
4 - 11 MART

SİNEMA TİYATRO BALEKONSER OPERA KİTAP SPOR

05 Mart Cumartesi 
20:30

Canik Kültür Merkezi
Bilet: Tam 100 TL
Öğrenci 70 TL

7. SAYI

THE BATMAN

İKİ KİŞİLİK BİR KOMEDİ OYUNU:
YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

ÇOCUKLAR İÇİN

KİTAP KÖŞESİ
Zorba adlı bu romanı, onun kendisiyle giriştiği bir 
tür sessiz hesaplaşma sayılabilir. Geçmişin, elden 
kayıp giden zamanın ve insanın temel yanılgılarının 
bir kez daha gözden geçirilmesidir bu roman. 
Zorba aracılığıyla Kazancakis özyaşamının yenilgiler 
ve soru işaretleriyle dolu bir bilançosunu çıkarır. Bu 
bağlamda ele alınınca, bu roman, Zorba ile yazarın 
yaşam öykülerinin çizili sınırları arasında sonsuz atkı 
ve çözgülerle sokunmuş büyülü bir kumaştır, den-
ebilir; baştan sona sürekli bir arayışı, sonu gelmez 
çabaları yansıtan bir kanaviçedir; insanı arayışın 
serüvenidir.

Yeraltı dünyasını soruşturmaya 
başlayan Batman, Catwoman (Kedi 
Kadın) olarak da bilinen Selina 
Kyle, Penguen olarak da bilinen 
Oswald Cobblepot, Carmine Fal-
cone ve Riddler (Bilmececi) olarak 
da bilinen Edward Nashton gibi 
karak terlerle karşılaşır. 

Asri Şehir Cezaevi mahkumlarının kaldığı 
küçük bir koğuşta, mahkumlar aralarındaki 
Yaşar Yaşamaz’ın hayatını oynamaya karar 
verirler. 

Hapishane müdürünün izni ile dışardan 
oyunu yönetmesi için yönetmen Metin 
Zakoğlu ile anlaşırlar....

Metin Zakoğlu mahkumlar arasından seçtiği 
kişilerle provaya başlar; fakat kadınlar 
koğuşundan özel izinle provaya katılan Ayşe 
rolünü oynayacak oyuncu ortalığı karıştırır, 
tüm mahkum oyuncular bu güzel kadın mah-
kuma aşık olup  onun için kavgaya tutuşunca 
cezaevi yönetimi oyuncu diye seçilen 

Maşa İle Koca Ayı ilk defa sergile-
necek olan muhteşem lisanslı sahne 
şovu ile Türkiye Turnesinde.
Heyecan dolu içeriği, eğlence-
li gösteri kadrosu ve interaktif 
diyaloglarıyla, dans müzik ve 
eğlenceyi bir araya getiren gösteri. 
Türkiye genelinde sevenleriyle bu-
luşuyor. Bugüne kadar milyonlarca 
hayranı ile buluşan Dünyaca ünlü 
Maşa ile Koca Ayı’nın muhteşem 
sahne şovunu sen de kaçırma!

05 Mart Cumartesi
13:00-14:00

Samsun Büyükşehir
Belediyesi Atakum Sanat Merkezi
Bilet: 48 TL

Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Robert Pattin-

son, Paul Dano, Colin Farrell, 
Andy Serkis, Zoë Kravitz
Tür: Aksiyon
Sinemalar: Cinemaximum(Piazza 
ve Yeşilyurt), Citymall Cinegold,
Çarşamba Cinemas

“Zorba”
Yazar: Nikos
Kazancakis
Yayınevi: Can
Yayınları

mahkumları tek tek hücrelere 
kapatır, oyun tarihi ve saati 
gelmiş çatmıştır ve Metin 
Zakoğlu’nun aklına şaheser 
bir fikir gelir. 
Yaşar Yaşamaz’ı kendisi 
oynayacak, diğer tüm rolleri 
ise Ayşe rolü için getirilen 
oyuncu ve seyircilerle birlikte 
oynayacaktır.
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