
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 18-25 kasım
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Black Panther: 
Yaşasın Wakanda

Barış Akarsu 
“Merhaba”

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Ryan Coogler
Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita 
Nyong’o
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Mert Dikmen
Hüseyin Avni Danyal, Almila Ada, İsmail 
Ege Şaşmaz
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

kon
ser

Ferhat Göçer
“Aldırma Gönül”

TOPLU HİKAYELER

Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve 
Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünün ardından ulus

larını, onlara müdahale etmek 
isteyen dünya güçlerinden koru
mak için savaşmaya hazırlardır. 
Wakanda halkı, hayatlarının bir 
sonraki bölümünü kucaklamak 
için çabalarken kahramanlar, War 

Dog Nakia ve Everett Ross’un 
yardımıyla bir araya gelecek 
ve Wakanda krallığı için yeni         
     bir yol çizeceklerdir.

Barış Akarsu Merhaba, 2004 yılında “Akademi Türkiye” 
adlı şarkı yarışmasıyla tanınan, film çekimleri için gittiği 
Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda 
eden Barış Akarsu’nun hayat hikayesini konu ediyor.

Yüksek lisans öğrencisi olan Lisa Morrison, 
edebiyat dünyasındaki idolü Ruth Steiner’den 
ders aldığı için çok heyecanlıdır. Yıllar geç
tikçe Ruth’un asistanı ve dolayısıyla arkadaşı 
olan Lisa, bir yandan da Ruth’un yardımıyla yazarlığını 
geliştirir. 

Acaba Lisa’nın kariyeri çiçek açarken ve Ruth’unki 
solarken, bu usta ve öğrencisi arasındaki ilişki hırs, 
rekabet ve kaçınılmaz ihanetten sağ kurtula bi 
   lecek mi?

Ferhat Göçer’in oyunculuğu ve  
şarkılarıyla müzikal tiyatro  
“Aldırma Gönül” sahnede.

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
-
ücret
-
-

22 Kasım 2022 Salı / 23 Kasım 2022 Çarşamba
20:00
Samsun DT AKM Büyük Salon
Tam ₺30 / Balkon Tam ₺20 / İndirimli ₺20
12+

24 Kasım 2022 Perşembe
20:00
Samsun Büyükşehir  
Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺291,50 /  
2. Kategori ₺258,00 /
3. Kategori ₺224,00

ak
si

yon

dram
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nerede ne var
KENT BELLEĞİ 
SÖYLEŞİLERİ
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dai
resi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kent Belleği 
Söyleşileri” başlıyor! Kasım 
Hazi ran ayları arasında her ay 3 
kez düzenlenecek olan program
larla  “Samsun’un 100 yılı söyleşi
leri, film okumaları ve kitap tahlil
leri” serisi sizleri bekliyor!

Tarih söyleşileri ile başlaya
cak olan programımız Kent 
Müzesi/Kent Belleği biriminde 
gerçekleşecek.

Kent Belleği Söyleşileri’nin tüm programı sayfa 9’da.

söy
leşi

tarih
saat
yer
bilgi

19 Kasım Cumartesi 
20.00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği 
0(362) 234 34 54 / 0(362) 431 10 12

Sandro Veronesi’nin 2020’de Strega Ödülü’ne değer görülen romanı 
Sinekkuşu 1960’ların sonundan başlayıp 2030’lara uzanan bir zaman
diliminde, Marco Carrera’nın ve ailesinin üç kuşağını kapsayan 
hikâyesini ilişkiler, bağlar, kopuşlar ve kayıplar üzerinden anlatıyor.

Sen bir sinekkuşusun çünkü sinekkuşu gibi tüm enerjini olduğun 
yerde kalmaya harcıyorsun. Tam olduğun yerde kalabilmek için 
saniyede 70 kez kanat çırpıyorsun. Bu konuda mükemmelsin. Dün
yada ve zamanda durabiliyorsun, çevrendeki dünyayı ve zamanı 
durdurabiliyorsun, hatta bazen de geri geri uçma yeteneğine sa
hip sinekkuşu gibi zamanda yeniden yükseliyorsun ve kaybettiğini 
yakalıyorsun.

Yazar: 
Sandro  

Veronesi

Çevirmen:
Eren Cendey

Yayınevi:
Can Yayınları

kİTAP KÖŞESİSİNEK KUŞU

saİt faİK ABASIYANIK
Sait Faik’in 
hikayelerinden 
yola çıkarak bizi 
ayrı bir dünyaya 
götürüyor.
Canan Demirci ve 

şarkılarımüzikleri ile eşlikçisi Derya Cesur, Düşevi 
sahne’de sizlerle...

mü
zi

kal

tarih
saat
yer
ücret
yaş

18 Kasım 2022 Cuma
20.00
Düşevi Sahne
₺70 (biletinial), ₺79,50 (biletix)
12+

Çİngeneler Zamanı 
Müzİkalİ - Ederlezİ

tarih
saat
yer
ücret
-
-
yaş

23 Kasım 2022 Çarşamba
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺180 / 2. Kategori ₺150  
(biletinial / bubilet)  
1. Kategori ₺201.75 / 2. Kategori ₺168  (biletix) 
12+

Tüm saflığıyla aşkını, sahip olduklarınla 
yaşa mak mı, zengin bir hayata sahip olmak 
için yavaş yavaş saflığına ve yaşamına olan inancını 
yiti rerek tüm sevdiklerini kaybetmek mi? 1980’lerin 
Yugos lavya’sında her daim neşe ile yaşayan ancak 
yüzlerine baktığımızda her bir çizgide hüzünlerini 
görebildiğimiz çingenelerin aşkları, ayrılıkları, neşeleri, 
acılarıdır; zaman zaman güldürüp, zaman zaman da  
hüzünlendiren…

mü
zi

kal

Kızını kaybetmiş iki torununa hayatını adamış bir 
büyükanne ve başından bela eksik olmayan oğluyla 
yaşayan bir annedir Hatica… Tüm saflığıyla aşık olan 
ancak büyükannesinin kararıyla kardeşi için yol
lara düşen, zengin olmak hayaliyle kalbindeki beyazı 
siya ha çeviren bir torun olan Perhan ve hayallerin
deki Hollywood’a ulaşmak isterken sahip olduğu saf 
aşkı kaybeden genç bir çingene kız olan Azra’nın 
hikayesidir anlatılan…
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fu
ar

gurme 2022
Samsun Yöresel Lezzetler ve Gıda Fuarı
GURME 2022 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler 
Fuarı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Beledi
yesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ti
caret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği, Türkiye Aşçılar Federasyonu  TAFED, Karadeniz 
Aşçılar ve Turizm Birliği   KATBİR’den alınan destekler 
ile 2227 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜYAP Samsun 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Nisa Koston Orkestrası ile müzik eşliğinde 600 kişi 
kapasiteli salonda yemekli organizasyon icra  
edilecektir.

Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail 
Hakkı Demircioğlu, 19 Kasım’da dinleyicileriyle bu
luşuyor.

İsmail Türküsev, 
tüm hassasiyetlere 
dokunma konusunda çok hassas 
davrandığı tek kişilik gösterisi ile 
Samsun COOL Sahne’de sizlerle!

Vicdan; hangi ülkede yaşadığı belli olmayan, 
devrik bir Başkan ile Kral Lear’ın yer, zaman, 
mekan durumu belli olmayan “Vicdan ha
pishanesi” diye adlandırılabilecek bir yerde, 
tamamen doğruları söyleyen bir “gardiyan” ile birlikte 
“adaleti” sorgulamalarının tek perde 65 dakikalık bir 
performans.

tarih
saat
yer
bilgi

22 Kasım 2022 Salı- 27 Kasım 2022 Pazartesi
09:00 - 18:00
Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezİ
(0362) 256 27 00

vİCDAN

Fİgaro’nun 
Düğünü

İsmaİl Türküsev

24 Kasım Özel 
Konserİ

Erkan Oğur - 
İsmaİl Hakkı 
Demİrcİoğlu

ti
yat
ro

ope
ra

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
-
saat
yer
ücret
-

tarih
-
saat
yer
ücret

22 Kasım 2022 Salı
20.00
Düşevi Sahne
Tam ₺70 (biletinial), ₺79,50 (biletix)
12+

19 Kasım 2022 Cumartesi
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺200,00

24 Kasım 2022 Perşembe
20:30
Ramada Plaza by Wyndham Samsun
Tam ₺350,00

19 Kasım 2022 Cumartesi / 21 Kasım 2022 
Pazartesi
20:00
Aydın Gün Salonu
1. Kategori ₺115, 2. Kategori ₺60,  
Balkon Tam ₺60,

23 Kasım 2022 
Çarşamba
20:30 - 22:30
COOL chicken’s SAMSUN
₺125

kon
ser

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nden, Wolfgang 
Amadeus Mozart’ın ‘’Figaro’nun Düğünü’’ operası. 

4 Perdelik oyun, 2 Perde olarak sahnelenecek.

Kont’un uşağı Figaro ve hizmetçi Susanna yakında 
gerçekleşecek düğünlerine hazırlanmaktadır. Figaro, 
Kont’un Susanna’ya karşı olan ilgisini öğrenir. Kont 
artık terk edilmiş olan hizmetindeki kızların düğün 
gecesini kocasından önce efendisiyle geçirmesi 
kanununu yeniden yürürlüğe sokma çabasındadır.  
Figaro, Kont’u engellemek için plan kurmaya başla
yarak odadan uzaklaşır.
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Küçük Prens

Hayvanat Bahçesİ 
Çocuk Müzİkalİ

Magic Puppet Show

ço
cuk

ço
cuk

ço
cuk

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 zorunlu
luklar kadar boyun eğişlerininde ağırlığını taşır.
Bunu Woyzeck den iyi kim bilebilir?

Hayvanat Bahçesi Müzikali, sizlerle 
buluşuyor.

36 yaş arası çocukların maskot
lar ve müziklerle çokça eğlendiği 
hikayede; Win, Rex, Tiggy ve eşek 
Eeyo ormanda birlikte mutlu bir 
şekilde yaşarlar. Bir sabah 
Win’in bal kavanozunun 
kaybolmasını öğrenmele
riyle hayvanat bahçesinde 
bir serüven başlar.

Bir İspanyol soylusu olan Belmonte, korsanlar 
tarafından kaçırılarak uşağı Pedrillo ve hizmetçisi 
Blondchen ile birlikte Osmanlılara satılan sevgilisi 
Konstanze’yi aramak ve kurtarmak üzere Osmanlı 
topraklarına, Selim Paşa’nın köşküne gelmiştir. Selim 
Paşa, Belmonte’den ve vatanından koparıldığı için 
mutsuz olan Konstanze’ye asil ve özel bir ilgi göster
mekte, Konstanze ise Paşa’dan hem çekinmekte 
hem de ona saygı duymaktadır. Pedrillo’nun nişanlısı 
Blondchen’da gözü olan Paşa’nın uşağı Osmin, ese
rin sonuna dek bu iki genç çiftin kaçış planlarını alt 
üst etmeye çalışacak, ancak tam amacına ulaştığını 
düşündüğünde Paşanın âlicenap davranışı sonucu 
gençler birbirine kavuşacak, Osmin ise bu sonuca 
katlanmak zorunda kalacaktır.

Puppet tekniğiyle yapılan kukla 
gösterimiz, Türkiye’ de ilk 

kez sahnede!

Günümüzde çocuklarımızın en 
önemli problemi, asosyal olma

larına neden olan kötü teknoloji 
kullanımıdır! İşte bunun için etkin

liğimizde, 
bilgisayar, 
telefon 

gibi teknolojik 
cihazların çocuklar 

tarafından doğru kul
lanımı anlatılmaktadır.

Küçük Prens saflığı 
temsil eden bir 

karak ter olmakla 
birlikte aynı za
manda da arka
daşlığın maddi 

değerl erden daha önemli 
olduğunu vurgulayan 
bir çocuktur. Gezege

ninde çok değer verdiği 
çiçeğiyle birlikte yaşıyor. Kendi 

gezegenindeki çiçeğiyle pek anlaşamadığı için uzak
laşmaya karar veren, yolculuğu sırasında Dünya’ya 
da uğrayan Küçük Prens çölde bir pilotla karşılaşır ve 
Küçük Prens’in muhteşem hikayesi başlar.

Woyzeck’İn 
Huzursuz Yok Oluşu

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
tarih
saat
yer
ücret
yaş
-

23 Kasım 2022 Çarşamba
19:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
Tam ₺60
13+

18 Kasım 2022 Cuma
14:00
Samsun Lovelet Avm Salonu
Tam ₺40
+3

23 Kasım 2022 Çarşamba
18:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tam ₺60 (bubilet), Tam ₺68 (biletix)

24 Kasım Perşembe
20:00
Aydın Gün Salonu
1. Kategori ₺115, 2. Kategori ₺60, Balkon ₺60
+3

21 Kasım Pazartesi
17:00 / 19:00
Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi
22 Kasım Salı
17:00 / 19:00
Terme Kültür Merkezi
Tam ₺40
Her yaş grubu etkinliğe giriş yapabilir. 2 yaş 
üzeri bilete tabiidir. 

SARAYDAN KIZ 
KAÇIRMA

ope
ra
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sİNE HAFTA

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Erkan Kolçak Köstendil
Ali Seçkiner Alıcı, Merve Dizdar, Bülent 
Şakrak, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Çarşamba Cinemas

Will Speck, Josh Gordon
Javier Bardem, Constance Wu, 
Shawn Mendes
Paribu Cineverse Piazza

TAMİRHANE

Tİm, Tİm, Tİmsah

Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi 
Yılmaz ve Müjdat’a yine kendileri gibi büyüyen 
manevi babaları Nuri ve İsmet’den boya ve ka
porta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın 
arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, 
gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören 
ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir 
yere çıkar. 

Primm ailesi (Constance Wu, Scoot McNairy, 
Winslow Fegley) New York City’e taşındıkların
da, küçük oğulları Josh yeni okuluna ve ark
adaşlarına adapte olmakta güçlük çeker. 
Bütün bunlar, Josh’ın şarkı söyleyen, banyo yapmaya, 
havyara ve güzel müziğe bayılan Timsah Tim’i (Shawn 
Mendes) tavan arasında keşfetmesiyle değişir. Bu ikili 
hemen arkadaş olur ama ne zaman ki kötü komşuları 
Mr. Grumps (Brett Gelman) Tim’in varlığını tehlikeye 
sokar, işte o zaman Primm ailesi ve Tim’in karizmatik 
sahibi Hector P. Valenti (Javier Bardem), dünyaya aslın
da ailelerin hiç beklenmedik yerlerden bir araya gele
bileceğini ve şarkı söyleyen iyi huylu bir timsahın gayet 
normal olduğunu göstermek için birbirlerine sıkıca 
tutunmalıdır.

ko
me

di

ma
ce
ra

BLACK ADAM
Film, Mısır tanrılarının kudretine denk özel 
güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 
5000 yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde 
zincirlerinden kurtulan antikahraman Black 
Adam’ın hikâyesini anlatıyor. Black Adam, antik tan
rıların her şeye gücü yeten güçleriyle bahşedildikten 
yaklaşık 5000 yıl sonra, dünyadaki mezarından kurtulur 
ve benzersiz adalet biçimini modern dünyaya salmaya 
hazırdır.

Nişanından bir gece önce Müjde’nin çalıştığı 
kulübe giden Bulut’un karşısına eski sevgili
si çıkar ve hamile olduğunu söyler. Nişanlısı 
Leyla’dan ayrılmazsa basına konuşup büyük 
gürültü çıkartacaktır. Açmazdan kalan Bulut nişan
dan kaçmaya karar verir. Ancak arabasına saklanan 
davetsiz bir misafir vardır; Müjde. İkili, nişanda işle
nen bir cinayet yüzünden polisin peşlerinde olduğunu 
öğrenir. Tek çareleri, bu cinayeti kendi imkanları ile 
çözüp suçsuz olduklarını kanıtlamaktır. Ancak zaman 
geçtikçe, yaşananların bir cinayetten çok daha fazlası 
olduğunu öğreneceklerdir.

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-
-

Jaume Collet-Serra
Viola Davis, Sarah Shahi, Dwayne Johnson
Paribu Cineverse (Piazza)

Ömer Faruk Yardımcı
Ahmet Kural, Mehmet Özgür, Ecem Erkek
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas,
Bafra Kristal

Müjdemİ İsterİm ko
me

di
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The Menu
“The Menu”, uzak bir adadaki özel bir restorana gi
den genç bir çifte odaklanıyor. Restoranın sevilen şefi 
onlara birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bir tadım 
menüsü hazırlamıştır. Ancak yemekte şoke edici birkaç 
sürpriz de bulunacaktır.

Kurban psikolojisinin getirdiği faydalar 
sonuçlarına değer mi? Kurban kültürünün 
popüler kültürdeki yeri nedir? Ya da kısacası, 
insan ne kadar utanmaz ve yüzsüz olabilir? 
Kötülükten keyif alan Signe ile sanatçı sevgilisi Thomas 
arasındaki sağlıksız ilişkinin temelinde rekabet yatar. 
Thomas beklenmedik şekilde başarıya kavuştuğunday
sa 30 yaşına yaklaşan Signe’nin elinde ne hırs ne de bir 
başarı kalmıştır. Zedelenen konumunu düzeltip ve dibe 
vuran özgüvenini yeniden kazanmak için Signe sürekli 
ilgi, acıma ve sempati toplayacağı çıkışsız bir yola girer: 
Artık yaşamını bir kurban olarak sürdürecektir. 

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

yönetmen
sinemalar
-

Kristoffer Borgli
Bjørnar Bruun, Francesca Brænne,  
Elisabeth Bech Aschehoug
Paribu Cineverse (Piazza)

Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

İlgİ Manyağı

Karlar Kralİçesİ  
ve Prenses

ani
mas
yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Mark Mylod
Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Anya  
Taylor-Joy
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)

ÖNE ÇIKAN

ko
me

di

ko
me

diKıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstan
bul’dan yola çıkan bir damat adayı, huzur 
dolu ada hayatını bir anda alt üst eder. Kıbrıs’a ge
len Müstakbel Damat yüzünden; son derece sakin bir 
hayatı olan ailenin başına gelenler, pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir.

Film, sessiz sakin bir kasabada hayatını 
devam ettiren Gerda ile Kai’nin, herkesin 
dondurulmasına sebep olan bir olaya çözüm bulmak 
için çıktıkları serüveni konu ediniyor.

MÜSTAKBEL
DAMAT

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

İlker Ayrık
Nilgün Kasapbaşoğlu, Erdal Özyağcılar, 
Hande Soral, Ayça Erturan, İlker Ayrık
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold

ko
me

di

Film, cezaevinden çıkan Ali Kapan ve adam
larından yakayı bir kez daha kurtarmaya 
çalışan Altan ile Gürkan’ın hikâyesini anlatıyor.

HEP YEK 5: BİZİM 
ŞEYİMİZ Mİ ALTAN

ko
me

di

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Özgür Bakar
İnan Ulaş Torun, Orhan Aydın, 
Önder Açıkbaş
Paribu Cineverse (Piazza)
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AYA SİHİRLİ 
YOLCULUK
Genç bir çocuk olan Peter, Ay’a doğru si
hirli bir yolculuğa çıkmalıdır: Çünkü küçük 
kardeşi Anne, Ay Adamı tarafından kaçırılmıştır. Fantas
tik macerasında Peter, Yıldızlı Çayır’a iner ve Uyku Perisi 
ile tanışır. Uyku Perisi şunu çok iyi bilmektedir: Anne’in 
nerede olduğunu bulmanın tek yolu, Gece Perisi’nin 
bulutlar üzerinde bir kalede düzenlenen yemeğine 
katılmaktır, ancak masada herkese yetecek kadar yer 
yoktur. Bu yüzden Samanyolu’nda düzenlenen yarışa 
katılmaları gerekir ve rakipleri Doğa Ruhları; Fırtına 
Devi, Şimşek Cadısı, Dolu Heri, Yağmurlu Robin ve 
Ayaz Ana’dır…

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

yönetmen
sinemalar

Ali Samadi Ahadi 
Paribu Cineverse Piazza

Arkın Aktaç
Çarşamba Cinemas

Sabırsızlık  
Zamanı
Sabırsızlık Zamanı, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında 
yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin ma
hallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp 
havuzuna girme mücadelesidir. 

Okulda karşılarına çıkan havuz problemleriyle başı der
tte olan bu iki kardeş için, havuz gerçek yaşamlarında 
da bir takıntı haline gelir. Denkleştirdikleri parayla plas
tik havuz alıp içene girmeleri onları tatmin etmez. 

“Neden zenginler gerçek havuza giriyor da biz sahte 
havuza giriyoruz?” sorusu önünü alamadıkları bir hır
sa dönüşmüştür. Yaptıkları planı devreye sokar ve lüks 
siteye girmeyi başarırlar. 

Havuzun bir ucunda elinde copla güvenlik görevlisi, 
diğer ucunda iki kardeş. Ne pahasına olursa olsun o 
havuza girilecek, fakat unuttukları bir şey var…

dram

ASLAN HÜRKUŞ  
GÖREVİMİZ GÖKBEY

NİLOYA
Gözalıcı, güçlü ve dost canlısı bir helikop
ter olan Gökbey, Hürkuş’un taşından elde 
edilen verilerle tasarlanan mavi bir taşla canlanmıştır. 
Ferit’in polis ekipleri tarafından yakalanmasından sonra 
işlerin başına geçen Yaralı Yüz neredeyse tamamen 
olumsuz enerjiyle elde edilmiş kırmızı bir taş üretmiştir 
fakat ellerinde taşın enerjisini kaldırabilecek kadar 
güçlü bir uçak ya da helikopter yoktur. Bu yüzden 
Gökbey’i hedef alırlar ve uçuş testi sırasında kaçırırlar. 
Aslan, arkadaşları ve Hürkuş, dostları Gökbey’in peşine 
düşerler ancak kırmızı taşın etkisiyle olumsuz bir hale 
dönüşen Gökbey’i kurtarmak ve eski haline getirmek 
düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

Sevilen animasyon serisi Niloya’nın sinema 
filmi, Niloya ve arkadaşlarının oyun macer
alarını anlatıyor.

Niloya ve en yakın arkadaşları her zaman bir süper 
kahraman gibi olmaya özenir ve bu yüzden de sık sık 
en sevdikleri oyun olan süper kahramancılık oyununu 
oynarlar. O gün de yine kendilerine basit kostüm
ler ve makyajlar yapıp köyde koşuşturarak bu oyunu 
oynamaktadırlar. Tüm gün boyunca çevrede ve doğada 
gördükleri her şeye karşı bir kahraman gözüyle ba
karak, kimi zaman bir hayvanı, kimi zaman da ailelerini 
kurtarmaya çalışırlar.

ani
mas
yon

ani
mas
yon

yönetmen
-
sinemalar
-

Yunus Emre Çakır, H. Sinan Güngor,  
Semih Turalı
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Çarşamba Cinemas

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Aydın Orak
İştar Gökseven, Mirza Zarg, Mirhat Zarg
Paribu Cineverse (Piazza)
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spor

Potada fırtınalar estiren Yılyak Samsunspor Basketbol deplasmanda Semt77 
Yalovaspor ile kozlarını paylaşacak.  90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak olan 
karşılaşmanın başlama saati 15.45 olacak. Bu dev müsabaka ise TBF Youtube 
sayfasından canlı yayınlanacak. 12 Dev adam bu maçtan galibiyetle ayrılıp 
eve mutlu dönmek istiyor.

galİbİyet
PAROLA

BAL’da
DERBİ haftası

Dişi kramponlar pazar günü evinde zorlu bir 
maça çıkacak. Pendik Çamlıkspor’u konuk edecek 
olan KırmızıBeyazlılar’ın hedefi galibiyet 

TFF Kadınlar Futbol 1. Lig’de boy gösteren İlkadım 
Belediyesi Yabancılar Pazarıspor’da gözler pazar 
gününe çevrildi. Saat 11.00’da zorlu rakibi Pendik 
Çamlıkspor’u konuk edecek olan dişi kramponlar
da hedef galibiyet olacak. Bu dev karşılaşma ise 
İlkadım Derebahçe Spor Tesisleri’nde oynanacak. 

Dİşİ 
kramponlar
3 puan peşİnde

Başladığı günden bu yana futbolseverlere 
büyük heyecan yaşatan Bölgesel Amatör Lig 4. 
Grup bu hafta Samsun derbisine sahne olacak. 
Cumartesi günü saat 13.00’da oynanacak der
bide Karasamsunspor Çarşambaspor’u konuk 
edecek. Pazar günü oynanacak müsabakalarda 
ise Atakum Belediyespor deplasmanda Erzin
can Ulalarspor’a konuk olacak. Ligde 5. sırada 
13 puanla yer alan Samsun Büyükşehir Beledi
yespor ise evinde Ünyespor 1957 Spor ile karşı 
karşıya gelecek. Bu müsabakalar ise İlkadım 
Derebahçe Spor Tesisleri’nde oynanacak. 
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