşın-
maya kadar varınca bu kadından kurtulmasının şart 
olduğuna karar verir. İkinci perde Cazibe’den 4 gündür 
haber alınamıyordur ve İrfan’a da ulaşılamıyordur. De-
mans başlangıcındaki yönetici Muzaffer bey iz peşinde-
dir. Kamera kayıtlarındaki kişiyi İrfan’a benzetir, polise 
haber verir. Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı’nın 
oynadıkları, iki perde boyunca kahkaha ve merakın hiç 
eksik olmadığı bu polisiye komediyi kaçırmayın…

Tiyatro oyunları hakkında detaylı bilgiler sayfa 3-4’te. 

Bu hikâye bir kader ortaklığı hikayesidir. Birbirini tanı-
mayan ama aynı amaç uğruna ter döken, çalışan, 
kendine inanmaktan bir an bile vazgeçme yen, müziğin 
birleştirici gücüyle birbirini bulan iki cesur yüreğin 
hikayesidir.

The Woman King, 17. yüzyılın sonlarından 19. 
yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdüren, 
özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batı Afrika’nın 
güçlü devletlerinden biri hâline gelen Daho-
mey Krallığı’nın tamamı kadın savaşçılardan oluşan 
ordu birimi Agojie’nin, bir başka deyişle Afrikalı Ama-
zonların gerçek hikâyesini anlatıyor. Film, 1800’lerde 
Dahomey Afrika Krallığı’nı dünyanın şimdiye kadar hiç 

görmediği beceri ve vahşilikle 
koruyan, tamamı kadınlardan 
oluşan askeri alay Agojie’nin 

olağanüstü hikayesidir. Gerçek 
olaylardan esinlenen Kadın Kral, 
General Nanisca’nın yeni nesil 

askerleri eğitip; onları, 
hayatlarını yerle 

 bir etmeye çalışan 
düşmanlarla savaşmaya 

hazırlarken yaşadığı duygu dolu 
destansı yolculuğunu izleyiciye 

sunuyor.
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yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Burak Kuka
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ceyda Ateş
Cinemaximum (Piazza), Samsun Cinegold, 
Çarşamba Cinemas

Ahududu   Pazartesi 17 Ekim 2022 20:30 
Shirley Valentine   Salı 18 Ekim 2022 20:30
Acting   Çarşamba 19 Ekim 2022 20:30
1984 - Büyük Gözaltı   Perşembe 20 Ekim 2022 20:30
İkinci Bahar   Cuma 21 Ekim 2022 20:30:00

tarih
saat
yer
ücret

15 Ekim 2022 Cumartesi
20:00
Canik Kültür Merkezi
₺200

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Gina Prince-Bythewood
Lashana Lynch, Thuso Mbedu, Viola Davis
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
Cinegold
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Üç kadın, üç farklı hayat ve üç farklı dil... Hangi 
coğrafya olursa olsun kadınların eğitim ve gelir 
düzeyinin, hayatta karşılaştıkları eşitsizliklerin aynı 
olduğunu konu alan romanda kadınların isterlerse 
bazı şeyleri değiştirebileceklerine, kadının gücüne 
tanıklık edeceksiniz. Romandaki üç ana karakterin iki 
ortak noktası var: kadın olmak ve özgürlük arzusu. 
Hayır demeyi öğrenen kadınların hikâyesini okuyacak, 
bütün duyguları iliklerinize kadar hissederek karak-
terlerle bütünleşeceksiniz.

kon
ser

tarih
saat
yer
ücret

14 Ekim 2022  Cuma
20:00
Green Golf&Tennis Club
1. Kategori ₺375,00 / 2. Kategori ₺225,00

nerede ne var

Yazar: 
Laetitia Colombani

Çevirmen:
Gülşah Ercenk

Yayınevi:
Yan Pasaj

Behzat Gerçeker & 
Enbe Orkestrası
Green Yaza Veda Konseri ile Behzat Gerçeker & Enbe 
Orkestrası sizlerle…

kİTAP KÖŞESİSaç Örgüsü

Yeşİlçam

ŞİRİNLER

Aşık olduğu film aktrisine ulaşabilmek için 
kendi filmini çekmeye karar veren Arif, bu yol-
da gereken tecrübe ve paraya sahip değildir. 
Ancak şansı yaver gider ve çekimlere başlar. 
Planda olmayan aksiliklerle birlikte film yine de çekilir, 
ama nasıl?

Şirin baba usta şirinin yardımıyla, şirinmetreyi 
icat eder. Şirinmetre çalıstığı sürece tüm 
şirinler diyarını şirinlik kaplar ve gargamel hiçbir şiri-
ne zarar veremez. Arkadaşlığın yardımlaşmanın konu 
alındığı bu oyunda şirin babanın üstün zekası ile iyilik 
yine kazanacak.
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tarih
saat
yer
ücret
yaş
bilgi

13 Ekim 2022 Perşembe
21.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tam ₺75 / Öğrenci ₺50
8 yaş ve üzeri
0 534 427 10 70

kon
ser

stand
up 

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
-
ücret

14 Ekim 2022 Cuma
20:00
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)
Tam ₺40,00 / İndirimli ₺20,00

21 Ekim 2022 Cuma
20:30 - 22:30
COOL chicken’s SAMSUN
₺100,00

17 Ekim Pazartesi
18:30 / 20:00
Samsun Atakum Hasan Ali Yücel KM 
Cüneyt Arkın KS
₺50,00

Saklı Makamlar

Tuna Kalınsaz

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,
Saklı Makamlar “Vech-i Arazbar Klâsik Takım 
ve Bûselik Kararlı Şarkılar” konseri ile Özge Altıntaş 
Özcan şefliğinde dinleyenlerle buluşuyor.

Bir süredir sahnelerden uzak olan Tuna 
Kalınsaz yavaştan sahnelere yaklaşıyor.

Tuna Kalınsaz, ilişkiler ve 
şehirler üzerine gösterisiyle 
COOL Sahne’de.
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Ahududu ACTING

1984 - Büyük 
Gözaltı

Shirley Valentine

Her biri 40 yıldan uzun süredir tiyatro sah-
nelerinde bizlerle buluşan usta oyuncularla, 
Ahududu oyunu Samsun Tiyatro Festivali’nde 
izleyicisiyle buluşuyor.

Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak 
tiyatro tarihine geçen “Ahududu”, Tiyatrokare’nin yeni 
yorumuyla Nedim Saban imzasıyla sahnede...

Oyunun yeni prodüksiyonunda başrollerde Suna Kes-
kin ve Melek Baykal var. Melek Baykal, yıllar sonra bu 
oyunla sahneye dönüyor. Nedim Saban da uzun yıllar 
sonra sahneye oyunun delisi rolüyle dönüyor. Oyunun 
diğer rollerinde Cem Güler, Ender Gülçiçek, Birol 
Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran var.

Çok güleceğiniz kesin ama bakalım, iki yaşlı kadının 
yalnızlığa buldukları çareyi beğenecek misiniz?

Kültürel yoksunlukta çürüyen bir toplumda 
varoluşunuza bir sebep ararken, hapishaneye 
düşseniz ve oradaki bir mahkuma, hayatınızı 
adadığınız tiyatro sanatı üzerinden oyunculuk 
çalıştırsanız? Bu yoksunlukta böylesi bir çaba sizin 
umutlarınızı yeşertir miydi? Yoksa bu batak dünya-
da oyunculuğun tanımının ün ve şöhretle sınırlı ol-
duğu gerçeğiyle yüzleşip, tüm o vizyonunuzun, bilginiz 
dağarcığında kendi darağacınızı kurduğunu görüp  
derin bir yalnızlık duygusuyla mı boğulurdunuz?

İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında 
yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş 
eseri 1984, 1949 yılında yayınlanmıştır. 

Bir yeraltı örgütü olan muhalif özellikteki kardeşlik 
ve bu örgütün lideri Goldstein, bu toplumun düşmanı 
olarak görülür. Romanın baş karakteri Winston’ın 
çeşitli olaylara dahil olmasıyla roman, okuyucuların 
akıllarında birtakım soru işareti bırakacaktır: Büyük 
Birader ve Goldstein gerçekten yaşıyorlar mıdır? 

Bu distopik, Dünya Perdecileri aracılığıyla tiyatro sah-
nesinde tekrar hayat bulup seyircisiyle buluşuyor.

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik 
komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına 
unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Willy Russell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan 
‘Shirley’ ismiyle Türkçe’ye uyarlanan oyun, tüm kome-
di unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli 
atmosferin  yanı sıra potansiyelini mutfağa hapset-
miş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini 
yeni den ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü 
anlatıyor. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Sumru 
Yavrucuk, Shirley’nin yönetmenliğini de üstlenirken, 
aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek 
başına canlandırıyor.
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tarih
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yer
-
-
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-

17 Ekim 2022 Pazartesi
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺190,50 / 2. Kategori ₺157,00

19 Ekim 2022 Çarşamba
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺224,00 / 2. Kategori ₺179,25

20 Ekim 2022 Perşembe
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺209,00 / 2. Kategori ₺183,00

18 Ekim 2022 Salı
20:30
Samsun Büyükşehir
Belediyesi Sanat 
Merkezi
1. Kategori ₺190,50
2. Kategori ₺157,00
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Sağlık ve Hastane 
İdaresİ Kongresİ
Sağlık Yönetimi alanında bilimsel çalışma kongre-
si olan “Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi”, her yıl 
düzenli olarak farklı üniversitelerin ev sahipliğinde 
gerçekleşmektedir. Kongre Dünya’da ve Türkiye’de 
ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış 
açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri 
getirebilmek amacıyla düzenlenmektedir.

Toyota Plaza Derindere Koçak İnsan Kaynak-
ları Müdürü Banu Eser Eruçar, ‘İş Arama Be-
cerileri Semineri’ ile OMÜ’lü öğrencilere yol gösterecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(OMÜSEM) tarafından gerçekleştirilecek olan “Etki-
li Konuşma: Diksiyon ve Beden Dili” kursunun duyuru 
metni ve başvuru formu ile detaylı bilgiye aşağıdaki 
adres üzerinden erişebilirsiniz.

kong
re

tarih
yer

13 Ekim 2022 Perşembe - 15 Ekim 2022 Cumartesi
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

İkincİ Bahar Sardunya Kokan 
Kadınlar

İş Arama 
Becerİlerİ Semİnerİ

Etkİlİ Konuşma

Serkan Budak’ın yönettiği İkinci Bahar oyunu, 
Samsun Tiyatro Festivali’nde izleyicisiyle bu-
luşuyor.

Yalnızlığın, hastalıkların, mutsuzluğun gölgesinde süren 
bir hayat yaşayan Nihal Hanım ve Orhan Bey, hayat-
larının ikinci baharını yaşayabilmek için bir fırsat yaka-
lamışlardır. Nihal Hanım kızı Aslı’ya, Orhan Bey oğlu Tol-
ga’ya rağmen, ellerine geçen bu fırsatı kullanabilecek 
ve gönüllerini titreten, kendilerine yeniden yaşama 
sevincini sunan bu İkinci Bahar’ı yaşayabilecekler mi?

Hayat sizi, ilk baharınızda, kara soğuğa fırtınaya terk 
ettiyse, mutluluğu yakalayabilmek için, karşınıza çıkan 
İkinci Bahar’ın suçu ne? Siz de, hayatta herkesin ikinci 
bahar şansı olduğunu düşünüyorsanız, bu oyunu kaçır-
mayın.

Sardunya
Kokan 
Kadınlar, Mine 
Engin Tekay’ın 
aynı adlı öykü 
kitabından alınan 
dört öykünün 
oyunlaştırılması 
sonucu ortaya 
çıkmış bir metin.
Oyunda Sarma, 

Şen Ola Düğün, Et ve İşbilir Nezahat Abla adlı 4 kadın 
öyküsü anlatılıyor. Kadının toplum içerisindeki konu-
mu, kadın bakışı ile durumlarının ironik olarak seyirciye 
aktarımı ve tespitinin anlatıldığı Sardunya Kokan Kadın-
lar, Mine Engin Tekayın yalın öykü diliyle çok keyifli bir 
sunuma aracılık ediyor.
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yaş

21 Ekim 2022 Cuma
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺190,50 / 2. Kategori ₺157,00

19 Ekim 2022 Çarşamba 
13:30
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

https://sem.omu.edu.tr/2022/09/14/etkili -
konusma-diksiyon-ve-beden-dili/

15 Ekim Cumartesi
13:00 / 15:00 / 17:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺65,00
+3

18 Ekim 2022 Salı
20:00
Düşevi Sahne
₺70,00
14+

Alice Harİkalar 
Dİyarında - 
Harmonİ Kİtabı
Lewis Carroll’un eseri ‘’Alice Harikalar Diyarında’’ müzikli 
çocuk tiyatrosu Hun Çocuk Tiyatrosu farkıyla seyirciyle 
buluşuyor! Gişe rekorları kıran bu oyunu kaçırmayın!

Kostümleriyle, dekorlarıyla, oyun-
cularıyla, fantastik karakter-

leriyle muhteşem bir oyun 
sizleri bekliyor. Tüm aile nizle 

bu muhteşem oyunu 
izleyebilir ve eğlene-
bilirsiniz. Sen de Alice, 
Şapkacı, Tavşan, 
Şövalye ve Kırmızı 
Kraliçe’nin mace-
rasında yer almak 
ister misin? 

ço
cuk
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sİNE HAFTA
Efsane Takım:  
Bİlİm Kahramanları
Film, geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı 
tehdit eden Sutung’a karşı mücadele eden 
süper kahraman ekibi Efsane Takım’ın hikâyesini an-
latıyor. Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın 
oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük 
bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek 
robotlarıyla öncelikle Türkiye’de bulunan Beydağları, 
Kaçkar Dağları ve Kaz dağlarındaki ormanlara saldır-
maktadır. Sutung’un imha planı hızla ilerlerken bu 
korkunç haber, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtar-
mak ve korumak için kurulan Gizli Görevler Merkezi’ne 
ulaşmıştır.

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

Suat Emuce
Cinemaximum (Yeşil yurt), Samsun
Cinegold

komutan
Üç kişilik Türk Özel Kuvvetler Timi, Suri-
ye’nin El Bab Bölgesinde, özel bir operasyon 
sırasında şehit düşmüştür. Şehitlerin cena-
zesini teröristler ele geçirmek istemekte-
dir. Ancak Türkiye üç şehidini geride bırakmamakta 
karar lıdır. Bunun için şehitleri vatana geri getirme 
görevi Binbaşı Tuna Alkan ve üç askerine verilir.

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Selahattin Sancaklı, Mert Kılıç
Aslıhan Güner, Emre Bulut, Mert Kılıç
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), 
Çarşamba Cinemas

Etkİleyİcİ
Hem sosyal medya fenomeni hem okulun 
gözdesi olan amigo kız Kelly korkunç bir ka-
busa uyanır; okul dönüşü maskeli bir adam 
tarafından kaçırılmıştır. Hayatta kalmak için sosyal 
medyada “meydan okumak” ve kendisinden istenilen 
kadar “beğeni” almak zorundadır. Üstelik zamana 
karşı yarışmakta ve her geçen saniye Kelly’nin aley-
hine işlemektedir. Kelly sadece kendi hayatı için değil, 
rehine tutulan diğer genç kızların hayatları için de 
savaşmak zorunda kalır ve işler daha da karmaşık 
hale gelir. 

kor
ku

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Jamie Bailey
Marie Luciani-Grimaldi, Simon Phillips, 
Caylin Turner
Cinemaximum (Piazza), Samsun Cinegold,

Evrenler Savaşı
Uzaylılar, uzun süredir mahkumlarını insan-
ların beyin lerine hapsetmektedirler. 2022 
yılında, “Gardiyan” mahkumların insan beyin-
lerinden kaçmasını önlemek için zamanın 
kapısını açar. Bu sırada 600 yıl önceki geçmişte Muruk 
isimli sakar bir keşiş, Şimşek Atan Kız ile Kutsal Bıçak’ı 
önce bulmak ve büyük para ödülünü kazanmak için 
rekabete girişmiştir. Muruk’un nehirde bulduğu uzay 
gemisi ile başka bir şok edici başka bir gerçek ortaya 
çıkar.

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Dong-hoon Choi
Ryu Jun-yeol, Kim Woo-bin, Kim Tae-ri
Cinemaximum (Piazza)

ak
si

yon
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ÖNE ÇIKANHARA
Atalay Taşdiken
Dolunay 
Soysert, 
Isabella 
Haddock,  
Nehir Erdoğan
Cinemaximum 
(Piazza)

ai
le

Cadılar Bayramı 
Sona Eriyor
Modern Halloween üçlemesinin finalini yapacak olan 
Halloween Ends, ikinci filmin dört yıl sonrasında Lau-
rie Strode’un başından geçenleri anlatıyor. Geçen yılın 
Cadılar Bayramı Öldürür’deki olaylarından dört yıl son-
ra Laurie, torunu Allyson ile birlikte yaşıyor ve anılarını 
yazmayı tamamlıyor. Michael Myers o zamandan beri 
görülmemiş. Laurie, yıllarca kendi gerçekliğini Mic-
hael’ın hayaletinin belirlemesine izin verdikten sonra 
korkudan ve öfkeden özgürleşmeye ve hayatı kucak-
lamaya karar vermiş. Ama genç bir adam olan Corey 
Cunningham, bakıcılığını yaptığı bir erkek çocuğu 
öldürmekle suçlanınca bu olay, bir şiddet ve dehşet 
dalgası başlatarak Laurie’yi de kontrol edemediği 
kötüyle son kez yüzleşmeye zorlayacak.

Babası veteriner olan ve atlarla iç içe büyüyen Beste, 
yeni gelen patronun çiftliği kapatma kararına direnir. 
Atların teker teker satıldığı süreçte, Beste’nin anne-
si ve babası da ayrılma kararı alırlar. Bir yandan en 
sevdiği at Turagay’ın satılması diğer yandan ailesinin 
dağılmasıyla, on üç yaşındaki bir kız için çok zorlu bir 
süreç başlamıştır. Ama Beste, kolay kolay pes edecek 
biri değildir.

kor
ku

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

David Gordon Green
Kyle Richards, Andi Matichak, Jamie Lee 
Curtis
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), 
Çarşamba Cinemas

Gulliver Dönüyor
Film, bir dönem Blefuscu ordularına karşı 
destek olduğu Lilliput Krallığı’nın yardım 
çağrısıyla adaya geri dönen Gulliver ile 
halkın yaşadığı zorluklarla mücadelesini 
konu ediniyor. Gulliver yardımını isteyen Lilliput 
halkından acil bir mektup alır. Adada dikkat çeki-
ci değişikliklerin meydana geldiğini gören Gulliver 
ve arkadaşları, kendilerini olağanüstü olaylar kasır-
gasının içinde bulurlar. Bu yeni macerada kurnaz 
düşmanlar ve zorlu kovalamacalarla karşılaşırlar.

ani
mas
yon

Shin Ultraman
“S-sınıfı türler” olarak bilinen dev, şiddet-
li canavarların ortaya çıkmasıyla birlikte 
Japon hükûmeti, onları nasıl yeneceğini 

araştırmak için SSSP’yi kurar. Böyle bir 
canavar saldırısı altındayken SSSP, 

canavarlara karşı mücadeleleri 
sırasında sürpriz bir müttefik 

kazanır: ULTRAMAN. Gümüş 
dev ULTRAMAN bu savaş-
ta onlara destek vere-

cektir. Yeni müttefik ULTRAMAN’ın 
sırrı nedir ve neden insanlığa 
yardım etmektedir? Ve tüm 
bunların, SSSP görevlisi Shinji 
Kaminaga’yla ve ULTRAMAN’ın 
ilk ortaya çıkması sırasında bir 
çocuğu kurtardıktan sonra ani 
kişilik değişimi yaşamasıyla 
bağlantısı nedir?

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Shinji Higuchi
Hidetoshi Nishijima, Masami Nagasawa, 
Takumi Saitoh
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt)

yönetmen
sinemalar
-
-

Ilya Maksimov
Cinemaximum 
(Piazza,  
Yeşil yurt)

Kİm Bu Aİle?
Film, kariyerinin en önemli operasyonunda 
başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu 
duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebil-
mek için devraldığı tavuk restoranında iste-
meden çok başarılı olan başkomiser Adem Haberdar 
ile operasyonda ona destek veren “aile”sinin hikâyesini 
anlatıyor.

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Bedran Güzel
Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Nurgül Yeşilçay, 
Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt
Cinemaximum (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
Cinegold, Çarşamba Cinemas
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kültür

Tay
Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri 
olan Ubey’in ahırında dünyaya gelir. Bir 
sabah annesine doğum günü için çiçek top-
lamaya çıkar. Ancak döndüğü za man an-
nesinin Medine’li bir tüccara satıldığını öğrenir. Kendisi 
de Şam’lı bir tüccara satılacaktır. Annesinden ayrılmak 
istemeyen Riyah, kaçar ve annesinin peşine düşmeye 
karar verir.

Nurullah Yenihan
Cinemaximum (Yeşilyurt), Samsun  
CineGold, Çarşamba Cinemas

ani
mas
yon

Gülümse
Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya 
tanık olan Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), 
açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu 
karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını 
ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve kor-
kunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmi-
şiyle yüzleşmek zorundadır.

kor
ku

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Parker Finn 
Sosie Bacon, Kyle Gallner, Caitlin Stasey
Cinemaximum (Yeşil yurt)

MİNYONLAR 2:
Gru’nun Yükselİşİ
Film, 70’li yıllarda tarihin en büyük kötüle-
rinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları ke-
sişen Minyonlar’ın, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 
ekibine girmeye çalışan Gru’ya yardım etmelerini konu 
ediniyor.

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Kyle Balda, Jonathan del Val, Brad Ableson
Cinemaximum (Piazza, Yeşil yurt)

yönetmen
sinemalar
-

Amsterdam
David O. Russell imzalı film, 1930’lu yıllarda kendilerini 
şüpheli konumunda buldukları bir suç zincirinin or-
tasında kalan üç dostun hikâyesini anlatıyor. 

dram

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

David O. Russell
John David Washington, Margot Robbie, 
Christian Bale
Cinemaximum (Yeşilyurt)

Kurtarıcı
Abel ve Marianne, ergen oğullarının gezegeni 
kurtarma planını finanse etmek için ailenin 
değerli eşyalarını sattığını keşfettiklerinde or-
talık karışır.

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Louis Garrel
Laetitia Casta, Louis Garrel, Joseph Engel
Cinemaximum (Piazza)
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spor

Bölgesel amatör lİG nefeslerİ kesecek

Samsunspor deplasmanda Altınordu ile karşı 
karşıya gelecek. Karşılaşma 15 Ekim Cumarte-
si saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyu-
mu’nda oynanacak. Müsabakayı hakem Tarık 
Güldal yönetecek. Güldal’ın yardımcılıklarını ise 
Cemal Alpay ve Emrah Ünal yapacak. 

Yeni sezonda futbolseverlere büyük heyecan yaşatan Bölgesel Amatör Lig 3. hafta maçlarına sahne olacak.  
4 Samsun takımının yer aldığı lig bu hafta birbirinden zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olacak. 

Yılyak Samsunspor Basketbol ligin 
2. haftasında Akran Gemlik Bas-
ketbol’u evinde konuk edecek.

İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor 
Salonu’nda oynanacak karşılaşma 
saat 17.30’da başlayacak. 

Bu dev mücadele ise SBB TV You-
tube kanalından naklen  
yayınlanacak.

Çarşambaspor’da evinde saat 14.00’da Suluova Sebat-
spor ile karşı karşıya gelecek. 

Atakum Belediyespor deplasmanda saat 14.00’da İskar 
Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile  
kozlarını paylaşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Karasamsunspor

Atakum Belediyespor
Çarşambaspor

 Yılport Samsunspor Altınordu

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İZMİR

Hakem: TARIK GÜLDAL
15.10.2022 - 19:00

Rakİp Altınordu

BAL’ın yeni ekibi Samsun Büyükşehir Belediyespor pazar günü evinde Karasamsunspor’u konuk edecek. 
İlkadım Derebahçe Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. 

potada 
galİBİYET
ZAMANI
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