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Yoğun ve yorucu bir dönemin ardından kısa bir mola verme zamanı geldi. 18 Ocak 2019 tarihi 
itibariyle öğrenciler yarıyıl tatiline başlıyor olacaklar. Bir dönem boyunca hem liseli olmaya hem 
de akademik tempo içerisinde derslerde ve sınavlarda başarı sağlamaya çalışan öğrencilerimize 
eminiz ki tatil çok iyi gelecektir. Tatilin sadece geç saatlere kadar oturmak, ertesi gün yine geç 
saatte kalkmak, bilgisayarda oyun oynamak vb. şeklinde algılanmaması ve öğrencilerin sosyal, 
kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler içerisinde olmaları, planlamalarını önceden 
yapmaları verimli bir tatil geçirmelerinde etkili olacaktır. Bu nedenle çocuklarınızın tatili nasıl 
planlamaları gerektiği konusunda yönlendirici olabilir, onların da �kirlerini alarak birlikte etkili ve 
verimli bir tatil planlaması yapabilirsiniz.
Tatil süresince 12. sınıf öğrencilerimiz, 19-23 Ocak tarihlerinde okulumuzda Sömestre Kampı’nda 
yer alarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerdir.

Tatili Nasıl Değerlendirmek Gerekir

Tatil boyunca öğrencilerimizin dinleniyor olması ve yeni döneme daha enerjik başlamaları 
önemli. Öğrencilerimizin, aynı zamanda okul zamanı boyunca yapmak istedikleri ancak vakit 
bulamadıkları etkinliklere katılmalarını ve sosyal, kültürel anlamda da kendilerine katkı 
sağlamalarını önermekteyiz. Ayrıca ailece vakit geçirebileceğiniz etkinlikler için de yerlerinizi 
ayırtmanızı tavsiye ederiz.

Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde dinlenmeye ek olarak şunları yapabilir:

• Birinci dönem boyunca eksik kaldıklarını düşündükleri ya da zorlandıklarına inandıkları 
derslerine yönelik çalışmalar yapabilir.

• Öğrenilen konuları unutmamak adına genel tekrarlar yapabilir.
• Konularda eksiğinin olduğunu düşünmeyen öğrencilerimiz ise, soru çözümleri yaparak farklı 

soru tiplerini görebilir.
• Özellikle karnede zayıf notu olan öğrencilerin, dönem değerlendirmesini gerçekçi bir şekilde 

yapmaları ve ikinci döneme dair eylem planları oluşturmaları gerekmektedir. Bu noktada 
öğrencilere kızmak, yargılamak ve eleştirmek yerine başarısızlığın nedenini sorgulatmak, 
amaca ulaşma konusunda daha başarılı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.     

TATİL ÖNERİLERİ
• Ayrıca kitap okumayı ihmal etmiyor olmaları da önemli.
• Sınav grubu öğrencilerimizin ise tempoyu düşürmeden çalışmalarına devam etmeleri 

gerekmektedir.

 

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSE KIŞ KAMPI
21-25 Ocak 2019 (1. Grup)/28 Ocak-1 Şubat 2019 (2. Grup)

Eğitimin Amacı

Katılımcılar tıp teknolojileri alanında yaratıcı ve yenilikçi ürün tasarlama ve protiplemeden, takım 
çalışması-proje sunumuna kadar birçok başlıkta hem eğitici hem de keyi�i bir öğrenme 
sürecinden geçecektir.

Katılımcı Sayısı

30 kişi

Hedef Kitle

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri 

Eğitim Ücreti

2.000 TL (KDV dâhildir)

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

BİR PERİ MASALI RADYUM KIZLARI

Süre:  2 perde-2 saat 35 dakika
Yaş Sınırı:  8 yaş ve üzeri seyirciler içindir.
Yazan:   KARDEN KASAPLAR
Yöneten:  LAÇİN CEYLAN

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu 
saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak 
arama mücadelesi... Madam Curie’nin buluşu, yüzyılın en önemli keş� 
olarak ortaya çıkan ve âdeta bir çılgınlığa dönen radyum elementinin 
ışıltılı, parlak ve karanlık yüzü arasında giderek sıkışan gencecik 
kadınların olağanüstü değişimi ve savaşı…
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-bir-peri-masali--radyum-kizlari-.html

80 GÜNDE DEVR-İ ALEM

Süre:  2 perde/2 saat
Yaş Sınırı:  8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Çeviren:  BAŞAK OTHAN
Oyunlaştıran:  MARK BROWN
Yazan:  JULES VERNE
Yöneten:  GÖKHAN KOCAOĞLU

1872 Londra... Tam bir İngiliz centilmeni olan eksantrik Bay Phileas 
Fogg, Dünya’nın etrafını seksen günde gezebileceğine dair bir bahse 
girer ve bu uğurda elinde avcunda ne varsa ortaya koyar. Bu çılgın 
macerada kendisine sadık hizmetkârı Passepartout eşlik etmektedir. Birlikte üç kıta ve dört 
okyanus aşacak, Londra'dan Vahşi Batı'ya uzanan olağanüstü bir yolculuğa çıkacaklardır. 
Trenlerden gemilere koşturacak hatta bir �lle bile seyahat edeceklerdir! Ne var ki zamana karşı 
yarışırken karşılarında farkında olmadıkları bir engel vardır: Fogg'un bir kanun kaçağı olduğuna 
kendini inandırmış Dedektif Fix peşlerindedir ve bu yolculuğu engellemek için elinden geleni 
yapmaktadır. Fogg'u ise bu yolculukta hayatında hiç bilmediği başka bir macera beklemektedir: 

Aşk.
Beş oyuncunun düzinelerce farklı role hayat verdiği bu sürükleyici, eğlenceli ve çılgın macera 
sizleri de içine çekecek ve sizi Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa 
çıkaracak.
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-80-gunde-devr-i-alem.html BAYRAK

BAYRAK

Dil:  Türkçe
Süre:  2 perde-2 saat 10 dakika
Yaş Sınırı:  13 yaş ve üzeri seyircilerin izlemesi tavsiye edilir.

Berkun Oya’nın yazdığı “Bayrak”ta, polisiye bir cinayetle bir ailenin 
trajik çöküşünün öyküsü anlatılır. Hayatın içinden, yakından 
tanıdığımız öykülerin yeni bir anlayış ve estetik arayışla çağdaş bir 
görünüm kazandığı bir oyun “Bayrak”. Bir anne ve babanın 
yaşamları, karısını öldüren oğullarının eve dönmesiyle bir anda alt 
üst olur. Oyunda eşlerle olan mutsuz ilişkiler üzerinden aile 
kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olguları sürprizli kurgu ve içeriğiyle 
sorgulanır. Sıradan bir karı koca ihanetinin cinayetle son bulan sıra dışı öyküsünde sahte ve 
gerçek olanın ikiliği de önemli bir tartışma konusudur.
“Başkasının çocuğu olsaydı ne yapardın, soruyorum sana, senin çocuğunu öldürseler ne 
yapardın? Herkes birinin çocuğu…”
“Senin kardeşin benim kalbime burnunu soktu! Oltalar suyun altında karıştı.”
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-bayrak.html

KONSERLER
BÜLENT ORTAÇGİL

30 Ocak 2019 Çarşamba/21.00 
IF Performance Hall Ataşehir, İstanbul 
Bülent Ortaçgil, 30 Ocak Çarşamba IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde. 
http://www.biletix.com/etkinlik/YSV05/TURKIYE/tr

İBB KENT ORKESTRASI & HAKAN AYSEV

27 Ocak 2019 Pazartesi 20.00 
CRR Konser Salonu, İstanbul 
İBB Kent Orkestrası & Hakan Aysev, CRR Konser Salonunda sizlerle...
http://www.biletix.com/etkinlik/YCRAC/TURKIYE/tr

BLUES GİTARİSTLERİ GECESİ

23 Ocak 2019 Çarşamba/21.00 
Dorock XL Beşiktaş, İstanbul 
İlk olarak 2014 yılının Haziran ayında, Alper Durmuş'un blues müziğe gönül vermiş müzisyenleri 
bir araya getirmesiyle başlayan ve popüleritesi her geçen gün artan Blues Gitaristleri Gecesi’nin 
9.su bu sene 23 Ocak Çarşamba akşamı Dorock XL Beşiktaş’ta gerçekleşecek! 
http://www.biletix.com/etkinlik/YJ603/TURKIYE/tr

SERTAB’IN MÜZİKALİ

24 Ocak-28 Ocak İstanbul 
İstanbul’un en önemli kültür sanat merkezlerinden UNIQ İstanbul, sanatseverleri “Sertab’ın 
Müzikali” ile zaman yolculuğuna çıkarıyor. 

Her biri kapalı gişe oynayan “Sertab’ın Müzikali”nin koreogra�si ve sahne yönetimi Beyhan 
Murphy’e ait.
http://www.biletix.com/etkinlik-grup/136792558/TURKIYE/tr

SERGİLER

Rus Avangardı/Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek/Sakıp Sabancı 
 Müzesi/18.10.2018-01.04.2019

Sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve 
Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle 
Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık 
tutuyor.

Parajanov Sarkis ile/Pera Müzesi/13.12.2018-17.04.2019

Pera Müzesi, şiirsel sinemanın ustalarından ünlü yönetmen Sergey Parajanov’un çok yönlü, çok 
kültürlü görsel sanatlar dünyasından tüm dönemlerini bir araya getiren bir seçkiyi Türkiye’de ilk 
kez izleyiciyle buluşturuyor. Gelenekselden pop arta uzanan geniş bir yelpazede, çarpıcı 
özgünlüğüyle ürettiği, kolajlardan �lm sahnesi taslaklarına, kostümlerden desenlere, resimlere, 
mozaiklere, objelere, fotoğra�ara, çok sayıda yapıtın yer aldığı sergi; sanatçının zengin dünyasına 
ışık tutuyor.
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verimli bir tatil planlaması yapabilirsiniz.
Tatil süresince 12. sınıf öğrencilerimiz, 19-23 Ocak tarihlerinde okulumuzda Sömestre Kampı’nda 
yer alarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerdir.

Tatili Nasıl Değerlendirmek Gerekir

Tatil boyunca öğrencilerimizin dinleniyor olması ve yeni döneme daha enerjik başlamaları 
önemli. Öğrencilerimizin, aynı zamanda okul zamanı boyunca yapmak istedikleri ancak vakit 
bulamadıkları etkinliklere katılmalarını ve sosyal, kültürel anlamda da kendilerine katkı 
sağlamalarını önermekteyiz. Ayrıca ailece vakit geçirebileceğiniz etkinlikler için de yerlerinizi 
ayırtmanızı tavsiye ederiz.

Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde dinlenmeye ek olarak şunları yapabilir:

• Birinci dönem boyunca eksik kaldıklarını düşündükleri ya da zorlandıklarına inandıkları 
derslerine yönelik çalışmalar yapabilir.

• Öğrenilen konuları unutmamak adına genel tekrarlar yapabilir.
• Konularda eksiğinin olduğunu düşünmeyen öğrencilerimiz ise, soru çözümleri yaparak farklı 

soru tiplerini görebilir.
• Özellikle karnede zayıf notu olan öğrencilerin, dönem değerlendirmesini gerçekçi bir şekilde 

yapmaları ve ikinci döneme dair eylem planları oluşturmaları gerekmektedir. Bu noktada 
öğrencilere kızmak, yargılamak ve eleştirmek yerine başarısızlığın nedenini sorgulatmak, 
amaca ulaşma konusunda daha başarılı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.     

• Ayrıca kitap okumayı ihmal etmiyor olmaları da önemli.
• Sınav grubu öğrencilerimizin ise tempoyu düşürmeden çalışmalarına devam etmeleri 

gerekmektedir.

 

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSE KIŞ KAMPI
21-25 Ocak 2019 (1. Grup)/28 Ocak-1 Şubat 2019 (2. Grup)

Eğitimin Amacı

Katılımcılar tıp teknolojileri alanında yaratıcı ve yenilikçi ürün tasarlama ve protiplemeden, takım 
çalışması-proje sunumuna kadar birçok başlıkta hem eğitici hem de keyi�i bir öğrenme 
sürecinden geçecektir.

Katılımcı Sayısı

30 kişi

Hedef Kitle

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri 

Eğitim Ücreti

2.000 TL (KDV dâhildir)

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

BİR PERİ MASALI RADYUM KIZLARI

Süre:  2 perde-2 saat 35 dakika
Yaş Sınırı:  8 yaş ve üzeri seyirciler içindir.
Yazan:   KARDEN KASAPLAR
Yöneten:  LAÇİN CEYLAN

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu 
saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak 
arama mücadelesi... Madam Curie’nin buluşu, yüzyılın en önemli keş� 
olarak ortaya çıkan ve âdeta bir çılgınlığa dönen radyum elementinin 
ışıltılı, parlak ve karanlık yüzü arasında giderek sıkışan gencecik 
kadınların olağanüstü değişimi ve savaşı…
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-bir-peri-masali--radyum-kizlari-.html

80 GÜNDE DEVR-İ ALEM

Süre:  2 perde/2 saat
Yaş Sınırı:  8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Çeviren:  BAŞAK OTHAN
Oyunlaştıran:  MARK BROWN
Yazan:  JULES VERNE
Yöneten:  GÖKHAN KOCAOĞLU

1872 Londra... Tam bir İngiliz centilmeni olan eksantrik Bay Phileas 
Fogg, Dünya’nın etrafını seksen günde gezebileceğine dair bir bahse 
girer ve bu uğurda elinde avcunda ne varsa ortaya koyar. Bu çılgın 
macerada kendisine sadık hizmetkârı Passepartout eşlik etmektedir. Birlikte üç kıta ve dört 
okyanus aşacak, Londra'dan Vahşi Batı'ya uzanan olağanüstü bir yolculuğa çıkacaklardır. 
Trenlerden gemilere koşturacak hatta bir �lle bile seyahat edeceklerdir! Ne var ki zamana karşı 
yarışırken karşılarında farkında olmadıkları bir engel vardır: Fogg'un bir kanun kaçağı olduğuna 
kendini inandırmış Dedektif Fix peşlerindedir ve bu yolculuğu engellemek için elinden geleni 
yapmaktadır. Fogg'u ise bu yolculukta hayatında hiç bilmediği başka bir macera beklemektedir: 

Aşk.
Beş oyuncunun düzinelerce farklı role hayat verdiği bu sürükleyici, eğlenceli ve çılgın macera 
sizleri de içine çekecek ve sizi Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa 
çıkaracak.
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-80-gunde-devr-i-alem.html BAYRAK

BAYRAK

Dil:  Türkçe
Süre:  2 perde-2 saat 10 dakika
Yaş Sınırı:  13 yaş ve üzeri seyircilerin izlemesi tavsiye edilir.

Berkun Oya’nın yazdığı “Bayrak”ta, polisiye bir cinayetle bir ailenin 
trajik çöküşünün öyküsü anlatılır. Hayatın içinden, yakından 
tanıdığımız öykülerin yeni bir anlayış ve estetik arayışla çağdaş bir 
görünüm kazandığı bir oyun “Bayrak”. Bir anne ve babanın 
yaşamları, karısını öldüren oğullarının eve dönmesiyle bir anda alt 
üst olur. Oyunda eşlerle olan mutsuz ilişkiler üzerinden aile 
kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olguları sürprizli kurgu ve içeriğiyle 
sorgulanır. Sıradan bir karı koca ihanetinin cinayetle son bulan sıra dışı öyküsünde sahte ve 
gerçek olanın ikiliği de önemli bir tartışma konusudur.
“Başkasının çocuğu olsaydı ne yapardın, soruyorum sana, senin çocuğunu öldürseler ne 
yapardın? Herkes birinin çocuğu…”
“Senin kardeşin benim kalbime burnunu soktu! Oltalar suyun altında karıştı.”
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-bayrak.html

KONSERLER
BÜLENT ORTAÇGİL

30 Ocak 2019 Çarşamba/21.00 
IF Performance Hall Ataşehir, İstanbul 
Bülent Ortaçgil, 30 Ocak Çarşamba IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde. 
http://www.biletix.com/etkinlik/YSV05/TURKIYE/tr

İBB KENT ORKESTRASI & HAKAN AYSEV

27 Ocak 2019 Pazartesi 20.00 
CRR Konser Salonu, İstanbul 
İBB Kent Orkestrası & Hakan Aysev, CRR Konser Salonunda sizlerle...
http://www.biletix.com/etkinlik/YCRAC/TURKIYE/tr

BLUES GİTARİSTLERİ GECESİ

23 Ocak 2019 Çarşamba/21.00 
Dorock XL Beşiktaş, İstanbul 
İlk olarak 2014 yılının Haziran ayında, Alper Durmuş'un blues müziğe gönül vermiş müzisyenleri 
bir araya getirmesiyle başlayan ve popüleritesi her geçen gün artan Blues Gitaristleri Gecesi’nin 
9.su bu sene 23 Ocak Çarşamba akşamı Dorock XL Beşiktaş’ta gerçekleşecek! 
http://www.biletix.com/etkinlik/YJ603/TURKIYE/tr

SERTAB’IN MÜZİKALİ

24 Ocak-28 Ocak İstanbul 
İstanbul’un en önemli kültür sanat merkezlerinden UNIQ İstanbul, sanatseverleri “Sertab’ın 
Müzikali” ile zaman yolculuğuna çıkarıyor. 

Her biri kapalı gişe oynayan “Sertab’ın Müzikali”nin koreogra�si ve sahne yönetimi Beyhan 
Murphy’e ait.
http://www.biletix.com/etkinlik-grup/136792558/TURKIYE/tr

SERGİLER

Rus Avangardı/Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek/Sakıp Sabancı 
 Müzesi/18.10.2018-01.04.2019

Sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve 
Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle 
Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık 
tutuyor.

Parajanov Sarkis ile/Pera Müzesi/13.12.2018-17.04.2019

Pera Müzesi, şiirsel sinemanın ustalarından ünlü yönetmen Sergey Parajanov’un çok yönlü, çok 
kültürlü görsel sanatlar dünyasından tüm dönemlerini bir araya getiren bir seçkiyi Türkiye’de ilk 
kez izleyiciyle buluşturuyor. Gelenekselden pop arta uzanan geniş bir yelpazede, çarpıcı 
özgünlüğüyle ürettiği, kolajlardan �lm sahnesi taslaklarına, kostümlerden desenlere, resimlere, 
mozaiklere, objelere, fotoğra�ara, çok sayıda yapıtın yer aldığı sergi; sanatçının zengin dünyasına 
ışık tutuyor.



Yoğun ve yorucu bir dönemin ardından kısa bir mola verme zamanı geldi. 18 Ocak 2019 tarihi 
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• Birinci dönem boyunca eksik kaldıklarını düşündükleri ya da zorlandıklarına inandıkları 
derslerine yönelik çalışmalar yapabilir.

• Öğrenilen konuları unutmamak adına genel tekrarlar yapabilir.
• Konularda eksiğinin olduğunu düşünmeyen öğrencilerimiz ise, soru çözümleri yaparak farklı 

soru tiplerini görebilir.
• Özellikle karnede zayıf notu olan öğrencilerin, dönem değerlendirmesini gerçekçi bir şekilde 

yapmaları ve ikinci döneme dair eylem planları oluşturmaları gerekmektedir. Bu noktada 
öğrencilere kızmak, yargılamak ve eleştirmek yerine başarısızlığın nedenini sorgulatmak, 
amaca ulaşma konusunda daha başarılı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.     

• Ayrıca kitap okumayı ihmal etmiyor olmaları da önemli.
• Sınav grubu öğrencilerimizin ise tempoyu düşürmeden çalışmalarına devam etmeleri 

gerekmektedir.

 

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSE KIŞ KAMPI
21-25 Ocak 2019 (1. Grup)/28 Ocak-1 Şubat 2019 (2. Grup)

Eğitimin Amacı

Katılımcılar tıp teknolojileri alanında yaratıcı ve yenilikçi ürün tasarlama ve protiplemeden, takım 
çalışması-proje sunumuna kadar birçok başlıkta hem eğitici hem de keyi�i bir öğrenme 
sürecinden geçecektir.

Katılımcı Sayısı

30 kişi

Hedef Kitle

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri 

Eğitim Ücreti

2.000 TL (KDV dâhildir)

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

BİR PERİ MASALI RADYUM KIZLARI

Süre:  2 perde-2 saat 35 dakika
Yaş Sınırı:  8 yaş ve üzeri seyirciler içindir.
Yazan:   KARDEN KASAPLAR
Yöneten:  LAÇİN CEYLAN

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu 
saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak 
arama mücadelesi... Madam Curie’nin buluşu, yüzyılın en önemli keş� 
olarak ortaya çıkan ve âdeta bir çılgınlığa dönen radyum elementinin 
ışıltılı, parlak ve karanlık yüzü arasında giderek sıkışan gencecik 
kadınların olağanüstü değişimi ve savaşı…
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-bir-peri-masali--radyum-kizlari-.html

80 GÜNDE DEVR-İ ALEM

Süre:  2 perde/2 saat
Yaş Sınırı:  8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Çeviren:  BAŞAK OTHAN
Oyunlaştıran:  MARK BROWN
Yazan:  JULES VERNE
Yöneten:  GÖKHAN KOCAOĞLU

1872 Londra... Tam bir İngiliz centilmeni olan eksantrik Bay Phileas 
Fogg, Dünya’nın etrafını seksen günde gezebileceğine dair bir bahse 
girer ve bu uğurda elinde avcunda ne varsa ortaya koyar. Bu çılgın 
macerada kendisine sadık hizmetkârı Passepartout eşlik etmektedir. Birlikte üç kıta ve dört 
okyanus aşacak, Londra'dan Vahşi Batı'ya uzanan olağanüstü bir yolculuğa çıkacaklardır. 
Trenlerden gemilere koşturacak hatta bir �lle bile seyahat edeceklerdir! Ne var ki zamana karşı 
yarışırken karşılarında farkında olmadıkları bir engel vardır: Fogg'un bir kanun kaçağı olduğuna 
kendini inandırmış Dedektif Fix peşlerindedir ve bu yolculuğu engellemek için elinden geleni 
yapmaktadır. Fogg'u ise bu yolculukta hayatında hiç bilmediği başka bir macera beklemektedir: 

Aşk.
Beş oyuncunun düzinelerce farklı role hayat verdiği bu sürükleyici, eğlenceli ve çılgın macera 
sizleri de içine çekecek ve sizi Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa 
çıkaracak.
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-80-gunde-devr-i-alem.html BAYRAK

BAYRAK

Dil:  Türkçe
Süre:  2 perde-2 saat 10 dakika
Yaş Sınırı:  13 yaş ve üzeri seyircilerin izlemesi tavsiye edilir.

Berkun Oya’nın yazdığı “Bayrak”ta, polisiye bir cinayetle bir ailenin 
trajik çöküşünün öyküsü anlatılır. Hayatın içinden, yakından 
tanıdığımız öykülerin yeni bir anlayış ve estetik arayışla çağdaş bir 
görünüm kazandığı bir oyun “Bayrak”. Bir anne ve babanın 
yaşamları, karısını öldüren oğullarının eve dönmesiyle bir anda alt 
üst olur. Oyunda eşlerle olan mutsuz ilişkiler üzerinden aile 
kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olguları sürprizli kurgu ve içeriğiyle 
sorgulanır. Sıradan bir karı koca ihanetinin cinayetle son bulan sıra dışı öyküsünde sahte ve 
gerçek olanın ikiliği de önemli bir tartışma konusudur.
“Başkasının çocuğu olsaydı ne yapardın, soruyorum sana, senin çocuğunu öldürseler ne 
yapardın? Herkes birinin çocuğu…”
“Senin kardeşin benim kalbime burnunu soktu! Oltalar suyun altında karıştı.”
http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-bayrak.html

KONSERLER
BÜLENT ORTAÇGİL

30 Ocak 2019 Çarşamba/21.00 
IF Performance Hall Ataşehir, İstanbul 
Bülent Ortaçgil, 30 Ocak Çarşamba IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde. 
http://www.biletix.com/etkinlik/YSV05/TURKIYE/tr

İBB KENT ORKESTRASI & HAKAN AYSEV

27 Ocak 2019 Pazartesi 20.00 
CRR Konser Salonu, İstanbul 
İBB Kent Orkestrası & Hakan Aysev, CRR Konser Salonunda sizlerle...
http://www.biletix.com/etkinlik/YCRAC/TURKIYE/tr

BLUES GİTARİSTLERİ GECESİ

23 Ocak 2019 Çarşamba/21.00 
Dorock XL Beşiktaş, İstanbul 
İlk olarak 2014 yılının Haziran ayında, Alper Durmuş'un blues müziğe gönül vermiş müzisyenleri 
bir araya getirmesiyle başlayan ve popüleritesi her geçen gün artan Blues Gitaristleri Gecesi’nin 
9.su bu sene 23 Ocak Çarşamba akşamı Dorock XL Beşiktaş’ta gerçekleşecek! 
http://www.biletix.com/etkinlik/YJ603/TURKIYE/tr

SERTAB’IN MÜZİKALİ

24 Ocak-28 Ocak İstanbul 
İstanbul’un en önemli kültür sanat merkezlerinden UNIQ İstanbul, sanatseverleri “Sertab’ın 
Müzikali” ile zaman yolculuğuna çıkarıyor. 

Her biri kapalı gişe oynayan “Sertab’ın Müzikali”nin koreogra�si ve sahne yönetimi Beyhan 
Murphy’e ait.
http://www.biletix.com/etkinlik-grup/136792558/TURKIYE/tr

SERGİLER

Rus Avangardı/Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek/Sakıp Sabancı 
 Müzesi/18.10.2018-01.04.2019

Sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve 
Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle 
Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık 
tutuyor.

Parajanov Sarkis ile/Pera Müzesi/13.12.2018-17.04.2019

Pera Müzesi, şiirsel sinemanın ustalarından ünlü yönetmen Sergey Parajanov’un çok yönlü, çok 
kültürlü görsel sanatlar dünyasından tüm dönemlerini bir araya getiren bir seçkiyi Türkiye’de ilk 
kez izleyiciyle buluşturuyor. Gelenekselden pop arta uzanan geniş bir yelpazede, çarpıcı 
özgünlüğüyle ürettiği, kolajlardan �lm sahnesi taslaklarına, kostümlerden desenlere, resimlere, 
mozaiklere, objelere, fotoğra�ara, çok sayıda yapıtın yer aldığı sergi; sanatçının zengin dünyasına 
ışık tutuyor.
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