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

İyİ Kötü Çİrkİn

Sunay Akın İle
Yüz Yüze 

Kızları Cassie’nin Kuantum Alemi’ne sin
yal göndermesi 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 keşfeder
ken olağanüstü yeni yaratıklarla karşılaşıyorlar.

Maya ve Willy bir karınca prensesini kur
tarıp, daha önce hiç gitmedikleri toprakları 
keşfetmek için büyük bir maceraya çıkacaklar.

Ant-Man ve Wasp: 
Quantumania

Arı Maya 3:  
Altın Küre

Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak 
Bacınoğlu yönetiminde sahneye koyulan “İyi 
Kötü Çirkin” oyunu ile iyilik ve kötülük kavramı; 
trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir 
dille anlatılıyor. Seyircinin televizyon ekranlarından ve 
beyaz perdelerden takip ettiği Ersin Korkut, Hakan Bu
lut, Ahmet Burak Bacınoğlu ve Eray Yasin Işık; eğlence 
garantili “İyi Kötü Çirkin” oyununu sahneleyecekler. 

Sunay Akın’ın oyununda, 
klakson çalınmaz tabe
lasından bir vapura kıyıdan 
sallanan mendile, Apollo 
11’in dünyadan ayrılışından 
bir yastığa yazılı şiire kadar 
uzanan nice hissi senet bek
liyor seyircileri...

ak
si 

yon

ani
mas
yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

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

ti
yat
ro

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

01 Mart 2023 Çarşamba
20:00
Canik Kültür Merkezi
₺200 (Tam)
12+

01 Mart 2023 Çarşamba
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori - ₺250 (Tam), ₺225 (Öğrenci)
2. Kategori - ₺200 (Tam), ₺175 (Öğrenci)
7+

yönetmen
sinemalar
-

Erhan Yiğit
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas
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kültür

nerede ne var

En zeki ve yaratıcı zihne sahip tür biziz. Sadece 
biz, türünün huzursuzluğuna deva bulmak için bir 
düşünce disiplinini –felsefeyi– yarattık. 

Öyleyse nasıl oluyor da kediler bir şekilde hep 
memnun ama biz hep dertliyiz? Belki de büyük 
filozoflarımızdan çok, kedilerden öğreneceklerimiz 
vardır.

Yazar: 
John Gray

Çevirmen: 
Ayşegül Yurdaçalış

Yayınevi:
Domingo Yayıneviı

kİTAP KÖŞESİKedİ Felsefesİ - Kedİler 
ve Hayatın Anlamı

Kurcala ekranlarından 
tanıdığımız Nevzat  
Can Ünsal, tek kişilik  
gösterisi “simülasyon 
hatası” ile ironik dilini 
sahnelere taşıyor.

Kuyunun Dibindeki Taş, Nazım Hikmet’in   
“Talihsiz Yusuf” şiirinden yola çıkarak hazırla
nan bir “insan olma” ve “yolculuk hikayesi”.

Nevzat Can  
Ünsal

Maşa İle Koca Ayı 
Dostluğun Gücü

Dİl Yurdu

stand
up

çocuk

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş
bilgi
-

24 Şubat 2023 Cuma
20:00
Düşevi Sahne
Destek Bileti: ₺100, ₺200, ₺250, ₺500, ₺1000
15+
0532 694 94 84 (Destek bileti dışında katılacak 
kişiler, katılım sayısını belirtmelilerdir.)

Bay Z.

Bİlİnmeyen Bİr 
Kadının Mektubu

ti
yat
ro

ti
yat
ro

Güçlü ve korkulan bir patron olan Bay Z’nin 
şirketinde, denetimden sorumlu dört üst 
düzey yöneticinin kendilerini bir odada hap
sedilmiş bulmaları ve bunun sonucunda 
yaşadıkları süreç anlatılmaktadır. Şirketten para çalın
mış ve bu hırsızlık denetçilerin gözünden kaçmıştır. 
Denetçiler hatalarını düzeltmeli ve aralarındaki 
suçluyu bulup ortaya çıkarmalıdır.

Koca Ayı’nın şaşkınlığı ve Maşa’nın 
hem komik hem de heyecanlı hikâye
sine sizler de tanık olmak ister 
misiniz? Belki beraber dedektif, 
rüzgar veya kocaman bir hediye
kutusu olabiliriz.

Stefan Zweig’ın 
ölümsüz eseri 
“Bilinmeyen Bir Kadının 
Mektubu” adlı romanı  
muhteşem performan sıyla 
Çağdaş Serter tarafından 
sahne lere taşınıyor.

tarih
saat
yer
ücret
yaş tarih

saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

25 Şubat 2023 Cumartesi
20:00
Bulvar AVM Kültür Salonu
₺70 (Tam), ₺60 (Öğrenci)
13+ 01 Mart Çarşamba

18:00, 19:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺90 (Tam)
2-8 yaş

01 Mart 2023 Çarşamba
20:30
COOL chicken’s
₺170
18+

02 Mart 2023 Perşembe
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺150 (Tam), ₺120 (Öğrenci)
10+
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sİNE HAFTA

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. 

Film, ormanın düzenini geri getirmek için bir 
araya gelen Kırmızı Başlıklı Kız, Nasreddin Hoca ve 
Keloğlan’ın hikâyesini anlatıyor. 

Çİzmelİ Kedİ:  
Son Dİlek

Kırmızı Başlıklı 
Kız ve Bİzİm  
Kahramanlar

yönetmen
sinemalar
-

yönetmen
sinemalar
-

Joel Crawford
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Erhan Yiğit
Paribu Cineverse (Piazza), Bafra Kristal
Samsun CineGold

ani
mas
yon

ani
mas
yon Yıl M.Ö. 50. Çin İmparatoriçesi, kötü prens 

Deng Tsin Qin tarafında esir alınmıştır. İmpa
ratoriçenin tek kızı RaNa kaçmayı başarmış, sihirli 
iksir sayesinde insanüstü güçlere sahip olan Asteriks 
ve Oburiks’ten yardım istemeye gelmiştir. Karada ve 
denizde birbirinden tehlikeli pek çok maceraya atılan 
RaNa ve yeni arkadaşları imparatoriçeyi zamanında 
kurtarabilecek midir?

Winnie The Pooh ve Piglet, Christopher Robin 
tarafından terk edildikten sonra vahşi katillere 
dönüşürler. Yüz Dönüm Ormanı artık kurbanlarını 
bekleyen öfkeli iki katilin oyun alanı olmuştur.

Asterİks ve Oburİks: 
Orta Krallık

Winnie the Pooh: 
Kan ve Bal

ma
ce
ra

kor
ku

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Rhys Frake-Waterfield
Paula Coiz, Gillian Broderick, Chris Cordell
Paribu Cineverse (Piazza), Bafra Kristal, 
Samsun CineGold

Guillaume Canet
Gilles Lellouche, Marion Cotillard,  
Guillaume Canet
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun Cinegold

Film, Fikret’in yanlışlıkla 
girdiği papazlık yo lunda 
Vatikan’a kadar yüksel

mesinin ardın dan yurda dönüş 
hikayesini konu alıyor.

Kutsal Damacana 4

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Kamil Çetin
Şafak Sezer, Müjde Uzman, Ersin Korkut
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

ko
me

di



4SAMSUN’DA 
BU HAFTA

kültür

öne çıkan

yönetmen
oyuncular
sinemalar

James Cameron
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden 
Akın, yörüngemize yerleşmiş bir uzay gemi
si keşfeder ve bir anda dünyanın gündemine oturur. 
Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori 
ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı 
olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin 
gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir 
kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani 
bir uzaylının… 

Rafadan Tayfa 
Galaktİk Tayfa

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

İsmail Fidan
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Film, Kanlıbel köyünde daha önce yaşanmış olan 
ürpertici ve korku dolu bir cin vakasını anlatmaktadır. 
Kerim iyi kalpli sevilen bir gençtir. Fakat sevmemesi 
gereken birini sevmiş ve bu yolda uğraşlar vermiştir. 
Sevdiği kızın ailesi ile kendi ailesi arasında büyük ka
vgalar yasanmış büyüler yapılmıştır. Bu sır perdesini 
aralamak ise Kerim’e kalmıştır.

Cİn Suretİ

Musallat 3 kor
ku

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.

Burhan, on beş yıl önce yaşanan korkunç 
olayların ardından, cinlerin saldırısıyla oğlunu 
ve gelinini kaybeder. Oğlu ve geleninin ölümünün 
sorumlusu görülen Burhan, bu nedenle akıl hasta
nesine gönderilir. Ancak onun peşinde olan ateşten 
yaratılanlar, Burhan’ı akıl hastanesinde de rahat 
bırakmaz.

Avatar: Suyun Yolu ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

James Cameron
Kate Winslet, Sigourney Weaver, 
Zoe Saldana
Paribu Cineverse (Piazza)

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Özgür Bakar
İbrahim Aslan, Pelinsu Çileli, Kurtuluş  
Şakirağaoğlu
Paribu Cineverse (Piazza), Bafra Kristal

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insan
lar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun ola
mayacağına inanmaya başlamışlardır. ‘Titanic’ adlı 
dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde 
gösterisi gibidir. Bu ‘Düşler Gemisi’ nin yolcuları ara
sında Avrupa’da birkaç yıl geçirdikten sonra Ameri
ka’ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile 
nişanlısı ve annesiyle Philadelphia’ya giden Rose adlı 
genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, 
aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine 
yakınlaşacaktır. 

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Burak Küçük
Mustafa Kavalcı, Ogan Şenyolcu,  
Burak Küçük
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold

Tİtanİk dram

kor
ku
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