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ELİF
CAGLAR

Elif Çağlar, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Müzik Bölümünde, caz 

kompozisyonu eğitimi aldı.
New York, Queens College 

bünyesindeki “The Aaron Copland 
School of Music”ten ödülle mezun 

olan ilk Türk oldu. “M-U-S-I-C” 
isimli albümü, Türkiye müzik 

tarihinde bir kadın caz vokalistinin 
tüm söz, müzik ve aranjmanlarını 

yazdığı, ilk İngilizce albümdür. 
Dünyaca ünlü caz müzisyenleri 

Aaron Parks, Harish Raghavan ve 
Eric Harland’ın da yer aldıkları 

albümü “Misfit”, Mayıs 2015’te 
çıktı. Eylül 2020’de ilk solo vokal 

şarkısı “You Ask My Name” NU-DC 
records etiketiyle sevenleriyle 

buluştu. Koç Üniversitesi Kariyer 
Gelişim Merkezi iş birliğiyle 

FOW.Connect tarafından 
düzenlenen; sanatın, dijitalin ve 

yeteneğin buluşacağı Future Skills 
Fest kapsamında, SGKM'nin 

katkılarıyla caz müzisyeni ve 
besteci Elif Çağlar, sesini 

enstrüman olarak kullanıp sözler 
olmadan vokal katmanları ile 

spontane bir şekilde canlı yayında 
müzik tasarlayacak, festivalin resmi 

olarak açılışını gerçekleştirecek!

Elif Çağlar studied jazz composition 
at İstanbul Bilgi University 
Department of Music. She was the 
first Turkish student to graduate
with honors from the Aaron Copland 
School of Music at Queens College, 
New York. Her widely acclaimed 
album “M-U-S-I-C” was the first 
album to be written and arranged by
a woman jazz vocalist in Turkey. 
Çağlar’s latest album “Misfit”, 
featuring Aaron Parks, Harish 
Raghavan and Eric Harland,
was published in May 2015.
In September 2020, her first solo 
vocal song "You Ask My Name" was 
released on NU-DC records. 
Organized by FOW.Connect in 
cooperation with Koç University 
Career Development Center; within 
the scope of the Future Skills Fest 
where art, digital and talent will meet, 
jazz musician and composer Elif 
Çağlar will use her voice as
an instrument and design music 
spontaneously with vocal layers 
without lyrics, and will officially open 
the festival with the contributions
of SGKM!

16:00 / 4:00 PM
ev / home

SGKM
ETKİNLİKLERİ

Elif Çağlar, SGKM'nin 
katkılarıyla canlı
yayında olacak.
Elif Çağlar will be live
with the contributions
of SGKM.



NİLİPEK.
Nilipek., Boğaziçi Üniversitesi’nde 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü’nde okurken, Deniz Yıldız 

ve Ergin Tural ile birlikte kurdukları 
indie rock grubu Lemur’da bas gitar 

çaldı. Türkiye’ye döndüğü 2013 
yılından itibaren solo kariyerine 

başlayan ve kendi şarkılarına 
yoğunlaşan Nilipek., 2015 yılında 

ilk albümü “sabah”ı yayınladı. 
Ozan Tekin prodüktörlüğünde 

kaydettiği albüm, müzik 
yazarlarınca yılın en iyi albümleri 
arasında gösterildi. 2017 yılında, 
gitarda Can Aydınoğlu, tuşlularda 

Ozan Tekin, bas gitar ve synth 
bas’ta Umut Çetin ve davulda 

Berkay Küçükbaşlar’dan oluşan 
ekibiyle “bireysel şehir mitolojisi” 

olarak tanımladığı albümü 
“Döngü”yü kaydetti. Nisan 2018’de 

Gözleri Aşka Gülen yorumunu, 
Haziran 2018’de ise sözü ve müziği 

kendisine ait olan Beraber’i tekli 
olarak yayınladı. 2018 yılında 

ayrıca, Bursa SanatMahal’de verdiği 
akustik konserin kaydından oluşan 

“Havanın suyun muhabbeti” adlı 
akustik albümü dijital müzik 

platformlarında yerini aldı. 2019’un 
sonunda Caner Özyurtlu’nun 

yönettiği Biz Böyleyiz sinema filmi 
için müzikler besteledi. Nilipek.’in 

üçüncü stüdyo albümü olan 
Mektuplar, beşer şarkılık iki parttan 

oluşuyor. Mektuplar, açılış 
şarkısından itibaren dinleyicileri

bir yolculuğa çıkarıyor.

Nilipek. played bass for Lemur, the 
band she started with Deniz Yıldız and 
Ergin Tural while she studied at the 
Boğaziçi University Department of 
Psychological Counseling and 
Guidance. Starting her solo career and 
focusing on her own songs since 
returning to Turkey in 2013, Nilipek 
released her first album "Sabah" in 
2015. Produced by Ozan Tekin, the 
album was cited among the best 
albums of the year by music critics. In 
2017, she recorded the album 
"Döngü," which she defines as "a 
personal urban mythology," with
Can Aydınoğlu on guitar, Ozan Tekin 
on keyboard, Umut Çetin on bass 
guitar and synth bass and Berkay 
Küçükbaşlar on drums. She released 
her cover of "Gözleri Aşka Gülen" in 
April 2018, and "Beraber," an original 
song in June 2018 as singles. The 
album "Havanın Suyun Muhabbeti",
an acoustic recording of the concert 
Nilipek played in SanatMahal in Bursa, 
was also published in 2018 on
digital platforms. In late 2019,  
she composed music for the film 
"Biz Böyleyiz" directed by Caner 
Özyurtlu. "Mektuplar," Nilipek's 
third studio album, consists of two
 parts of five songs each, taking 
the listener ona journey starting 
with the opening song.

20:00 / 8:00 PM
ev / home

SALICAZ!

Nilipek, SGKM'nin 
Instagram hesabından 
canlı yayında olacak.
Nilipek will be live on 
SGKM's Instagram 
account.

Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi



Born in 1961 in İstanbul, Kerem Görsev 
started his music education at the 
İstanbul City Conservatory in 1967 and 
continued at the İstanbul State 
Conservatory in 1972. Görsev developed 
a passion for jazz in his conservatory 
years, and worked with such jazz 
musicians as Ed Howard, Rabin Kenyata, 
Doris Troy, Vinnie Night, LaVerne Butler, 
Allan Harris, Clifford Jarvis and Harvey 
Thompson in various jazz clubs until
his recording debut. Releasing "Hands 
and Lips," his debut album, in 1994, 
Görsev went on to release a total of 18 
albums to great acclaim in his career 
spanning more than 30 years. "Therapy," 
which he released in 2010, was 
nominated for a Grammy Award in 2011 
in the "Best Large Jazz Ensemble 
Album" category. Görsev has recorded 
albums in London's Abbey Road and the 
United Recording Corp. Studios in Los 
Angeles, with such world renowned 
orchestras as the London Philharmonic, 
the Los Angeles Strings, the Prague 
Philharmonic and the St. Petersburg 
Philharmonic. In the albums Warm 
Autumn and Meeting Point, which he 
recorded in 1998 and 2003 respectively, 
he worked with Russell Gunn, Steve 
Kirby, Alvester Garnett, Marcus 
Strickland, Eric Revis and JD Allen,
and played concerts in Turkey with the 
same artists.

1961 İstanbul doğumlu Kerem Görsev, 
müzik eğitimine 1967 yılında İstanbul 
Belediye Konservatuarı’nda başlayıp, 

1972 yılından sonra İstanbul Devlet 
Konservatuarı’nda devam etti. Caz 

tutkusu konservatuar yıllarında 
başlayan Kerem Görsev, ilk albümünün 

yayınlanmasına dek, çeşitli Jazz 
klüplerinde Ed Howard, Rabin Kenyata, 

Doris Troy, Vinnie Night, LaVerne 
Butler, Allan Harris, Clifford Jarvis, 

Harvey Thompson gibi jazz 
müzisyenleriyle çalıştı. 1994 yılında

ilk albümü “Hands and Lips”i 
yayınlayan sanatçı, 30 yılı aşkın müzik 

kariyerinde 18 albüm yayınlayarak 
büyük başarılara imza attı. 2010 

yılında yayınladığı ‘Therapy’ albümü,
2011 yılında “Büyük Caz Orkestraları” 

kategorisinde Grammy aday adayı 
oldu. Sanatçı dünden bugüne albüm 
kayıtlarını, London Abbey Road, L.A 

United Records gibi büyük müzik 
stüdyolarında, Londra Filarmoni,

Los Angeles Strings, Prag Filarmoni, 
St. Petersburg Filarmoni orkestraları 

gibi dünyaca ünlü orkestralarla birlikte 
tamamladı. 1998 ve 2003 yıllarında 

New York’da kaydettiği Warm Autumn 
ve Meeting Point albümlerinde Russell 

Gunn, Steve Kirby, Alvester Garnett, 
Marcus Strickland, Eric Revis ve

JD Allen ile birlikte çalıştı ve
aynı isimlerle Türkiye’de konserler 

gerçekleştirdi.

Kerem Görsev,
SGKM'nin Instagram
hesabından canlı 
yayında olacak.
Kerem Görsev
will be live on SGKM's
Instagram account.

Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi

20:00 / 8:00 PM
ev / home

10 KASIM
ÖZEL ETKİNLİGİ



Kalben played a concert with her 
guitar in Galata as part of the Global 
Home Concerts series in 2014, and the 
video from the concert featuring the 
song "Sadece" soon become one of 
the most watched videos. Winning an 
award for best new woman artist in 
2017, Kalben released her second 
album "Sonsuza Kadar" in 2018, which 
was followed by "Kalp Hanım" in March 
2020 on the Garaj Müzik label.
In 2018, she released the singles 
"Yaşamak Var Ya" and "Kuşlar," as well 
as "Geri Dönme," which she performed 
with Cem Adrian. In 2019, Kalben 
pleased her audience with an EP titled 
"Aşk Çeşmesi," and was awarded many 
prestigious awards including the DMC 
Awards Digital Sales Award, and the 
Elele Avon Women's Awards Singer of 
the Year Award. In 2019, she performed 
at the Anywhere The Wind Blows 
Festival, and toured the United States, 
playing in Washington, New York, San 
Francisco and Los Angeles. Kalben set 
to music the poem "Ben Uyurken Tut 
Beni" for a project by the poet 
Murathan Mungan. She also released a 
video which features concert footage of 
performances of the song "Avrupa Var, 
Amerika Var."

KALBEN
2014'te Global Ev Konserleri 

kapsamında Galata'da gitarıyla 
verdiği konserin yayınlanan 'Sadece' 

videosu kısa zamanda en çok izlenen 
videolar arasında yer aldı.

2017 yılında en iyi çıkış yapan kadın 
ödülüne layık görülen Kalben 

2018’de ikinci albümü
“Sonsuza Kadar”ın ardından

“Kalp Hanım” albümü Garaj Müzik 
etiketiyle Mart 2020’de tüm dijital 

müzik platformlarında yer aldı.
2018 yılında “Yaşamak Var Ya”,

“Kuşlar” ve Cem Adrian ile birlikte 
söylediği “Geri Dönme” teklilerini 

müzikseverlere sundu. 2019’da
“Aşk Çeşmesi” EP’si ile kendine has 

hayran kitlesini sevindiren Kalben, 
DMC Ödülleri Dijital Satış Ödülü, Elele 

Avon Kadın Ödülleri Yılın Şarkıcısı 
Ödülü gibi birbirinden değerli 

ödüllere layık görüldü. 2019’da 
ulusalararası “Anywhere The Wind 

Blows” festivaline katılmasının 
ardından Washington, Newyork,

San Francisco ve Los Angeles 
şehirlerinde Amerika Turnesi’ni 

gerçekleştirdi. Kalben,Murathan 
Mungan’ın 2 albümlük projesinde 

“Ben Uyurken Tut Beni” adlı şiirine 
beste yaparak pandemi sürecinde 

keyifli bir çalışma gerçekleştirdi. 
“Avrupa var, Amerika var” parçasını 

bugüne kadar gerçekleştirilen konser 
görüntülerinden meydana gelen 

AVAV klibini dinleyiciye sundu.

20:00 / 8:00 PM
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SALICAZ!

Kalben, SGKM'nin 
Instagram hesabından 
canlı yayında olacak.
Kalben will be live on 
SGKM's Instagram 
account.

Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi



FİLM
GÖSTERİMİ

KITOBOY
BALİNA AVCISI
WHALER BOY

Sinemada pek tanık olmadığımız
bir diyarı ve insanlarını

gözler önüne seren Balina Avcısı,
yönetmeni Philipp Yuryev’in sözleriyle 

“bir ilk aşk hikâyesi anlattığı için 
üzücü olması imkânsız”. 

Dünya prömiyerini yaptığı
Venedik Film Festivali’nin Venedik 

Günleri bölümünde büyük ödülü 
kazanan bu ilk film, Rusya ile Amerika 

arasındaki deniz sınırı olan
Bering Boğazı’nın Rusya tarafındaki 

küçük bir balıkçı kasabasında geçiyor.
Filme adını veren delikanlı Leşka, 

kasabanın diğer erkekleriyle birlikte 
internetten erotik webcam gösterileri 

izliyor, ama ekranda gördüğü,
binlerce kilometre ötedeki kızlardan 

birine âşık oluyor. Amatör oyuncuların 
tüm rolleri üstlenmesiyle gerçekçiliğe 

daha da çok yaklaşan bu ilk film, 
evrensel bir büyüme hikâyesi 

anlatırken dramla mizahı
dozunda birleştiriyor.

Yönetmen: Philipp Yuryev
Oyuncular: Vladimir Onokhov,

Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev, 
Nikolay Tatato, Arieh Worthalter, 

Maria Chuprinskaya

Depicting a land we are largely 
unfamiliar with in cinema and
its people, The Whaler Boy "cannot be 
a sad film, as it tells the story of
a first love," in the words of its director 
Philipp Yuryev. Winner of the Grand 
Prize in the Venice Days section of the 
Venice Film Festival, where it had its 
world premiere, this debut film is set in 
a small fishing town on the Russia side 
of the Bering Strait, which is the 
maritime border between America
and Russia. The young Leshka watches 
erotic webcam shows with the other 
men of the town, and falls in love
with one of the girls on the screen,
who lived thousands of kilometers 
away. With amateur actors taking on 
all the roles, this debut film comes 
particularly close to reality,
and promises a balance of drama
and humor as it tells a universal 
coming of age story.

Director: Philipp Yuryev
Cast: Vladimir Onokhov,
Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev,
Nikolay Tatato, Arieh Worthalter,
Maria Chuprinskaya

İKSV ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE!
İKSV INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
IS IN KOÇ UNIVERSITY!

2020 | 93’ | 18+

Rusya, Polonya, Belçika /
Russia, Poland, Belgium
Rusça, İngilizce / 
Russian, English
Türkçe altyazılı / 
Turkish subtitles
Renkli /
Color

2020 Venedik Günleri
Büyük Ödül
2020 Venice Days Grand Prize
2020 Pingyao Büyük Ödül
2020 Pingyao Film Festival
Grand Prize

Fragmanı izlemek için buraya 
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

21:00 / 9:00 PM
25 Kasım 21:01’e kadar geçerlidir
Valid until November 25, 9:01 PM

https://vimeo.com/455232295
https://www.eventbrite.com/e/129277401187


FİLM
GÖSTERİMİ

Bu belgesel bildiğiniz İtalyan mafyası 
hikâyelerine hiç benzemiyor! 1992’de 

Palermo’da mafyanın karıştığı
dehşet verici bombalı saldırı İtalya 
tarihine kara leke olarak geçmişti. 
Capaci ve Via D’Amelio katliamları 

olarak anılan bu olaylar, mafyaya 
savaş açan iki yargıcın ve pek çok 

polisin ölümüyle sonuçlanmıştı.
Bu olayların 25. yıldönümünde 

belgeselci Franco Maresco,
Sicilya fotoğraflarıyla ünlü efsanevi 

fotoğrafçı Letizia Battaglia ile beraber 
yola çıkıyor ve o zamandan bu yana 

mafya-devlet ilişkilerinde nelerin 
değişip nelerin değişmediğini 

sorguluyor. Belgesel, Sicilya tarihinde 
dolanırken keskin bir politik

hiciv rotası çizerek İtalya’yı dünü
ve bugünüyle anlamaya çalışıyor.

Yönetmen: Franco Maresco
Katılanlar: Letizia Battaglia,

Ciccio Mira, Matteo Mannino,
Cristian Miscel, Franco Zecchin

This documentary is nothing like
the Italian mafia stories you have 
heard before! The 1992 bombings
in Palermo that the mafia was involved 
in went down in history as a dark 
chapter. Referred to as the Capaci and 
Via D'Amelio bombings, these events 
resulted in the death of two judges 
who declared war upon the mafia,
and many police officers. On the
25th anniversary of the events, 
documentary filmmaker Franco 
Maresco goes on a journey
with legendary photographer Letizia 
Battaglia, known for her photographs 
of Sicily, and questions what has
and has not changed in mafia-state 
relations since. As it explores
the history of Sicily, the documentary 
follows the route of a sharp political 
satire, depicting the Italy of the past 
and the present.

Director: Franco Maresco
Featuring: Letizia Battaglia,
Ciccio Mira, Matteo Mannino,
Cristian Miscel, Franco Zecchin

İKSV ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE!
İKSV INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
IS IN KOÇ UNIVERSITY!

2019 | 105’ | 18+

İtalya /
Italy
İtalyanca / 
Italian
Türkçe altyazılı / 
Turkish subtitles
Siyah beyaz /
Black and white

Fragmanı izlemek için buraya 
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

21:00 / 9:00 PM
26 Kasım 21:01’e kadar geçerlidir
Valid until November 26, 9:01 PM

https://www.youtube.com/watch?v=9ITMEib-NWA
https://www.eventbrite.com/e/129292339869


BİLAL
KARAMAN

2009'da Nardis Caz Gitar 
Yarışması'nda birincilik ödülünü alan 
gitarist, sahne için farklı repertuarlar 

ve formatlar geliştirdi. Karaman'ın 
2011'de yayımlanan ilk albümü 

"Bahane"den bu yana çeşitli 
performansları arasında solo gitar 

resitalleri, duo, trio, kuartet grupları 
ve çingene caz grubu formatları

yer alıyor. Karaman 2003'ten bu yana 
aralarında Macaristan, Makedonya, 

Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, 
Almanya, Fransa, Hollanda,

Güney Kore, Güney Afrika ve 
Kenya'nın da yer aldığı 20'den fazla 

ülkede, İstanbul Caz Festivali ve 
Londra Caz Festivali gibi prestijli 

festivallerde çok sayıda konser verdi. 
Karaman 2012'de Barry Cleveland 

imzalı bir röportajda American Guitar 
Player dergisinde yılın yıldızı 

yükselen dört gitaristi arasında 
gösterildi. Türkiye'nin en tanınmış 

gitaristlerinden olan Bilal Karaman, 
Amerikan cazının Avrupa'yı etkilediği 

1930'larda Roman-Çingene ve 
Fransız müziğinin füzyonundan 

oluşan Manouche müziğini 
günümüzde Anadolu'ya taşıyor. 

"Manouche a La Turca" bu nedenle 
Türkiye müzik tarihinde bir ilki 

gerçekleştiren bir seri.

2009 Istanbul Nardis jazz guitar 
competition first prize winner guitarist 
has formed different repertoire and 
formats for stage. Since his debut 
album ‘Bahane’, 2011. His wide range 
of performances are including solo 
guitar recitals, duo, trio, quartet combo 
bands and gypsy jazz band formats.
Since 2003 he played several shows 
over 20 countries such as Hungary, 
Macedonia, Ukraine, U.S, U.K, 
Germany, France, Netherlands,
South Korea, South Africa, Kenya, and 
more... Including highly esteemed 
festivals like Istanbul Jazz Festival, 
and London Jazz Festival. In 2012,
he was named one of four rising 
guitarists of the year for an interview 
with Barry Cleveland in American 
Guitar Player. Bilal Karaman, one of
the best-known guitarists in Turkey, 
announced his new project called 
“Manouche a La Turca’ music from 
Turkey in a different format, with gypsy 
and jazz-swing styles that the French 
Django Reinhardt was the pioneer. 
In the 1930s, when American jazz 
influenced Europe, the music 
Manouche, created by the merger of 
Romano-gypsy French music, was 
transported to Anatolia nowadays with 
Bilal Karaman. This is why the series 
“Manouche a La Turca” is a pioneer
in the history of Turkish music.

20:00 / 8:00 PM
ev / home

SALICAZ!

Bilal Karaman,
SGKM'nin Instagram
hesabından canlı 
yayında olacak.
Bilal Karaman will be
live on SGKM's
Instagram account.

Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi



Otuzlu yaşlarına gelmesine rağmen 
iş hayatında bir türlü

dikiş tutturamayan Aris, kendine 
çekidüzen vermek için, yıllar önce 

kaybettiği dedesinin şehir dışındaki 
evine yerleşir. İkinci Dünya Savaşı 

gazisi olan bu ilginç adam hayattan 
göçüp gitmiş olsa da ardında pek çok 

iz bırakmıştır. Rekabetçi vahşi
iş dünyasının yarattığı duygusal 

boşlukta öylece salınan Aris, 
dedesinin hayatına dair öğrendikleri 
çoğaldıkça kendi köklerine tutunur. 
Çocukluk arkadaşlarıyla, dedesinin 

tanıdıklarıyla yakınlaştıkça,
bir şekilde onun kimliğini 

benimsemeye başlar. İlk filmi 
Oxenagos / Rehber’de (2011)

bol nüanslı bir komediye imza atan 
Zacharias Mavroeidis’ten kendi 

yaşamımızdan aşina olduğumuz 
seçimler ve çağdaş dünyaya dair 

ilginç bir komedi-dram.

Yönetmen : Zacharias Mavroeidis 
Oyuncular : Michalis Sarantis,

Giota Festa, Thanasis Papageorgiou, 
Alexandros Mavropoulos,

Giannis Niarros, Akis Sakellariou,
Xenia Kalogeropoulou

A failed businessman in his thirties, 
Aris settles in the house of
his grandfather whom he has lost years 
ago to put his life together.
This interesting man, a Second World 
War veteran, is long gone, but has left 
many traces behind. Left hanging
in the emotional void of the wildly 
competitive business world, Aris 
holds on to his roots as he learns
more and more about his grandfather's 
life. As his affinity with his childhood 
friends and his grandfather's 
acquaintances grows, he gradually 
begins to assume his grandfather's 
identity. Defunct is an interesting 
comedy-drama about the choices
we all experience in our lives and
the modern worl from Zacharias 
Mavroeidis, who created a richly 
nuanced comedy with his debut film 
The Guide (2011).

Director : Zacharias Mavroeidis
Cast : Michalis Sarantis, Giota Festa, 
Thanasis Papageorgiou,
Alexandros Mavropoulos,
Giannis Niarros, Akis Sakellariou,
Xenia Kalogeropoulou

İKSV ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE!
İKSV INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
IS IN KOÇ UNIVERSITY!

2019 | 100’ | 18+

Yunanistan /
Greece
Yunanca / 
Greek
Türkçe altyazılı / 
Turkish subtitles
Renkli /
Color

2020 Kinenova En İyi Film
2020 Kinenova Best Film
2020 Helen Film Akademisi
 Ödülleri En İyi Senaryo
2020 Hellenic Film Academy 
Awards Best Screenplay
2019 Selanik İzleyici Ödülü, 
Genç Jüri Ödülü
2019 Thessaloniki Audience
 Award, Young Jury Award

Fragmanı izlemek için buraya 
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

FİLM
GÖSTERİMİ

APOSTRATOS
GECMİSİN İZLERİ
DEFUNCT

21:00 / 9:00 PM
30 Kasım 21:01’e kadar geçerlidir
Valid until November 30, 9:01 PM

https://www.youtube.com/watch?v=hHqkMnCYEn8
https://www.eventbrite.com/e/129297545439


FİLM
GÖSTERİMİ

IVANA CEA
GROAZNICA
KORKUNÇ IVANA
IVANA THE TERRIBLE

İsmiyle Sergey Ayzenştayn klasiğine 
gönderme yapan Korkunç Ivana,

ilk uzun metrajı Bir Mahalle Hikâyesi’ni 
2018’de izlediğimiz yönetmen Ivana 
Mladenovic için hayli kişisel bir film. 

Sırbistan doğumlu yönetmenin 
Romanya’da bu ilk yapıtını çekerken 

yaşadığı her türlü zorluk, filmde 
oyunbaz bir mizah malzemesine 

dönüşüyor. Ivana adlı başkarakterimiz, 
sinir krizinin eşiğine gelmiş bir oyuncu. 

Hiçbir doktorun teşhis edemediği
bir hastalıktan mustarip Ivana doğduğu 

kasabaya giderek hayatında yeni bir 
sayfa açmaya çalışıyor. Ancak burada 

da işler iyice çığırından çıkıyor. 
Mladenovic’in kendi yaşamının 

eğlenceli bir muhasebesine dönüşen 
Korkunç Ivana, pek çoğu akraba

ve tanıdık olan amatör oyuncularla, 
doğaçlamaya bolca yer açarak çekilmiş 

gürültücü ve hınzır bir komedi.

Yönetmen Director: Ivana Mladenovic
Oyuncular: Ivana Mladenovic,

Gordana Mladenovic, Luka Gramic, 
Miodrag Mladenovic,

Kosta Mladenovic, Zivka Sorejevic, 
Andrei Dinescu, Anca Pop

With its title referring to a classic
by Sergei Eisenstein, Ivana the Terrible 
is a rather personal film for Ivana 
Mladenovic, who made her feature
film debut with Soldiers: Story from 
Ferentari in 2018. The challenges that 
the Serbia-born director faced during 
the filming of her first work in Romania 
turns into playful humor material
in the film. The protagonist Ivana is
an actress on the verge of nervous 
breakdown. Suffering from an illness 
no doctor can diagnose, Ivana returns 
to the town she was born in, hoping to 
make a fresh start in her life. But here, 
things spiral downward. Shaping into 
an entertaining account of 
Mladenovic's own life, Ivana the 
Terrible is a witty and noisy comedy 
filmed in a largely improvised manner, 
with amateur actors, most of whom
are the director's relatives and friends.

Director: Ivana Mladenovic
Cast: Ivana Mladenovic,
Gordana Mladenovic, Luka Gramic, 
Miodrag Mladenovic,
Kosta Mladenovic, Zivka Sorejevic, 
Andrei Dinescu, Anca Pop

İKSV ULUSLARARASI
FİLM FESTİVALİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE!
İKSV INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
IS IN KOÇ UNIVERSITY!

2019 | 86’ | 18+

Romanya, Sırbistan /
Romania, Serbia
Romence, Sırpça / 
Romanian, Serbian
Türkçe altyazılı / 
Turkish subtitles

2020 Transilvanya Mansiyon
2020 Transilvania International
Film Festival Special Mention
2020 Wiesbaden Mansiyon
2020 Wiesbaden Film Festival
Special Mention
2019 Locarno Jüri Özel Ödülü
2019 Locarno Film Festival
Jury Special Prize

Fragmanı izlemek için buraya 
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

21:00 / 9:00 PM
4 Aralık 21:01’e kadar geçerlidir
Valid until December 4, 9:01 PM

https://www.youtube.com/watch?v=70JbMDvjv6U
https://www.eventbrite.com/e/129299336797


Konser, SGKM'nin 
Instagram hesabından 
canlı yayında olacak.
This concert will be live 
on SGKM's Instagram 
account.

Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi

BAROK
SÖLENİ
A CELEBRA-
TION OF
BAROQUE

Fransız ve İtalyan Barok dönem 
bestecilerinin eserlerinden oluşan 
repertuvarlarında, Barok dönemde 
bestelenmiş Osmanlı Saray Müziği 

eserlerine de yer veren Hande 
Cangökçe ve Kaan Buldular ikilisi, 

lavtalar içinde en geniş ses aralığına 
sahip olan archlute ve kontrtenor için 

yapılan düzenlemeleri 
seslendiriyorlar.

The duo of Hande Cangökçe and Kaan 
Buldular introduce works by Ottoman 
music composed during the Baroque 
period into their repertoire of French 
and Italian Baroque composers, 
performing arrangements for
the archlute, the instrument with
the widest pitch range in the lute 
family, and countertenor.

18:30 / 6:30 PM
ev / home

PERSEMBE
KLASİKLERİ



DERİN
DİNLEME
DENEYİMLERİ / AN
DEEP LISTENING
EXPERIENCES /
THE MOMENT

NİLÜFER
ORMANLI

Derin Dinleme / AN, seslerle olan 
çok boyutlu ilişkisini keşfederek, 

çevre, teknoloji ve diğeriyle kurduğu 
bağlantı ve iletişimi genişletmek 
isteyen herkese açık bir deneyim 
alanı sunuyor. Seslerle yakın bir 

ilişki içindeyiz. Anne karnındayken 
ilk gelişen organımız kulağımız. 

Sesler daimi olarak dolaşımımızı, 
sindirim ve sinir sistemimizi, kısaca 

tüm organizmamızı etkiler. 
Çevremizdeki sesler çoğu zaman 

bizlere arka planda eşlik eder. 
Duyma eylemi kendi kendine 

gerçekleşir. Oysa dinlemek, gönüllü 
olmak ve seçim yapmak demektir. 

Derin dinleme ise, dinleme 
alışkanlıklarımızın farkına varmaya 

bizleri teşvik eden bir süreçtir
Derin Dinleme; AN’a çapa atmamıza 

ve bilinçli bir farkındalığa 
erişmemize olanak sağlar. Etkinlik 
boyunca duymanın ve dinlemenin 

dinamiklerini araştırıyoruz. Öncelikle 
beden, nefes ve kendi sesimizle 

temasa geçiyoruz. Ardından kah 
çevresel sesleri, ötekini ve doğanın 

seslerini, kah iç sesimizi ve hayal 
gücümüzü dinliyoruz. Etkinliğin 

ikinci yarısında, beyin dalgalarını 
alfa ve teta seviyesine getiren Gong, 

Tibet tası, Kristal Çanaklar, davul 
gibi enstrümanlar yardımıyla

bir ses yolculuğuna çıkarak, sesler 
aracılığıyla gevşemeyi 

deneyimliyoruz. 

Deep Listening / The Moment offers 
everyone who wants to explore their 
multi-dimensional relationships with 
sounds and expand their connection with 
the environment, technology and others 
an open field of experience. We are 
tightly intertwined with sounds. Our ears 
are the first organ to develop in the 
womb. Sounds continually affect our 
circulation, our digestive and nervous 
systems, in short, all our organs. 
The sounds that surround us often 
accompany us in the background. The 
act of hearing takes place involuntarily. 
But listening means being voluntary, and 
making choices. And Deep Listening is a 
process that encourages us to become 
aware of our listening habits. Deep 
Listening allows us to anchor ourselves 
in the Moment, and reach a conscious 
awareness. In this event, we are 
researching the dynamics of hearing and 
listening. First, we get in contact with our 
body, our breathing and our own voice. 
Then, we listen to environmental sounds, 
the sounds of the others around us, the 
sounds of nature, as well as our inner 
voice and our imagination. In the second 
half of the event, we will embark on a 
journey of sound with the help of such 
instruments as gongs, Tibetan bowls, 
crystal bowls and drums, which set the 
brain waves to the alpha and theta levels, 
and experience relaxing with sounds.

20:00 / 8:00 PM
ev / home

SGKM
ETKİNLİKLERİ

Etkinliğe katılım için 
hiçbir ön bilgi 
gerekmemektedir. Her 
yaştan ve seviyeden 
katılıma uygundur.
The event is suitable 
for participation by 
people of all ages. No 
previous experience is 
required.

Etkinlik, Zoom 
üzerinden canlı yayın 
olacak.
This event will be live 
on zoom.



Viyola sanatçısı Öykü Koçoğlu 
tarafından 2011 yılında kurulan 
Lepidus Ensemble, ilk konserini 

Ankara Üniversitesi'nde 
gerçekleştirdi. 2012 yılında İzmir’de 

Yaşar Üniversitesi tarafından 
düzenlenen, aralarında jüri üyesi 

olarak Prof. Lukas David, Dr. Kürşad 
Terci, Christos Grimpas, Yorgos 

Kanalidis, Vittorio Bresciani, Nicos 
Zafranas ve Francesco Diodovich 
gibi tanınmış isimlerin bulunduğu 

Oda Müziği Yarışması’nda 
Birincilik Ödülü aldı ve İngiltere 
Liverpool’da ve İtalya Como’da 

konserler vermeye hakkı kazandı. 
Lepidus Ensemble’ın konser verdiği 

önde gelen sanat merkezlerinden 
bazıları arasında Borusan Müzik Evi, 

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 
Notre Dame de Sion Konser Salonu, 

Akbank Caz Festivali, İş Sanat, 
Tekfur Sarayı, Ankara Üniversitesi 

Salonu, Adana Çukurova Üniversitesi 
Salonu, İzmir A. Adnan Saygun 

Kültür Merkezi, Türkan Saylan Kültür 
Merkezi, Sabancı Üniversitesi Salonu 

bulunmaktadır. Lepidus Ensemble 
yurt dışında ise, İtalya’da Como, 
Güney Kore’de Yeosu ve Seul'de 

konserler vererek Türkiye'yi temsil 
etti. Sırbistan’da Vranje’ye piyanist 

Gülsin Onay ile konser vermek üzere 
davet edildi. Topluluk 2017 yılında 

Lila Müzik etiketiyle sunulan
"From Istanbul" albümünde

Jeremy Woodruff'un çağdaş
eserini yorumladı.

Established by violist Öykü Koçoğlu 
in 2011, Lepidus Ensemble 
performed its first concert in Ankara. 
In 2012, it won the First Prize in the 
Chamber Music Competition 
organized by Yaşar University
in İzmir, whose jury members 
included such renowned names as 
Prof. Lukas David, Dr. Kürşad Terci, 
Christos Grimpas, Yorgos Kanalidis, 
Vittorio Bresciani, Nicos Zafranas 
and Francesco Diodovich, and was 
granted the opportunity to play 
concerts in Liverpool and Como. 
Among the prestigious centers of art 
where Lepidus Ensemble has 
performed are the Borusan Music 
House, Cemal Reşid Rey Concert Hall, 
Notre Dame de Sion Concert Hall, 
Akbank Jazz Festival, İş Sanat,
Tekfur Palace, Ankara University Hall, 
Adana Çukurova University Hall,
İzmir A. Adnan Saygun Cultural 
Center, Türkan Saylan Cultural Center 
and Sabancı University Hall. Outside 
Turkey, Lepidus Ensemble has 
performed at Como, Yeosu and Seoul, 
and has been invited for a concert 
with pianist Gülsin Onay inVranje, 
Serbia. In 2017, the ensemble 
performed Jeremy Woodruff's 
contemporary work for the album 
"From Istanbul" released on
the Lila Müzik label.

18:30 / 6:30 PM
ev / home

PERSEMBE
KLASİKLERİ

BEETHOVEN’IN
250. DOĞUM YILI
KUTLAMA KONSERİ
250TH ANNIVERSARY OF
BEETHOVEN'S BIRTH
SPECIAL CONCERT

LEPIDUS
ENSEMBLE

Konser, SGKM'nin 
Instagram hesabından 
canlı yayında olacak.
This concert will be live 
on SGKM's Instagram 
account.

Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi



“Masal Terapi” ve “Bir Masal İyi Gelir” 
kitaplarının tanınmış yazarı Judith 

Liberman ile birlikte masal 
yolcuğuna davetlisiniz! 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. Bizi özel bir yolculuğa 

davet eden bu çevrimiçi masal 
gecesinde Judith Liberman yeni 
kitabından masallar anlatacak. 

Birlikte hayal kuralım,
birlikte şarkı söyleyelim...

You are invited to a journey of tales 
with Judith Liberman, the renowned 
author of the books "Masal Terapi" and 
"Bir Masal İyi Gelir." When have you 
last heard a tale? We used to gather 
around the fire, with words, music, 
tales, to share a magical moment...
But can we experience tales in the 
middle of a chaotic city? Come
on board as we set off on a journey 
after tales... In this online night of tales 
that invites us for a special journey, 
Judith Liberman will be telling tales 
from her new book. Let's imagine and 
sing together...

20:00 / 8:00 PM
ev / home

Etkinlik, SGKM'nin 
Instagram hesabından 
canlı yayında olacak.
This event will be live on 
SGKM's Instagram 
account.

Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi

JUDITH İLE
BİR MASAL
İYİ GELİR
TALES THAT
HEAL WITH
JUDITH

SGKM
ETKİNLİKLERİ



APOSTRATOS
GECMİSİN İZLERİ

DEFUNCT
eventbrite.com

KITOBOY
BALİNA AVCISI

WHALER BOY
eventbrite.com

IVANA CEA
GROAZNICA
KORKUNÇ IVANA
IVANA THE TERRIBLE
eventbrite.com
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KEREM
GÖRSEV
20:00 / 8:00 PM

PERŞEMBE
THURSDAY

SALI
TUESDAY

SALI
TUESDAY

CUMA
FRIDAY

SALI
TUESDAY

ÇARŞAMBA
WEDNESDAY

SALI
TUESDAY

ÇARŞAMBA
WEDNESDAY

PERŞEMBE
THURSDAY

EV / HOME

16
10

NİLÜFER
ORMANLI
DERİN DİNLEME
DENEYİMLERİ / AN
DEEP LISTENING
EXPERIENCES /
THE MOMENT
20:00 / 8:00 PM
EV / HOME

NİLİPEK.
20:00 / 8:00 PM
EV / HOME

2710

LEPIDUS
ENSEMBLE
BEETHOVEN’IN
250. DOĞUM YILI
KUTLAMA KONSERİ
250TH ANNIVERSARY
OF BEETHOVEN'S
BIRTH SPECIAL
CONCERT
18:30 / 6:30 PM
EV / HOME

KALBEN
20:00 / 8:00 PM
EV / HOME

0312
BAROK
SÖLENİ
A CELEBRA-
TION OF
BAROQUE
18:30 / 6:30 PM
EV / HOME

JUDITH İLE
BİR MASAL
İYİ GELİR
TALES THAT
HEAL WITH
JUDITH
18:30 / 6:30 PM
EV / HOME

2312

BİLAL
KARAMAN
20:00 / 8:00 PM
EV / HOME

ELİF
CAGLAR
16:00 / 4:00 PM
EV / HOME

DİĞER ETKİNLİKLER
OTHER EVENTS




