
SAMSUN’DA
BU HAFTA

8-15 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: Tarik 
Saleh 
Oyuncular: Gillian 
Jacobs, Chris Pine, 
Sander Thomas 
Tür: Aksiyon
Sinemalar: Cinema-
ximum (Piazza)

Kitap
Köşesi

İnsan Geleceğini
Nasıl Kurar?

Yazar: İlber Ortaylı
Yayınevi: Kronik Kitap

Kendini İfşa Etmenin Yolları

Kendi kendinin mimarı olma ve hayata 
atılma… Yetenek, keşif, merak, potansiyel, 
heves, ayakta kalma güdüsü… Öğrenmenin, 
çalışmanın, düşünmenin yolları ve yöntem-
leri… 

Çalışacağız, okuyacağız, göreceğiz, planlaya-
cağız, kendimize bir hayat kuracağız, tamam 
ama bunu hangi ölçüye göre yapacağız? 

Şerbet 
Hanımın Deli 
Aşıkları

Dil Yurdu 

Güzelliği dillere destan Şerbet Hanım 
kavuşamadığı aşkını kalbinde yaşatır. 
Aşka kapalı hayatında memleketin dört 
bir yanından talipleri ile yaşadığı renkli 
mücadeleyi müzikal bir dille anlatan 
oyun 1900’lü yılların İstanbul’unda o 
dönemin naif duygularını yansıtmak-
tadır. 

Kuyunun Dibindeki Taş . Nazım Hikme-
tin   Talihsiz Yusuf Şiirinden yola çıkar-
ak hazırlanan, bir “insan olma” ve “yol-
culuk hikayesi” . Bağımsız bir uyarlama, 
müzikleri, animasyonları, tasarımları ile  
yeni ve özgün bir eser . Nazım Ustaya 
120. Doğum Günü armağanı. 

12 Nisan Salı 20:30 
Samsun DT AKM Büyük Salon
7 TL / 10 TL / 12 TL / 18 TL

15 Nisan Pazar 20:30 
Düşevi Sahne
50 TL

Bilet

Bilet

Bilet

Bilet

Kirpi Sonic 2 
Vizyona Giriyor

Komplo

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. Sonic, Green 
Hills’e yerleştikten sonra gerçek bir 
kahraman olmak için gereken özel-
liklere sahip olduğunu kanıtlamak için 
sabırsızlanır. Dr. Robotnik, bu kez yeni 
ortağı Knuckles ile birlikte medeni-
yetleri yok etme gücüne sahip olan bir 
zümrüdün arayışıyla geri döndüğünde 
sınavı başlar. Sonic, yardımcısı Tails’le 
ekip olur ve birlikte zümrüdü yanlış 
ellere düşmeden bulmak üzere dünya 
çapında bir yolculuğa çıkarlar.

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 kom-
plonun içinde bulur 
ve hayatta kalmak 
için savaşır. 



nerede
ne var
kültür

Transformers 
ve T-Rex 

Mahşer-i Cümbüş

Saraydan Kız
Kaçırma

Transformers ve T-Rex Zaman Yolcu-
luğunda, izleyicisiyle buluşuyor.
Teknolojiye olan bağımlılığı, ailelerin 
ve çevrenin bu durum sebebiyle 
doğan iletişimsizliğini anlatan oyunu-
muz zaman makinesi aracılığıyla 
geçmiş ile gelecek arasında bağ 
kurarak teknoloji bağımlılığını ve 
iletişimsizliği konu edinmektedir.

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

11 Nisan Perşembe 20:00
Aydın Gün Salonu 
35 TL / 70 TL

10 Nisan Pazar / 11 Nisan Pazartesi 
15:00
Çarşamba Cemil Şensoy 
Kültür Merkezi (10 Nisan)
Canik Kültür Merkezi (11 Nisan) 
34 TL

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

Bilet

Bilet

Bilet

Arı Maya Meyveler Ülkesinde, 
çocuklarla buluşuyor. Arı maya ve 
arkadaşı Bii, öğretmenin verdiği 
meyvelerle ilgi ödevi araştırmak için 
buluşacaklardır. Ancak Bii buluşma 
saatini kaçırarak geç kalmıştır. Hiç 
meyve arkadaşı olmayan Kurabi-
ye, arkadaşını bekleyen Arı Mayayı 
görmüştür. Kurabiye kendisinin Bii 
olduğunu ve ödev için bu kostümü 
giydiğini söyleyerek Arı Maya ile 
birlikte Meyveler Ülkesi Macerası-
na başlar. Bu sırada geç kalan Bii 
arkadaşı Arı Mayayı görür ve hemen 
yanına gider. Bu durum karşısında 
Arı Maya ve diğer meyvelerin aklı 
karışmıştır. Arı maya Biinin çok güzel 
dans ettiğini bilir ve gerçek arkadaşını 
bulmak için dans yarışması düzenle-
meyi teklif eder. 

Öğretirken eğlendiren Arı Maya ve 
Bii’nin mace ralarla dolu bu yol-
culuğunda onları yalnız bırakmak 
istemiyor ve bu macerayı çocukları-
nızla eğlenerek izlemek istiyorsanız 
oyunumuza davetlisiniz!

Özge Altıntaş Özcan Şefliğinde 
dinleyenlerle buluşuyor.

2 perdelik opera.

Metin Zakoğlu yazıp, yönettiği 
ve oynadığı Yaşar Ne Yaşar Ne 
Yaşamaz oyunu ile karşınızda... 
Asri Şehir Cezaevi mahkumlarının 
kaldığı küçük bir koğuşta, mahkumlar 
aralarındaki Yaşar Yaşamaz’ın hayatını 
oynamaya karar verirler. Hapishane 
müdürünün izni ile dışardan oyunu yö-
netmesi için yönetmen Metin Zakoğlu 
ile anlaşırlar. Metin Zakoğlu mahkum-
lar arasından seçtiği kişilerle provaya 
başlar, fakat kadınlar koğuşundan özel 
izinle provaya katılan Ayşe rolünü 
oynayacak oyuncu ortalığı karıştırır, 
tüm mahkum oyuncular bu güzel 
kadın mahkuma aşık olup  onun için 
kavgaya tutuşunca Cezaevi yönetimi 
oyuncu diye seçilen mahkumları tek 
tek hücrelere kapatır, oyun tarihi ve 
saati gelmiş çatmıştır ve Metin Zakoğ-
lu’nun aklına şaheser bir fikir gelir, 
Yaşar yaşamaz’ı kendisi tek başına 
oynayacak bütün diğer rolleri de üs-
telik 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.

Arı Maya 

Verismo
Gala Gecesi

Aşkın Yolu 
“Yunus Emre”

Yaşar Ne Yaşar
Ne Yaşamaz

10-11 Nisan Pazar 13:30 
Çarşamba Cemil Şensoy 
Kültür Merkezi (10 Nisan)
Canik Kültür Merkezi (11 Nisan) 
34 TL

17 Nisan Pazar 20:30 
Canik Kültür Merkezi 
Tam 113 TL / Öğrenci 83 TL

09 Nisan Salı 20:30 
Aydın Gün Salonu
35 TL / 70 TL

15  Nisan Cuma 20:30 
Aydın Gün Salonu AKM 
(Büyük Salon) 
Tam 30 TL / Öğrenci 20 TL

Bilet

Bilet

Bilet

Bilet

Bu durumdan hoşnut olmayan ve 
teknoloji bağımlılığından kurtulmak 
isteyen ana karakter Haşim’in zaman 
makinesi ile geçmiş ve geleceğe 
giderken yaşadığı maceralar konu 
edilerek oyunumuz bu çerçeve 
etrafında gelişmektedir. Eğer siz de 
Haşim’i maceralarla dolu bu yolcu-
luğunda yalnız bırakmak istemiyor ve 
bu macerayı çocuklarınızla eğlenerek 
izlemek istiyorsanız “Transformers 
ve T-Rex Zaman Yolculuğunda” 
oyunumuza davetlisiniz!



sine
hafta

kültür
Eyfel ve Aşk

Pixar’dan Kırmızı

Eiffel filmi 1880’li yılların Paris’inde 
geçiyor. Fransa Hükümeti, Amerika 
için Özgürlük Heykeli’ni tasarlayan 
mimar Gustave Eiffel’den kendileri 
için de bir anıt yapmasını ister. Başta 
çok da istekli olmayan Eiffel, kavu-
şamadığı hayatının aşkı Adrianne ile 
yıllar sonra karşılaştığında birden 
fikrini değiştirir ve seneler önce unut-
maya çalıştığı aşkından aldığı ilhamla 
“A” harfi şeklinde bir kule tasarlar. 

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: Martin Bourboulon 
Oyuncular: Emma Mackey, Romain 
Duris, Pierre Deladonchamps
Tür: Biyografi
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza)

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

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

Bilet

Bilet

Bilet

Pixar’dan 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)

Bilet

Vampir Hikayesi

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
Bilet

Bir Çocuk
Filmi: Doru
Doru Macera Ormanı filminde 
Alaca, ormanda kamp yapmakta olan 
bir hayvan sirkinin eline düşer. Sirkin 
sahibi Kinyas, onun sayesinde kaza-
nacağı paraları hayal etmektedir. Doru 
ve diğer sürü üyeleri, Alaca’yı o sirk-
ten bir an önce kurtarmalılardır. Fakat 
bu iş hiç de kolay görünmemektedir.

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

Bilet

The Batman

Kanıtlar ve failin planlarının ölçeği 
netleşirken, Batman yeni ilişiler kur-
malı, suçlunun maskesini düşürmeli ve 
Gotham Şehri’ni uzun süredir rahatsız 
eden, gücün ve yolsuzluğun kötüye 
kullanılmasına adalet getirmelidir.

Yönetmen: Matt Reeves 
Oyuncular: Robert Pattinson, Paul 
Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, 
Zoë Kravitz
Tür: Aksiyon
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza 
ve Yeşilyurt)



kültür

Bilet

Bilet

Düşler Fabrikası

Her Şey Her Yerde 
Aynı Anda

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

Kocasıyla yıllar önce Çin’den 
Amerika’ya göç edip yeni bir hayata 
başlayan Evelyn, yaşayabileceği 
alternatif hayatlarla bağlantılı diğer 
evrenleri keşfederek, tek başına tüm 
evrenleri kurtarması gereken çılgın bir 
maceraya sürüklenir.

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

Yönetmen: Daniel Scheinert, Dan 
Kwan 
Oyuncular: Ke Huy Quan, Steph-
anie Hsu, Michelle Yeoh
Tür: Aksiyon
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza)

Bilet

Bilet

Bilet

Kendinden Kaçak

Son Parti

Mahluk

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

İkiz kardeşler Katre ve Birsu, Şehnaz 
Lisesi 12. sınıfta okurlar. Birsu okulun 
popüler kızı, Katre ise ailenin asi 
çocuğudur. Dönem sonu gelmiş ve 
bir Şehnaz Lisesi geleneği haline 
gelmiş Egemen’in doğum günü partisi 
kutlanacaktır. Ancak o yıl mezun ol-
acaklar ve bu sınavlardan önce son kez 
bir araya gelecekleri özel bir akşam 
olacaktır.

Kan davası yüzünden ailesini kay-
beden ve köyde tek başına yaşayan 
Kerim, köy halkı tarafından sevilen 
bir gençtir. Gönlünü kan davalı olduğu 
ailenin kızı Seher’e kaptırmıştır. Bu 
birlikteliğe karşı çıkan Seher’in annesi 
gerekirse kızını bile öldürmeyi göze 
almıştır.

Yönetmen: Levent Türkan 
Oyuncular: Bilal Hancı, Fatih Yasin, 
Atakan Özyurt
Tür: Komedi
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza),
Citymall Cinegold, Bafra Kristal, 
Çarşamba Cinemas

Yönetmen: Levent Türkan 
Oyuncular: Bilal Hancı, Fatih Yasin, 
Atakan Özyurt
Tür: Komedi
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza), 
Bafra Kristal

Yönetmen: Ozan Ceylan 
Oyuncular: Burak Küçük, Mustafa 
Kavalcı, Ogan Şenyolcu
Tür: Korku
Sinemalar: Citymall Cinegold, 
Bafra Kristal, Çarşamba Cinemas

Pixar’dan Kırmızı

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

Bilet

Bir Dilek Tut

Flaşbellek

Şeytanın Kitabı

Yaşadıkları yerde çok güzel ve mutlu 
bir hayatı olan Kaan bir gün ailesinin 
İstanbul’a taşınacağını öğrenir. Bu 
haber onu üzer. Arkadaşlarını ve çok 
sevdiği kürek takımını bırakmak iste-
mez. Bir şey yapıp bu yolculuğu dur-
durmalıdır. Sonunda çareyi teyzesinin 
hediye ettiği kitapta bulur. “Bir dilek 
tut” isimli kitap sayesinde nasıl dilek 
tutacağını, saflığın ve iyi kalpliliğin 
tılsımını keşfeder.

Ahmet Suriye’de Esad rejiminin 
bir askeridir. Rejim tarafından 
öldürülen muhaliflerin cesetlerinin 
yok edilmeden önce fotoğraflandığı 
ve kayıtlarının dosyalandığı gizli bir 
askeri merkezde fotoğrafçı olarak 
çalışmaktadır. Vicdan azabı duyar 
ve şahit olduklarını duyurmak için 
harekete geçer. 

Tamer 12 yıllık eşi Yeşim ve 10 
yaşındaki kızları Defne ile mutlu 
bir hayat sürdürmektedir. Her yaz 
yaptıkları gibi yazlıklarına tatile 
gelirler fakat bu yaz diğer yazlara 
benzemeyecektir.

Yönetmen: Meta Akkuş 
Oyuncular: Vildan Atasever, Altan 
Erkekli, Ihsan Berk Aydın
Tür: Aile 
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza),
Citymall Cinegold

Yönetmen: Derviş Zaim 
Oyuncular: Saleh Bakri, Ali Süley-
man, Husam Chadat
Tür: Dram
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza)

Yönetmen: Okan Ege Ergüven 
Oyuncular: Cemre Özgül, Rüya 
Yürüten, Engin Yüksel, 
Tür: Korku
Sinemalar: Cinemaximum (Piazza)

Bilet

Bilet

Bilet



spor

Play-Off İçin 

Büyükşehir’in

Galibiyet Şart

Hedefi 3 Puan

Samsunspor’un 
Rakibi Kocaeli

Yılport Samsunspor, play-off potası için pazar günü deplasmanda Manisa Futbol 
Kulübü ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. 

Saat 13.30’da oynanacak karşılaşmada Kırmızı-Beyazlı ekibin hedefi mutlak 
galibiyet. Geçtiğimiz haftayı Bandırma yenilgisi ile tamamlayan Samsunspor, 
evine güzel bir sonuçla dönmek istiyor. 

Karadeniz ekibi ilk devrede Samsun’da oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanmıştı. 
Müsabaka TRT Spor ekranlarından da naklen yayınlanacak.

Samsunspor Basketbol, 26. hafta 
müsabakasında Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Kağıtspor ile deplas-
manda karşı karşıya gelecek. 

Pazar günü Kocaeli Atatürk Spor 
Salonu’nda oynanacak karşılaş-
ma saat 15.45’te başlayacak. 
Kırmızı-Beyazlılar, bu maçı 
kazanıp ligde üst sıralarda yerini 
korumak istiyor. arından da naklen 
yayınlanacak.

Samsun Süper Amatör Lig 
2. devre play-off müsaba-
kasının son maçında Samsun 
Büyükşehir Belediyespor, 
Yolspor ile karşı karşıya 
gelecek.

Canik Millet Bahçesi suni çim 
sahada pazar günü oynanacak 
karşılaşma saat 16.30’da 
başlayacak. 

Mavi-Beyazlı ekip bu maçı 
kazanıp ligi mutlu sonla 
tamamlamak istiyor.



Sunay Akın’ın 
Sesiyle

Oyuncak Hikayelerini
Dinleyin


