SALICAZ!

“BLUESEUM”
BLUES TRIO
1996 - 2001 yılları arasında
Ankara'da üniversite okurken kurduğu
The Crawling Kingsnakes
ve The King Bees topluluklarıyla büyük
beğeni toplayan, düzenli kulüp
programlarının yanı sıra, İstanbul,
Samsun, Van, Girne, Lefkoşa gibi şehirler
ve çeşitli festivallerde konserler veren
Bora Çeliker'in, memleketi İstanbul'a
dönüp odağını caz müziğine çevirdiği
15 yıllık aradan sonra, Mojo Blues Band
ve İstanbul Blues Kumpanyası gibi
gruplardan tanıdığımız usta müzisyenler
Vefa Karatay (bas gitar) ve Ergin Özler'le
(davul) birlikte kurduğu 'Blueseum',
programlarında ağırlıklı olarak
1940 - 1965 yılları arasında yazılmış
Texas, Louisiana, Chicago, West Coast
(Los Angeles) kökenli müzikleri,
kimi zaman aslına sadık kalarak,
kimi zaman da serbestçe dönüştürerek
dinleyiciyle buluşturuyor.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

Blueseum was started by Bora Çeliker,
who won great acclaim with the bands
The Crawling Kingsnakes and
The King Bees during his university
years in Ankara between 1996-2001,
and who performed in such cities as
İstanbul, Samsun, Van, Kyrenia and
Nicosia and in various festivals, after
a 15 year break in which he returned to
his home town İstanbul and turned
his focus to jazz music. Featuring
the renowned musicians Vefa Karatay
(bass guitar) and Ergin Özler (drums)
from the Mojo Blues Band and
İstanbul Blues Kumpanyası, Blueseum
mostly features Texas, Louisiana,
Chicago and West Coast (Los Angeles)
music written between 1940-1965
in its repertoire, staying true to
the originals at times, while
occasionally interpreting them freely.

*Mekan bilgisi
paylaşılacaktır.
*Venue information
will be announced.

TİYATRO
GÖSTERİMİ

AYI
THE BEAR
Sıradan insanın hikâyesi olur mu?
Gündelik dertlerin, pek de “edebi”
olmayan sorunların, içinde bulunulan
hayata dair garip durumların alıcısı
var mıdır? Anton Çehov, tüm
yapıtlarında önemsizmiş gibi gözüken
sıradanlığa odaklandı.
İnsanın karmaşık dünyasını keskin
bir bakışla görünür kılan Çehov, Ayı adlı
oyununda dönemin toplumsal bakışını
eşsiz üslubuyla eleştirir. Oyunda eşinin
yasını tutan bir kadın ve onun borcunu
tahsil etmeye gelen “ayı” lakaplı
bir erkeğin inatlaşması son derece
mizahi bir üslupla anlatılır.
Yazan: Anton Pavloviç Çehov
Yöneten: Vladimir Pankov
Müzik: Artyom Kim, Sergey Rodukov
Sahne Tasarımı: Maxim Obrezkov
Koreograﬁ: Polina Mironova
Işık Tasarımı: Nikolai Surkov
Oynayanlar: Elena Yakovleva,
Alexander Feklistov, Nadezhda Meier,
Petr Markin, Anastasia Alferova,
Katsiaryna Kryuko, Olga Putkova,
Dilyara Sagdeeva, Iana Chekina,
Evgenii Barkhato

Gösterimler, Passo Studio web sitesinde yayına
girecek ve 20 Kasım 00.00'da yayından kaldırılacaktır.
Güvenlik nedeniyle "oynat" tuşuna bastıktan 48 saat
sonra gösterime erişiminiz kesilecektir.
The online screenings will go live on the Passo Studio
website and run until 20 November at 12am.
For security reasons, your access to the screening
will be terminated 48 hours after you click
the "play" button.

20:00 / 8:00 PM
çevrimiçi / online
20 Kasım 00:00’a kadar geçerlidir
Valid until November 20, 12 AM
ücretsizdir, davetiyeler için
tıklayın_eventbrite.com
free of charge, click for
the invitations_eventbrite.com

Can there be a story about ordinary
people? Would anyone be interested in
the everyday trials, problems that are not
very ‘literary’, or strange situations people
ﬁnd themselves in during their lives? Even
though it seems insigniﬁcant, Anton
Chekhov chose to focus on the mundane
in all of his plays.
Chekhov renders the complex world of
man visible with sharp detail. In The Bear,
he criticizes the social view of the period
in his unique style. In the play,
the squabbles between a woman
mourning the death of her husband and
a man nicknamed ‘The Bear’ who arrives
to collect her husband’s debt are told
in a very humorous manner.
Written by: Anton Pavlovic Chekhov
Directed by: Vladimir Pankov
Music: Artyom Kim, Sergey Rodukov
Stage Design: Maxim Obrezkov
Choreography: Polina Mironova
Light Design: Nikolai Surkov
Performers: Elena Yakovleva,
Alexander Feklistov, Nadezhda Meier,
Petr Markin, Anastasia Alferova,
Katsiaryna Kryuko, Olga Putkova,
Dilyara Sagdeeva, Iana Chekina,
Evgenii Barkhatov

IKSV 25. İSTANBUL
TİYATRO FESTİVALİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE!
IKSV 25TH ISTANBUL
THEATER FESTIVAL
IS AT KOÇ UNIVERSITY!
Yaklaşık 110’ sürer.
Lasts app. 110’.
16+
Rusça /
Russian
Türkçe altyazılı /
Turkish subtitles
The Moscow Playwright
And Director Centre
& Chekhov International
Theatre Festival

TİYATRO
GÖSTERİMİ

GÜNESİN
COCUKLARI
CHILDREN OF
THE SUN
Gorki’nin 1905 Devrimi öncesi aydınlar ve
halk arasındaki derin ayrışmayı anlattığı,
Olga Fedyanina’nın özgün kaynağından
büyüleyici bir biçimde yeniden yazdığı
Kulyabin’in bu parlak uyarlamasında
Stanford Üniversitesi’ndeki
Rus bilim insanları ile Steve Jobs ve
Elon Musk’ın konuşma metinlerinin
iç içe geçmesine tanık olacağız.
Gorki’nin fırtına öncesi sessizlikte
koşuşturan kahramanlarının aksine,
Kulyabin’in karakterleri kendilerini
20. yüzyıl ve milenyum arasındaki
Stanford Üniversitesi kampüsünün hava
geçirmez bir alanında buluyorlar.
Kulyabin’in özellikle bir deneyim ve anlatı
alanı olarak ele aldığı duygulara
odaklandığı oyun, büyük bir değişim anına
sıkışmış iki ayrı zamanın taraflarını
sorgularken tüm dikkatimizi günümüzde
olduğu gibi bir eşiğe yöneltmemizi
sağlıyor: Hâlâ güneşin ve karanlığın
çocukları var mı, varsa tam olarak
nerede duruyorlar?
Yöneten: Timofei Kulyabin
Oynayanlar: Pavel Polyakov,
Irina Krivonos, Darya Emelyanova,
Konstantin Telegin, Andrey Chernykh,
Elena Drinevskaya

Gösterimler, Passo Studio web sitesinde yayına
girecek ve 20 Kasım 00.00'da yayından kaldırılacaktır.
Güvenlik nedeniyle "oynat" tuşuna bastıktan 48 saat
sonra gösterime erişiminiz kesilecektir.
The online screenings will go live on the Passo Studio
website and run until 20 November at 12am.
For security reasons, your access to the screening
will be terminated 48 hours after you click
the "play" button.

20:00 / 8:00 PM
çevrimiçi / online
20 Kasım 00:00’a kadar geçerlidir
Valid until November 20, 12 AM
ücretsizdir, davetiyeler için
tıklayın_eventbrite.com
free of charge, click for
the invitations_eventbrite.com

In this brilliant Kulyabin adaptation that
was beautifully re-written for the stage by
Olga Fedyanina, we will witness Gorky’s
descriptions of the deep divide between
intellectuals and common folk before
the 1905 Revolution intertwining with
transcripts of speeches by Russian
scientists, Steve Jobs and Elon Musk
at Stanford University. Unlike Gorky’s
protagonists, who scurry around in
the silence before the storm, Kulyabin’s
characters ﬁnd themselves in an airtight
space on the Stanford University campus
in 1999. The play focuses on emotions,
which Kulyabin approaches as a space to
explore experience and narrative. While
Children of the Sun questions the sides of
two separate times stuck in a moment of
great change, it allows us to direct
our attention to a present-day threshold:
Do the children of the sun and darkness
still exist, and if they do, exactly where
do they stand?
Directed by: Timofei Kulyabin
Performers: Pavel Polyakov,
Irina Krivonos, Darya Emelyanova,
Konstantin Telegin, Andrey Chernykh,
Elena Drinevskaya

IKSV 25. İSTANBUL
TİYATRO FESTİVALİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE!
IKSV 25TH ISTANBUL
THEATER FESTIVAL
IS AT KOÇ UNIVERSITY!
Yaklaşık 120’ sürer.
Lasts app. 120’.
16+
Rusça /
Russian
Türkçe altyazılı /
Turkish subtitles
Red Torch Theatre,
Novosibirsk
Maksim Gorki’nin aynı adlı
yapıtından uyarlayan:
Olga Fedyanina
Maxim Gorky,
stage adaptation by
Olga Fedyanina
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BEYHAN
MURPHY

talk ab
we

SAHNEYE DAİR
SOHBETLER

DANSIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGİNE
DAİR BİR SOHBET
A CONVERSATION
ON THE SUSTAINABILITY
OF DANCE

Koreograf, Sanat ve Sahne Yönetmeni
olan Beyhan Murphy, T.E.D. ve Londra
Çağdaş Dans Okulu (LSCD) mezunudur.
Londra’da yaşamış olan Murphy
İngiltere’de profesyonel koreograf
ve modern dans eğitmeni olarak çeşitli
projelerde ve işlerde çalışmış,
Türkiye’ye döndükten sonra
Devlet Opera ve Balesi’ne koreograf
olarak katılmış; ardından Ankara MDT
ve 2011 de MDTistanbul olmak üzere
iki kurumsal modern dans topluluğunu
kurmuş ve yönetmiştir. Murphy; Devlet
Opera ve Balesi’nde son
25 senede birçok eser yazmış,
sahnelemiş ve sanat işletmecisi olarak
kalıcı ve yenilikçi birçok projeye imza
atmıştır. Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü Sanat Danışmanlığı,
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale
Başkoreograflığı ve Sanat Danışmanlığı
görevlerini yapmıştır. Yurtdışına rekor
sayılabilecek sayıda resmi turne
organizasyonları gerçekleştirmiş,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı'nın Sahne ve Gösteri Sanatları
Direktörlüğü'nü yapmış; bu dönemde
pek çok çağdaş ve klasik dünya
yıldızlarının İstanbul’da sahne almasını
sağlamış ve bağımsız projelerin ortaya
çıkmasına olanak yaratmıştır.
Halen IDOB bünyesinde faaliyet
sürdüren MDTistanbul proje grubunun
sanat yönetmenliğini yapmaktadır.

21:00 / 9:00 PM
çevrimiçi / online

Choreographer, art and stage director
Beyhan Murphy is a graduate of T.E.D.
and London School of Contemporary
Dance. During her years in London,
Murphy worked in various projects as
a professional choreographer and
modern dance instructor. After returning
to Turkey, she joined the State Opera
and Ballet as a choreographer, and
started and directed the Ankara MDT and
(in 2011) MDTistanbul corporate modern
dance ensembles. Murphy wrote and
staged numerous works with the State
Opera and Ballet during the last 25 years,
and has her signature under many
long-lasting and innovative projects as
an arts executive. Murphy has worked as
Artistic Advisor for the State Opera and
Ballet, and as Artistic Advisor and Chief
Ballet Choreographer for the İstanbul
State Opera and Ballet. She has organized
a record number of ofﬁcial tours abroad,
worked as the Stage and Performing Arts
Director for the 2010 İstanbul European
Capital of Culture agency, during which
time she enabled many contemporary and
classical world stars to take stage in
İstanbul, and helped independent projects
materialize. Murphy currently works as
the Artistic Director for the MDTistanbul
project group, which works as part of
the İstanbul State Opera and Ballet.

Etkinlikler Koç Üniversitesi
SGKM’nin Instagram
hesabından canlı
yayınlandıktan sonra,
SGKM’nin Spotify
hesabından
podcast olarak
Oditoryumdan Sesler
adıyla yayınlanacaktır.
The events will be
broadcasted on the
Instagram account of the
Koç University
Sevgi Gönül
Cultural Center and will
also later be available
as podcast under the
name of Sounds from
Auditorium on the
Center’s Spotify account.
Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi.

PERŞEMBE
KLASİĞİ

NİHAN ATALAY
EVRİM ÖZTÜRK
BAROK TINILARDA
FLÜTÜN RENKLERİ
COLORS OF FLUTE
IN BAROQUE TONES
Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul
Devlet Konservatuvarı flüt hocası
Doç. Nihan Atalay ve flüt sanatçısı
Evrim Öztürk tahta nefesli çalgılar
ailesinin en sevilen enstrümanı flüt
ve pikoloyu bu konserde bir araya
getiriyor. Sanatçılar bu konserde
barok dönemin en önemli
bestecilerinden George Philippe
Telemann, Franz Anton Hoffmeister
ve Joseph Bodin de Boismortier’nin
yüzyıllar öncesinde bestelenmiş olan
duo eserlerine flütün ipeksi sesleriyle
tekrar hayat verecekler.
Flüt ve pikolo: Nihan Atalay
Flüt: Evrim Öztürk

Mimar Sinan University Istanbul State
Conservatory flute teacher Doç.Nihan
Atalay and flutist Evrim Öztürk bring
together the most popular instruments
of the woodwind instrument, the flute
and the piccolo. In this concert,
the artists will bring to life the duo
pieces of George Philippe Telemann,
Franz Anton Hoffmeister and
Joseph Bodin de Boismortier, some of
the most important composers of
the baroque period with the silky
sounds of the flute.
Flute and piccolo: Nihan Atalay
Flute: Evrim Öztürk

ÖĞRETMENLER
GÜNÜ ÖZEL ETKİNLİĞİ
TEACHER’S DAY
SPECIAL EVENT

Konser, ﬁziki olarak
kampüste
gerçekleşecektir.
SGKM Instagram hesabı
üzerinden canlı
yayınlanacaktır.
The concert will take
place physically on
campus. It will be live
on SGKM's Instagram
account.
Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi

12:30 / 12:30 PM
kütüphane / atrium

FİLM
GÖSTERİMİ

ARKA
PENCERE
REAR
WINDOW
Tiyatro havası taşıyan üç renkli ﬁlmin
ardından Alfred Hitchcock, “pür sinema”
dediği şeyi Arka Pencere’de bütün
çarpıcılığıyla uygulamaya koyuyor.
James Stewart’ın evde kırık bacağının
iyileşmesini bekleyen profesyonel
bir fotoğrafçıyı, Grace Kelly’nin ise
onun “fazla mükemmel” bulduğu için
evlenmeye sıcak bakmadığı sevgilisini
oynadığı ﬁlm, geniş bir iç avlu
ve başkalarının hayatlarına açılan
pencerelerle tek bir sette hem ânında
merak uyandıran bir dramatik evren
hem de son derece sürükleyici
bir cinayet gizemi kuruyor. Neredeyse
tamamen kahramanının açısında
kalarak seyirciyi de dikizci haline
getiren, hatta belki sinemanın doğasıyla
dikizcilik arasında organik bir ilişki
kuran Arka Pencere, gelmiş geçmiş
en iyi ﬁlmler listelerinde düzenli olarak
boy gösteren bir başyapıt.
Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: James Stewart, Grace Kelly,
Judith Evelyn, Thelma Ritter,
Wendell Corey, Raymond Burr

Film için kodlar, davetiye alan katılımcılara
gösterimden bir gün önce gönderilecektir.
Codes for the ﬁlm will be sent to the participants
who have invitation the day before the screening.

21:00 / 9:00 PM
beyoğlu sineması
davetiye alımı: 1- 3 Aralık, 10:00
invitation reception:
December 1 - 3, 10 AM
ücretsizdir, davetiyeler için
tıklayın_eventbrite.com
free of charge, click for
the invitations_eventbrite.com

A follow-up to three theatrical colour
ﬁlms, Hitchcock makes Rear Window
where he remarkably employs what
he describes as ‘pure cinema.’
James Stewart plays a professional
photographer who is waiting at home
for his broken leg to heal, whereas
Grace Kelly plays his lover whom
he ﬁnds ‘too perfect’ and thus does not
consider to marry. Rear Window
constructs an intriguing dramatic
universe and a very gripping murder
mystery at once in a single set
comprising a spacious enclosed
courtyard and windows opening to
the lives of others. Almost always
remaining within the point-of-view of
its protagonist, Rear Window transforms
its audience into a peeping tom and
therefore perhaps establishes an
organic bond between the nature of ﬁlm
and voyeurism, resulting in
a masterpiece that frequently is listed
among best ﬁlms lists of all times.
Director: Alfred Hitchcock
Cast: James Stewart, Grace Kelly,
Judith Evelyn, Thelma Ritter,
Wendell Corey, Raymond Burr

40. İSTANBUL
FİLM FESTİVALİ
“HITCHCOCK RENKLİ”
ÖZEL GÖSTERİMLERİ
40TH ISTANBUL
FILM FESTIVAL
"HITCHCOCK COLORED"
SPECIAL SCREENINGS
1954 | 112’
Amerika /
United States
İngilizce /
English
1954 Ulusal Eleştiri Kurulu
(ABD) En İyi Kadın Oyuncu (G. Kelly)
1954 National Board of Review
(USA) Best Actress (G. Kelly)
1955 Edgar Allan Poe
Ödülleri Awards En İyi Film
1955 Edgar Allan Poe
Awards Best Motion Picture
1954 New York Eleştirmenler
Birliği En İyi Kadın Oyuncu (G. Kelly)
1954 New York Film Critics Circle
Best Actress (G. Kelly)
Fragmanı izlemek için buraya
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

PERŞEMBE
KLASİĞİ

SAFA YEPREM
& ORTAC
AYDINOGLU
GİTAR &
BANDONEON İKİLİSİ
GUITAR &
BANDONEON DUO
11 Aralık Dünya Tango Günü
çerçevesinde gerçekleştirilecek olan,
gitar sanatçısı Safa Yeprem
ve bandoneon sanatçısı Ortaç Aydınoğlu
yer alacağı “Perşembe Klasikleri”,
tango sanatının köklerindeki iki çalgıyı
özgün düzenlemeleriyle
bir araya getiriyor.

The “Thursday Classic” concert
to be held on World Tango Day
(11 December) will feature
the two instruments at the root of
the art of tango with original
arrangements to be performed by
guitarist Safa Yeprem and
bandoneonist Ortaç Aydınoğlu.

Arjantin Tango Müziğinde Orkestrasyon
Stilleri adlı ikinci doktora tezi ile
İTÜ 2019 En Başarılı Tez Ödülü alan
bandoneonist Ortaç Aydınoğlu
daha sonra Arjantin’e, Buenos Aires’e
giderek tango müziği ile ilgili
çalışmalarını derinleştirdi.

Ortaç Aydınoğlu won the İstanbul
Technical University 2019 Outstanding
Thesis Award with his second
PhD thesis titled “Orchestration Styles
in Argentinean Tango Music,” and
worked at Buenos Aires, Argentina,
where he continued his studies on
tango music.

Gitar ve oda müziği için
pek çok müzisyen tarafından
seslendirilen kompozisyonları
ve kuramsal çalışmaları bulunan
gitarist Safa Yeprem’in besteleri
5. Akdeniz Çağdaş Müzik Günleri’nde
Türkiye’yi temsilen seslendirilen
eserler arasında yer aldı.

2 0 2 0 PM
kütüphane atrium

Alongside his theoretical work,
guitarist Safa Yeprem’s guitar
and chamber music compositions
have been performed by
many musicians. His work was among
the compositions performed to
represent Turkey at
the 5th Mediterranean Contemporary
Music Days.

Konser, ﬁziki olarak
kampüste
gerçekleşecektir.
SGKM Instagram hesabı
üzerinden canlı
yayınlanacaktır.
The concert will take
place physically on
campus. It will be live
on SGKM's Instagram
account.
Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi
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SAHNEYE DAİR
SOHBETLER

bout sust
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MERT FIRAT

TİYATRO VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGE
DAİR BİR SOHBET
A CONVERSATION
ON THEATER
AND SUSTAINABILITY
Mert Fırat, Ankara Üniversitesi
D.T.C.F Tiyatro Bölümü'nde
Oyunculuk eğitimi almıştır. 2005
yılından itibaren birçok sinema,
tiyatro ve tv projesinde görev alan
Fırat, "BAŞKA DİLDE AŞK",
"ATLIKARINCA" ve "BİR VARMIŞ BİR
YOKMUŞ" ﬁlmlerinin başrolünü
oynamakla birlikte İlksen Başarır ile
birlikte senaryolarında da imzası
bulunmaktadır.
Öğrencilik yıllarından itibaren
aralıksız her yıl Tiyatro sahnelerinde
olan, MODA SAHNESİ,
Bursa SANATMAHAL ve DASDAS’ın
kurucularından Mert Fırat, halen
MODA SAHNESİ’nde,
"BÜTÜN ÇILGINLAR SEVER BENİ",
DASDAS’ta “JOSEPH K.
ve “WESTEND” oyunları ile seyirci
karşısına çıkmaya devam etmektedir.
Ayrıca Mert Fırat, kurumsal
sosyal sorumluluk konularında
farklı dernekler ve vakıflar ile
gönüllü olarak çalışmaktadır.
www.ihtiyacharitasi.org’un kurucuları
arasında yer alan Fırat, projenin
tasarlanması, planlanması ve işleyişi
konusunda aktif olarak
katkı sağlamaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma alanındaki
gönüllü çalışmaları ile de bilinen
Mert Fırat, 2017 yılında Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı
(Undp)’nın Türkiye’deki ilk iyi niyet
elçisi olmuştur.

21:00 / 9:00 PM
çevrimiçi / online

Mert Fırat studied acting at
the Ankara University Faculty of
Language, History and Geography.
Having acted in numerous ﬁlm, theater
and TV projects since 2005, Fırat starred
in the feature ﬁlms “Love in Another
Language,” “Merry-Go-Round” and
“Bir Varmış Bir Yokmuş,” which
he co-wrote with İlksen Başarır.
Taking stage in theaters every season
since his university years, Fırat is among
the founders of Moda Sahnesi,
Bursa Sanatmahal and DasDas,
and continues to act in the plays
“Bütün Çılgınlar Sever Beni”
at Moda Sahnesi and “Joseph K.”
and “Westend” at DasDas.
Mert Fırat also volunteers for various
associations and foundations in
corporate social responsibility projects.
Among the founders of
www.ihtiyacharitasi.org, Fırat actively
participates in the design, planning
and operation of the project.
Known for his volunteer work in
sustainable development, Mert Fırat
has been named the ﬁrst goodwill
ambassador of the United Nations
Development Programme (UNDP)
in Turkey in 2017.

Etkinlik , SGKM
Instagram hesabından
canlı yayınlanacaktır.
This event will be live
on SGKM's Instagram
account.
Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi

FİLM
GÖSTERİMİ

HARRY İLE
DERDİMİZ
THE TROUBLE
WITH HARRY
Hitchcock “gerilimin ustası” olarak nam
salmış olabilir ama sinemasında mizah,
özellikle de bıyık altından gülen kara
mizah önemli bir yer tutuyordu. Harry ile
Derdimiz’de de klasik Hitchcock
geriliminden uzaklaşıp kara komedi
sularına yelken açıyoruz. Yönetmenin
“Harry ile melodramı gecenin ziﬁri
karanlığından çıkarıp gün ışığına
getirdim” sözleriyle tarif ettiği ﬁlmde
öyküye adını veren kişiye gelince,
kendisi hikâyenin başında Vermont’un
göz alıcı taşrasında bulunan ve
yakındaki kasaba sakinleri arasında
epey çalkantıya sebep olan bir cesetten
ibaret. Shirley MacLaine’i ilk rolünde
izlediğimiz bu ﬁlm, aynı zamanda
Hitchcock ile birçok ﬁlminde unutulmaz
müziklere imza atacak Bernard
Herrmann’ın beraber ilk çalışması.
Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: John Forsythe, Shirley
MacLaine, Edmund Gwenn, Royal Dano,
Mildred Natwick, Mildred Dunnock, Jerry
Mathers

Film için kodlar, davetiye alan katılımcılara
gösterimden bir gün önce gönderilecektir.
Codes for the ﬁlm will be sent to the participants
who have invitation the day before the screening.

21:00 / 9:00 PM
beyoğlu sineması
davetiye alımı: 15-17 Aralık, 10:00
invitation reception:
December 15-17, 10 AM
ücretsizdir, davetiyeler için
tıklayın_eventbrite.com
free of charge, click for
the invitations_eventbrite.com

Hitchcock might have made a reputation
as the ‘master of suspense,’ but humour,
especially the subtle and dark kind, was
an essential part of his cinema. In The
Trouble with Harry, we sail away from
the classic Hitchcockian suspense
towards dark comedy, aptly described:
‘With “Harry” I took melodrama out of
the pitch-black night and brought it out
in the sunshine.’ As to the titular Harry,
he is merely a dead body that is found in
the spectacular Vermont countryside
causing quite a ruckus with the
townsfolk nearby. Debuting Shirley
MacLaine, this ﬁlm is also the ﬁrst
collaboration between the director and
Bernard Herrmann, who will compose
many more memorable scores for the
director.
Director: Alfred Hitchcock
Cast: John Forsythe, Shirley MacLaine,
Edmund Gwenn, Royal Dano, Mildred
Natwick, Mildred Dunnock, Jerry
Mathers

40. İSTANBUL
FİLM FESTİVALİ
“HITCHCOCK RENKLİ”
ÖZEL GÖSTERİMLERİ
40TH ISTANBUL
FILM FESTIVAL
"HITCHCOCK COLORED"
SPECIAL SCREENINGS
1955 | 99’
Amerika /
United States
İngilizce /
English
1955 Altın Küre Umut Veren
Yeni Yetenek (S. MacLaine)
1955 Golden Globe Most Promising
Newcomer (S. MacLaine).
Fragmanı izlemek için buraya
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

FİLM
GÖSTERİMİ

AİLE OYUNU
FAMILY PLOT
Gerilimin ustası muhteşem kariyerini,
İngiltere döneminin sıra dışı mizahını
hatırlatan bu suç komedisiyle noktalıyor.
Gizli Teşkilat’ın senaristi Ernest
Lehman’ın The Rainbird Pattern adlı
Victor Canning romanından uyarladığı
ﬁlm, hikâyeyi İngiltere’den California’ya
taşıyor: Zengin bir kadının kayıp
yeğenini bulma işini üstlenen sahtekâr
bir medyumla taksi şoförü erkek
arkadaşının start verdiği sürükleyici
macera, bir Hitchcock ﬁlminin alışıldık
tonuna sahip olmasa da matematiğine
ve detaycılığına sahip. Los Angeles ve
San Francisco’dan dış çekimlere de yer
vermesine karşın hatırı sayılır kısmı
stüdyoda çekilen ﬁlmin müzikleriyse o
sıralar Spielberg’in Jaws’undaki
çalışmasıyla nam salmış olan John
Williams’a ait.
Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: Karen Black, Bruce Dern,
Barbara Harris, William Devane, Ed
Lauter, Cathleen Nesbitt, Katherine
Helmond

Film için kodlar, davetiye alan katılımcılara
gösterimden bir gün önce gönderilecektir.
Codes for the ﬁlm will be sent to the participants
who have invitation the day before the screening.

21:00 / 9:00 PM
beyoğlu sineması
davetiye alımı: 18 - 20 Aralık, 10:00
invitation reception:
December 18 - 20, 10 AM
ücretsizdir, davetiyeler için
tıklayın_eventbrite.com
free of charge, click for
the invitations_eventbrite.com

The Master of Suspense ﬁnalised his
magniﬁcent career with a crime comedy
that recalls the quirky humour of his
British period. Adapted by Ernest
Lehman, the screenwriter of North by
Northwest, from the Victor Canning’s
novel The Rainbird Pattern, the ﬁlm
transfers the story from England to
California and follows a fraud spiritualist
and her taxi driver boyfriend as they take
over the task of ﬁnding the lost heir of a
rich woman. Although the engaging
adventure lacks the habitual tone of a
Hitchcock ﬁlm, it does employ the usual
mathematics and meticulousness. Shot
mostly in a studio although some
external scenes were shot on location in
San Francisco and Los Angeles, Family
Plot’s score was composed by John
Williams who was then celebrated with
Jaws’s score.
Director: Alfred Hitchcock
Cast: Karen Black, Bruce Dern, Barbara
Harris, William Devane, Ed Lauter,
Cathleen Nesbitt, Katherine Helmond

40. İSTANBUL
FİLM FESTİVALİ
“HITCHCOCK RENKLİ”
ÖZEL GÖSTERİMLERİ
40TH ISTANBUL
FILM FESTIVAL
"HITCHCOCK COLORED"
SPECIAL SCREENINGS
1976 | 120’
Amerika /
United States
İngilizce /
English
1976 Ulusal Eleştiri Kurulu
(ABD) En İyi On Film
1976 National Board of Review
(USA) Top Ten Films
Fragmanı izlemek için buraya
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

PERŞEMBE
KLASİĞİ

SİRİN
PANCAROGLU
Arpist Şirin Pancaroğlu melodik
yapıların ön planda olduğu
bu konserinde arp repertuvarının
sevilen eserlerinin yanı sıra
kendi besteleri ve Bora Uymaz’ın
Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın
bir müzikal portresi olarak kaleme aldığı
“Halikarnas Balıkçısı” başlıklı
yeni bestesini seslendirecek.
Farklı coğrafyalar arasında bir gezinti
gibi de düşünülebilecek bu repertuvarla
arpın sıcak tınılarını dinleyici ile
paylaşacak Şirin Pancaroğlu.

In this concert where melodic structures
will be prominently featured,
harpist Şirin Pancaroğlu will perform
popular works of the harp repertoire,
as well as her own compositions and
a new composition by Bora Uymaz titled
“Halikarnas Balıkçısı,” composed as
a musical portrait of Cevat Şakir
Kabaağaçlı. With this repertoire,
which can be thought of as a voyage
across different geographies,
Pancaroğlu will share the warm tones
of the harp with the audience.

Konser, ﬁziki olarak
kampüste
gerçekleşecektir.
SGKM Instagram hesabı
üzerinden canlı
yayınlanacaktır.
The concert will take
place physically on
campus. It will be live
on SGKM's Instagram
account.
Instagram/
sevgigonulkulturmerkezi

12:30 / 12:30 PM
kütüphane / atrium

FİLM ETKİNLİKLERİ
MOVIE EVENTS

ARKA PENCERE
REAR WINDOW
21:00 / 09:00 PM
BEYOĞLU SİNEMASI

0412

1812
AİLE OYUNU
FAMILY PLOT

2112

21:00 / 09:00 PM
BEYOĞLU SİNEMASI

Film için kodlar, davetiye alan katılımcılara gösterimden bir gün önce gönderilecektir.
Codes for the ﬁlm will be sent to the participants who have invitation before the screening.

HARRY İLE
DERDİMİZ
THE TROUBLE
WITH HARRY
21:00 / 09:00 PM
BEYOĞLU SİNEMASI
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SAHNEYE DAİR SOHBETLER
CONVERSATION ABOUT STAGE

BEYHAN
MURPHY

DANSIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGİNE
DAİR BİR SOHBET
A CONVERSATION
ON THE SUSTAINABILITY
OF DANCE
21:00 / 09:00 PM
ÇEVRİMİÇİ* / ONLINE*

2411

MERT FIRAT

1512

TİYATRO VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGE
DAİR BİR SOHBET
A CONVERSATION
ON THEATER
AND SUSTAINABILITY
21:00 / 09:00 PM
ÇEVRİMİÇİ* / ONLINE*

*Etkinlikler Koç Üniversitesi SGKM’nin Instagram hesabından canlı yayınlandıktan sonra, SGKM’nin Spotify hesabından podcast olarak Oditoryumdan Sesler adıyla yayınlanacaktır.
*The events will be broadcasted on the Instagram account of the Koç University Sevgi Gönül Cultural Center and will also later be available as podcast under the name of Sounds from Auditorium
on the Center’s Spotify account.
Instagram/sevgigonulkulturmerkezi

PERŞEMBE KLASİĞİ
THURSDAY CLASSIC

NİHAN ATALAY
EVRİM ÖZTÜRK

BAROK TINILARDA
FLÜTÜN RENKLERİ
COLORS OF FLUTE
IN BAROQUE TONES
12:30 / 12:30 PM
KÜTÜPHANE / ATRIUM

2511

0912
SİRİN
PANCAROGLU
12:30 / 12:30 PM
KÜTÜPHANE / ATRIUM

2312

SAFA YEPREM
& ORTAC
AYDINOGLU

GİTAR & BANDONEON İKİLİSİ
GUITAR & BANDONEON DUO
12:30 / 12:30 PM
KÜTÜPHANE / ATRIUM

about
k
l
s
a

TÜM ETKİNLİKLER
ALL EVENTS

w
e
t

SALI
TUESDAY

“BLUESEUM”
BLUES TRIO
12:30 / 12:30 PM
KAMPÜS / CAMPUS

SALI
TUESDAY

0911

BEYHAN
MURPHY
ÇARŞAMBA
WEDNESDAY

DANSIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGİNE
DAİR BİR SOHBET
A CONVERSATION
ON THE SUSTAINABILITY
OF DANCE
21:00 / 09:00 PM
ÇEVRİMİÇİ* / ONLINE*

SALI
TUESDAY

16
11

GÜNESİN
COCUKLARI
CHILDREN OF
THE SUN
20:00 / 08:00 PM
ÇEVRİMİÇİ / ONLINE

AYI
THE BEAR
20:00 / 08:00 PM
ÇEVRİMİÇİ / ONLINE

CUMARTESİ
SATURDAY

0412

ARKA PENCERE
REAR WINDOW
21:00 / 09:00 PM
BEYOĞLU SİNEMASI

NİHAN ATALAY
EVRİM ÖZTÜRK
PERŞEMBE
THURSDAY

PERŞEMBE
THURSDAY

0912

BAROK TINILARDA
FLÜTÜN RENKLERİ
COLORS OF FLUTE
IN BAROQUE TONES
12:30 / 12:30 PM
KÜTÜPHANE / ATRIUM

SAFA YEPREM
& ORTAC
AYDINOGLU

CUMARTESİ
SATURDAY

1812

HARRY İLE
DERDİMİZ
THE TROUBLE
WITH HARRY
21:00 / 09:00 PM
BEYOĞLU SİNEMASI

GİTAR & BANDONEON İKİLİSİ
GUITAR & BANDONEON DUO
12:30 / 12:30 PM
KÜTÜPHANE / ATRIUM

MERT FIRAT
ÇARŞAMBA
WEDNESDAY

TİYATRO VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGE
DAİR BİR SOHBET
A CONVERSATION
ON THEATER
AND SUSTAINABILITY
21:00 / 09:00 PM
ÇEVRİMİÇİ* / ONLINE*

SALI
TUESDAY

2112

AİLE OYUNU
FAMILY PLOT
21:00 / 09:00 PM
BEYOĞLU SİNEMASI

2312

SİRİN
PANCAROGLU
12:30 / 12:30 PM
KÜTÜPHANE / ATRIUM

PERŞEMBE
THURSDAY

*The events will be broadcasted on the Instagram account of the Koç University Sevgi Gönül Cultural Center and will also later be available as podcast under the name of Sounds from Auditorium
on the Center’s Spotify account. Instagram/sevgigonulkulturmerkezi
Codes for the ﬁlm will be sent to the participants who have invitation before the screening.
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