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Cuma’dan cuma’ya 6-13 ocak
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Ben Türkan Saylan

Hayat Kİme Güzel?

Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkan Saylan’la selam
lıyoruz. Fedakârlığın, aydınlığın, çağdaşlığın, cumhuri
yet ilkelerine bağlılığın en önemli isimlerinden biri 
olan Türkan Saylan’ın hayatının ele alındığı ve Cen
giz Toraman’ın yazıp yönettiği “BEN TÜRKAN SAYLAN”, 
Şenay Gürler’in incelikli ve içten yorumuyla sizlerle 
buluşuyor.

Annemize göre hayat babamıza güzel, “Yediği 
önünde yemediği arkasında.” Babamıza göre 
hayat bize güzel, “Ver yiyeyim, ser yatayım.” 
Bize göre, hayat dostlara güzel “Ekmek elden 
su gölden.” Sahi, hayat kime güzel?  

Film ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış 
hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu neşeli ve 
sıcak bir üslupla anlatacak.

1972 yılının sonbaharı, Romanya. 17 yaşında bir genç 
olan Ana, erkek arkadaşının birkaç gün içinde ülkeden 
temelli olarak kaçacağını öğrenir. İki aşık son gün
lerini birlikte geçirmeye karar verirler. Bir grup ark
adaşları ile evde Özgür Avrupa Radyosu’nun yasaklı 
yayınını dinlemek için toplandıklarında, gecenin polis 
baskını ile sonuçlanacağından habersizdirler.

Sevda Mecburİ  
İstİkamet

METRONOM

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Çağan Irmak  
Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), Samsun 
CineGold, Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

Alexandru Belc 
Vlad Ivanov, Mara Bugarin,  
Serban Lazarovici 
Paribu Cineverse (Piazza)

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
yaş

07 Ocak 2023 Cumartesi
20.00
Lovelet Avm Salonu
160₺

12 Ocak 2023 Perşembe
20.00
Lovelet Avm Salonu
190,50₺ (1. Kategori) / 157₺ (2. Kategori)
12+

dram

dram

ti
yat
ro

ti
yat
ro

 
İstanbul Meydan Sahnesi olarak Faruk Sofuoğlu 
yapımcılığında “Hayat Kime Güzel?” adlı yeni komedi 
oyunumuzla siz seyircilerimizle buluşmanın heyecanı 
içindeyiz. Gelin, hayat kime güzel, birlikte hem eğlenip 
hem de öğrenelim.
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nerede ne var

Raşōmon ve Diğer Öyküler’de derlenen eserleriyle 
Ryūnosuke Akutagawa okurunu, hayat verdiği ince
likle işlenmiş karakterlerin dünyalarına davet ediyor.  
 
Akutagawa, hem yaşama hem de sıradan insan
ların umutları, inançları, zayıflıkları ve tutkularına 
dair hayatının farklı dönemlerinde kaleme aldığı son 
derece yalın ve zamansız öyküleriyle Japon modern 
öykücülüğünün mihenk taşlarından biri. Yazar, yazın 
hayatı son derece kısa olsa da hem beyaz perdeye 
aktarılan eserleri hem de parlak edebi dehasının 
ürünle riyle dünya çapında unutulmayacak öykücüler 
arasında.

Yazar: 
Ryūnosuke 
Akutagawa

Çevirmen:
Oğuz  

Baykara

Yayınevi:
Alfa  

Yayıncılık

kİTAP KÖŞESİRaşomon ve Dİğer Öyküler

Ramada By Wyndham, Halk müziği sanat
çısı Cem Çelebi konseri ile zengin menüsü 
eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

kon
ser

cem çelebİ

tarih
saat
yer
ücret
bilgi

06 Ocak 2023 Cuma
20.30
Ramada By Wyndham
600₺ (Tam)
0533 446 11 33 / 0362 425 00 55 

Hİsselİ Harİkalar 
Kumpanyası

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.

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş

07 Ocak Cumartesi / 09 Ocak Pazartesi
20.00
Aydın Gün Salonu
115₺ (1. Kategori) / 60₺ (2. Kategori) /  
60₺ (Balkon) 
7+

stand
up

Akın Aslan

tarih
-
saat
yer
ücret
yaş

11 Ocak 2023 
Çarşamba 
20.30
COOL chicken’s 
145₺
18+

Akın Aslan, tek kişilik standup 
gösterisiyle 11 Ocak Çarşamba 
akşamı Samsun’da COOL Sahne’de.

Heykeltıraş olan Brindsley bir pazar akşamı 
evinde nişanlısı Carol ile hiç olmayacak bir işe 
kalkışır. Bu olmayacak iş Brindsley’in başına 
bela olur, önce sigorta atar ev zifiri karanlığa 
gömülür, bu zifiri karanlıkta evde yaşanan sakarlıklar, 
yanlış anlaşılmalar bir de gelen davetsiz misafirlerle 
oyun içinden çıkılmayacak bir komediye dönüşür.

ti
yat
ro

Karanlıkta Komedİ

Peki olaylar hep mi böyle karışıktır yoksa sadece 
karanlık olunca mı karışmaya başlar? Ya da şöyle 
diyelim karanlık mı olayları karıştırır yoksa aydınlık 
mı? Bakalım bu oyunda Brindsley yaşadıklarıyla başa 
çıkabilecek mi…
tarih
saat
yer
ücret
yaş

10 Ocak Salı / 11 Ocak Çarşamba
20.00
Samsun DT AKM Büyük Salon
15₺ 
13+
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Eni’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. Eni ise 
onun tam tersi, sevginin acıları dindiren ve tüm zor
luklara dayanma gücü veren en önemli duygu oldu
ğunu düşünüyor ve Mano’ya karşı mücadele ediyor. 

Kuyunun Dibindeki Taş, Nazım Hikmet’in 
“Talihsiz Yusuf” şiirinden yola çıkarak hazır
lanan bir “insan olma” ve “yolculuk hikayesi”. 
Bağımsız bir uyarlama, müzikleri, animasyon
ları, tasarımları ile yeni ve özgün bir eser. Nazım 
Ustaya 120. doğum günü armağanı.

Ulusoy’un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren 
Günhan Ulusoy’un “Sanayici Gözüyle Tarım ve 
Tarımsal Öğretim“ konulu konferansının ardından ödül 
töreni ve müzik dinletisi düzenlenecektir.

13 Ocak günü ise Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl 
Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği 
konseri verecektir.

Orhan Veli Kanık’ın 
şiirlerinden uyarlanan 
“Bir Fakir Orhan Veli”, 
bizleri bir şiir yolcu
luğuna çıkarıyor. Orhan Veli’ nin 
bir döneme tanıklık eden şiir
leri, hüznün ve sevincin har
manlandığı, şiirinin aynasında 
kendimizi bulacağımız bir evren 
sunuyor bize.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan Özge 
Altıntaş Özcan şefliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde 
verilecek olan yeni yıla özel konser, dinleyicilerini  
bekliyor.

ço
cuk

tarih
saat
yer
ücret
yaş

11 Ocak 2023 Çarşamba
14.00
Zehra Yıldız Salonu
25₺ (Tam)
7+

Enİ’nİn Kalbİ

ti
yat
ro

ti
yat
ro

kut
la

ma

Dİl Yurdu

Bİr Fakİr Orhan Velİ Tarımsal Öğretİmİn 
177’ncİ Yılı

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer

tarih
saat
yer

12 Ocak 2023 Perşembe
18.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
15₺ 
8+

06 Ocak 2023 Cuma 
19.30
Aydın Gün Salonu AKM (Büyük Salon)
40₺  (Tam) / 25₺  (Öğrenci)

11 Ocak 2023 Çarşamba 
20.00
Düşevi Sahne
70₺  (Tam)

10 Ocak 2023 Salı 
13.30
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

13 Ocak 2023 Cuma  
19.00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

kon
ser

Yenİ Yıl Özel  
Konserİ

Türlü deneylere tabi tutulan basit bir insan.
İnsan ne içindir? Eğer insan dibi görünmeyen 
bir uçurumsa eylemlerinin sorumluluğu kime aittir? 
Bu karmaşanın içinde,çevresinde kim varsa Woyzeck’i 
bir kuklaya dönüştürür. İnsan razı olduğunda zorunlu
luklar kadar boyun eğişlerininde ağırlığını taşır.Bunu 
Woyzeck den iyi kim bilebilir?

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

06 Ocak 2023 Cuma
19.00
Bulvar AVM Kültür Salonu 
70₺ (Tam) / 60₺ (Öğrenci)
13+

Woyzeck’İn 
Huzursuz Yok Oluşu
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sİNE HAFTA

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… Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri’yi bul
mak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek 
zorundadır. İstanbul’un bir yakasında yaşayan yüzyıllara 
uzanan tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, 
kader arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde ni
yetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan 
habersizdir.

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.

Rafadan Tayfa 
Galaktİk Tayfa

Ayı Kardeşler:  
Dünya’ya Dönüş

ani
mas
yon

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

yönetmen
sinemalar

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

Huida Lin
Paribu Cineverse (Piazza)

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. Ava
tar’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.

Avatar: Suyun Yolu ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

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

Şiddete meyilli eski kocasından kaçıp, göl 
kenarındaki cennet gibi bir çiftlik evinde yeni 
bir hayata alışmaya çalışan Laura (Christina Ricci) ve 
yedi yaşındaki oğlu Cody’yi, korkunç bir dehşet bekle
mektedir. Hâlâ travma yaşayan Laura ve Cody’nin, 
fiziksel ve zihinsel sağlıkları, bedenleri tehdit altında 
olduğu için sınırına kadar zorlanır.

Lanetlİ Göl kor
ku

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Chris Sivertson
Santino Barnard, Christina Ricci,  
Don Durrel
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. 

yönetmen
oyuncular
sinemalar

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

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.

Nasreddİn Hoca: 
Zaman Yolcusu

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

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

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, Bafra Kristal

ko
me

di

Film, karıştıkları suçun kefareti olarak em
niyetin operasyon düzenleyeceği bir mafyaya sızmak 
zorunda kalan Tarkan ile Serkan’ın hikâyesini an
latıyor. Tarkan ve Serkan ipe sapa gelmez iki bıçkın 
delikanlıdır. Yanlışlıkla internette bir suça karışmaları 
üzerine ahlak polisi tarafından nezarete alınırlar. Bu 
sırada emniyet ünlü mafya babası Boğa İsmet’e ope
rasyon yapmak üzeredir. Emniyet, bu sıkıntılı görevde 
kendi içlerinden bir zayiat vermemek için Tarkan ve 
Serkan’ı mafyaya sızmak üzere görevlendirirler. Ancak 
Tarkan ve Serkan her konuda o kadar başarısız ve 
şanssızlardır ki; mafya gruplarını, emniyeti ve benzeri 
bütün oluşumları salaklıkları ile birbirine düşürürler.

öne çıkanDüşeş: 
Mafya Sızıntısı

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Bilal Kalyoncu
Hayrettin Onur Gökoğuz, Korhan  
Herduran, Ufuk Özkan
Paribu Cineverse (Piazza), Bafra Kristal, 
Çarşamba Cinemas

ko
me

di

Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak iste mese de 
ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş ka
sabanın muhalif gazetecisi Murat’a yaklaştırır ve genç 
savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.
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