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FERHANGİ ŞEYLER
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi 
Şeyler ile SGKM sahnesinde! 7 Mart 1987’den 
beri aralıksız sahnelediği gösteri, “gündelik 
herhangi olayların” Ferhanca bir mizah 
penceresinden değerlendirilmesidir. Ferhan 
Şensoy politik, sosyal, ekonomik gündemi 
ince bir mizahla sunuyor.  

FERHANGİ ŞEYLER
Ferhan Şensoy performs his solo play Ferhangi 
Şeyler on the SGKM stage! Şensoy has been 
staging the play non-stop since 7 March 1987, 
commenting on the minutiae of daily life through 
his idiosyncratic perspective of comedy and 
presenting the political, social and economic 
events of the day through fine humor. 

Ücretli
Ticketed event 
tixbox.com.tr

@SGKM
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PER 12.30
THU 12:30 PM

BİR NEFESLE ÜÇ YAY - VİYANA 
KLASİKLERİ ODA MÜZİĞİ DİNLETİSİ  
Müzik tarihinin en büyük dehalarından biri olan 
Mozart’ın yanı sıra klasik dönemin ünlü 
Avusturyalı bestecisi Haydn ve bestelerindeki 
inanılmaz melodi zenginliğiyle dinleyiciyi 
kucaklayan Viyanalı besteci Schubert’in 
yapıtlarına yer verilen konserde Borusan 
Quartet sanatçılarından Esen Kıvrak (keman), 
Efdal Altun (viyola), Çağ Erçağ (çello), Marsyas 
Quartet sanatçısı Anıl Acun Kıvrak (flüt) ile bir 
araya geliyor. Sanatçılar bu programla oda 
müziğinin değişik tınılarını birleştiriyor. 

THREE STRINGS AND A WIND - 
VIENNESE CLASSICS CHAMBER 
MUSIC CONCERT 
Borusan Quartet performers Esen Kıvrak 
(violin), Efdal Altun (viola), Çağ Erçağ (cello) 
come together with Marsyas Quartet performer 
Anıl Acun Kıvrak (flute) to perform compositions 
by Mozart, Haydn, and Schubert. The artists 
will be bringing together various timbres of 
chamber music in this program.

Ücretsiz
Free of charge 

Kütüphane Atrium Alanı
Library Atrium

Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!
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Ücretsiz
Free of charge 

Davetiyeli
Invitation only

@SGKM

BOĞAZİÇİ CAZ KOROSU 
Uluslararası başarılarıyla Türkiye’yi tüm 
dünyada gururla temsil eden ve hem özgün 
bakış açısı hem de toplumsal olaylara 
duyarlılığı ile ülkemizde adını sık sık duyuran 
“Dünya Şampiyonu” koro SGKM sahnesinde! 
ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Çin, Fransa, İtalya, İsviçre ve Macaristan gibi 
ülkelerde sayısız performans sergilemiş ve 
toplam 20 madalya sahibi Boğaziçi Caz Korosu, 
şu an yaklaşık 35 kişilik kadrosuyla çalışmalarına 
devam ediyor. Geniş repertuvarları çağdaş 
müzikten caza ve çok sesli türkü düzenlemelerine 
kadar uzanan bu eşsiz koroyu kaçırmayın!

BOĞAZİÇİ JAZZ CHOIR 
Renowned both for the success it has attained 
representing Turkey around the world, and for 
its original outlook on music and social issues 
in Turkey, the “World Champion” Boğaziçi Jazz 
Choir opens its performance season on the 
SGKM stage! Having performed numerous 
concerts worldwide, the Boğaziçi Jazz Choir 
has been awarded a total of 20 medals, and 
continues to perform with 35 singers. The 
chorus prepares for a range of international 
festival performances with a broad repertoire.

Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!

SAL 20.30
TUE 8:30 PM
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PER 12.30
THU 12:30 PM

Ücretsiz
Free of charge 

@Kurucular Salonu
@Founders’ Hall

SOLO PİYANO VE ARYALARLA 
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ 
Tanınmış besteci ve piyanist Dr. Aydın Karlıbel 
ile soprano Özgecan Gençer’in şan ve piyano 
resitali Atatürk'ü Anma Konseri programında 
Perşembe Klasiği etkinlikleri kapsamında 
dinleyiciyle buluşuyor. Program kapsamında 
Heyer, Meyer, Suppe, Dussek, Cramer, Cemal 
Reşit Rey gibi bestecilerinin eserleri 
seslendirilecek, klasik müziğe halk türkülerinin 
ezgileri eşlik edecek. 

10 NOVEMBER ATATÜRK MEMORIAL 
CONCERT SOLO PIANO AND ARIAS 
Performed by renowned composer and pianist 
Aydın Karlıbel of the Istanbul State Opera and 
Ballet, the concert will feature arrangements of 
Atatürk’s favorite traditional folk songs, original 
compositions, rare and newly discovered Turkish 
Anthems and a selection of opera arias that were 
among Atatürk’s favorites. The program includes 
works by Bach-Liszt, Cramer, Dussek, Suppe, 
Heyer, and Karlıbel.

Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!
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Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi 
Şeyler ile SGKM sahnesinde! 7 Mart 1987’den 
beri aralıksız sahnelediği gösteri, “gündelik 
herhangi olayların” Ferhanca bir mizah 
penceresinden değerlendirilmesidir. Ferhan 
Şensoy politik, sosyal, ekonomik gündemi 
ince bir mizahla sunuyor.  

FERHANGİ ŞEYLER
Ferhan Şensoy performs his solo play Ferhangi 
Şeyler on the SGKM stage! Şensoy has been 
staging the play non-stop since 7 March 1987, 
commenting on the minutiae of daily life through 
his idiosyncratic perspective of comedy and 
presenting the political, social and economic 
events of the day through fine humor. 

JUDITH İLE MASAL YOLUNDA
En son ne zaman masal dinlediniz? Hani 
eskiden toplanıyorduk ateşin etrafında; söz, 
müzik, masal, tılsımlı bir an paylaşmak için… 
Peki, bu karmaşık şehrin ortasında bir masal 
zamanı olur mu? Yolcu kalmasın, biz gidiyoruz, 
masalların peşinden yola çıkıyoruz. Judith bizi 
masal ve müziğin birleştiği noktada özel bir 
yolculuğa davet ediyor. 

A STROLL IN STORY LAND 
WITH JUDITH
When was the last time you listened to a 
storyteller? People used to gather around the 
fire to share a magical moment filled with music 
and tales... Can we still find time for stories 
amidst the chaos of the city? Judith will be taking 
us on a special journey chasing fairy tales. 
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ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

Ücretsiz
Free of charge 

Davetiyeli
Invitation only

@SGKM



MARSYAS FLUTE QUARTET
Türkiye’nin ilk flüt dörtlüsü Marsyas Quartet, 
barok dönemden günümüze uzanan geniş bir 
repertuvara sahip olup birçok eserin Türkiye’de 
ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. Perşembe 
Klasiği’ne özel hazırlanan program kapsamında 
F. Mendelssohn, G. Bizet ve I. Albenez’in 
eserleri yer alıyor. 

MARSYAS FLUTE QUARTET
Turkey’s first flute quartet, the Marsyas 
Quartet has a broad repertoire ranging from 
the Baroque to contemporary music, and has 
premiered many compositions in Turkey. The 
Quartet’s special program for Thursday Classic 
features compositions by F. Mendelssohn, 
G. Bizet and I. Albenez.
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PER 12.30
THU 12:30 PM

Ücretsiz
Free of charge 

Kütüphane Atrium Alanı
Library Atrium 

Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!
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Ücretsiz
Free of charge 

Davetiyeli
Invitation only

@SGKM

DİYALOG #4/ TORK DANS 
“Diyalog Projesi” bir yolculuk hikâyesidir. Tan ve 
Sernaz’ın yaşadıkları deneyimler, bedenlerinin 
içindeki eski hikâyeler, karşılaştıkları insanlar, 
hayvanlar, bitkiler ve her şey bu içsel yolculukta 
onlara rehberlik eder. Diyalog, farklı zamanlarda, 
farklı mekânlarda, farklı sanatçılar ile yeni 
projelerin üretimine açık bir çalışma. Sanatçıların, 
Diyalog serisinin çıkış sürecini içeren “Diyalog - 
Bir Koreografi Üzerine” adlı kitabı yakın 
zamanda yayımlandı. Nu Park müzik grubundan 
tanıdığımız Oğuz ve Nilüfer ise doğaçlama 
destekli elektro- akustik müzik çalışmaları ve 
“soundscape” araştırmaları gerçekleştiriyorlar. 
Sesin türlü katmanlarında “ses”e doğru 
yolculuk yapmayı amaçlayan ikili, müzikleriyle 
katılımcıyı meditatif, oyunculuk ve duyusal 
boyutları beraber deneyimlemeye davet ediyor. 

DIALOG #4/ TORK DANS
The Dialog Project is the story of a journey. 
The experiences of Tan and Sernaz, the ancient 
stories in their bodies, the people, animals, 
plants and things they encounter, guide them in 
this spiritual journey. The Dialog is open to the 
creation of new projects by different artists, in 
various locations and times. Oğuz and Nilüfer 
of the band Nu Park are experienced perform-
ers of improvised electroacoustic music and 
soundscapes. The duo invites participants to 
experience the meditative, playful and sensory 
dimensions simultaneously with their music.

23
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Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!



PER 12.30
THU 12:30 PM

Ücretsiz
Free of charge 

@Kurucular Salonu
@Founders’ Hall

BAROKTAN GÜNÜMÜZE FLÜT VE 
PİYANONUN DANSI
Perşembe Klasiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda flüt ve, 
oda müziği dersleri veren, ve ustalık sınıfları 
düzenleyen Nihan Atalay’la “Flütün Yolcuğu”na 
eşlik ediyor. Atalay birçok uluslararası barok 
müzik topluluklarında yer aldı. 2012 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde National Flute 
Association’uın düzenlemiş olduğu barok flüt 
yarışmasında birincilik ve jüri özel ödülüne 
layık görüldü. 

THE DANCE OF FLUTE AND PIANO, 
FROM THE BAROQUE TO THE 
CONTEMPORARY
The Thursday Classic program presents the 
“Journey of the Flute” with Nihan Atalay, who 
teaches flute and chamber music and lectures 
in master classes at the Mimar Sinan Fine Arts 
University State Conservatory. Atalay has 
participated in various international baroque 
music ensembles, and received the First Prize 
and Jury Special Prize in the United States 
National Flute Association’s. 
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Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!



Ücretsiz
Free of charge 

@SGKM
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THU 7:30 PM

BURHAN ÖÇAL & 
ISTANBUL ORIENTAL ENSEMBLE
Sevgi Gönül Kültür Merkezi sahnesi dünyaca 
ünlü Türk perküsyon sanatçısı ve oyuncu 
Burhan Öçal’ı ve Istanbul Oriental Ensemble’ı 
ağırlıyor. 1991 yılında multi-enstrumanist 
Burhan Öçal tarafından Türkiye’de kurulan 
İstanbul Oriental Ensemble, Türk ve Balkan 
müziğinin, kendilerine has özelliklerini 
koruyarak bir araya getirmeyi amaçlayan bir 
proje. İstanbul Oriental Ensemble melodileri, iki 
perküsyon ile beraber klarnet, kanun, ud ve 
kemanın bir araya gelmesiyle zamanın akışını 
değiştirecek.  

BURHAN ÖÇAL & 
ISTANBUL ORIENTAL ENSEMBLE
The Sevgi Gönül Cultural Center is proud to 
host world renowned Turkish percussionist and 
actor Burhan Öçal with the Istanbul Oriental 
Ensemble. Established in Turkey by 
multiinstrumentalist Burhan Öçal in 1991, the 
Istanbul Oriental Ensemble aims to fuse the 
unique features of Turkish and Balkan Music. 
The Ensemble’s melodies will change the flow 
of time with two percussionists accompanied 
by two percussionists. 
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BLURB - IMPROVISERS’ CHOIR / UK
Sloganı “karışımı karıştırmak” olan Improvisers’ 
Choir’ın bu özelliği çalışmalarının her yönüne 
yansıyor. Koronun sanatsal direktörü Jenni 
Roditi geniş bir yelpazeye yayılan vokal stillerinde 
profesyonel performanslar sergileyen bir grup 
sanatçıyı bir araya getirdi. Koro bu farklı, 
birbirine karışmayan seslerden büyük haz alıyor 
ve vokallerin eşitsizliğinde gerilim ve rezonans 
noktaları arıyor. Müzikal işlevleri tanımlayan 
işaretler kullanan Roditi, her şarkıcının alacağı 
rolü performansın içinde tanımlıyor. Müziğin 
icra edildiği ana kadar koro tarafından 
bilinmediği projede her icracıya performansın 
içinde kendi fikirlerini üretme fırsatı sunuluyor. 
Koro böylelikle sadece seslerin değil, rollerin de 
“karışımını karıştırıyor”. 

BLURB - IMPROVISERS’ CHOIR / UK
Their strap line is 'bend the blend' and this is 
reflected in every aspect of their work. Artistic 
Director Jenni Roditi has brought together an 
exciting group of singers who perform 
professionally in a diverse range of vocal 
styles. Using conducted signals that define 
musical function Jenni directs the role each 
singer through the performance. The music is 
always unknown to the choir and is entirely 
improvised according Jenni’s direction.The 
project rebalances the roles of composer and 
performer away from a classical notion and gives 
the conductor/composer opportunities to sing 
herself, Don’t miss this unique experience where 
the choir bend the blend of roles, as well as 
sounds!

Ücretsiz
Free of charge 

@MAVA TV Stüdyosu
@MAVA TV Studio
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Ücretli
Ticketed event 
tixbox.com.tr

Türkçe
In Turkish

@SGKM

KÖPEKLERİN İSYAN GÜNÜ
Nişantaşı’nda, batılılaşma ideali içinde 
yetişmiş yaşlı bir burjuva kadını, o sabah 
bakıcısı tarafından ölü bulunur. Yegâne 
Hanım’ın kızı Suzan’ın güvenlikli ve steril orta 
sınıf evi olanlardan habersiz, düzenini koruma 
takıntısı içinde gittikçe çarpıklaşmaktadır. Ölü 
kadının etrafında bir kehanet yükselmektedir, 
semtteki köpekler huzursuzdur. Kehaneti 
fısıldayan ise semt sakinlerinin köpeklerini 
gezdiren, içinde bulunduğu koşullara öfkeli bir 
gençtir. Nişantaşı’nda yaşlı kadının bakıcısını 
takip eden köpekler, genç kadın ile köpek 
gezdiricisinin yollarını kesiştirirler. 

*São Luiz Teatro Municipal & İstanbul Tiyatro 
Festivali ortak yapımı 

THE REBELLION DAY OF DOGS
An old woman, raised in a bourgeois family in 
Nişantaşı with Western ideals, is found dead by 
her caregiver in the morning. There is a strange 
omen around this dead woman, and the dogs of 
the neighbourhood are restless. One who 
whispers this prophecy is a young man who walks 
the neighbourhood dogs, a man angry at how 
his life is turning out. As the dogs follow the old 
woman’s caregiver from Nişantaşı, the paths of 
the young woman and the dog walker cross.
 
* Co-Produced by São Luiz Teatro Municipal 
and Istanbul Theatre Festival 



22
ARALIK
DEC

PER 19.30
THU 7:30 PM

Ücretsiz
Free of charge 
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AYHAN SİCİMOĞLU &
LATIN ALL STARS
Sanatçı Ayhan Sicimoğlu, gezi ve kültür 
programları ile tanınıyor. Müzisyen, gezgin, 
radyocu, TV programcısı Ayhan Sicimoğlu; 
son dönemlerde TV’de “Ayhan Sicimoğlu ile 
Renkler” adlı gezi ve kültür programını, 
Digitürk’te “Gastronomi Maceraları” ve İZTV’de 
“Limonata” programlarını hazırlayıp sunuyor. 
Joy FM’de “Latin Lover” radyo programını 
hazırlayan ve kurucusu olduğu “Latin All Stars” 
grubu ile performanslar sergilemeye devam 
eden Ayhan Sicimoğlu’yla Latin müziğinin tadını 
çıkarmaya hazır olun!   

AYHAN SİCİMOĞLU &
LATIN ALL STARS
Artist Ayhan Sicimoğlu is known for his travel 
and culture programs. Musician, traveller, radio 
and TV programmer Sicimoğlu has been 
preparing and presenting the travel and culture 
program “Ayhan Sicimoğlu ile Renkler”, 
“Gastronomi Maceraları” on Digiturk and 
“Limonata” on İZ TV. Sicimoğlu also directs the 
“Latin Lover” radio program on Joy FM and 
continues to perform with his band “Latin All 
Starts”. Get ready to enjoy Latin music with 
Ayhan Sicimoğlu!
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SGKM.KU.EDU.TR
KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
RUMELİFENERİ YOLU 
34450  SARIYER-
İSTANBUL

          FOR THE EVENTS 
          MARKED, THERE 
WILL BE FREE SHUTTLES 
BETWEEN HACIOSMAN 
METRO-SGKM BEFORE 
AND AFTER THE EVENT. 
IN ORDER TO USE FREE 
SHUTTLES, E-MAIL TO 
SGKM@KU.EDU.TR WITH 
YOUR GSM NUMBER.

          İŞARETLİ 
          ETKİNLİKLERDE,   
SGKM-HACIOSMAN METRO 
ARASI GELİŞ-GİDİŞ 
ÜCRETSİZ SERVİSLERDEN 
YARARLANMAK İÇİN, 
SGKM@KU.EDU.TR 
ADRESİNE E-POSTA ATINIZ.

DAVETİYELER VE ÜCRETLİ 
ETKİNLİKLERİN BİLET 
BİLGİLERİ ETKİNLİKTEN 
2 GÜN ÖNCE 
WWW.TIXBOX.COM.TR 
WEB SİTESİNDEN
DUYURULACAKTIR.

INVITATIONS AND TICKETS 
CAN BE FOUND AT 
WWW.TIXBOX.COM.TR TWO 
DAYS BEFORE THE EVENT. 

PERŞEMBE KLASİĞİ
THURSDAY CLASSICS03-24
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