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Cuma’dan cuma’ya 28 ekİM-4 kasım
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Süt Kardeşler

29 Ekİm Cumhurİyet 
Bayramı - 99. yıl

ASLAN HÜRKUŞ  
GÖREVİMİZ GÖKBEY

KATİL KİM?

Türk Tiyatrosu’nun duayeni Nejat Uygur 
tarafından uyarlanarak, önce tiyatro oyunu 
olarak sergilendikten sonra sinemaya ak
tarılan oyun, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu 
tarafından günümüz yorumuyla Süt Kardeşler adıyla 
sahneleniyor.

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirm
esi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan 
Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Gelenek
sel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, 
dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950’li yıllara 
götürüyor.

28 Ekim 2022 Cuma günü Atatürk Anıtı’nda 
saat 10.00’da Çelenk Koyma töreni ile başla
yacak olan kutlama programı, 14.00’da Cumhuri
yet yürüyüşü ile devam edecektir. Atatürk Anıtı’nda 
başlayıp 19 Mayıs Bulvarı ve İstiklal Caddesi istika
metinde devam edecek olan yürüyüş, DSİ 7. Bölge 
Müdürlüğü’nde son bulacaktır.

29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Vali
lik “Yaşayan Atatürk Salonu”nda Tebrikat Töreni 
yapılacaktır. 10.30’daki Bayram Töreni, Batıpark 
Tören Alanı’nda olacaktır. Kutlamalar, Piazza AVM’de 
12.30’da Askeri Bando Konseri ile devam edecektir.

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.

Yirmili yaşlardaki bir grup zengin genç şe
hirden uzak ailelerine ait bir evde yaklaşan 
kasırga sırasında eğlenecekleri bir parti plan
larlar, partide oynanan bir oyun beklenenden oldukça 
farklı şekilde ilerler. Birbirini arkadan bıçaklamaya, 
sahte arkadaşlıklara ve bir partinin çok ama çok yanlış 
gidişine yeni ve eğlenceli bir bakış…
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Yunus Emre Çakır, H. Sinan Güngor,  
Semih Turalı
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas
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yaş

01 Kasım 2022 Salı
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺325, 2. Kategori ₺200, 3. Kategori ₺155
8+

yönetmen
oyuncular

sinemalar

Halina Reijn
Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Pete 
Davidson, Lee Pace
Paribu Cineverse Yeşilyurt
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Seneler çeşitli imgeler, fotoğraflar, dönemin gazete 
haberleri, popüler şarkıları, filmleri, reklamları, slo
ganları, siyasi gelişmelerinden hareketle 1940’lardan 
2000’li yıllara uzanan deneysel bir metin, bir tür 
toplumsal kronik. En mahrem anılarına, hayatında
ki önemli dönemeçlere kendi kuşağının hikâyesini 
de dahil edip tarihin kaydını tutan ve bunu yaparken 
klasikleşmiş otobiyografi yazınının dışına çıkan Er
naux, anlatının merkezine kendini koymaktan bilhassa 
kaçınıp bireysel tarihiyle kolektif tarihi bir araya geti
riyor. Sınıf çatışması, kadın çalışmaları gibi konulara 
da yer vererek toplumsal bir bellek yazını oluşturuyor.

nerede ne var

Yazar: 
Annie Ernaux

Çevirmen:
Siren İdemen

Yayınevi:
Can Yayınları

kİTAP KÖŞESİSeneler

PİkNİk Sepetİortadakİ OYUN
Birbirlerinden tamamen farklı iki aile, bir pik
nik sırasında tanışırlar. Bu iki aile arasında 
herhangi bir ortak nokta olmamasına rağmen 
şaşırtıcı bir yakınlık gelişir. Fakat daha sonra 
bu pikniğe beklenmedik birisi dahil olur ve bu kişinin 
gelişiyle olaylar sarpa sarar.

Tiyatronun kurucusu sanatçı Ahmet Çevik, enerjisi 
fazlasıyla yüksek olan bu oyunla birlikte seyircinin 
gülmeye doyacağını, ve izleyenlerin tekrar tekrar izle
mek isteyeceğinden emin olduğunu belirtiyor.  
Ahmet Çevik, renkli karakterleriyle, kalitesi yüksek 
espri anlayışıyla ve usta isimlerin yetenekli oyuncu
luklarıyla bu oyunun ses getireceğini vurguluyor.

ALTAN ERKEKLİ ve VEYSEL DİKER yeni gösteri
leri ile Samsun’da.

Günümüz Türk Tiyatrosu’nun temellerini 
oluşturan orta oyunu geleneği anlatım biçimini genel 
olarak baz alan, yine o döneme ait müzikal ve sanat 
müziği parçalarının aralara serpiştirilmiş bir şekil
de sahneye uyarlandığı müzikli hicivli bir güldürü sizi 
bekliyor. Orta oyunu geleneğinin usta isimleri Altan 
Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem performansıyla 
sahnelenen Ortadaki Oyun, izleyenleri güldürürken 
düşündürmeye geliyor. Söz ve müziğin bambaşka bir 
atmosferde iç içe geçtiği bu muhteşem güldürüyü 
kaçırmayın!
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28 Ekim 2022 Cuma
20.00
Aydın Gün Salonu A.K.M. (Büyük Salon)
Tam ₺40 / İndirimli, Öğrenci ₺25

03 Kasım Perşembe
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Büyük Salon
1. Kategori: BG sırası: ₺200, 2. Kategori: HN 
sırası: ₺175, 3. Kategori: O-T sırası: ₺150
8+
Bilet almak için whatsapp’tan *BİLET* 
yazmanız yeterli: wa.me/905365128575

04 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
1. Kategori ₺150 / 2. Kategori ₺150

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 
Özge Altıntaş Özcan şefliğinde verilen 29 Ekim Cum
huriyet Bayramı Özel konseri dinleyicilerini bekliyor.

29 Ekİm Cumhurİyet 
Bayramı Özel

kon
ser
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CADILAR BAYRAMI
ATÖLYE ETKİNLİKLERİ
Sheraton Grand Hotel’den çocuklara özel Cadılar  
Bayramı temalı atölye etkinlikleri 30 Ekim’de!
Aktiviteler:
• Yüz Boyama Etkinliği
• Pelerin ve Şapka Süsleme Atölyesi
• Korkunç Atıştırmalıklar Yapım Atölyesi
• Sinema Keyfi ve Patlamış Mısır
• Balkabağı Oyma ve Süsleme Atölyesi
• Gizemli Oyunlar Aktivitesi
*Kostümlü katılmaya uygun bir etkinliktir.

VALS müzik, “biz bize” konseptinde hazırlamış 
olduğu özel repertuarıyla aramızda.

Yakın zamanda “Senle İlgisi Yok” isimli teklisinin lans
manını gerçekleştiren grup, aynı enerji ile 28 Ekim 
Cuma akşamı COOL Sahne’de.

Samsun Devlet Operası’ndan 3 tenor konseri.
Piyanist: Diego Moccia
Tenor: Hakkı Balkaş, Halil Kaplan, Gürkan Sezgin

Lübnan lezzetlerine uyumlu rakı eşleşme
siyle, alanında uzmanlar tarafından 
oluşturulan menüyü sizlerle buluşturacak olan özel 
geceyi kaçırmamak için Sheraton Grand’dan yerinizi 
ayırtmayı unutmayın!

Karadeniz Bölgesi’nin İlk ve Tek TrapSkeet Atış Poli
gonu Açılıyor...

30 Ekim Pazar günü; birçok ilden sporcularımızın 
katılımıyla gerçekleşecek “Açılış Şampiyonası 
Cumhuriyet Kupası”nın ardından Açılış 
Törenimiz ile TrapSkeet
Atış Poligonu’muz 
sporseverlerin hizmetinde 
olacak.
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VALS

3 tenor
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28 Ekim 2022 Cuma
20:30  23:45
COOL chicken’s SAMSUN
₺70

03 Kasım 2022 Perşembe
20:00
Zehra Yıldız Salonu
₺60

lübnan gecesİ

AÇILIŞ ŞAMPİYONASI

ye
mek

spor
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05 Kasım 2022 Cumartesi
19.30
Fora Restoran
Kişi Başı ₺700
0549 312 42 74

tarih
saat
yer
ücret
bilgi
yaş

30 Ekim 2022 Pazar
13:00
Sheraton Grand Samsun Hotel
₺250
0549 312 42 74
6+

ENİ’NİN KALBİ ço
cukEni’nin Kalbi, duyguları, en çok da sevgi

yi ele alan; sevgiye farklı açılardan bakan 
iki çocuğun maceralarını anlatan bir çocuk operası. 
Mano annesinden ayrılmak zorunda kalınca onu çok 
sevdiği için acı çektiğini düşünüyor. Bu nedenle de 
sevginin kötü bir şey olduğuna karar veriyor. Kimse 
acı çekmesin diye de sevgiyi yok etmek istiyor. Yavaş 
yavaş insanların kalbindeki iyi ve güzel duyguları ala
rak sevgiyi yok edecek bir iksir yapmaya başlıyor. Eni 
ise onun tam tersi, sevginin acıları dindiren ve tüm 
zorluklara dayanma gücü veren en önemli duygu old
uğunu düşünüyor ve Mano’ya karşı mücadele ediyor.
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02 Kasım 2022 Çarşamba
10.30
Samsun  Zehra Yıldız Salonu
₺25

30 Ekim 2022 Pazar
09.00 Açılış Şampiyonası  Cumhuriyet Kupası
16.00 Açılış Töreni
Çarşamba Belediyesi Trap Skeet Atış Poligonu
Çarşamba Toki’nin 3,5 km ilerisi
Beyyenice Mah. Irmak Kenarı
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sİNE HAFTA

yönetmen
oyuncular

sinemalar


Bedran Güzel
Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Nurgül Yeşilçay, 
Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt
Paribu Cineverse (Piazza),  
Samsun Cinegold

Tay
Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri 
olan Ubey’in ahırında dünyaya gelir. Bir 
sabah annesine doğum günü için çiçek top
lamaya çıkar. Ancak döndüğü za man an
nesinin Medine’li bir tüccara satıldığını öğrenir. Kendisi 
de Şam’lı bir tüccara satılacaktır. Annesinden ayrılmak 
istemeyen Riyah, kaçar ve annesinin peşine düşmeye 
karar verir.

Nurullah Yenihan
Paribu Cineverse (Yeşilyurt), Samsun  
CineGold, Çarşamba Cinemas

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar


ŞEYTAN KAPANI
25 yaşındaki rahibe Ann, geçmişte annesine 
musallat olan ve gençliği boyunca kaçtığı 
şeytanla yeniden yüzleşmek zorunda kalır! Vatikan 
tarafından Amerika ve dünyanın farklı ülkelerinde 
açılan, şeytani güçlerle mücadele eden bir okulda gö
zlemci olur. Ancak çok kısa zamanda Ann’ in diğer tüm 
öğrencilerden farklı bir güce sahip olduğu ortaya çıkar.

kor
ku

BANDIRMA FÜZE 
KULÜBÜ
Film, altmış yılı aşkın bir süre önce, tüm dünyada 
uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir 
grup liseli genç ve arkadaşlarının Bandırma’da benzer 
bir merakla Bandırma Füze Kulübü’nü kurup uzaya 
roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu 
ediniyor.

Takvimler 1950’lileri gösterdiğinde uzaya karşı me
rak ve ilgi üst seviyeye çıkmış, başta Amerika Birleşik 
Devletleri ile Sovyetler Birliği olmak üzere Avrupa’dan 
Asya’ya kadar pek çok ülkede uzay programları 
başlatılıp bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebil
mek için kıyasıya bir mücadeleye girilmişti. Yıl 1957’ye 
geldiğinde ise SSCB Sputnik’le uzaya roket gönder
en ilk ülke olarak ipi göğüslemiş ardından ABD ikinci 
olarak tarihe geçmişti. İşte bu yıllarda Bandırma’da 
yaşayan liseli gençler ve arkadaşları, Sputnik’ten 
ilham alarak hayallerini fezaya taşımış, ne uzay prog
ramı ne devlet desteği ne de maddi güçleri olmadan 
imkansızı başarmak için uzaya roket göndermek 
üzere Bandırma Füze Kulübü’nü kurmuşlardı.

dram

yönetmen
oyuncular
sinemalar


Ömer Faruk Sorak
Erkan Kolçak Köstendil, Alina Boz
Samsun Cinegold, Çarşamba Cinemas, 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

BLACK ADAM
Film, Mısır tanrılarının kudretine 

denk özel güçler kazandık
tan sonra hapsedilen ve 
5000 yıllık tutsaklıktan 
sonra günümüzde zincirlerinden 

kurtulan antikahraman Black Ad
am’ın hikâyesini anlatıyor. Black Adam, 
antik tanrıların her şeye gücü ye
ten güçleriyle bahşedildikten yak

laşık 5000 yıl sonra, dünyadaki 
mezarından kurtulur ve benzersiz 
adalet biçimini modern dünyaya 
salmaya hazırdır.

ak
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yönetmen
oyuncular
sinemalar


Jaume ColletSerra
Viola Davis, Sarah Shahi, Dwayne Johnson
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas
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ÖNE ÇIKANAYA SİHİRLİ YOLCULUK

Ali Samadi Ahadi 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

Genç bir çocuk olan Peter, Ay’a doğru sihirli bir yolcu
luğa çıkmalıdır: Çünkü küçük kardeşi Anne, Ay Adamı 
tarafından kaçırılmıştır. 

Fantastik macerasında Peter, Yıldızlı Çayır’a iner ve 
Uyku Perisi ile tanışır. Uyku Perisi şunu çok iyi bilmek
tedir: Anne’in nerede olduğunu bulmanın tek yolu, 
Gece Perisi’nin bulutlar üzerinde bir kalede düzen
lenen 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…

Sevmedİm Deme
Bu hikâye bir kader ortaklığı hikayesidir. Birbirini tanı
mayan ama aynı amaç uğruna ter döken, çalışan, 
kendine inanmaktan bir an bile vazgeçme yen, müziğin 
birleştirici gücüyle birbirini bulan iki cesur yüreğin 
hikayesidir.

dram

yönetmen
oyuncular
sinemalar


Burak Kuka
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ceyda Ateş
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun  
Cinegold, Çarşamba Cinemas

BEBEK SERVİSİ
Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların 
anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste 
çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woo

sung adında bir bebeği iyi bir fiyata sat
mak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, 

dedektifler onları iş 
üstünde yakalamak için 

izlemektedir.

dram

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Hirokazu Koreeda
DongWon Gang, Song Kangho, Bae Doona
Paribu Cineverse Piazza

ani
mas
yon

Kİm Bu Aİle?
Film, kariyerinin en önemli operasyonunda 
başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu 
duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebil
mek için devraldığı tavuk restoranında iste
meden çok başarılı olan başkomiser Adem Haberdar 
ile operasyonda ona destek veren “aile”sinin hikâyesini 
anlatıyor.

ko
me

di

yönetmen
oyuncular

sinemalar


Bedran Güzel
Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Nurgül Yeşilçay, 
Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun Cinegold, Çarşamba Cinemas

Gülümse
Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya 
tanık olan Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), 
açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu 
karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını 
ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve kor
kunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmi
şiyle yüzleşmek zorundadır.

kor
ku

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Parker Finn 
Sosie Bacon, Kyle Gallner, Caitlin Stasey
Samsun CineGold 
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BU MAÇ KAÇMAZ 

BAL’da bu hafta  

Samsunspor, TFF 1. Lig 11. hafta müsabakasında Pendikspor Futbol A.Ş ile deplasman
da karşı karşıya gelecek. KırmızıBeyazlı ekibin hedefi ise sahadan galibiyetle ay

rılıp eve mutlu dönmek. Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak olan karşılaş
mayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Baran 

Eraslan ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise 
Erhan Kutlu olacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Samsunspor, TFF 1. Lig 11. hafta müsabakasında 
Pendikspor Futbol A.Ş ile deplasmanda karşı karşıya 
gelecek. KırmızıBeyazlı ekibin hedefi ise sahadan 
galibiyetle ayrılıp eve mutlu dönmek. Cumartesi günü 
saat 13.30’da oynanacak olan karşılaşmayı hakem 
Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını 
ise Baran Eraslan ve Mehmet Ali Akkor yapacak. 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erhan Kutlu 
olacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen 
yayınlanacak. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. hafta 
müsabakaları nefesleri kesecek. Samsun 
takımlarının yer aldığı ligde futbolseverler 
yine zevkli karşılaşmalar izleyecek. 

Geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan Samsun Büyükşe
hir Belediyespor, Gümüşhane Telekomspor ile 

Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya 
gelecek. Pazar günü ise Çarşambaspor, Tokat 
Belediye Plevnespor’u ve Atakum Belediye

spor’da sahasında 1926 Bulancakspor’u konuk edecek. 
Karamsunspor FK ekibi de deplasmanda Görelespor ile 

kozlarını paylaşacak. Bu müsabakaların başlama saati ise 
13.00 olacak. 

Samsunspor telafİ PEŞİNDE

 Yılport Samsunspor Pendikspor Futbol A.Ş.
Pendik Stadı

Hakem: Oğuzhan ÇAKIR
29.10.2022  13:30

potada
galİbİyet
arıyoruz
TBL 1. Lig 4. hafta müsabakasında Yılyak  
Samsunspor Basketbol, pazar günü evinde  
Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı konuk edecek. 
Geçtiğimiz haftayı Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Kağıtspor’u deviren KırmızıBeyazlılar, pazar günü 
potadan güzel sonuçla galibiyetlerine yenisini 
eklemek istiyor. 

İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oy
nanacak olan müsabakanın başlama saati 15.45 
olacak. Bu dev karşılaşma Youtube/SBB TV ekran
larından naklen yayınlanacak.  
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