
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 27 ocak-3 ŞUBAT
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Haybeden 
Gerçeküstü Aşk

YARASA

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. 

Büyük ekran için yeniden düzenlenen bu özel sine-
ma kurgusunda RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V ve Jung 
Kook’a katılın. BTS Yet To Come in Busan konserinin 
yeni yakın plan açılarını ve yepyeni görüntülerini  
izleyin.

Çİzmelİ Kedİ:  
Son Dİlek

yönetmen
sinemalar
-

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

ti
yat
ro

ope
ret

Yılmaz Er-
doğan’ın 
kaleme aldığı “Hay-
beden Gerçeküstü 
Konuşmalar” adlı 
kitaptan uyarla-
nan iki kişilik oyun, 
kadın erkek ilişki-

sinin başlangıcından bittiği yere kadar olan sürecini 
konu alıyor. Gözlemleriyle ve tespitleriyle her bireyin 
kendinden bişeyler bulabileceği günümüz ilişkilerine 
atıfta bulunan bu komedi oyunu mizahi bir dille se-
yircisine eğlenceli dakikalar geçirtmektedir. Kadın ve 
erkeğin ilişkisel evrimini net bir şekilde ortaya koyar-
ken trajikomik durumunu da gözler önüne seriyor. Bu 
oyunda yaşanan bir ilişki değil aslında her ilişki...

Yıllar önce kaybettiği itibarının öcünü almak 
için arkadaşına oyunlar çeviren bir adam, 
gözü yükseklerde bir hizmetçi, çapkın bir eş, kalbi 
kırık bir kadın ve unutamadığı aşkının peşinde dolaşan 
başka bir adam...

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

28 Ocak Cumartesi / 30 Ocak Pazartesi
20:00
Aydın Gün Salonu
₺115 (1. Kategori), ₺60 (Balkon Tam/2. Kategori)
7+

2 Şubat 2023 Perşembe
20:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
₺120 (Tam)

Yalanların ardı arkası kesilmez iken tüm karakterler 
bir partide sıkışıp kalırsa neler olur? İç içe geçmiş 
yalanlar silsilesinde bakalım mutlu sona ulaşabilen 
olabilecek mi?

ani
mas
yon

BTS: Yet to Come 
in Cinemas

mü
zik

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Yoon Dong Oh
SUGA ., RM ., Jin ., Jimin ., j-hope ., V ., Jung 
Kook
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold
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mü
zik

kon
ser

kültür

nerede ne var

Yeni bir hayat kurmak... Nasıl oluyordu? Önce fikir mi 
geliyordu?Yoksa bir tesadüf sizi fikrin önüne mi getiri-
yordu? Yeni bir hayat için mutlaka, kuvvetli bir rüzgâr 
mı gerekiyordu? Önceki hayatınız artık ’eski’ mi olu-
yordu? Eski olanın hükmü kalmıyor muydu? O vakte 
kadar boşuna mı yaşamış oluyordunuz?

Yazar: 
İlhami Algör

Yayınevi:
İletişim Yayınevi

kİTAP KÖŞESİİkİrcİklİ Bİrİcİk

söy
leşi

kent belleğİ
Kent Müzesi’ndeki 
“Kitap Söyleşi leri”nde 
Aliya İzetbegoviç’in “Doğu Batı 
Arasında İslam“ kitabı ele 
alınıyor. Konuk olarak İlahiyatçı 
Sadullah Genç katılacak.
tarih
saat
yer 
_
ücret

tarih
saat
yer
ücret

28 Ocak 2023 Cumartesi
17.00
Samsun Kent Müzesi - 
Kent Belleği
ücretsiz

28 Ocak 2023 Cumartesi
20:30
COOL chicken’s
₺125

stand 
up

MerdUem 
Fİltresİz Şov
Türkü dostları, kuruyemiş 
yiyo r um ve cinema tutkunları 
gibi youtube içeriklerinden ve 
Twitter’dan tanınan Merduem 
(Cem Dönmez) bir süredir tek 
kişilik stand up showlarıyla da 
izleyici lerle buluşuyor.

Kuvayİ Mİllİye 
Destanı Mıknatıs
Yaşar Gündem’in yönettiği Kuvayi Milliye 
Destanı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşuyor.

Maşa’nın yaramazlıklarına dayanamayan Koca Ayı, 
Maşa’ya bir oyun oynayıp ders vermek ister. İşler iste-
diği gibi gitmeyince Maşa ile birbirlerini kaybederler. 
Maşa her şeyin farkına varıp Koca Ayı için harika bir 
sürpriz hazırlar, bir dedektif gibi Koca Ayı’yı bulmak 
için Maşa’nın sevimli arkadaşları da dahil olurlar.

Hüsnü Şenlendirici ve Matmazel 
Coco 3 Şubat akşamı Samsun 
Ramada Plaza by Wyndham’da sizlerle..

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ‘ndan  
“19 Mayıs Akşamları Doğudan Batıya Türkülerimiz“  
konseri sizlerle...

Ünlü oyuncu Umut Oğuz tarafından sahnele-
nen MIKNATIS isimli tek kişilik gösteri seyirci-
lerimiz ile buluşuyor.tarih

saat
yer
-
-
ücret

tarih
saat
yer
-
-
ücret

27 Ocak 2023 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir  
Belediyesi Sanat  
Merkezi
₺113

01 Şubat Çarşamba
20:00
Samsun Büyükşehir  
Belediyesi Sanat  
Merkezi
₺169,50

ti
yat
ro

ti
yat
ro

Hüsnü Şenlendİrİcİ

Doğudan Batıya 
Türkülerİmİz 

tarih
saat
yer
ücret
bilgi

3 Şubat 2023 Cuma
20:00
Ramada Plaza by Wyndham
₺1.375,00 (Avantajlı Dönem)
0501 374 09 55 - 0532 362 08 72

tarih
saat
yer
ücret

29 Ocak 2023 Pazar 
19:30
Zehra Yıldız Sahnesi 
₺40 (Tam), ₺25 (İndirimli/Öğrenci)

ço
cuk

MAŞA İLE KOCA AYI -
Dostluğun Gücü

tarih
saat
yer
ücret
yaş

2 Şubat 2023 Perşembe
17:30 / 19:00
Aydın Gün Salonu
₺90 (Tam)
2-8 yaş
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kültür

sİNE HAFTA

Doğayı çok seven Maxie ve annesi şehre 
taşınırlar. Bu durumdan pek de hoşnut 
olmayan Maxie çok kısa süre sonra Violetta ile tanışır. 
Bu arkadaşlık Violetta’nın kendi dünyasına geri git-
mek için Maxie’den yardım istemesiyle bir serüvene 
dönüşür.

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
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Caroline Origer
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

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

Ben İm Tatlı 
Dİş Perİm

ani
mas
yon

Kaçak bir kumarhanenin sahibi olan Mahsun, 
polis baskınlarıyla baş etmekte zorlanır. 
Sahte bir siyasi parti kurup, kumarhane 
işletmeye devam etmeye karar verir. Bu fikir 
onu ve arkadaşlarını hiç beklemedikleri bir maceraya 
sürükler.

İLLEGAL HAYATLAR

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Cenk Çelik 
Mehmet Kahraman, Mahsun Karaca,  
Şahin Sarsu
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold

ko
me

di

Film, yaşama tutunma mü-
cadelesi ve daima korumayı 
başardığı pozitif duruşuyla 
milyonlara umut olan 
Neslican Tay’ın 
hayatını anlatıyor.

Demİr Kadın 
Neslİcan

Maskelİ Balo

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Özgür Bakar
İlker Aksum, Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Citymall Cinegold, Çarşamba Cinemas

Nicolas Bedos
Isabelle Adjani, François Cluzet,  
Pierre Niney
Paribu Cineverse (Piazza)

dram

dram
Film, olağanüstü koşullar sebebiyle görevli 
olduğu uçağı bir adaya indirmek zorunda 
kalan pilot Brodie ile uçakta yer alanların, 
bu adada verdikleri hayatta kalma mücade-
lesini anlatıyor. 

Bir kaza sonucu kariyeri sonlanan 
yakışıklı dansçı Adrien, günlerini Fransız Riviera’sın-
da geçimini sağlayan eski sinema yıldızı Martha’yla 
za man öldürerek geçirmektedir. Adrien, son derece 
çekici Margot ile tanışır ve hayatı tümden değişir. İkili, 
daha parlak bir yaşantı hayaliyle şeytani bir komplo, 
duygusal bir maskeli balo peşine düşer. 

Uçak

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Jean-François Richet
Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

ak
si

yon
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kültür

öne çıkan

yönetmen
sinemalar
-

Jose Zelada, Richard Claus
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Çarşamba Cinemas

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, Çarşamba Cinemas

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, 
Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik 
güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün 
Musul DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul 
Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal 
edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul’da 
DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kur-
taran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.

49

yönetmen
oyuncular
-
-
sinemalar
-

Hakan İnan
Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu, 
Doğukan Polat, Sinan Tuzcu, Kerem Alışık, 
Hasan Küçükçetin
Paribu Cineverse (Piazza),  
Samsun CineGold

ak
si

yon

Film, Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yo-
lunda Vatikan’a kadar yükselmesinin 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),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Muhteşem Maurice, şehirde hayatına alışık 
serseri bir kedidir ve para kaza nacağı bir 
düzenbazlık planı vardır. Bunun için bulduğu şapşal 
kavalcıyı ve kavalcıya ait bir fare sürüsünü kulla-
nacaktır. Planını uygulayacağı “Kötü Şans” kasabasına 
vardıklarında onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Muhteşem Kedİ 
Maurice

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Toby Genkel
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun Cine Gold

Amazon’un kalbinde yaşayan genç ve ce-
sur bir kız olan Ainbo’nun yaşadığı bu cen-
net gibi orman, yeraltı kaynakları için yok edilme teh-
likesiyle karşı karşıya kalır. Ainbo, en yakın arkadaşı 
olan prensesi ikna edemeyince, hayvan dostlarıyla 
birlikte yağmur ormanlarını ve yuvasını korumak için 
büyük bir maceraya atılır…

AInbo: Amazon’da 
Büyük Macera

ani
mas
yon

ko
me

di
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SPOR

Potada dolu dizgin yolunda ilerleyen YILYAK Sam-
sunspor Basketbol, 29 Ocak Pazar günü deplas-
manda Akran Gemlik Basketbol ile karşı karşıya 
gelecek. 

Ligin 17. haftasında rakibi ile kozlarını paylaşacak 
olan Kırmızı-Beyazlılar, bu maçtan galibiyetle ayrıl-
manın planlarını yapıyor. 

Bursa Gemlik Spor Salonu’nda oynanacak olan 
karşılaşmanın başlama saati 14.00 olacak. 

Samsun takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 
heyecanı ikinci yarıyla kaldığı yerden devam edecek. 
Samsun Büyükşehir Belediyespor, Çarşambaspor, 
Karasamsunspor ve Atakum Belediyespor’un yer aldığı 
ligde hafta sonu birbirinden çekişmeli karşılaşmalara 
sahne olacak. Kadrosunu yaptığı takviyeler ile güçlen-
diren Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ulubey 
Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yine Karasam-
sunspor’da deplasmanda Erzincan Ulalarspor karşısın-
da 3 puan avına çıkacak. Çarşambaspor evinde İskar 
Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor ile kozlarını 
paylaşacak. Atakum Belediyespor’da Ünye 1957 Spor’u 
konuk edecek. Bu müsabakaların tümü 29 Ocak Pazar 
günü saat 13.00’da oynanacak.

Şampİyonluk aşkına

Potada rakİp
Akran Gemlİk 

19 Mayıs’a
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor, 30 Ocak 

Pazartesi akşamı evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. 
Saat 20.00’da başlayacak müsabaka TRT Spor ekranlarından 

naklen yayınlanacak. 

Spor Toto TFF 1. Lig 22. hafta müsabakasında Yılport Samsunspor evinde Er-
zurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider 

Eyüpspor’u devirerek güzel bir hava yakalayan Kırmızı-Beyazlılar, Erzurumspor FK’yı da 
evinde kayıpsız geçmek istiyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak müsabaka 
saat 20.00’da başlayacak ve karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

BAL’da

HEYECAN

BAŞLIYOR
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