
17-24 mart

SAMSUN’DA
BU HAFTA

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

Film, sihirli “SHAZAM!” kelimesini söyle
diğinde yetişkin bir süper kahraman olan 
alter egosuna dönüşen ergenlik çağındaki Billy  
Batson’ın hikâyelerine odaklanmaya devam ediyor. 

Krallığı sırasında hem ailesine hem de 
görevlerine zaman ayırmakta zorlanan 
Norm, sonunda ailesiyle birlikte bir tatile çıkmaya 
karar verir. Ancak bir gece tacı gizemli bir şekil
de çalınınca ailesine belli etmeden onu bulmaya 
çalışır. Ama bu sorunu da her zamanki gibi ailesinin 
yardımıyla çözecektir.

Shazam! 
Tanrıların Öfkesİ

Karlar Kralı  
Norm 3: Aİle Tatİlİ

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

David F. Sandberg 
Lucy Liu, Zachary Levi, Helen Mirren 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun Cinegold, Çarşamba Cinemas

AYNA

BU VATAN BİZİM

Ölünce Sevemezsem Seni, Severek Ayrılan
lar, Anlatmalıymış Meğer gibi şarkılarla 
7’den 70’e herkesin severek dinlediği grup ile 
müzik dolu bir gece sizleri bekliyor. 

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

22 Mart 2023 Çarşamba
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺225

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

kon
ser

kon
serSamsun Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve

Korosu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlama 
ve şehitlerimizi anma konserine dinleyicileri bekliyor.
1. Bölüm: Yaşamaz Ölümü Göze Almayan 
Bölümde düşmanlarca işgal edilmiş olan yurdumuzun 
durumu ve bu durum karşısında ulusun tüm fertleri
yle birlik olup işgale karşı koyması anlatılmaktadır. 
2. Bölüm: Bir Hilal Uğruna 
Milli mücadele sırasında şehit olan kahramanlarımızı 
konu alan bölüm, anlatıcının Mehmet Akif Ersoy’un 
dizelerini okumasıyla başlar. 
3. Bölüm: Kendini Tarihe Verenler
Coşkulu bir biçimde başlayan bölümde bu güzel 
vatanın yüce Türk milletine ait olduğu vurgulanmak
tadır.

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Anthony Bell
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun CineGold
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kültür

nerede ne var

Çanakkale Mahşeri; “cihânın yedi iklîminden” Türk’ün aziz 
topraklarına “kaynayan bir kum gibi” sökün edip gelmiş, 
Türk’ü tarihten ve hatta beşeriyet hafızasından söküp atma
ya ahdetmiş düşman karşısında, Türk’ün “göğsündeki kat kat 
îmanla” ve kanının her damlasıyla verdiği cevabın destanıdır. 
Çanakkale Mahşeri; asırlardır Anadolu coğrafyasında çalınan 
mayanın bozulmayacağının, en sağlam istihkâmın vatanını 
nâmûs bilenlerin pâk yürekleri olduğunun, “rükû” haricinde ci
hâna nizam vermiş başların asla eğilmeyeceğinin destanıdır. 
Mehmed Niyazi’nin 1998 yılında yayınlandığı ilk günden bu 
yana büyük bir ilgiyle okunan romanı, Çanakkale muharebe
lerinin en gerçekçi anlatıldığı eserlerin başında geliyor.

Yazar: 
Mehmed Niyazi

Yayınevi:
Ötüken Neşriyat

kİTAP KÖŞESİÇanakkale Mahşerİ

stand 
up

söy
leşi

10 yıllık kariyeri boyunca 1200’ün üze
rinde sahneye çıkarak bu konuda hatırı 
sayılır bir başarıya imza atan Mesut 
Süre, ‘Gönülleri ala ala ofansif  
mizah’ olarak tanımladığı stand 
up gösterisiyle tüm Türkiye’de 
hayranlarıyla buluşma
ya devam ediyor. Virgin 
Radyo’da ‘Rabarba’ adlı  
programının yayınını sürdüren 
Süre’nin, kahkaha dolu ‘Siz Hepiniz 
Ben Tek’ini sakın kaçırmayın.

“Virgin Mountain” filmini ele alacak Kent Belleği 
Söyleşileri  Film Okumaları’nın konuğu, Dr. Peyami 
Safa Gülay olacak.

Birbirinden güzel şarkılarıyla milyonlarca çocuğun 
gönlünde taht kurmuş Kukuli şimdi de yeni sahne 
gösterisi ile seyirciyle buluşuyor.tarih

saat
yer
-
ücret
yaş

24 Mart 2023 Cuma
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Merkezi
₺272,50
6+

Ezgİnİn Günlüğü

Mesut Süre

KENT BELLEĞİ 
söyleşİlerİEzginin Günlüğü, sevenleriyle buluşuyor.

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

20 Mart 2023 Pazartesi 
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
1. Kategori ₺280, 2. Kategori ₺224

18 Mart 2023 Cumartesi 
17:00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği
ücretsiz

kon
ser

tarih
saat
yer
ücret
yaş

19 Mart 2023 Pazar 
13:00 / 15:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺100 (Tam) 
2+

Kukulİ Bakkal 
Amca Müzİkalİ 

çocuk
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Bay Z.CARMEN ti
yat
ro

bale 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.

Keloğlan kermeste annesinin yaptığı leziz pastaları 
satarken Cafer ve adamları tarafından dolandırılır. 
Cesur Keloğlan, parlak zekasıyla tam kaybettiği hak
kını geri almışken, uzaylılar ile karşılaşır. Uzaylılar, 
evrenin daha yaşanılır bir yer olması için köprüler 
kurmaktadır. Keloğlan, bilmece çözmedeki hünerini 
de kullanarak uzaylılardan hediye kazanır. Bu hediye 
sayesinde Cafer ve adamlarını yola getirir. Kötülük 
yapanlar pişman olmuş; evrenin dostlarının güçleri 
buluşmuştur.

İspanya’nın Sevilla kentin
de bir tütün fabrikasında 

çalışan Carmen, güzelliği 
ile tüm erkekleri etkile

mekte; kural tanımaz 
tavırlarıyla öne çıkmak
tadır... Aşk ve sevda 
konularında savunmasız 
ve tecrübesiz asker Don 
Jose, kurallara bağlı biri 
olarak, nişanlısı Micaela 
ile evlenerek mutlu ol

mak hayaliyle yaşarken, Carmen’in cazibesine kayıtsız 
kalamaz, ona tutulur; kuralları hiçe sayarak sevgilisi 
uğruna her türlü yasa dışı davranışı sergilemekten 
kaçınmaz. Ancak Carmen kısa sürede Don Jose’den 
sıkılır; boğa güreşçisi Escamillo’yu sevmektedir artık... 
Bu durum onun ölümünü hazırlamakta olduğu halde, 
davranışlarını inadına pervasızca sürdürür…

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

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

22 Mart 2023 Çarşamba
13:00
Zehra Yıldız Salonu 
₺25 (Tam)

stand 
up

Fırat Esmer 
Fırat Esmer  
Karadeniz’in sisli 
dağlarında demlediği hikayesiyle 

seyirci karşısına çıkıyor. 
Kah güldürüyor, kah 

güldürüyor, düşünmeye 
fırsat bırakmadan yine 
güldürüyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

20 Mart 2023 Pazartesi 
20:30
COOL chicken’s 
₺140 (Tam) 
18+

İstİklâl Marşı’nın 
Kabulü ve  
Çanakkale Şehİtlerİnİ 
Anma Konserİ
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun Özge  
Altıntaş Özcan şefliğindeki korosu, dinleyicilerini  
bekliyor.

kon
ser

tarih
saat
yer
ücret

17 Mart 2023 Cuma 
19:30
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)  
₺40 (Tam), ₺25 (Öğrenci)

Librettosu, Romantizm akımını kullanan Fransız yazar 
Prosper Mérimée’nin İspanya gezisinden yola çıkarak 
yazdığı Carmen isimli romandan uyarlanan ve Geor
ges Bizet’nin aslında opera için bestelediği, İspan
ya’nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalış
makta olan asi güzel Carmen’in Don Jose ve Escamillo 
ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anla
tan “Carmen” eseri, bu sezon da muhteşem müziği ve 
sahneyi dolduran görselliğiyle izleyicilerin karşısında 
olacak.
tarih
saat
yer
ücret

20 Mart 2023 Pazartesi
20:00
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)  
₺115 (1. Kategori), ₺60 (2. Kategori / Balkon Tam)

Keloğlan İle 
Uzaylılar 

çocuk
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Asİ

Mahkum 77 Kahraman  
Kuyruklar

yönetmen
sinemalar
-

 Jean-François Tosti, David Alaux, Eric Tosti
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Çarşamba Cinemas

ani
mas
yon

Kamal hayatını yoluna koymaya karar verir 
ve Belçika’dan ayrılarak Suriye’deki savaş 
mağdurlarına yardımcı olmak için yola 
çıkar. Suriye’ye vardığında milislere katılmak 
zorunda kalır ve Rakka’da yüzüstü bırakılır. Geride 
kalan kardeşi Nassim, kendisini abisine ulaştıracakları 
sözünü veren radikal gruplar için kolay lokma olur. 
Anneleri Leila ise geride kalan en küçük çocuğunu 
korumak için savaş vermek zorundadır.

Kamal hayatını yoluna koymaya karar verir 
ve Belçika’dan ayrılarak Suriye’deki savaş 
mağdurlarına yardımcı olmak için yola çıkar. Suriye’ye 
vardığında milislere katılmak zorunda kalır ve Rak
ka’da yüzüstü bırakılır. Geride kalan kardeşi Nassim, 
kendisini abisine ulaştıracakları sözünü veren radikal 
gruplar için kolay lokma olur. Anneleri Leila ise geride 
kalan en küçük çocuğunu korumak için savaş vermek 
zorundadır.

Genç bir muhasebeci olan Manuel iftiraya 
uğrar ve işlemediği bir suçtan dolayı 1977 
yılında Modelo hapishanesine atılır. Yargı
lanmayı beklerken işlemediği suçtan dolayı 
beklenmedik bir şekilde 20 yıl ceza ile karşı karşıya 
kalır. Hapishanede mahkûm olarak geçirdiği süre
de dayak yer ve dayanılmaz işkencelere maruz 
kalır. 1976/78 yılları La Transicion diye adlandırılan 
demokrasiye geçiş dönemidir. Hapishanelerde uy
gulanan orantısız güç ve işkencelerden dolayı birçok 
mahkûm sisteme boyun eğmiş olsa da, genç Manuel 
defalarca işkence görmesine rağmen bu sisteme 
boyun eğmek istememiştir. Manuel İspanya’daki tüm 
hapishanelerin mahkûmlarını sisteme karşı mü
cadelede birleştirip, hapishane yasalarını sonsuza dek 
değiştirecek mücadelesine başlamıştır.

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

Adil El Arbi, Bilall Fallah 
Lubna Azabal, Tara Abboud, Aboubakr 
Bensaihi 
Paribu Cineverse (Piazza)

Alberto Rodríguez 
Jesús Carroza, Miguel Herrán, Javier 
Gutiérrez 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun Cinegold

ak
si

yon

ge
ri

lim

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? 

Çığlık 6 kor
ku

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

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

kültür

sİNE HAFTA

Genç ve çok 
haylaz olan  
Kerry yanlış tuttuğu dileği 
ile sadece memleketi 
Sanctuary City’nin tama
mını dondurmakla kal
maz, aynı zamanda orada 
yaşayan tüm hayvanların 
hayatını tehdit eder an
cak Hayaller Şehri sonsuza 
kadar yok olmadan önce, 
dileğinin sonuçlarını geri 
almak ,tüm hayvanları ve 
şehrini kurtarmak için zorlu 
bir mace raya atılır.

Hayaller Ülkesİ: 
Gİzemlİ Macera

yönetmen
sinemalar

Ricard Cussó
Paribu Cineverse (Piazza)

ani
mas
yon

Cİn Büyüsü

Harİs

kor
ku

kor
ku

Vücudunda geçmek bilmeyen ağrıları 
yüzünden hayatı kabusa dönen Zehra çare
yi eşinin yakın arkadaşı olan Ali’nin köyünde bulunan 
kaplıcada arar. İyileşmek için köye gelen Zahra için Cin
lerin musallatıyla birlikte sonun başlangıcı başlar artık.

Sami borç batağındadır ve çaresizdir. Çıkış 
yolu ararken arkadaşı Anıl kendisinde bir 
harita olduğunu söyler. Borçlarından dolayı başka ça
resinin kalmadığını düşünen Sami haritayı alarak ha
zinenin peşine düşer. Ancak o yolda bilmediği birşey 
vardır. Hazinin gerçek sahipleri HARİS cinleridir.

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

Batuhan Çelik 
Gizem Ayten, Ahmet Eymen Akyüz, Bahar 
Cemre Sarıkaya 
Paribu Cineverse (Piazza)

 Kadir Genç 
Bülent Çelik, Hasret Yılmaz, Mesut  
Gedikoğlu
Paribu Cineverse (Piazza),  
Çarşamba Cinemas

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)

Kızları Cassie’nin Kuantum 
Alemi’ne sin yal gönderme
si 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 
keşfederken olağanüstü yeni yaratıklarla 
karşılaşıyorlar.

Ant-Man ve Wasp: 
Quantumania

ak
si 

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

Maya ve Willy bir karınca 
prensesini kurtarıp, daha  
önce hiç gitmedikleri  
toprakları keşfetmek için 
büyük bir ma ceraya  
çıkacaklar.

Arı Maya 3:  
Altın Küre

yönetmen
sinemalar

Noel Cleary 
Paribu Cineverse (Piazza)
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Türkiye’nin ilk inte
raktif ani masyon 
sinema filmi. Çocukların 

hayran olduğu Pinkfong ve 
Hogi’nin tüm dünyada mega hiti 
BABY SHARK dahil olmak üzere 
en sevilen şarkılarını Türkçe 

olarak söyleyecekler ve dans 
edecekler.

Pinkfong:  
Baby Shark

yönetmen
sinemalar

Sukyoung Kim 
Samsun CineGold

ani
mas
yon 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)

ani
mas
yon

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.

Ne Olacak Halİm? ko
me

di

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

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.

65 ak
si

yon

yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar
-

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

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
yönetmen
oyuncular
sinemalar
-
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SPOR

Lider Samsunspor yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını  
paylaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen 
yayınlanacak. 

Spor Toto TFF 1. Lig’de şampiyonluk peşinden koşan Yılport Samsunspor, yarın 
akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 

Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmadan Kırmızı-Beyazlılar galibiyetle ayrılmayı  
hedefliyor. Bu zorlu müsabakayı ise hakem Mert Güzenge yönetecek. 

Lİder
GALİBİYET

PEŞİNDE
VS
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