
SAMSUN’DA
BU HAFTA

15-22 Nisanetkinlik  sinema  kitap  spor  gezi

Yönetmen: Daniel Espinosa
Oyuncular: Jared Leto, Michael 
Keaton, Adria Arjona
Tür: Aksiyon
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza 
ve Yeşilyurt), Citymall Cinegold,
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Yönetmen: David Yates 
Oyuncular: Ezra Miller, Jude Law, 
Mads Mikkelsen
Tür: Macera 
Sinemalar:  Cinemaximum( Piazza 
ve Yeşilyurt), Citymall Cinegold, 
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Kitap
Köşesi

Katmunda’ya Yol
Arkadaşı Aranıyor

Yazar: Abdullah Kibritçi
Yayınevi: Ketebe

Katmandu’ya Yol Arkadaşı Aranıyor’da 
Abdullah Kibritçi, sekiz yıl zarfında yardım 
çalışmaları yapmak ve belgesel çekmek 
amacıyla gittiği otuz kadar ülkeden insan 
hikâyeleri anlatırken, “birbirinden çok başka 
coğrafyalarda nasıl hayatlar yaşandığını 
gözler önüne seriyor.” 

Mahşer-i Cümbüş

Burak Kut
Samsun’da

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, 
tiyatroseverler ile buluşmaya devam ediyor.

2001 yılı Mayıs ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro 
Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Mahşer-i Cümbüş, aynı yıl Eylül ayında 
Ankara Tenedos Kafe’de “Tiyatro Sporu” gösterilerine başladı.

Bilet

Bilet

Kirpi Sonic 2 

Fantastik 
Canavarlar 3

Sonic the Hedgehog 2, yaşananlardan 
sonra Tom’un yanında kalan Sonic’in, 
bu kez yanında daha güçlü bir silahla 
karşısına çıkan Dr. Robotnik ile yeni 
mücadelesini anlatıyor. 

Warner Bros. Pictures’tan “Fantastik 
Canavarlar: Dumledore’un Sırları”, 
J.K. Rowling’in yarattığı Büyücülük 
Dünyası’ndaki en son macera. 
Profesör Albus Dumbledore (Jude 
Law), güçlü Karanlık büyücü Gellert 
Grindelwald (Mads Mikkelsen)’ın, 
büyücülük dünyasını kontrol etmek 
için harekete geçtiğini bilmektedir. 
Tek başına onu durduramayacağından, 
bir Büyüzoolojist olan Newt Scaman-
der (Eddie Redmayne)’i, büyücüler, 
cadılar ve cesur bir fırıncıdan oluşan 
bir takımı yönetmekle görevlendirir. 
Bu tehlikleli görev için eski ve yeni 
canavarları bir araya getiren takım, 
Grindelwald’ın büyümekte olan 
çiçekler birliği ile çarpışacaklardır. 
Ama, riskler bu kadar yüksekken, 
Dumbledore daha ne kadar kenarda 
kalabilir ki?

Türkiye’de Modern Doğaçlama Ti-
yatro’nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, 
Doğaçlama Tiyatronun gösteri biçimlerin-
den biri olan “Tiyatro Sporu”nu Türkiye’de 
ilk defa seyirci ile buluşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 
“Çocuk Şehri Samsun” mottosu ile 
hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kap-
samında Burak Kut Samsun’a geliyor. 
LASSA Sponsorluğunda saat 15:00’da 
gerçekleşecek konser öncesi saat 13:00’da 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Korosu ve Orkestrası  sahne alacak.

15 Nisan Cuma 21:00
Samsun Büyükşehir
Belediyesi Sanat Merkezi
     140 TL

22 Nisan Cuma 13:00 - 17:00
Samsun Büyükşehir
Belediyesi Sanat Merkezi
Ücretsiz

Bilet

Bilet



nerede
ne var
kültür

Yaşar Ne Yaşar
Ne Yaşamaz

Aşkın Yolu 
Yunus Emre

Metin Zakoğlu yazıp, yönettiği ve 
oynadığı Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 
oyunu ile karşınızda...

“Asri Şehir Cezaevi mahkumlarının 
kaldığı küçük bir koğuşta, mahkum-
lar aralarındaki Yaşar Yaşamaz’ın 
hayatını oynamaya karar verirl-
er. Hapishane müdürünün izni ile 
dışardan oyunu yönetmesi için yö-
netmen Metin Zakoğlu ile anlaşırlar. 
Metin Zakoğlu mahkumlar arasından 
seçtiği kişilerle provaya başlar, fakat 
kadınlar koğuşundan özel izinle 
provaya katılan Ayşe rolünü oynaya-
cak oyuncya tüm mahkum oyuncular 
bu güzel kadın mahkuma aşık olup  
onun için kavgaya tutuşunca Cezaevi 
yönetimi oyuncu diye seçilen mah-
kumları tek tek hücrelere kapatır, 
oyun tarihi ve saati gelmiş çatmıştır 
ve Metin Zakoğlu’nun aklına şaheser 
bir fikir gelir, Yaşar yaşamaz’ı kendisi 
tek başına oynayacak bütün diğer 
rolleri de üstelik tipten tipe girerek 
canlandıracak sıkıştığı yerde oyuna 
canlı bağlanan seyircilerden yardım 
alacaktır. Oyun başlar ve bu oyunda 
da kim oyuncu kim seyirci kim Yaşar 
kim Yaşamaz birbirine karışır.

Metin Zakoğlu’nun akılcı bir metotla 
sahneye koyduğu Yaşar Ne Yaşar Ne 
Yaşamaz adlı oyunu bugüne kadar hiç 
kimse sadece tek kişiyle  ve böyle bir 
yorumla sahneye taşımadı. Seyirciler 
seyirci mi, oyuncu mu, oyuncular 
oyuncu mu, mahkum mu yoksa 
kendileri mi gelin bunu hep beraber 
izleyerek öğrenelim.

15 Nisan Pazartesi 20:30
Aydın Gün Salonu 
20 TL / 30 TL

17 Nisan Pazar 20:30
Canik Kültür Merkezi 
Tam 113.00 TL Öğrenci 83.00 TL

Bilet

Bilet

Özge Altıntaş Özcan şefliğinde 
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu.

Dil Yurdu

Çocuklara Yönelik

Saraydan Kız 
Kaçırma

Sermiyan
Midnight 

Kuyunun Dibindeki Taş. Nazım Hik-
metin  Talihsiz Yusuf Şiirinden yola 
çıkarak hazırlanan, bir “insan olma” ve 
“yolculuk hikayesi” . 

Bağımsız bir uyarlama, müzikleri, 
animasyonları, tasarımları ile  yeni ve 
özgün bir eser . 

Nazım Ustaya 120. Doğum Günü 
armağanı. 

Oyunun başkahramanı Deniz, hep ne 
yapacağını bilmeyen ve canı sıkılan bir 
çocuktur. Bir gün dolabındaki sürprizle 
karşılaşır, o sürpriz sayesinde, can 
sıkıntısına iyi gelecek bir şeyi keşfeder. 
Bu güzel keşif yolculuğuna gelin birlikte 
çıkalım.

Bir İspanyol soylusu olan Belmonte, 
korsanlar tarafından kaçırılarak uşağı 
Pedrillo ve hizmetçisi Blondchen ile 
birlikte Osmanlılara satılan sevgilisi 
Konstanze’yi aramak ve kurtarmak 
üzere Osmanlı topraklarına, Selim 
Paşa’nın köşküne gelmiştir. Selim Paşa, 
Belmonte’den ve vatanından koparıldığı 
için mutsuz olan Konstanze’ye asil ve 
özel bir ilgi göstermekte, Konstanze 
ise Paşa’dan hem çekinmekte hem de 
ona saygı duymaktadır. Pedrillo’nun 
nişanlısı Blondchen’da gözü olan 
Paşa’nın uşağı Osmin, eserin sonuna dek 
bu iki genç çiftin kaçış planlarını alt üst 
etmeye çalışacak, ancak tam amacına 
ulaştığını düşündüğünde Paşanın âlice-
nap davranışı sonucu gençler birbirine 
kavuşacak, Osmin ise bu sonuca katlan-
mak zorunda kalacaktır.

“Hükümet Kadın” 
ve “Ay Lav Yu” 
gibi unutulmaz 
filmlerin yaratıcısı 
Sermiyan Midyat, 4 
yıl oynadığı Sermi-
yan Midnight adlı 
gösterisine getirdiği 
yepyeni tasarım 
ve içerikle sizleri 
gülüşmeye bekliyor. 

15 Nisan Cuma 20:30 
Düşevi Sahne
50 TL

17 Nisan Pazar 14:30 
Samsun - Küçükeller Sahne
28 TL

18 Nisan Pazartesi 20:00 
Samsun - Aydın Gün Salonu
35 TL / 70 TL

16 Nisan Cumartesi 21:30 
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Sanat Merkezi
1. Kategori - 145.50 TL, 2. Kategori - 
123.00 TL, 3. Kategori - 99.00 TL

Bilet

Bilet

Bilet

Bilet

Sanatçının; mahcup çocukluğunu, arada 
kalmış ilk gençliğini, utangaç aşklarını 
anlattığı gösteri seyirciye bir hayli 
eğlenceli 2 saat vaad ediyor. Sermiyan 
Midyat kendi öz komedi geçmişinin 
yanı sıra, yazar ve yönetmen olarak 
kamera arkasında yaşadığı çok tuhaf ve 
pek komik anıları aktarmakla kalmıyor; 
bunları interaktif olarak izleyiciye de 
tecrübe ettiriyor.

Sadece gülen taraf değil, güldüren taraf 
da olabileceğiniz Sermiyan Midnight 
gösterisini iftiharla sunar ve tavsiye 
ederiz.
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Pixar’dan Kırmızı

Pixar imzalı animasyon Kırmızı, 
kendisinden ayrı düşemeyen annesinin 
korumacı tavırlarından bıkmış bir 
genç olan Mei Lee’nin, her heye-
canlandığında kırmızı bir pandaya 
dönüşmeye başlaması sonrası gelişen 
olayları anlatıyor. Kırmızı filmi, an-
nesinin sorumluluk sahibi minik kızı 
olmak ile ergenliğin karmaşası arasına 
kalan, kendine güvenen, 13 yaşındaki 
Mei Lee’yi bizlere tanıtıyor. 

Yönetmen: Daniel Espinosa
Oyuncular: Jared Leto, Michael 
Keaton, Adria Arjona
Tür: Aksiyon
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza), 
City mall Cinegold, Çarşamba Cin-
emas

Yönetmen: Domee Shi
Tür: Animasyon
Sinemalar:  Cinemaximum (Piazza 
ve Yeşilyurt), Bafra Kristal

Bilet

Bilet

Bilet

Bilet

Kırmızı
Pixar imzalı animasyon Kırmızı, ken-
disinden ayrı düşemeyen annesinin 
korumacı tavırlarından bıkmış bir 
genç olan Mei Lee’nin, her heye-
canlandığında kırmızı bir pandaya 
dönüşmeye başlaması sonrası gelişen 
olayları anlatıyor. Kırmızı filmi, anne-
sinin sorumluluk sahibi minik kızı ol-
mak ile ergenliğin karmaşası arasına 
kalan, kendine güvenen, 13 yaşındaki 
Mei Lee’yi bizlere tanıtıyor. 

Yönetmen: Domee Shi
Tür: Animasyon
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza 
ve Yeşilyurt)

Morbius

Morbius, tedavisi olmayan bir kan 
hastalığını, deneysel bir yöntem ile 
tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elek
troşok terapisi ve vampir yarasaları ile 
iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç 
bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel 
tedavi ile vampire dönüşen Morbius’un 
hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mü
cadele etmek zorunda kalan Morbius’un 
hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı 
vardır, artık ışığa çıkması imkansızdır ve 
birçok insanüstü güce de sahip olur.

Bergen

Arabeskin unutulmayan kadın ses-
lerinden biri olan Bergen’in hayatını 
anlatan film hala vizyonda. Bergen 
olarak bilinen Belgin’in Ankara’dan 
Adana’ya, oradan da yaşadığı aşkın 
ardından ebediyete uzanan öyküsünü 
anlatıyor.

Yönetmen: M. Caner Alper, Mehmet 
Binay
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fa-
rah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran
Tür: Biyografi
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza 
ve Yeşilyurt), City mall Cinegold, 
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Bilet

Doru
Doru Macera Ormanı 
filminde Alaca, ormanda 
kamp yapmakta olan bir 
hayvan sirkinin eline düşer. 
Sirkin sahibi Kinyas, onun 
sayesinde kaza nacağı 
paraları hayal et-
mektedir. Doru ve 
diğer sürü üyeleri, 
Alaca’yı o sirkten 
bir an önce kurtar-
malılardır. Fakat bu 
iş hiç de kolay görün-
memektedir.

Yönetmen:  Arkın Aktaç
Tür: Animasyon
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza 
ve Yeşilyurt), Citymall Cinegold,
Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

Bilet

Bilet

Kendinden Kaçak

Düşler Fabrikası

Atakan, Fatih ve Bilal bilgisayar 
bağımlısı ve bu tutkuları yüzünden 
hayatı kaçıran üç gençtir. Oyun 
oynarken eve giren çıkan insanlardan 
bile haberleri olmadığı için yakınların-
da meydana gelen bir hırsızlık suçu 
üzerlerine kalır ve hapse girerler. 

Rüyaların renkli dünyasında macera 
dolu bir yolculuğa hazır mısınız? 
Sınırsız hayal gücüne sahip bir çocuk, 
bir gün düşlerin nasıl yapıldığını 
keşfederse neler olur? Hayalper-
est Minna kardeşini kurtarmak 
istediğinde kendisini tam da bu 
düşlerin yapıldığı yerde, sevimli rüya 
yapıcıların olduğu bambaşka bir diyar 
olan DÜŞLER FABRİKASI’ nda bu-
lur. Çok sevilen Oscar’lı animasyon 
TERS YÜZ (INSIDE OUT)’de ol-
duğu gibi DÜŞLER FABRİKASI bizi 
çocukların rüya evreninde heyecan 
dolu bir serüvene çıkartıyor.

Yönetmen: Levent Türkan 
Oyuncular: Bilal Hancı, Fatih Yas-
in, Atakan Özyurt
Tür: Komedi
Sinemalar: Cinemaximum (Pi-
azza), Citymall Cinegold, Bafra 
Kristal, Çarşamba Cinemas

Yönetmen: Tonni Zinck, Kim 
Hagen Jensen
Tür: Animasyon
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza)



kültür
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Stardust

7 – Yedi

Bowie’den önceki David ile Tanışın! 
Müzik tarihinin en büyük ikonlarından 
biri: Peki bu maskenin arkasında-
ki gerçek genç kimdi? 1971’de 24 
yaşındaki David Bowie, Mercury 
Records yayıncısı Ron Oberman ile 
Amaerika’ya ilk yolculuğuna çıkar, 
ancak henüz kendisi için hazır olma-
yan bir dünyayla karşılaşır. STAR-
DUST, ilham veren anların perde 
arkasına bir bakış sunuyor.

Film, yedi farklı karakterin birbiriyle 
bağlantılı hikâyelerini anlatıyor. 
Ölmek üzere olan bir kadının son 
anlarındaki sözleri ile başlayan seride, 
kayıp bir kitabı arayan İngiliz bir 
kadın, eski sevgilisine zorbalık etmeye 
çalışan bir genç, yaşadığı kötü şeylerin 
üstüne aşık olan genç bir kadının 
karşılıksız aşkı, canlı bomba olarak 
kendisine yapılanlardan dolayı intikam 
almaya çalışan bir adam, oğlunun 
pisliğini temizlemeye çalışan bir anne 
– baba ve yıllar sonra cezaevinden 
çıkan bir kadının geçmişte yaşadıkları 
ve tüm bunların birbiri ile bağlantılı 
olanları anlatıyor.

Yönetmen: Gabriel Range 
Oyuncular: Marc Maron, Johnny 
Flynn, Jena Malone
Tür: Belgesel
Sinemalar:  Cinemaximum( Piazza)

Yönetmen: Buğra Kekik 
Oyuncular: Hakan Bilgin, Reha 
Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu
Tür: Dram
Sinemalar:  Cinemaximum( Piazza)

Pixar’dan Kırmızı

Bilet

Yönetmen: 
Tarik Saleh 
Oyuncular: 
Gillian Jacobs, 
Chris Pine, Sand-
er Thomas 
Tür: Aksiyon
Sinemalar: Cinema-
ximum (Piazza)

Yönetmen: Kristian Kamp, Kevin 
Munroe
Tür: Animasyon
Sinemalar: Cinemaximum( Piazza) Yönetmen: Necati Aslan 

Oyuncular: Sermiyan Midyat, 
Tuğçe Topçu, Kıvanç Baran Aslan
Tür: Komedi 
Sinemalar: Cinemaximum(Piazza),
Bafra Kristal, Citymall Cinegold,
Çarşamba Cinemas

Bilet

Bilet

Bilet

Komplo

Troll

Zalo

Chris Pine, bu gerilim dolu aksiyonda, 
ordudan atılan ve emekli maaşı kesilen 
Özel Kuvvetler Çavuşu James Harper 
rolünde. Borç içinde, seçenekleri 
tükenmiş ve ailesini geçindirme konu
sunda çaresiz olan Harper, özel bir 
yeraltı askeri gücüyle sözleşme yapar. 
İlk görev ters gittiğinde, seçkin asker 
kendini tehlikeli bir komplonun içinde 
bulur ve hayatta kal
mak için savaşır. 

Şrek ve Madagaskar’ın yaratıcısı ekibin 
ve Ninja Kaplumbağalar’ın yönet
meninin imzasını taşıyan “TROLL: 
KUYRUKLU MACERA”, eğlenceli ve 
macera dolu bir animasyon. Kral Grom, 
ormandaki kötü kalpli bir düşman 
tarafından yakalanmış ve kuyruğu 
çalınmıştır. Kralın sevimli oğlu Trim, 
arkadaşları Freya ve YinYan ile beraber 
zorlu bir serüvene atılıp babasını kurtar
mak ve böylece krallık halkının mutlu 
yaşamının devam etmesini sağlamak 
zorundadır. Fakat bunu yapmak için 
sadece üç günleri vardır.

Zalimliğiyle nam salmış Zalo Ağa 
küçükken ikizini nehre atmıştır. Ev
lenmek için başlık parası biriktirmeye 
çalışan Zalo Ağa’nın marabaları bir 
gün posta arabasını soymak isterken 
yanlışlıkla Malatya Vali’sini soyarlar. 
Bu olay yüzünden Zalo Ağa ile 
ikizinin yolları yıllar sonra yeniden 
kesişecektir.

Bilet

Bilet

Azaim: Cin 
Mezarlığı
Uzun yıllar önce bir dağ köyünde 
yaşayan aç gözlü insanlar eski bir 
Arap bilgine dair bir kitap ele geçirirl-
er. Bu kitap ile cinleri kullanarak çok 
tehlikeli büyüler yaparlar. Zenginlerin 
isteklerini yerine getirip kendileri 
de zengin olmaya başlarlar. Ama bu 
zenginliğin ağır bir bedeli vardır. 
Kullandıkları cinlerin büyüden sonra 
kendilerine musallat olma ihtimali! 
Köylüler bu ihtimali ortadan kaldır-
mak için kullandıkları bütün cinleri 
köy mezarlığına gömmeye başlarlar. 
Ama onlar tehlikeyi yok ettikler-
ini zannederlerken, tehlike uykuya 
dalmıştır. Üstelik köylülerin haberi 
olmadan bu tehlikenin bir tohumu da 
yıllar içinde büyümeye devam eder.

Yönetmen: Erdal Şimşek
Oyuncular: İbrahim Şentürk, Lale 
Uçak, Zeynep Sude Tekin
Tür: Korku
Sinemalar: Cinemaximum( Piazza),
Citymall Cinegold

Çıngırak
Anne olmak için yanıp tutuşan 
Özge, eşini yasa dışı yollarla evlat 
edinmeye ikna eder fakat eve gelen 
bebekle birlikte hiçbir şey aynı 
olmayacaktır. Özge’nin hayatı, cinler 
şiddetini arttırdıkça daha da korkunç 
bir hal almaktadır. Beyin cerrahı eşi 
Hakan, genç kadına hiçbir zaman 
inanmayarak tüm aileyi amansız bir 
felakete sürükleyecektir.

Yönetmen: Ralph Waldo 
Oyuncular: Atilla Özdal, Tarkan 
Yılmaz, Beren Demirkaya
Tür: Korku
Sinemalar: Cinemaximum(Piazza),
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas



spor

Samsunspor’da

Çarşamba

Tek Hedef 3 Puan

Umut Peşinde

Bu Maç
Kaçmaz

Samsunspor, ligin 32. haftasında zorlu rakibi Eyüpspor’u evinde konuk edecek. 
17 Nisan Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 
saat 20.30’da başlayacak. Play-off umudu için bu maçı mutlak kazanması gerek-
en Kırmızı-Beyazlılar’da kaptan Yasin Öztekin ve Berk Taşkın sarı kart cezalısı 
olduğu için forma giyemeyecek. Adem Ciner’in yöneteceği karşılaşma TRT 
Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Potada fırtına gibi esen Samsun-
spor Basketbol, Mersin Büyükşe-
hir Belediyesi’ni konuk edecek. 

16 Nisan Cumartesi günü saat 
14.00’da oynanacak olan karşılaş-
madan Kırmızı-Beyazlı ekip 
galibiyet hedefliyor. 

45 puanla ligde 2. sırada yer alan 
Samsunspor, 12. adamın deste-
ğiyle beraber İlkadım Mustafa 
Dağıstanlı Spor Salonu’nda mutlu 
sona ulaşmak istiyor. Karşılaşma 
SBB TV ekranlarından da naklen 
yayınlanacak. 

Spor Toto 3. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Çarşambaspor, deplasman-
da Yomraspor ile karşı karşıya gelecek. 16 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’da 
oynanacak karşılaşmadan Yeşil-Beyazlı ekip mutlak galibiyetle ayrılmak zo-
runda. Başkan Özkan Yıldırım, “Teknik ekibe ve oyuncularımıza güveniyoruz. 
Ligde kalma adına elimizden geleni yapıyoruz. Yomra’dan güzel sonuçla 
döneceğiz” dedi.




