SGKM MEMNUNİYET
ANKETİ

BİR
ANKETLE
AĞACINIZ
OLSUN
Yanıtlanan her anket için,
TEMA'ya bir adet
fidan bağışında bulunulacaktır.

FİLM
GÖSTERİMİ

MADRES
PARALELAS
PARALEL ANNELER
PARALLEL MOTHERS
Acı ve Zafer ile 2019'da Cannes'da
ödüllendirilen, İnsan Sesi ile
kısa metrajda da yetkinliğini gösteren
Almodóvar'ın son ﬁlmi ilk gösterimini
2021 Venedik Film Festivali'nin açılışında
yaptı. Yönetmenin "anneliğin Don Kişot'u"
dediği Paralel Anneler, doğum için
hastaneye giden iki hamile kadını izliyor:
Orta yaşlı, pişmanlık duymayan Janis ile
korkularını aşamayan, pişmanlık dolu
gencecik Ana. Hastanede tanışan iki kadın
doğumu beklerken koridorda birbirleriyle
çok şey paylaşır. Bu karşılaşma,
doğumlardan sonraki paralel hayatlarını
da değiştirecektir.
Başroldeki Penélope Cruz'a prömiyerini
yaptığı Venedik Film Festivali'nde
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü getiren
Paralel Anneler Almodóvar'a
özgü sürprizler, acı veren seçimler,
tutku dolu karakterleriyle unutulmayacak
bir melodram. Paralel Anneler
rogerbert.com'dan The Hollywood
Reporter dergisine birçok listede 2021
yılının en iyi ﬁlmleri arasında gösteriliyor.
Film, İspanya Sinema Akademisi'nin
verdiği Goya Ödülleri'nde yedi dalda
aday gösterildi.
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Penélope Cruz, Milena Smit,
Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón,
Julieta Serrano, Rossy De Palma
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.

21:30 / 9:30 PM
city’s nişantaşı
davetiye alımı: 17 - 21 Şubat, 10:00
invitation reception:
February 17 - 21, 10 AM
ücretsizdir, davetiyeler için
tıklayın_eventbrite.com
free of charge, click for
the invitations_eventbrite.com

The new feature by Pedro Almodóvar,
who was awarded at Cannes with
Pain and Glory in 2019 and
revisited theatres with his short
The Human Voice, Parallel Mothers
premiered at the 2021 Venice Film
Festival where it was screened as
the opening ﬁlm. The ﬁlm which
he describes as "the Don Quixote of
motherhood," follows two mothers,
who give birth on the same day:
middle-aged Janis doesn’t regret it,
and Ana, an adolescent, is scared,
repentant, and traumatized. The few
words they exchange in these hours
will create a very close link between
the two, their lives run parallel over
the ﬁrst two years of their children’s
lives.
Parallel Mothers brought its lead
actress Penélope Cruz the Best Actress
Award at the Venice Film Festival
where it premiered. The ﬁlm is
nominated in seven categories at
the Goya Awards.
Director: Pedro Almodóvar
Cast: Penélope Cruz, Milena Smit,
Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón,
Julieta Serrano, Rossy De Palma

2021 | 122’
İspanya /
Spain
İspanyolca /
Spanish
Türkçe altyazılı /
Turkish subtitles
Fragmanı izlemek için buraya
tıklayın.
Click here to watch the trailer.

KONSER

TANGO NEVA
Bu sene 10. yılını kutlayan TangoNEVA,
ülkenin önde gelen senfoni ve ﬁlarmoni
orkestralarının kıymetli altı kadın
üyesinden oluşuyor. Kendilerine
oyuncu-şarkıcı Ali Pınar kabare tarzını
andıran anlatımlarıyla eşlik ediyor.
Bandoneonda Arjantinli üstat
Brian Caballero, dansta ise
Türkiye şampiyonu ünvanlı çift
Eşref Tekinalp ve Vanessa Gauch var.
“Dünyanın Tüm Tangoları” başlıklı
konserin repertuvarı klasik müzik ile
tangonun kesiştiği yerde. 1930’ların
klasik tangosunun kralı Carlos Gardel
de çalınıyor, besteciliği ile bilinen
Charlie Chaplin’in tangosu da...
Çağdaş besteci Şostakoviç’in
tangosu da var, bizden – Uğur Mumcu
Kantatı ve Aﬁfe Balesi’nin bestecisi –
Turgay Erdener’in, tango ile
dans etmeye bayılan şair Lorca anısına
yazdığı tango da... Dünyada
eşi ve benzeri olmayan çeşitlilikte
bir repertuvara sahip topluluğun
düzenlemelerini Yusuf Yalçın yapıyor.
Film sahneleri, fotoğraflar ve anlatımlar
eşliğinde, seslendirilen eserler ile ilişki
kuruluyor. Kısacası topluluk; tarihi,
hikâyesi ve dedikodusuyla seyirciyi,
Tango'nun zirve yaptığı 1930'lardan
günümüze kadar süregelen
bir yolculuğa çıkarıyor.

20:00 / 08:00 PM
sevgi gönül
oditoryumu /
auditorium

Celebrating its 10th anniversary this year,
TangoNEVA consists of six women
members of the country’s leading
symphony and philharmonic orchestras.
The ensemble is accompanied by
actor and singer Ali Pınar
with his cabaret-style narration.
On the bandoneon is Argentinean master
Brian Caballero, and the performance
also features Turkish champion dancers
Eşref Tekinalp and Vanessa Gauch.
The repertoire of the concert, titled
“All Tangos of the World”, lies at
the intersection of classical music
and tango, featuring a diverse selection
ranging from the works of Carlos Gardel,
the king of 1930s classical tango,
to the tango of Charlie Chaplin;
from a composition by contemporary
composer Shostakovich, to a tango by
Turgay Erdener, composer of
the Uğur Mumcu Cantata and Aﬁfe Ballet,
which he composed for the poet Lorca,
who loved to dance to tango…
The arrangements of this uniquely
diverse concert were made by
Yusuf Yalçın. Film scenes, photographs
and narration help the audience relate to
the works performed. In short,
the ensemble takes the audience on
a journey from the 1930s, when tango
reached its peak, to the present,
with history, stories and gossip…

Program /
Programme:
Carlos Gardel - Alfredo Le Pera
Por Una Cabeza
Charlie Chaplin
Beautiful Wonderful Eyes
Kurt Weill
Pimp’s Ballade Or Tango Ballade
From Three Penny Opera
Hector Stamponi - Cátulo Castillo
El Ultimo Cafe
Alfred Schnittke
Tango, Music For The Feature Film:
Rasputin Und Die Agonie
Astor Piazzolla - Horacio Ferrer
Balada Para Un Loco
Astor Piazzolla
Libertango
Astor Piazzolla - Fernando Solanas
Vuelvo Al Sur
Turgay Erdener
Lorca Tango
Mariano Mores - Sting
El Tango Del Roxanne
Düzenlemeler: Yusuf Yalçın
Anlatım: Ali Pınar

TİYATRO
GÖSTERİMİ

SEVGİLİ ARSIZ
ÖLÜM - DİRMİT
DEAR
SHAMELESS
DEATH - DİRMİT
Roman Hakkında
“Gerçekleşmeyen düşler, aralarında
doğup büyüdüğüm insanları
paramparça etti… Kente ayak
uydurabilmek için boğuşup durdum.
Her yanım yara bere içinde kaldı.
Boğuşurken birlikte doğup büyüdüğüm
insanlardan ayrı düştüm. Ama kendi
öz değerlerimi, dilimi ve o insanların
durulmaz bir coşkuyla bana taşıdıkları
sevgiyi koruyabilmek için direndim.
Bu roman bu direnişim için aralarında
büyüdüğüm insanların bana armağanıdır.”
Latife Tekin
Oyun Hakkında
Köyden şehre göç eden kalabalık
bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin
en küçük kızı Dirmit'in gözünden
dinliyoruz. Sıkıştıkları tek odalı evde,
şehre tutunma mücadelesinde hepsi
kendilerince bir yol tutturuyor.
Dirmit kız ise durmak bilmeyen merakı
ve direnme gücü sayesinde karşısına
çıkan zorluklarla baş etmenin
türlü yollarını buluyor. Onu şehirden
korumaya çalışan annesi Atiye, babası
Huvat ve abileri Dirmit'in türlü yollarından
huylanıyor, ona adet ve geleneklerin
rehberliğinde türlü engeller koyuyorlar.
Ama Dirmit durur mu, durmuyor!
Hakan Emre Ünal - Nezaket Erden

20:00 / 08:00 PM
sevgi gönül
oditoryumu /
auditorium

About the Novel
“The people I was born and raised among
were broken to pieces by unrealized
dreams… I kept ﬁghting on to adapt to
the city, and ended up bruised and
battered. As I fought, I drifted away from
the people I grew up with. But I resisted,
to protect my own values, my language,
and the love those people gave to me with
tireless passion. This novel is a gift
from the people I grew up with to me,
for this resistance.”
Latife Tekin
About the Play
We witness the struggle of a large family
that has migrated to a big city from
their village, through the eyes of Dirmit,
their youngest daughter. Living in
their single - room house, each family
member ﬁnds their own way in the ﬁght
to hold on in the city, while the little Dirmit
ﬁnds many ways to cope with
the hardships she encounters with
her unstoppable curiosity and
her resilience. Her mother Atiye, her father
Huvat and her older brothers, who try to
protect her from the city, are made uneasy
by Dirmit’s various manners, putting
obstacles in front of her under
the guidance of customs and traditions.
But Dirmit will never stop trying!
Hakan Emre Ünal- Nezaket Erden

Oyun tek perdedir,
85’ sürer.
The play is one act
and 85 minutes long.
TİYATRO HEMHÂL
Yazan: Latife Tekin
Written by: Latife Tekin
Uyarlayan - Yöneten:
Hakan Emre Ünal
Adaptation by, Director:
Hakan Emre Ünal
Uyarlayan - Oynayan:
Nezaket Erden
Adaptation by, Actor:
Nezaket Erden
Proje Danışmanı:
Zeynep Günsur Yüceil
Project Advisor:
Zeynep Günsur Yüceil
Aﬁş Tasarım:
Kardelen Akça
Poster Design:
Kardelen Akça

PERŞEMBE
KLASİĞİ

SİRİN
PANCAROGLU
Washington Post gazetesi tarafından
uluslararası ölçekte büyük bir yetenek
olarak nitelendirilen arp sanatçısı
Şirin Pancaroğlu klasik müzik
geleneğinde yetişmiş olup
aynı zamanda geleneksel Türk müziği,
doğaçlama, tango ve avangart
türlerindeki çalışmaları ve mizansen
içeren performanslarıyla övgüler
almıştır. Farklı soluklardan
müzisyenlerle yaptığı iş birlikleriyle
dikkat çeken Pancaroğlu,
müzik tarzlarını birbirinden ayıran
tanımları neredeyse ortadan kaldıran,
yeni müzik tarzlarına kapı açan
bir duruş sergilemektedir.
Çok yönlü sanatçı kişiliğiyle öne çıkan
Pancaroğlu’nun bugüne kadar yurt içi ve
yurt dışında toplam 12 albümü
yayınlanmıştır. Yirmi yıl yurt dışında
kaldıktan sonra 2000 yılında Türkiye’ye
dönen sanatçı, o günden bugüne
köklerinin izini sürmekte; yerel ile
evrensel olanı incelikli bir ﬁkriyat
içerisinde buluşturup müzik projelerine
yansıtmaktadır. Kayıp bir çalgı olan
Osmanlı-Türk arpı “çeng”i diriltmek
üzere 2007’den bugüne çalışmalar
yapan Pancaroğlu’nun besteleri de
bulunmaktadır. Melodik yapıların
ön planda olduğu bu konserinde
kendi bestelerini de içeren bir repertuar
seslendirecek olan sanatçı farklı
coğrafyalar arasında gezinerek, arpın
sıcak tınılarını dinleyici ile paylaşacak.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

Praised by the Washington Post as
“a major talent of international caliber”,
harpist Şirin Pancaroğlu was trained as
a classical musician, and has also been
acclaimed for her work in Turkish music,
improvisation, tango and
the avant - garde, as well as her
semi-staged performances. Regular
collaborations with performers and
composers of diverse backgrounds have
led Pancaroğlu to cross boundaries
between musical styles often resulting
in music that has been perceived as
opening the path to new genres.
Renowned for her multi - faceted artistic
personality, Pancaroğlu has released
a total of 12 albums in Turkey and
abroad. Pancaroğlu returned to Turkey
in 2000 after living abroad for twenty
years, and has since been in search of
her “roots”, fusing the local and
the universal in a subtle mixture in
her musical projects. Working since
2007 to resurrect the “çeng”, the lost
Ottoman-Turkish harp, Pancaroğlu has
also composed original music.
In this concert, which will prominently
feature melodic elements, Pancaroğlu
will perform a repertoire that includes
her original compositions, taking
a journey across geographies and
sharing the warmth of the harp
with the audience.

*Mekan bilgisi
paylaşılacaktır.
*Venue information
will be announced.
Program /
Programme:
Ş. Pancaroğlu
Rast Peşrev “Küllerinden”
O. Respighi
Siciliana
C. Saint-saens
Fantaisie
A. Piazzolla
Tardecita Pampeana
Dernier Lamento
P. Houdy
Sonat
1.Allegro Moderato
2.Lento
3.Vivo
Ş. Pancaroğlu
Bir Garip Oyun Havası
Günaydın Longa

SGKM
ETKİNLİĞİ

DANS
GÖSTERİMİ

CIPLAK
AYAKLAR
KUMPANYASI /
HİCBİR SEY
YERİNDE DEGİL
Dört dansçı ve bir müzisyen eşliğinde,
seyircisini görsel ve işitsel bir evrene
davet eden Hiçbir Şey Yerinde Değil,
kayıp, yerinden edilme ve
göç kavramlarını çağdaş dans diliyle
tartışmaya açıyor. Taşınan, bölen
ve ayıran objeler aracılığıyla, kurulan,
ait olunan ve terk edilen yerler oluşuyor.
Birbirine dönüşen, birbirinden kopan
ve dokunan bedenlerin
Ahmet Kenan Bilgiç’in canlı müziğiyle
eş zamanlı ilerlediği bu performans;
Kumpanya üyelerinin, süregelen
göç kavramını, hem dünya halkları
hem de kişisel tarihlerinden yola çıkarak
damıttıkları bir dans gösterisi.
Belfast Queens Üniversitesi’nden
Profesör Ulrike M. Vieten’in daveti
ve projenin ismine de ilham olan aynı adlı
kitabın yazarı Nesrin Uçarlar’ın projeyi
gerçekleştirme çabası ve iş birliğinin
bir sonucu olan 'Hiçbir Şey Yerinde Değil'
Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın
teorik bağlamdan yola çıkan performans
üretiminin örneklerinden biri olarak
sahnelenmeye devam ediyor.

20:00 / 08:00 PM
sevgi gönül
oditoryumu /
auditorium

With four dancers and a musician,
Hiçbir Şey Yerinde Değil invites
its audience to an audio-visual universe,
opening up the concepts of loss,
displacement and migration to
discussion through the language of
contemporary dance. With objects that
divide, separate and get moved, places of
foundation, belonging and abandonment
are formed. In this performance,
where the bodies that transform into
one another, touch and part from
one another are accompanied by
the live music of Ahmet Kenan Bilgiç,
the members of the dance company
reflect on the timely notion of migration
through the history of the peoples
of the world, as well as through
their personal histories.
Realized through the invitation of
Professor Ulrike M. Vieten of The Queen’s
University of Belfast, and in cooperation
with Nesrin Uçarlar, author of the book
that has inspired the name of the project,
“Hiçbir Şey Yerinde Değil” continues to
be staged as an example of
the company’s performances that take
root in a theoretical context.

Oyun 50’ sürer.
The play is
85 minutes long.
Proje: Ulrike M. Vieten
Project: Ulrike M. Vieten
Fikir ve Uygulama:
Çıplak Ayaklar Kumpanyası
Concept and Realization:
Çıplak Ayaklar Kumpanyası
Dansçılar: Aslı Öztürk,
Büşra Firidin,
Duygu Güngör, Melih Kıraç,
Mihran Tomasyan
Dancers: Aslı Öztürk,
Büşra Firidin,
Duygu Güngör, Melih Kıraç,
Mihran Tomasyan
Müzik: Ahmet Kenan Bilgiç
Music: Ahmet Kenan Bilgiç
Işık Tasarımı ve Uygulama:
Utku Kara,
Mihran Tomasyan
Lighting Design
and Installation: Utku Kara,
Mihran Tomasyan
Ses Uygulama:
Berkant ‘Doktor’ Kılıçkap
Sound:
Berkant ‘Doktor’ Kılıçkap

PERŞEMBE
KLASİĞİ

BANU S. ASAN
GÖKNİL ÖZKÖK
SEZENER
KLASİKTEN MODERNE
“BİR DUO ÖGLENİ”
A NOON DUO CONCERT
FROM CLASSICS
TO MODERN

Keman sanatçısı Banu Selin Aşan
ve viyola sanatçısı Göknil Özkök
Sezener’in birlikte gerçekleştirecekleri
bu öğle konserinde klasik çağın
dahi çocuğu W. A. Mozart’tan,
modern dönemin bestecilerinden
Norveçli orkestra şefi ve kemancı
J. Halvorsen’e uzanan bir repertuar
seslendiriliyor.
Beş keman konçertosu yazmış olan
Mozart, viyola için konçerto bestelememiş
olsa da bu eserinde viyolanın tüm tınılarını
ustalıkla dinleyiciye sunmuştur.
Yaşadığı dönemde nota basımı ile tanınan
Hoffmeister ise aslında Viyana ekolünü
çok iyi yansıtan bir bestecidir. Keman
ve viyola için yazdığı sayısız oda müziği
eseri ile repertuvarda önemli yeri olan
bestecilerdendir.

Violinist Banu Selin Aşan and viola player
Göknil Özkök Sezener will perform
together in this noon concert, with
a repertoire ranging from classical age
genius W. A. Mozart to Norwegian
conductor and violinist J. Halvorsen, one
of the composers of the modern period.
Although Mozart, who wrote ﬁve violin
concertos, did not compose a concerto for
the viola, he masterfully presented all
the timbres of the viola to the audience in
this work. Hoffmeister, who was known for
his musical notation in his lifetime,
is actually a composer who reflect
the Viennese school very well. He is one of
the composers who have an important
place in the repertoire with his numerous
chamber music works for violin and viola.

Çek geleneğinin önemli isimlerinden
Martinu, kendine özgü stil ve tonal anlayışı
ile farklı ritmik kalıpları harmanlayarak
kullandığı keman ve viyola için
3 Madrigal’in bu ikili repertuvarda önemli
bir eser olarak ön plana çıkmasını sağlar.

One of the important names of the Czech
tradition, Martinu makes Three Madrigal
for violin and viola stand out as
an important piece in this duo repertoire,
which he uses by blending different
rhythmic patterns with his unique style
and tonal understanding.

Konserde son olarak seslendirilecek olan
Halvorsen’in yapıtı, Handel’in Sol Minör
Klavsen Süiti’den esinlenerek yazdığı
Pasakalya, iki enstrüman için de neredeyse
tüm teknikleri içeren tema
ve varyasyonlarıyla etkileyici bir eserdir.

Halvorsen's work, Pasakalya, inspired by
Handel's G Minor Harpsichord Suite, which
will be performed last at the concert,
is an impressive work with its themes
and variations that include almost
all techniques for both instruments.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

*Mekan bilgisi
paylaşılacaktır.
*Venue information
will be announced.
Program /
Programme:
W.A. Mozart:
Keman ve Viyola için
Sol Majör Duo No.1
F. Hoffmeister:
Keman ve Viyola için
Düetler’den Seçmeler
B. Martinu: Üç Madrigal
J. Halvorsen: Pasakalya

KONSER

MARILIES
GUSCHLBAUER
NIKOLAUS
GUSCHLBAUER
Enstrümanlarını çocukluk yıllarından beri
birlikte icra etmekte olan Marilies ve
Nikolaus Guschlbauer kardeşler,
duo çalışmalarının tınısında
büyük bir uyum ve duyarlılık kurmayı
başarmıştır.
Wiener Festwochen,
Niederösterreichischer Musiksommer ve
Schloss Rothschild Reichenau’nun da
aralarında yer aldığı etkinliklerde
konser serileri sunan ikili, 2018’de
ON STAGE Oda Müziği Yarışması’nı
kazandı, 2019’da ise “Giovani Musicisti Città di Treviso” uluslararası
yarışmasında kendi kategorilerinde
en üst sırada yer alarak ikincilik elde etti.
İkili aynı zamanda Milan, Prag,
Washington, New York, Nassau, İspanya
ve İsviçre’de resitaller verdi.
Hatto Beyerle, Evgenia Epshtein, Patrick
Jüdt, Avedis Kouyoumdjian, Robert Levin,
Johannes, Meissl, Peter Nagy,
Petr Prause ve Jan Talich’den oda müziği
dersleri almış olan Marilies ve Nikolaus
Guschlbauer, solist olarak da ulusal ve
aralarında 2016 Manhattan Uluslararası
Müzik Yarışması ve 2014 Roma Piyano
Yarışması’nın da yer aldığı çok sayıda
uluslararası ödül kazandı.

20:00 / 08:00 PM
sevgi gönül
oditoryumu /
auditorium

Having played together since their
childhood, the siblings Marilies and
Nikolaus Guschlbauer managed to
establish a great harmony and sensitivity
in their sound together as a duo.
They performed in concert series
at the Wiener Festwochen,
the Niederösterreichischer Musiksommer
and Schloss Rothschild Reichenau,
amongst others. In 2018 they won
the ON STAGE competition for chamber
music, and in 2019 they won 2nd prize as
best-placed in the highest category at
the International Competition
"Giovani Musicisti - Città di Treviso".
Further recitals have taken them to Milan,
Prague, Washington DC, New York,
Nassau, Spain and Switzerland.
Both are also multiple prize winners as
soloists at national and international
competitions, e.g. the Manhattan
International Music Competition 2016
and the Rome Piano Competition 2014.
They received chamber music lessons in
master classes with Hatto Beyerle,
Evgenia Epshtein, Patrick Jüdt,
Avedis Kouyoumdjian, Robert Levin,
Johannes Meissl, Peter Nagy,
Petr Prause and Jan Talich.

Program /
Programme:
L.v. Beethoven: Sonata
No. 3 in A major, Op. 69
N. Boulanger: Trois Pièces
R. Schumann: Adagio
and Allegro, Op. 70
J. Brahms: Sonata No. 1
in E minor, Op. 38

PERŞEMBE
KLASİĞİ

YAREN EREN
BUDAK

SOLO PERFORMANS:
CELLO VE ELEKTRONİKLER
SOLO PERFORMANCE:
CELLO AND ELECTRONICS
Yaren Eren Budak, İstanbullu çellist,
laptop icracısı, eğitmen ve müzik
okuryazarı. Çeşitli yeni müzik, elektronik /
elektro akustik müzik, bağımsız müzik
festivallerinin hem mutfaklarında
hem de sahnelerinde yer aldı. Bağımsız
plak şirketi Müzik Hayvanı ile çalıştı,
bünyesinde çeşitli organizasyonlar
yürüttü.

Yaren Eren Budak is an İstanbul-based
cellist, laptop performer, educator
and music writer. She has performed on
stage, as well as working behind the
scenes, at various new music, electronic /
electro acoustic and independent music
festivals. She worked with
the independent label Müzik Hayvanı,
helping organize various events.

Peygamber Vitesi, kutu, Kam Ata,
In Hoodies, shin, DAT (Duysal Aksiyon
Topluluğu), Akkor, Elz and the Cult,
Bewitched As Dark gibi projelerle birlikte
üretimler yaptı, canlı performanslar
gerçekleştirdi; bir kısmının
albüm kayıtlarında yer aldı.
Bu iş birliklerinin bir kısmını halen
yürütüyor olmasının yanı sıra, son yıllarda
solo elektro akustik müzik üretimlerine
ve performanslarına yoğunlaşmaya
gayret ediyor.

Budak has recorded and performed live
with such projects as Peygamber Vitesi,
kutu, Kam Ata, In Hoodies, shin, DAT
(Duysal Aksiyon Topluluğu), Akkor, Elz
and the Cult and Bewitched As Dark.
In addition to continuing some of these
collaborations, she has been focusing
on her own electro acoustic music
productions and performances
in recent years.

Budak bu konserinde çello
ve elektronikleri bir araya getirerek yer yer
karanlık; çoğunlukla huzurlu, dingin, sakin
sesler üretecek. Bestelerinde izlerine
sıkça rastladığımız Ambient Müzik,
Çağdaş Müzik ve Klasik Avrupa
Müziği’nden yansımalar bu konserde de
kulağımıza ilişecek. Konserin genel
çerçevesini yarı açık doğaçlama pratiği
üzerine kuran Budak, yayınlanmış
kimi işlerini de canlı elektronikler
yardımıyla seslendirecek.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

In this concert; Budak brings together
cello and electronics, sometimes dark
but mostly peaceful, serene and calm
sounds. Reflections from Ambient Music,
Contemporary Music and Classical
European Music, which we often witness
in her compositions will be heard in
this performance. Budak, who builds
the general framework of the performance
on the practice of semi-improvisation,
will also perform some of her published
works using live electronics.

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

SALICAZ!

İSTANBUL
WEST SIDE
COLLECTIVE
İstanbul West Side Collective, üyelerinin
tamamının Koç Üniversitesi öğrencisi
ya da mezunu olduğu bir grup.
KU Orkestra stüdyosunda bir araya gelen
ve spontane gelişen provalar sonrası
grup kurma kararı alan bu beşli
hem geleneksel caz tınılarını modern
bir şekilde yorumluyor, hem de
modern caz tınılarını kolektif bir şekilde
aranje ediyor. Vokal performansların da
dahil olacağı bu konserde, davulda
Ali Açıkbaş, klavyede Sinan Cem Yücel,
gitarda Berke Can Agagündüz,
basta Doğukan Abuhanoğlu, saksafonda
ise Ali Ramiz Barut yer alacak.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

İstanbul West Side Collective is a band
that consists of Koç University
students and alumni. Coming together
at the KU Orkestra studio and deciding
to start a band together after a series
of spontaneous rehearsals,
this quintet interprets traditional jazz
songs in a modern style, as well as
arranging modern jazz pieces in
a collective form. This concert will
feature vocal performances alongside
the quintet, featuring Ali Açıkbaş on
drums, Sinan Cem Yücel on keyboard,
Berke Can Agagündüz on guitar,
Doğukan Abuhanoğlu on bass and
Ali Ramiz Barut on saxophone.

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

SALICAZ!

FUNDA &
YAVUZ
AKYAZICI
New York caz sahnesinde 17 sene
geçiren besteci, aranjör ve caz gitaristi
Yavuz Akyazıcı, 2009’da Türkçe popüler
rock ve pop şarkılarını caza uyarladığı
“Yavuz Akyazıcı Project - Turkish
Standards” albümünü yayınladı.
Spotify’da en çok dinlenen Türkçe
caz albümleri arasında yer alan
ve 3 volümden oluşan bu albüm
serisinde, Paramparça (Teoman),
Bu Aşk Fazla Sana (Şebnem Ferah),
Seni Kendime Sakladım (Duman)
ve Kanatlarım Var Ruhumda
(Nil Karaibrahimgil) gibi çoğumuzun
bildiği şarkılar caz tınıları ile
seslendiriliyor.

Having spent 17 years in the New York
jazz scene, composer, arranger and
jazz guitarist Yavuz Akyazıcı released
the album “Yavuz Akyazıcı Project Turkish Standards” consisting of
his jazz arrangements of popular
Turkish rock and pop songs, in 2009.
Among the most listened Turkish jazz
albums on Spotify and consisting of
three volumes, the album series
features jazz versions of such popular
songs as Paramparça (Teoman),
Bu Aşk Fazla Sana (Şebnem Ferah),
Seni Kendime Sakladım (Duman)
and Kanatlarım Var Ruhumda
(Nil Karaibrahimgil).

Caz vokalisti eşi Funda Akyazıcı ile
oluşturdukları caz duo repertuarında,
Turkish Standards albümlerinde yer alan
şarkıların yanı sıra, yine caza uyarlanmış
yabancı popüler şarkılar
ve caz standartları yer alıyor.

His jazz duo repertoire with his wife
Funda Akyazıcı, a jazz vocalist,
features a variety of popular
foreign songs and jazz standards
in addition to songs from the album
“Turkish Standards”.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

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

SALICAZ!

SUAMI
RAMIREZ
Henüz 15 yaşında doğup büyüdüğü
Küba’nın renkli müzikal mirasıyla
profesyonel sanat hayatına başlayan
Suami Ramirez, çalışmalarını
2011 yılından beri ikinci vatanım dediği
Türkiye’de sürdürüyor. Bugüne kadar
ülkemizin kıymetli müzisyenleri ile
aynı sahneyi paylaşan Ramirez, dünyanın
farklı yerlerinde sayısız ruha dokundu.
Güçlü yorumu ve zengin repertuarıyla
izleyenlere keyifli bir konser yaşatacak.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

Having started her professional career
in art in the early age of 15 within
the vivid musical heritage of Cuba,
where she was born and raised,
Suami Ramirez has been continuing
her work in Turkey, which she calls
her second homeland, since 2011.
Sharing the stage with many
renowned musicians from Turkey,
Ramirez has touched countless souls
across the world with her music.
With her powerful voice and
diverse repertoire, Ramirez promises
the audience an enjoyable concert.

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

SALICAZ!

JAM
SESSIONS
WITH
KU ORKESTRA
50 kişiden oluşan KU Orkestra
üyeleri konserler dışında bireysel
olarak çaldıkları tarzlarda
doğaçlama müzik yapmak için
Jam Sessions with KU Orkestra
etkinliği ile SalıCaz'da buluşuyor.
Progressive Rock'tan Nu Jazz'a
uzanan renkliliğiyle KU Orkestra
üyeleri sizleri kendi tarzlarını
dinlemeye davet ediyor.

12:30 / 12:30 PM
sos avlu /
sos courtyard

Members of the 50-piece
KU Orkestra come together at
the SalıCaz Jam Sessions
with KU Orkestra event to
perform improvised music in
their respective styles as solo
musicians. From progressive
rock to jazz, KU Orkestra
members invite you to hear
their own musical styles.

SGKM
ETKİNLİKLERİ

WORKSHOP

RİDA KIRASI
CAN
DEDEOGLU
TEORİ VE PRATİKLE
SESLE MEDİTASYON
MEDITATION WITH
SOUND IN THEORY
AND PRACTICE

Soundala'nın ses ile meditasyon
seansları, mezunu olduğu
İngiliz Ses Terapisi Akademisi'nin
(British Academy of Sound Therapy)
yansıtıcı yöntemini esas alır. Ses ile
meditasyon her duygu, düşünce,
rahatsızlık, ﬁziksel engelin bir titreşim
olmasından yola çıkar ve çeşitli
enstrümanların zengin titreşimleri ile
beden-zihin ve ruh seviyesindeki
uyum ve dengeyi hatırlatmayı amaçlar.
Bilimsel olarak alfa - theta ve delta dalga
boylarında işlevini sürdüren beyin,
tüm vücutta derin dinlenmeye,
hücre yenilenmesine olanak verir.
Katılımcıların gözleri kapalı uzanarak
ortalama 45 dakika sesleri dinlemesi
ve kendi yansımasını gözlemlemesi
yeterlidir.
Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır.
İlk bölüm teorik bilgileri kapsayan,
sinir sistemi regülasyonu,
sesle meditasyon konuları olan rezistans,
rezonans ve boşalım konuların
meditasyonla ilgi ve iletişimi üzerine.
İkinci bölüm, çeşitli enstrümanlar
yardımıyla, beyin dalgalarının meditatif
alana uyumlanarak, derin dinlenme
ve onarım fazına geçişini amaçlayan
bir meditasyon pratiğidir.

20:00 / 08:00 PM
öğrenci merkezi /
student center b328
davetiye alımı: 15 - 18 Mayıs, 10:00
invitation reception:
May 15 - 18, 10 AM
ücretsizdir, davetiyeler için
tıklayın_eventbrite.com
free of charge, click for
the invitations_eventbrite.com

The sound meditation sessions of
Soundala are based on the reflective
inquiry method of the British Academy of
Sound Therapy. Sound meditation is
founded upon the fact that every
emotion, thought, disturbance and
physical obstacle is a vibration, and aims
to help restore the balance at the level of
body, mind and spirit with the diverse
vibrations of various instruments.
Functioning in alpha, theta and delta
wavelengths, the brain enables
deep relaxation and cell renewal in
the entire body. The participants are
only required to lie with their eyes closed
for approximately 45 minutes, listen to
the sounds and observe their own
reflection.
The practice consists of two parts.
The ﬁrst part consists of theoretical
information, regarding nervous system
regulation, and how resistance,
resonance and release relate to
meditation. The second part is
a meditation practice that attempts to
adapt the brain waves to the meditative
space with the aid of various
instruments, to enable transition to
the deep relaxation and repair phase.

Kapasite sınırlıdır.
Capacity is limited.
Çalışmaya katılmak için
herhangi bir deneyim
ya da pratik
gerekmemektedir.
This practice
does not require
any previous experience.

SALICAZ!

RAMPAPA
BAND
RAMPAPA Band bir taşraya ve doğaya
dönüş hikâyesi. Topluluk, 2015 yılında
metropol yaşamından uzaklaşarak Datça
limanına demirleyen birbirinden yetenekli
beş müzisyenin bir araya gelmesiyle
kuruldu. Farklı müzik geçmişlerini ve
tecrübelerini buluşturan sanatçılar,
Balkan - Gipsy ve Türkçe parçalardan
oluşan, oldukça ritmik ve eğlenceli bir
repertuvar sunuyor. RAMPAPA Band,
çeşitli Balkan dillerinde seslendirdiği
şarkıların yanı sıra türkülere getirmiş
olduğu yorumlarla dinleyicilerin gönlünü
fethediyor.

12:30 / 12:30 PM
kampüs* / campus*

RAMPAPA Band is a story of return to
the rural landscape and nature.
The band came together with
the meeting of ﬁve talented musicians
who migrated to the coastal town
of Datça, heading away from life
in the metropolis. Bringing together
their diverse musical backgrounds
and experiences, the artists present
a rhythmic, entertaining repertoire
consisting of Balkan - Gypsy and
Turkish songs. In addition to
the songs they perform in various
Balkan languages, RAMPAPA Band
also charms the audience with
their distinctive interpretations of
folks songs.

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

PERŞEMBE KLASİĞİ
THURSDAY CLASSIC

SİRİN
PANCAROGLU
12:30 / 12:30 PM
KAMPUS* / CAMPUS*

YAREN EREN
BUDAK

SOLO PERFORMANS:
CELLO VE ELEKTRONİKLER
SOLO PERFORMANCE:
CELLO AND ELECTRONICS

12:30 / 12:30 PM
KAMPUS* / CAMPUS*

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

1003

2403
0704

BANU S. ASAN
GÖKNİL ÖZKÖK
SEZENER
KLASİKTEN MODERNE
“BİR DUO ÖGLENİ”
A NOON DUO CONCERT
FROM CLASSICS
TO MODERN

12:30 / 12:30 PM
KAMPUS* / CAMPUS*

SALICAZ!

İSTANBUL
WEST SIDE
COLLECTIVE
12:30 / 12:30 PM
KAMPUS* / CAMPUS*

1904

2604
SUAMI
RAMIREZ
12:30 / 12:30 PM
KAMPUS* / CAMPUS*

FUNDA &
YAVUZ
AKYAZICI
12:30 / 12:30 PM
KAMPUS* / CAMPUS*

1005

1705

JAM
SESSIONS
WITH
KU ORKESTRA
12:30 / 12:30 PM
SOS AVLU /
SOS COURTYARD

RAMPAPA
BAND
12:30 / 12:30 PM
KAMPUS* / CAMPUS*

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

2405

DİĞER ETKİNLİKLER
OTHER EVENTS

SALI
TUESDAY

22
02

SALI
TUESDAY

MADRES
PARALELAS
PARALEL ANNELER
PARALLEL MOTHERS

21:30 / 09:30 PM
CITY’S NİŞANTAŞI

08
03

SEVGİLİ ARSIZ
ÖLÜM - DİRMİT
DEAR
SHAMELESS
DEATH - DİRMİT
20:00 / 08:00 PM
SEVGİ GÖNÜL
ODİTORYUMU /
AUDITORIUM

TANGO NEVA

0203

20:00 / 08:00 PM
SEVGİ GÖNÜL
ODİTORYUMU /
AUDITORIUM

ÇARŞAMBA
WEDNESDAY

CIPLAK
AYAKLAR
KUMPANYASI /
HİCBİR SEY
YERİNDE DEGİL
ÇARŞAMBA 20:00 / 08:00 PM

1603
WEDNESDAY

RİDA KIRASI
CAN
DEDEOGLU
ÇARŞAMBA
WEDNESDAY

20:00 / 08:00 PM
ÖĞRENCİ MERKEZİ /
STUDENT CENTER B328

SEVGİ GÖNÜL
ODİTORYUMU /
AUDITORIUM

PERŞEMBE
THURSDAY

MARILIES
GUSCHLBAUER
NIKOLAUS
GUSCHLBAUER
20:00 / 08:00 PM
SEVGİ GÖNÜL
ODİTORYUMU /
AUDITORIUM

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.

TEORİ VE PRATİKLE
SESLE MEDİTASYON
MEDITATION WITH
SOUND IN THEORY
AND PRACTICE

