
Emre Karayel’in tek 
kişilik sahne perfor
mansıyla sizleri yeri geldiğinde 
güldüreceği yeri geldiğinde 
düşündüreceği oyunda ikili 
ilişkilere bakış açınız bambaşka 

bir boyut kazanacak.

Birbiri ile çelişen veya 
tamamıyla zıt iki 
kavramın bir araya 
gelmesi bir oksi
morondur. Peki 

erkek aklı da bir  
oksimoron mudur?

SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 23-31 ARALIK
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Evgeny Grinko kon
serMüzikle çocuk yaşlarında tanışan Rus mü

zisyen Evgeny Grinko, 2010 yılında çeşitli 
platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Valse 
bestesini yazdı. 2014’ten bu yana, şehirden uzaklaşıp 

ormandaki küçük bir evde yaşayan 
Grinko, yeni besteler yazmaya ve 
belgesel filmler için müzik yapma
ya devam ediyor. Tiny Mouse Tales 

albümü için “Plaktan duymaya 
alıştığım bazı eski masal
ların atmosfe rini yeniden 
yaratmaya çalıştım.” di
yen Evgeny Grinko, büyülü 
müziğiyle dinleyicilerini 
adeta zamanda yolculuğa 
çıkarıyor.

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. Av
atar’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.

Film, geç dönem müzikal ikonu Whitney 
Houston’ın destansı yaşamına ve müziğine 
dayanan müzikal bir biyografi niteliği taşıyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

28 Aralık 2022 Çarşamba
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
190,50₺ (1. Kategori) / 157₺ (2. Kategori)
12+

Avatar: Suyun Yolu

I Wanna Dance  
with Somebody

ak
si

yon

bi 
yog
rafi

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

Erkek Aklı  
Oksİmoron

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
-
ücret

23 Aralık 2022 Cuma
20:00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın  
Taşmektepligil Kapalı Spor Salonu
350₺- 600₺ (Tam)

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Kasi Lemmons
Stanley Tucci, Nafessa Williams,  
Naomi Ackie
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)
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nerede ne var

Gerçekten bir ömür nasıl yaşanır? Hemen herkes için bilin
mezliklerle dolu olan bir hayatı nasıl yaşa mak gerektiği, 
yüzyıllardır akılları kurcalayan bir soru. İlber Ortaylı, engin 
deneyim ve bilgileri, geniş ufkuyla bu soruya öneriler geti
riyor. Kitap, özellikle ilk gençlik çağındaki okuyucular için 
önemli bir rehber niteliği taşımakla birlikte her yaştan okuyu
cunun kendisini geliştirmesine katkı sağlayacak eserler ara
sında yer alıyor. Bir tarih profesörü, akademisyen ve yazar 
olan İlber Ortaylı’nın kendi kişisel yaşamından hareket ederek 
ortaya koyduğu önerilerden oluşan Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, 
hayat yolculuğunuzda bir başucu kitabı olma niteliği taşıyor.

Yazar: 
İlber 

Ortaylı

Yayınevi:
Kronik 
Kitap

kİTAP KÖŞESİBİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Haktan Yılbaşı’nda, Samsun Sheraton Grand Otel’de, 
‘’yemekli gala’’ düzeninde muhteşem bir eğlenceye 
hazır olun! 

Haktan -  
Yılbaşı Özel

kon
ser

tarih
saat
yer
ücret
-
bilgi

31 Aralık 2022
20.00
Sheraton Grand Samsun Hotel 
2860₺ (1. Kategori), 2475₺ (2. Kategori), 2090₺ 
(3. Kategori), 6050₺ (VIP), 550₺ (Çocuk Giriş)
0552 535 90 00 / 0532 202 69 12

Nazım 
Hikmet’in 
Talihsiz Yusuf 
Şiirinden yola çı
karak hazırlanan, 
bir “insan olma” ve 
“yolculuk hika yesi”. 
Bağımsız bir uyar
lama, müzikleri, 
animasyonları, 
tasarımları ile yeni 
ve özgün bir eser. 

dİL YURDU - KUYUNUN
DİBİNDEKİ TAŞ

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

23 Aralık 2022 Cuma
20.00
Düşevi Sahne
79,50₺
12+

Mustafa Sağır stand
upSamsunlu 

komedyen 
memleketine dönüyor.  
5 yıldır çeşitli kültür  
sanat mekanlarında  
sahne alan Mustafa Sağır 
28 Aralık Çarşamba günü 

saat 20:30’da  
Cool Sahne’de!

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

28 Aralık 2022 Çarşamba
20.30
COOL chicken’s 
145₺
18+

24 Aralık Cumartesi / 26 Aralık Pazartesi
20.00
Aydın Gün Salonu
60₺
7+

HİSSELİ HARİKALAR
KUMPANYASI

mü
zi 

kalAnadolu’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  
ediliyor.
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KENT BELLEĞİ 
SÖYLEŞİLERİ

Konaks Otel 
Yılbaşı Programı

Kent Belleği Söyleşileri  
kapsamında yapılan Film 
Okumaları’nda konu ola rak 
Jim Carrey’nin başrolünde yer 
aldığı “The Truman Show” ele 
alınacak.  

Doç. Dr. Yaşar Yeşilyurt, 
söyleşiye konuk olarak 
katılacak.

30 Aralık günü gerçekleşecek 
olan Kitap Söyleşileri’nde 
Zygmunt Bauman’ın yazdığı 
“Akışkan Aşk” isimli kitap 
tartışılacak. 
 
Doç. Dr. Ahmet Gökçen’in ko
nuk olarak katılacak. Söyleşi
lere Kent Müzesi’nde ücretsiz 
katılım sağlanabilir.

söy
leşi

kut
la

ma

tarih
saat
yer
ücret
bilgi

24 Aralık 2022 Cumartesi
17:00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği
ücretsiz
0362 234 34 54 / 0362 431 10 12

tarih
saat
yer
ücret
bilgi

tarih
yer
ücret
-
-
bilgi

30 Aralık 2022 Cuma
18:00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği
ücretsiz
0362 234 34 54 / 0362 431 10 12

31 Aralık 2022 Cumartesi
Konaks Otel
Kişi başı 350₺
2 Gece konaklama ve gala kişi başı 1100₺
3 Gece konaklama ve gala kişi başı 1300₺
0362 437 46 37- 0544 435 46 31

Uçurtmanın 
Kuyruğu

ti
yat
roÇocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş 

ve disiplini saplantıya dönüş bir adam inti
har etmeye karar verir. Veda mektubunu bitirdiğinde 
kapı çalar. Karşısında hiç tanımadığı başka bir adam 
vardır ve bu bilinmeyen misafir, adam hakkında pek 
çok şey bilmektedir. Misafiriyle konuşurken adam iç 
hesaplaşmasını da yapar.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

24 Aralık 2022 Cumartesi
20.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
75₺ (Tam) / 50₺ (Öğrenci)
8+

‘Fındıkkıran’ eserinden seçkiler ile Samsun 
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Hasan 
Niyazi Tura şefliğinde yeni yıla girerken dinleyenlerle 
buluşuyor.

Yenİ Yıl Konserİ kon
ser

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

29 Aralık 2022 Perşembe
20.00
Aydın Gün Salonu
115₺ (1. Kategori), 60₺ (2. Kategori), 
60₺ (Balkon Tam)
 7+

AKS Mimarlık  
A. Ş ‘nin 25.yılın
da Yılbaşı Gecesi Özel 
Programı ile Samsun Ko
naks Otel’de 2023 yılına 
hoş geldin demeye hazır
lanın. Karadeniz Müzik iş 
birliğiyle gerçekleşecek 
Canlı Müzik ve Sahne 
Şovları, Yılbaşına Özel Ze
ngin Menü ile sevdikler
inizle unutulmaz bir 
eğlence yaşayın. Canlı 
müzik, dans ve sahne 
şovları, zengin yılbaşı 
menüsü!
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sİNE HAFTA
Çakallarla Dans serisinin altıncı filmin de, ekibin 
maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

Çakallarla Dans 6

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Murat Şeker
Şevket Çoruh, Timur Acar, Hakan Bilgin, 
Didem Balçın, İlker Ayrık
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

ko
me

di Ayı Kardeşler bu kez uzaya çıkıyor! Uzaydan 
düşen gizemli bir kübik nesne Bramble’a 
süper güçler verir o ve Briar, uzaylı bir istilacıya ve 
kötü bir orduya karşı Vick ile birlikte çalışır.

Gizlice ağaç eve giren iki hazine avcısı, yan
lışlıkla geçmişe gidince Nasreddin Hoca ve 
çocuklar onları geri getirmek üzere peşlerinden gider
ler, hazine avcıları orada hapse girince her şey halloldu 
düşüncesiyle geri dönerler fakat geri geldiklerinde 
dünya tamamen değişmiştir, hayatlarını eski haline 
döndürmek için tekrar geçmişe gitmek zorundadırlar.

Ayı Kardeşler:  
Dünya’ya Dönüş

Nasreddİn Hoca: 
Zaman Yolcusu

ani
mas
yon

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

yönetmen
sinemalar
-

Huida Lin
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun  
CineGold, Bafra Kristal

Nurullah Yenihan
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Bafra Kristal

Şımarık ve masum, tombul bir ev kedisi 
olan Marnie, Sunshine hanesinde rahat ve 
pohpohlandığı bir hayat yaşar. Aile evin
den dışarı hiç çıkmayan Marnie, gerçek 
dünyayı yalnızca en sevdiği dedektif suç 
TV şovlarında gördüğü kadarıyla bilmektedir.

Ajan Kedİ ani
mas
yon

yönetmen
-
sinemalar

Wolfgang Lauenstein,  
Christoph Lauenstein
Paribu Cineverse (Piazza)

Noel’den birkaç gün önce Matthias, Almanya’da 
bir mezbahadaki işinden ayrıldıktan sonra Transil
vanya’daki çok etnikli köyüne döner. Babası Otto 
artık hasta ve yalnız olduğundan, onu görmeden 
büyüyen oğlu Rudi için endişe duymaktadır ve eski 
sevgilisi Csilla ile tekrar görüşmek ister. Bir anda 
konuşmayı bırakan çocuğun korkularını yenmesine 
yardımcı olmak ister. Csilla’nın çekip çevirdiği fırın, 
birkaç göçmen işçiyi işe almaya karar verdiğinde 
toplumun huzuru kaçar. Hüsranlar, çatışmalar ve 
tutkular yeniden su yüzüne çıkarak toplumdaki huzur 
görüntüsünü bozar.

öne çıkanR.M.N
dram

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Cristian Mungiu
Marin Grigore, Judith State, Macrina  
Barladeanu
Paribu Cineverse (Piazza)
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KURAK GÜNLER dram
Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği 
burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddi
yetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey 
olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir say
gıyla karşı lanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen 
ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. 
Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki 
gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf 
olmak iste mese de ona karşı yükselen homurtular, onu 
yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat’a yak
laştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye 
sıkışıp kalır.

Gizem aranjör genç bir kadındır. Serdar ise 
oyunculuk yapmaktadır. Evliliklerinin 5.yılı
na yaklaşan çiftin çocukları olmamaktadır. Son za
manlarda Serdar’ın tuhaf davranışlar sergilediğini fark 
eden Gizem, kendilerine iyi gelebilecek ufak bir tatil 
ayarlar. Ancak gittikleri yerde tuhaf davranışlar daha 
ciddi boyutlara varır. Korku artık onlara nefesleri ka
dar yakındır. Kendilerince bu musallata çare arayan 
çift kendilerini Lübbey köyünde bulur. Ancak kimsenin 
yaşamadığı köy onlara çare değil, tam bir cehennem 
olacaktır.

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Emin Alper
Erol Babaoğlu, Ekin Koç, Selahattin Paşalı 
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)

Marİc kor
ku

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Ebru Delibaş
Bülent Çelik, Aziz Demir, Duygu Yıldırım
Paribu Cineverse (Piazza), Bafra Kristal, 
Samsun Cine Gold, Çarşamba Cinemas 

Film, evin gelini Ceylan’ın hafızasını kaybetmesi 
sonrası ev içerisinde dinamiklerin değişmesini 
konu ediniyor.

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Raşit Çelikezer
Zeynep Eronat, Algı Eke, Asuman Dabak, 
Alper Saldıran
Samsun CineGold

Sİl Baştan  
Kaynanam

ko
me

di

İyi huylu bir gelin olan Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle 
tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayın
validesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışır
ken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya 
çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini ikisi tarafından 
ezilirken bulur.

 Okyanus altında balıklarla büyüyen bir be
bek. Onların dünyası rengarenk, eğlenceli 
ve sevgi dolu. Hiç fark etmedi kendisinin 
insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana 
(anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi 
ve tüm kötülüklerden korudu. Ama Yunus Çocuk oraya 
ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü. 
İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinlikler
inde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve 
onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye 
karar verdi. Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk 
okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti? Macera yeni 
başlıyordu… Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, 
enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzer
inde resmini gördüğü o kadın… 

Yunus Çocuk ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Andrey Goglev, Mohammad Kheyrandish
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)



6SAMSUN’DA 
BU HAFTA

spor

Galİbİyetle
kapatalım 
Samsunspor, 25 Aralık Pazar günü evinde Adanaspor’u konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak 
mücadeleden KırmızıBeyazlı ekip galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 

Spor Toto TFF 1. Lig ilk devrenin son maçında Yılport Samsunspor pazar günü evinde Adanaspor 
ile karşı karşıya gelecek. 

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Bu dev mücadele 
ise TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Potada fırtına gibi esen Samsunspor Basketbol, 
yarın (24 Aralık Cumartesi) deplasmanda Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. 
Saat 14.00’da başlayacak olan mücadele You-
tube-TBF ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Geçtiğimiz haftayı Finalspor galibiyeti ile kapatan 
Kırmızı-Beyazlı ekip bu müsabakadan galibiyetle 
ayrılıp seriye devam etmek istiyor. 

Rakİp 
Balıkesİr  

bal
nefes kesecek

BAL bu hafta oynanacak karşılaşmalar ile adeta 
nefesleri kesecek. 4 Samsun ekibi birbirinden 
zorlu rakipler ile karşı karşıya gelecek. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta boy 
gösteren Samsun ekipleri devrenin son maçın
da birbirinden zorlu rakipler ile karşı karşıya 
gelecek. 25 Aralık Pazar günü oynanacak 
karşılaşmalarda Samsun Büyükşehir Bele
diyespor deplasmanda Tokat Plevnespor ile 
karşılaşacak. 

Yine Çarşambaspor evinde Ünye 1957 Spor’u 
konuk edecek. Atakum Belediyespor ise evinde 
lider Niksar Belediyespor ile kozlarını paylaşa
cak. Karasamsunspor’da deplasmanda Ulubey 
Belediyespor karşısında 3 puan avına çıkacak. 
Bu maçların hepsi saat 13.00’da oynanacak.
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