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

Film, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeni
den yeraltı dünyasına karışan eski bir 
suikastçının maceralarının anlatıldığı John 
Wick filminin dördüncü devam halkasıdır. 
John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, 
dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera 
karşısına geçiyor.

İyi kalpli bir çocuk olan Tanjiro Kamado, ailesinin 
acımasızca öldürülmesinin ardından küçük kız kardeşi 
Nezuko’yu tekrar insana dönüştürme umuduyla iblis 
avcısı olmaya karar verir. 
Film, ikinci sezonun son iki bölümünden ve üçüncü 
sezonun ilk bölümünün prömiyerinden oluşuyor.

John Wick 4

Demon Slayer:  
To the Swordsmith 
Village

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Chad Stahelski
Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun Cinegold, Çarşamba Cinemas

Muhteşem Dİva

Fatİh Erkoç

Peter Quilter’in yazdığı ve Bora Severcan’ın 
yönettiği Muhteşem Diva, New York Manhat
tan’da yaşayan eksantrik karakter  
Florence Foster Jenkins’in gerçek hikayesi 
konu etmektedir.

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
-

29 Mart 2023 Çarşamba
21:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺224 (1. Kategori), ₺168 (2. Kategori)

30 Mart 2023 Perşembe 
21:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺333 (1. Kategori), ₺280 (2. Kategori),   
₺224 (3. Kategori)

ti
yat
ro

kon
serTürkiye’de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk 

gelen isimlerden olan Fatih Erkoç, dinleyi
cisiyle buluşmaya devam ediyor.

ani
me

yönetmen
sinemalar

Haruo Sotozaki
Paribu Cineverse (Piazza)
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Çağdaş psikolojinin en önemli isimlerinden biri olan Adler, ku
rucusu olduğu “bireysel psikoloji”nin temel ilkelerini açık seçik 
dile getirdiği bu kitabında yaşamın amacı, aşağılık kompleksi, 
üstünlük eğilimi, yaşam üslubu, sağduyu eksikliği gibi nere
deyse adıyla özdeş kavramları irdeliyor; çocukların okul eğiti
mi, evlilik, özgürlük, toplumsal koşullardan kaynaklanan erkek 
ve kadın farklılığını somut örneklerle inceliyor.
“Adler’in psikolojik sistemi, psikoloji tarihinde ilk defa, bugün 
‘toplumbilim’ diye tanımladığımız yöne dönük bir sistem ola
rak ortaya çıkmıştır.”
Gardner Murphy

Yazar: 
Alfred Adler

Çevirmen: 
Kamuran Şipal

Yayınevi:
Say Yayınları

kİTAP KÖŞESİYaşama Sanatı

stand 
up10 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 buluşmaya devam 

ediyor. Virgin Radyo’da ‘Rabar
ba’ adlı programının yayınını 

sürdüren Süre’nin, kahka
ha dolu ‘Siz Hepiniz Ben 

Tek’ini sakın kaçırmayın.

2 Bölümlük konserde Dört Mevsim Op. 8 A. 
Vivaldi ve Serenade Op. 22A. Dvorák eserleri 
yer alacak.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ‘ndan Özge 
Altıntaş Özcan’ın şefliğini yaptığı Ramazan konseri, 
dinleyicilerini bekliyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

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

Mesut SüreVan Gogh
Van Gogh’un resme başlamasından intiha
rına kadar geçen süreye, aşklarına, resim 
tutkusuna, kardeşi ile mektuplaşmalarına, 
Van Gogh’un atölyesinde yakından tanık ola
caksınız...

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih 
-
saat
yer
-
ücret

27 Mart 2023 Pazartesi / 28 Mart 2023 Salı
20:30
AKM Aydın Gün Salonu 
₺30 (Tam), ₺20 (İndirimli)

25 Mart 2023 Cumartesi
20:30
AKM Aydın Gün Salonu 
₺115 (1. Kategori), ₺60 (2. Kategori/Balkon Tam)

30 Mart 2023 Perşembe
21:00
AKM Zehra Yıldız Sahnesi (Küçük Sahne) 
₺40 (Tam), ₺25 (İndirimli, Öğrenci)

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

söy
leşi

KENT BELLEĞİ 
söyleşİlerİ

Kent Müzesi, Kent Belleği’nde 
gerçekleşen “Psikopoliti
ka” kitabını ele alacak Kent 
Belleği Söyleşileri  Kitap 
Söyleşileri’nin konuğu, mimar, 
yazar ve şair olan Mustafa 
Karaosmanoğlu ola cak.

SENFONİK KONSER

Hoş Geldİn Yâ  
Şehr-İ Ramazan 
Konserİ

kon
ser

kon
ser
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tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

29 Mart 2023 Çarşamba 
18:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺100 (Tam) 
2-8 yaş

29 Mart 2023 Çarşamba  
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺100 (Tam) 
2-8 yaş

31 Mart 2023 Cuma 
13:00 / 14:30 / 16:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺60 (Tam) 
3+

25 Mart 2023 Cumartesi
12:00 /13:30 / 15:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺80 (Tam)

27 Mart 2023 Pazartesi / 28 Mart 2023 Salı
12:00 /13:30 / 15:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
₺15 (Çocuk Tam)

Karlar ülkesinde Anna’nın doğum gününü kutlamak 
üzere hazırlık yapan Anna ve Elsa birbirlerine kü
serler. Bunun üzerine bu olaya 
üzülen Elsa özel gücü sebe
biyle sinirlenip, yanlışlıkla bütün 
ülkeyi buza dönüştürür. Anna ve 
Kristof, Elsa’yı teselli etmeye 
çalışırken Olaf gelir ve onlara 
anne ve babalarından kalan 
kayıp bir hazineden bahseder. 
Kayıp hazinenin peşine düşen 
kahramanlarımız, maceraya 
atılırlar. Asıl hazinenin dostluk 
ve sevgi olduğunu öğrenen 
Elsa, Anna ve Kristof sevginin 
gücüyle birbirlerine daha 
çok bağlanıp ülkeyi buzdan 
kurtarırlar.

Zamanın en iyi sirki artık iş yapmamaktadır ve sirk 
sahibi medrano sirki kapatmak ister ama karşısı
na kiki ve kuku kardeşler çıkınca her hareketlerine 
gülmeye başlar tekrar umutlanır, güzel bir gösteri için 
çalışmalara başlarlar, ekibe bir de illüzyon gösterisi 
yapan yeni bir üye aldıktan sonra gösteri günü gelir... 
Aksiliklerle dolu bu sirkte kiki ile kuku başarılı olabilir 
mi? Medrano tekrar sirki kurtarıp tüm çocukları davet 
edebilir mi? Tüm sorunlara rağmen en iyi arkadaş 
olabilecekler mi? Bu soruların hepsini cevaplamak 
için sizlerle beraber YARAMAZLAR SİRKİ’ne  gidiyoruz, 
hadi! Sen de hem eğlenceli hem şaşırtıcı hem de 
inanılmaz gösteriye şahit ol. Bakalım kiki ile kuku’nun 
başına neler gelecek?

Düş görmeye hazır olun! Çünkü dekoru, kostümü, 
oyuncuları sizi Düşler Ormanı’na götürmeyi sabırsız
lıkla bekliyor! Prenses, Bay Kötü Şaka, Bayan Miskin, 
Bay Otuzikidiş ve Serçe bu düşün içine nasıl girdiler 
ve acaba düşten çıkmayı başarabilecekler mi?
Sıkı tutunun Bay Kötü Şaka’nın şakaları geliyor!

Dev kadrosu, sahne prodük
siyonu ve ışık şovları ile 
izleyici rekorları kıran 
çocuklarınızın keyif
le izleyecegi muh
teşem bir gösteri. 
Karakterler maskot 
ve Türkiye turnesi 
kapsamında çocuk
larınızla buluşmaya  
şehrinize geliyor!

Ahşap Adımlar’dan Sevimli Kuklalar çocuk oyunu, se
vimli seyircilerini bekliyor.

Elsa -  
Kayıp Hazİne

Yaramazlar Sİrkİ

SEVİMLİ KUKLALAR 

Böğürtlen Düşü 

Maşa İle Koca Ayı 
Dostluk Zamanı 
Müzİkalİ

çocuk

çocuk

çocuk

çocuk

çocuk
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Komşuları, ailesi ve eşi Alice ile birlikte  
Pa ris’in toplu konutlarında yaşayan Sami, 
temiz kalpli ancak aklı bir karış havada bir 
adamdır. Bir gün Fransa’nın en zengin adamı 
Philippe Etienne, Sami’nin çalıştığı alışveriş merkezini 
oğlunun doğum günü için kapattırır ve hediye olarak 
ne isterse almasını söyler. Alexandre ise kendine 
oyuncak olarak gece bekçisi Sami’yi seçer.

Film, Louis Tomlinson’ın müzikal yolculuğuna can
landırıcı, saf ve gerçek bir yorum kazandırıyor. Ünlü 
belgesellerin alışılagelmiş parlaklığını bir kenara 
bırakan bu film, izleyicilere Louis’in hayatı ve kariyeri 
hakkında samimi ve sade bir bakış açısı sunuyor.

Özel Bİr Hedİye Louis Tomlinson: 
All Of Those Voices

ko
me

di

mü
zik

yönetmen
oyuncular
sinemalar

yönetmen
oyuncular
sinemalar

James Huth 
Daniel Auteuil, Jamel Debbouze, Alice Belaïdi 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

Charlie Lightening 
Louis Tomlinson 
Paribu Cineverse (Piazza)

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.

Karlar Kralı  
Norm 3: Aİle Tatİlİ

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

Anthony Bell
Paribu Cineverse (Piazza), Çarşamba  
Cinemas, Samsun CineGold

Film, sihirli “SHAZAM!” kelimesini 
söylediğinde yetişkin bir süper 
kahraman olan alter egosuna dönüşen 

ergenlik çağındaki Billy  
Batson’ın hikâyelerine odaklan

maya devam ediyor. 

Shazam! 
Tanrıların Öfkesİ

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

Sekiz Dağ çok iyi bir arkadaşlığın hikâyesini, çocukların 
büyüyüp yetişkin olmalarının, babalarının izini silmeye 
çalışırken hep onların izinden baba evine dönüşlerinin 
hikâyesini anlatıyor. 

ÖNE ÇIKANSekİz Dağ

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch 
Alessandro Borghi, Lupo Barbiero, Luca Marinelli 
Paribu Cineverse (Piazza)

dram
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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 ulaştıracak
ları sözünü veren radikal gruplar 
için kolay lokma olur. Anneleri 
Leila ise geride kalan en küçük 
çocuğunu korumak için savaş 
vermek zorundadır.
yönetmen
oyuncular 
-
sinemalar

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

ak
si

yon
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 kurtul
mayı 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

Kızları Cassie’nin Kuantum 
Alemi’ne sin yal gönder

mesi 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

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)

ko
me

di
yönetmen
oyuncular
sinemalar 

Gerçek Cİnler 2 kor
kuÖzge ve Nisa’nın çalışmaya başladıkları med ya 

şirketindeki yönetmen korku filmleri ile ünlü 
birisidir ve kendisine gelen bir mail sonrası Cafer adın
da birisi ile tanışır. Cafer elinde gerçek cin görüntüle
rinin olduğunu söyler. Hatta medya şirketine yolladığı 
harddisk içindeki görüntülerin gerçek olduğunu kanıt
lamak için bir de madalyon yollar. Bu madalyonu kim 
takarsa Cinler ona musallat oluyordur. Özge ile Nisa, 
medya şirketinde madalyonu yanlışlıkla takınca cinler 
kaldıkları yere çoktan gelmişlerdir.

yönetmen
oyuncular 
sinemalar

Onur Aldoğan 
Lara Fandaklı, Onur Aldoğan, Gizem Noyan
Paribu Cineverse (Piazza)

Kahraman  
Kuyruklar

ani
mas
yonGenç, zeki ve cesur bir fare 

olan Pati ile kedi arkadaşı Sam, 
Antik Yunan’daki en tuhaf ve 
tehlikeli yaratıklarla savaşmak 
için zorlu bir yola çıkacaklar!

yönetmen
sinemalar
-

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

Çizmeli Kedi, hesabını şaşırsa da 
dokuz canından sekizini kullan
mıştır. O canlarını geri almak 
için bugüne kadarki en büyük 
macerasına çıkıyor. 

Çİzmelİ Kedİ:  
Son Dİlek

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Joel Crawford
Paribu Cineverse (Piazza)
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SPOR

TFF 1. Lig’de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Samsunspor 
sahasında Altınordu’yu konuk edecek. 

Spor Toto Birinci Ligi’nde adım adım mutlu sona 
ilerleyen Samsunspor, bu akşam taraftarı önün-
de Altınordu ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig 
yolunda hedefine emin adımlarla ilerleyen kırmı-

zı beyazlılar, bugün sahadan mutlak 3 puanla 
ayrılmanın hesapları içinde. Bu sezon özel-
likle hem sahasında hem de deplasmanda 
taraftarlarıyla bütünleşen kırmızı beyazlı 

ekibin, en büyük kozu yine ateşli taraf-
tarı olacak.

haydİ maçahaydİ maça
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