
LİSE

TATİL ÖNERİLERİ    

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2017



2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci periyodunu 20 Ocak Cuma günü tamamlayacağız. 
Öğrencimizin notları ne şekilde olursa öğrencilerimizin yoğun ve yorucu bir dönem sonrası 
dinlenmeye ve tatili verimli geçirmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu süreçte öğrencilerimizin 
kendilerine zaman ayırarak tatilin tadını çıkarmaları ama bir dönem boyunca yapılan çalışmaları 
unutmamaları içinde tekrarlar yapmaları önemlidir.

Öğrencilerimize Yarıyıl Tatili İçin Bazı Öneriler: 
1. Konu tekrarı yapmak: Bir dönem boyunca yapılmış olan çalışmaları unutmamak için tekrar 
yapmak önemlidir. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara 
ağırlık vermelidir. 
2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan öğrenciler, tatilde önceliği eksik 
konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli 
sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller. 
3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: Örneğin 
öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere daha fazla 
vakit ayırarak eksiklerini gidermelidir. 
4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler. 
5. Sınav hazırlığında olan öğrenciler: Eksikleri tamamlama, ders konularını tekrar etme, 
denemelerle kendilerini sınamaları sonucunda, 2. döneme bir adım önde başlayacaklarını 
unutmamaları gerekir. Ders eksiklerini tamamla-ma düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra 
tatiller, öğrenciler için yeni şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Öğrencilerimiz tatilde zamanı iyi planlayabildikleri takdirde hem eksiklerini kapatmaya hem de 
kendileri için keyi�i zaman ayırmaya fırsat bulabileceklerdir.

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

1-Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)

23 Ocak-4 Şubat 2017 10.00 -15.00

 “Profesyonel Mutfağa Hazırlık” programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA’nın 
profesyonel şe�erinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler 
ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler. Geleceğine karar verirken aşçılık mesleğini yakından 
tanımak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

TATİL ÖNERİLERİ *Eğitime katılabilmek için 15-17 yaş grubunda olunması ve eğitim başlangıcında nüfus cüzdanı 
beyanı zorunludur.
- Eğitim süresince öğrenciler kendi istasyonlarında çalışmaktadır.
- 2 hafta boyunca hafta içi her gün ve 1 gün uygulamalı deneyim olmak üzere toplam 11 günlük 
bir eğitimdir.
- Eğitim boyunca kullanılacak bıçak seti ve 1 adet aşçı ceketi öğrencilere hediye edilmektedir.
- Tüm katılımcılara ders içerikleri ile ilgili bir kitapçık verilmektedir.
- Eğitimlerin sonunda öğrencilere MSA’dan eğitime katılım serti�kası verilecektir.

2-FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİ –ZORLU PSM \DRAMA SAHNESİ

10 Ocak 2017 – 21.00
Biletler Öğrenci 1.Kategori: 61,50 TL
                                2.Kategori: 45,25 TL

3-NOTRE DAME QUASİMODO MÜZİKALİ

09 Ocak - 05 Şubat
İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Ankara, Antalya

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; "Notre 
Dame-Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar 
tarafından Türkiye’de ilk defa seyirci karşısında...

Fransız İhtilali sonrası Fransa’nın karanlık günlerinden kesitler veren bir müzikal. Oyunda çirkin, 
kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve 
dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile 
Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan bir müzikal.
Biletler: Öğrenci 57.00 TL, Tam  67.00 TL

4-MÜFETTİŞ
28 Aralık-08 Ocak 

Büyük usta Haldun 
Dormen'in 
başrolünde 
oynadığı 
"Müfettiş", 28 
Aralık'ta Trump 
Kültür ve Gösteri 
Merkezi'nde 
seyircisiyle 
buluşuyor.

"Hani bazı yazılmış oyunlar vardır, her devrin oyunudur ve evrenseldir. Her zaman insanlığa 
söyleyecek birçok önemli sözü vardır. İşte böylesine değerli ve ustaca kaleme alınmış bir oyun 
“Müfettiş”. Tiyatro Kedi, bu sezon Nikolay Gogol’ün artık klasikleşmiş bu ölümsüz eserinde rolleri 
başta büyük usta Haldun Dormen olmak üzere, Anıl Yülek, Hakan Altıner, Selda Özbek, Savaş 
Bayındır, Emre Büyükpınar, Barış Kıralioğlu, Tayfun Yılmaz, Burcu Akyürek, Caner Tör, Efe Yeşilay 
paylaşıyorlar. Oyunun yönetmenliğini ise Cenk Tunalı üstleniyor. Oyunda, yüzyıllardır 
bürokraside bitmeyen yozlaşmış kirli ilişkiler, sahtekârlıklar ve insanların ikiyüzlülüğü, dönemin 
sosyal ve toplumsal konularını içerisinde, çok iyi bir mizahi üslupla anlatılıyor.

Oyunda, “Yönettiği kente kılık değiştirmiş bir müfettiş geleceğini öğrenen Kaymakam, bütün 
bürokratlarını toplayıp müfettişin en iyi biçimde ağırlanması talimatını verir. Yöneticiler, ne 
yapacaklarını şaşırmıştır; birkaç gündür kasabada bulunan iyi giyimli Hlestekov'u beklenen 
müfettiş zannederler. Oysa Hlestakov müfettiş değil, zengin bir toprak ağasının oğludur. Kumar 
oynayıp harçlığını çarçur ettiğinden parasız kalmıştır ve bir handa uşağı Osip ile birlikte 
kalmaktadır. 

Hlestakov, onu müfettiş sanan Belediye Başkanının ziyareti üzerine durumdan yararlanır. 
Kendisine sunulan ikramları kabul eder ve işi, halkın şikâyetlerini dinlemeye, çözüm getireceği 
umudu yaratıp rüşvet almaya kadar vardırır. Uşağının uyarması üzerine gerçek anlaşılmadan 
kenti terk etme hazırlıklarına girişen sahte müfettiş olanı biteni bir mek-tupla Petersburg’daki 
gazeteci arkadaşına aktarır. Mektubu alan posta müdürü, müfettişin sahte olduğunu öğrenir. 
Kasaba yöneticileri aldatıldıklarını anladıkları sırada kasabaya gerçek müfettiş gelir.”

5. ŞEKERPARE

19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in 
karakoluna tayin olan, kimine göre saf, kimine göre 
enayi, Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından 
Şekerpare ‘ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur 
bulmasına ama Ziver'in Cumali için başka planları 
vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve 
longalarıyla yeniden müzikleşen, Türk Sinemasının 
ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde.
Usta oyuncuların rol aldığı Müzikal oyun Şekerpare 
25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine ait olan Üsküdar Musahip 
zade Celal Sahnesinde izleyicileri ile buluşuyor. 

TAM BİLET: 20 TL
İNDİRİMLİ BİLET: 15 TL

6.THE SALESMAN(LE CLIENT) 
Oscarlı bir ayrılık yönetmeni Asgar Farhadi, Fransa’da çektiği 
geçmişin ardından sarsıcı bir dramla yeniden ülkesine 
dönüyor. Farhad’ın izleyiciyi girdap gibi içine çeken ve 
mükemmel işleyen senaryosu ve oyuncu kadrosunun 
kusursuz performansları, �lme Cannes’da iki ödül ve bol övgü 
kazandırdı.

Film 27.01.2017’de Başka Sinema ’da gösterime giriyor.

7. HANSEL VE GRAAETEL’İN ÖTEKİ HİKÂYESİ

Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler yaptırır? Ahlaki 
değerler hangi durumlarda esneyebilir? Sırlarla dolu iki 
kardeşin hikâyesi bu sorulara cevap arayarak bize modern bir 
Hansel ve Gretel masalı anlatmaktadır.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl ve Salih Bademci’nin rol aldığı oyun 
20-29 OCAK 2017 tarihleri arasında Kadıköy Oyun Atölyesi 
sahnesinde seyircisi ile buluşmaktadır.

Bilet öğrenci: 40 tl
Tam bilet: 60 tl

 



2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci periyodunu 20 Ocak Cuma günü tamamlayacağız. 
Öğrencimizin notları ne şekilde olursa öğrencilerimizin yoğun ve yorucu bir dönem sonrası 
dinlenmeye ve tatili verimli geçirmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu süreçte öğrencilerimizin 
kendilerine zaman ayırarak tatilin tadını çıkarmaları ama bir dönem boyunca yapılan çalışmaları 
unutmamaları içinde tekrarlar yapmaları önemlidir.

Öğrencilerimize Yarıyıl Tatili İçin Bazı Öneriler: 
1. Konu tekrarı yapmak: Bir dönem boyunca yapılmış olan çalışmaları unutmamak için tekrar 
yapmak önemlidir. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara 
ağırlık vermelidir. 
2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan öğrenciler, tatilde önceliği eksik 
konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli 
sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller. 
3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: Örneğin 
öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere daha fazla 
vakit ayırarak eksiklerini gidermelidir. 
4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler. 
5. Sınav hazırlığında olan öğrenciler: Eksikleri tamamlama, ders konularını tekrar etme, 
denemelerle kendilerini sınamaları sonucunda, 2. döneme bir adım önde başlayacaklarını 
unutmamaları gerekir. Ders eksiklerini tamamla-ma düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra 
tatiller, öğrenciler için yeni şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Öğrencilerimiz tatilde zamanı iyi planlayabildikleri takdirde hem eksiklerini kapatmaya hem de 
kendileri için keyi�i zaman ayırmaya fırsat bulabileceklerdir.

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

1-Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)

23 Ocak-4 Şubat 2017 10.00 -15.00

 “Profesyonel Mutfağa Hazırlık” programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA’nın 
profesyonel şe�erinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler 
ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler. Geleceğine karar verirken aşçılık mesleğini yakından 
tanımak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

*Eğitime katılabilmek için 15-17 yaş grubunda olunması ve eğitim başlangıcında nüfus cüzdanı 
beyanı zorunludur.
- Eğitim süresince öğrenciler kendi istasyonlarında çalışmaktadır.
- 2 hafta boyunca hafta içi her gün ve 1 gün uygulamalı deneyim olmak üzere toplam 11 günlük 
bir eğitimdir.
- Eğitim boyunca kullanılacak bıçak seti ve 1 adet aşçı ceketi öğrencilere hediye edilmektedir.
- Tüm katılımcılara ders içerikleri ile ilgili bir kitapçık verilmektedir.
- Eğitimlerin sonunda öğrencilere MSA’dan eğitime katılım serti�kası verilecektir.

2-FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİ –ZORLU PSM \DRAMA SAHNESİ

10 Ocak 2017 – 21.00
Biletler Öğrenci 1.Kategori: 61,50 TL
                                2.Kategori: 45,25 TL

3-NOTRE DAME QUASİMODO MÜZİKALİ

09 Ocak - 05 Şubat
İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Ankara, Antalya

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; "Notre 
Dame-Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar 
tarafından Türkiye’de ilk defa seyirci karşısında...

Fransız İhtilali sonrası Fransa’nın karanlık günlerinden kesitler veren bir müzikal. Oyunda çirkin, 
kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve 
dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile 
Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan bir müzikal.
Biletler: Öğrenci 57.00 TL, Tam  67.00 TL

4-MÜFETTİŞ
28 Aralık-08 Ocak 

Büyük usta Haldun 
Dormen'in 
başrolünde 
oynadığı 
"Müfettiş", 28 
Aralık'ta Trump 
Kültür ve Gösteri 
Merkezi'nde 
seyircisiyle 
buluşuyor.

"Hani bazı yazılmış oyunlar vardır, her devrin oyunudur ve evrenseldir. Her zaman insanlığa 
söyleyecek birçok önemli sözü vardır. İşte böylesine değerli ve ustaca kaleme alınmış bir oyun 
“Müfettiş”. Tiyatro Kedi, bu sezon Nikolay Gogol’ün artık klasikleşmiş bu ölümsüz eserinde rolleri 
başta büyük usta Haldun Dormen olmak üzere, Anıl Yülek, Hakan Altıner, Selda Özbek, Savaş 
Bayındır, Emre Büyükpınar, Barış Kıralioğlu, Tayfun Yılmaz, Burcu Akyürek, Caner Tör, Efe Yeşilay 
paylaşıyorlar. Oyunun yönetmenliğini ise Cenk Tunalı üstleniyor. Oyunda, yüzyıllardır 
bürokraside bitmeyen yozlaşmış kirli ilişkiler, sahtekârlıklar ve insanların ikiyüzlülüğü, dönemin 
sosyal ve toplumsal konularını içerisinde, çok iyi bir mizahi üslupla anlatılıyor.

Oyunda, “Yönettiği kente kılık değiştirmiş bir müfettiş geleceğini öğrenen Kaymakam, bütün 
bürokratlarını toplayıp müfettişin en iyi biçimde ağırlanması talimatını verir. Yöneticiler, ne 
yapacaklarını şaşırmıştır; birkaç gündür kasabada bulunan iyi giyimli Hlestekov'u beklenen 
müfettiş zannederler. Oysa Hlestakov müfettiş değil, zengin bir toprak ağasının oğludur. Kumar 
oynayıp harçlığını çarçur ettiğinden parasız kalmıştır ve bir handa uşağı Osip ile birlikte 
kalmaktadır. 

Hlestakov, onu müfettiş sanan Belediye Başkanının ziyareti üzerine durumdan yararlanır. 
Kendisine sunulan ikramları kabul eder ve işi, halkın şikâyetlerini dinlemeye, çözüm getireceği 
umudu yaratıp rüşvet almaya kadar vardırır. Uşağının uyarması üzerine gerçek anlaşılmadan 
kenti terk etme hazırlıklarına girişen sahte müfettiş olanı biteni bir mek-tupla Petersburg’daki 
gazeteci arkadaşına aktarır. Mektubu alan posta müdürü, müfettişin sahte olduğunu öğrenir. 
Kasaba yöneticileri aldatıldıklarını anladıkları sırada kasabaya gerçek müfettiş gelir.”

5. ŞEKERPARE

19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in 
karakoluna tayin olan, kimine göre saf, kimine göre 
enayi, Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından 
Şekerpare ‘ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur 
bulmasına ama Ziver'in Cumali için başka planları 
vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve 
longalarıyla yeniden müzikleşen, Türk Sinemasının 
ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde.
Usta oyuncuların rol aldığı Müzikal oyun Şekerpare 
25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine ait olan Üsküdar Musahip 
zade Celal Sahnesinde izleyicileri ile buluşuyor. 

TAM BİLET: 20 TL
İNDİRİMLİ BİLET: 15 TL

6.THE SALESMAN(LE CLIENT) 
Oscarlı bir ayrılık yönetmeni Asgar Farhadi, Fransa’da çektiği 
geçmişin ardından sarsıcı bir dramla yeniden ülkesine 
dönüyor. Farhad’ın izleyiciyi girdap gibi içine çeken ve 
mükemmel işleyen senaryosu ve oyuncu kadrosunun 
kusursuz performansları, �lme Cannes’da iki ödül ve bol övgü 
kazandırdı.

Film 27.01.2017’de Başka Sinema ’da gösterime giriyor.

7. HANSEL VE GRAAETEL’İN ÖTEKİ HİKÂYESİ

Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler yaptırır? Ahlaki 
değerler hangi durumlarda esneyebilir? Sırlarla dolu iki 
kardeşin hikâyesi bu sorulara cevap arayarak bize modern bir 
Hansel ve Gretel masalı anlatmaktadır.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl ve Salih Bademci’nin rol aldığı oyun 
20-29 OCAK 2017 tarihleri arasında Kadıköy Oyun Atölyesi 
sahnesinde seyircisi ile buluşmaktadır.

Bilet öğrenci: 40 tl
Tam bilet: 60 tl

 



2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci periyodunu 20 Ocak Cuma günü tamamlayacağız. 
Öğrencimizin notları ne şekilde olursa öğrencilerimizin yoğun ve yorucu bir dönem sonrası 
dinlenmeye ve tatili verimli geçirmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu süreçte öğrencilerimizin 
kendilerine zaman ayırarak tatilin tadını çıkarmaları ama bir dönem boyunca yapılan çalışmaları 
unutmamaları içinde tekrarlar yapmaları önemlidir.

Öğrencilerimize Yarıyıl Tatili İçin Bazı Öneriler: 
1. Konu tekrarı yapmak: Bir dönem boyunca yapılmış olan çalışmaları unutmamak için tekrar 
yapmak önemlidir. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara 
ağırlık vermelidir. 
2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan öğrenciler, tatilde önceliği eksik 
konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli 
sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller. 
3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: Örneğin 
öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere daha fazla 
vakit ayırarak eksiklerini gidermelidir. 
4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler. 
5. Sınav hazırlığında olan öğrenciler: Eksikleri tamamlama, ders konularını tekrar etme, 
denemelerle kendilerini sınamaları sonucunda, 2. döneme bir adım önde başlayacaklarını 
unutmamaları gerekir. Ders eksiklerini tamamla-ma düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra 
tatiller, öğrenciler için yeni şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Öğrencilerimiz tatilde zamanı iyi planlayabildikleri takdirde hem eksiklerini kapatmaya hem de 
kendileri için keyi�i zaman ayırmaya fırsat bulabileceklerdir.

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

1-Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)

23 Ocak-4 Şubat 2017 10.00 -15.00

 “Profesyonel Mutfağa Hazırlık” programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA’nın 
profesyonel şe�erinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler 
ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler. Geleceğine karar verirken aşçılık mesleğini yakından 
tanımak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

*Eğitime katılabilmek için 15-17 yaş grubunda olunması ve eğitim başlangıcında nüfus cüzdanı 
beyanı zorunludur.
- Eğitim süresince öğrenciler kendi istasyonlarında çalışmaktadır.
- 2 hafta boyunca hafta içi her gün ve 1 gün uygulamalı deneyim olmak üzere toplam 11 günlük 
bir eğitimdir.
- Eğitim boyunca kullanılacak bıçak seti ve 1 adet aşçı ceketi öğrencilere hediye edilmektedir.
- Tüm katılımcılara ders içerikleri ile ilgili bir kitapçık verilmektedir.
- Eğitimlerin sonunda öğrencilere MSA’dan eğitime katılım serti�kası verilecektir.

2-FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİ –ZORLU PSM \DRAMA SAHNESİ

10 Ocak 2017 – 21.00
Biletler Öğrenci 1.Kategori: 61,50 TL
                                2.Kategori: 45,25 TL

3-NOTRE DAME QUASİMODO MÜZİKALİ

09 Ocak - 05 Şubat
İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Ankara, Antalya

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; "Notre 
Dame-Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar 
tarafından Türkiye’de ilk defa seyirci karşısında...

Fransız İhtilali sonrası Fransa’nın karanlık günlerinden kesitler veren bir müzikal. Oyunda çirkin, 
kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve 
dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile 
Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan bir müzikal.
Biletler: Öğrenci 57.00 TL, Tam  67.00 TL

4-MÜFETTİŞ
28 Aralık-08 Ocak 

Büyük usta Haldun 
Dormen'in 
başrolünde 
oynadığı 
"Müfettiş", 28 
Aralık'ta Trump 
Kültür ve Gösteri 
Merkezi'nde 
seyircisiyle 
buluşuyor.

"Hani bazı yazılmış oyunlar vardır, her devrin oyunudur ve evrenseldir. Her zaman insanlığa 
söyleyecek birçok önemli sözü vardır. İşte böylesine değerli ve ustaca kaleme alınmış bir oyun 
“Müfettiş”. Tiyatro Kedi, bu sezon Nikolay Gogol’ün artık klasikleşmiş bu ölümsüz eserinde rolleri 
başta büyük usta Haldun Dormen olmak üzere, Anıl Yülek, Hakan Altıner, Selda Özbek, Savaş 
Bayındır, Emre Büyükpınar, Barış Kıralioğlu, Tayfun Yılmaz, Burcu Akyürek, Caner Tör, Efe Yeşilay 
paylaşıyorlar. Oyunun yönetmenliğini ise Cenk Tunalı üstleniyor. Oyunda, yüzyıllardır 
bürokraside bitmeyen yozlaşmış kirli ilişkiler, sahtekârlıklar ve insanların ikiyüzlülüğü, dönemin 
sosyal ve toplumsal konularını içerisinde, çok iyi bir mizahi üslupla anlatılıyor.

Oyunda, “Yönettiği kente kılık değiştirmiş bir müfettiş geleceğini öğrenen Kaymakam, bütün 
bürokratlarını toplayıp müfettişin en iyi biçimde ağırlanması talimatını verir. Yöneticiler, ne 
yapacaklarını şaşırmıştır; birkaç gündür kasabada bulunan iyi giyimli Hlestekov'u beklenen 
müfettiş zannederler. Oysa Hlestakov müfettiş değil, zengin bir toprak ağasının oğludur. Kumar 
oynayıp harçlığını çarçur ettiğinden parasız kalmıştır ve bir handa uşağı Osip ile birlikte 
kalmaktadır. 

Hlestakov, onu müfettiş sanan Belediye Başkanının ziyareti üzerine durumdan yararlanır. 
Kendisine sunulan ikramları kabul eder ve işi, halkın şikâyetlerini dinlemeye, çözüm getireceği 
umudu yaratıp rüşvet almaya kadar vardırır. Uşağının uyarması üzerine gerçek anlaşılmadan 
kenti terk etme hazırlıklarına girişen sahte müfettiş olanı biteni bir mek-tupla Petersburg’daki 
gazeteci arkadaşına aktarır. Mektubu alan posta müdürü, müfettişin sahte olduğunu öğrenir. 
Kasaba yöneticileri aldatıldıklarını anladıkları sırada kasabaya gerçek müfettiş gelir.”

5. ŞEKERPARE

19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in 
karakoluna tayin olan, kimine göre saf, kimine göre 
enayi, Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından 
Şekerpare ‘ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur 
bulmasına ama Ziver'in Cumali için başka planları 
vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve 
longalarıyla yeniden müzikleşen, Türk Sinemasının 
ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde.
Usta oyuncuların rol aldığı Müzikal oyun Şekerpare 
25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine ait olan Üsküdar Musahip 
zade Celal Sahnesinde izleyicileri ile buluşuyor. 

TAM BİLET: 20 TL
İNDİRİMLİ BİLET: 15 TL

6.THE SALESMAN(LE CLIENT) 
Oscarlı bir ayrılık yönetmeni Asgar Farhadi, Fransa’da çektiği 
geçmişin ardından sarsıcı bir dramla yeniden ülkesine 
dönüyor. Farhad’ın izleyiciyi girdap gibi içine çeken ve 
mükemmel işleyen senaryosu ve oyuncu kadrosunun 
kusursuz performansları, �lme Cannes’da iki ödül ve bol övgü 
kazandırdı.

Film 27.01.2017’de Başka Sinema ’da gösterime giriyor.

7. HANSEL VE GRAAETEL’İN ÖTEKİ HİKÂYESİ

Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler yaptırır? Ahlaki 
değerler hangi durumlarda esneyebilir? Sırlarla dolu iki 
kardeşin hikâyesi bu sorulara cevap arayarak bize modern bir 
Hansel ve Gretel masalı anlatmaktadır.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl ve Salih Bademci’nin rol aldığı oyun 
20-29 OCAK 2017 tarihleri arasında Kadıköy Oyun Atölyesi 
sahnesinde seyircisi ile buluşmaktadır.

Bilet öğrenci: 40 tl
Tam bilet: 60 tl

 



2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci periyodunu 20 Ocak Cuma günü tamamlayacağız. 
Öğrencimizin notları ne şekilde olursa öğrencilerimizin yoğun ve yorucu bir dönem sonrası 
dinlenmeye ve tatili verimli geçirmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu süreçte öğrencilerimizin 
kendilerine zaman ayırarak tatilin tadını çıkarmaları ama bir dönem boyunca yapılan çalışmaları 
unutmamaları içinde tekrarlar yapmaları önemlidir.

Öğrencilerimize Yarıyıl Tatili İçin Bazı Öneriler: 
1. Konu tekrarı yapmak: Bir dönem boyunca yapılmış olan çalışmaları unutmamak için tekrar 
yapmak önemlidir. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara 
ağırlık vermelidir. 
2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan öğrenciler, tatilde önceliği eksik 
konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli 
sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller. 
3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: Örneğin 
öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere daha fazla 
vakit ayırarak eksiklerini gidermelidir. 
4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler. 
5. Sınav hazırlığında olan öğrenciler: Eksikleri tamamlama, ders konularını tekrar etme, 
denemelerle kendilerini sınamaları sonucunda, 2. döneme bir adım önde başlayacaklarını 
unutmamaları gerekir. Ders eksiklerini tamamla-ma düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra 
tatiller, öğrenciler için yeni şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Öğrencilerimiz tatilde zamanı iyi planlayabildikleri takdirde hem eksiklerini kapatmaya hem de 
kendileri için keyi�i zaman ayırmaya fırsat bulabileceklerdir.

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

1-Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)

23 Ocak-4 Şubat 2017 10.00 -15.00

 “Profesyonel Mutfağa Hazırlık” programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA’nın 
profesyonel şe�erinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler 
ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler. Geleceğine karar verirken aşçılık mesleğini yakından 
tanımak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

*Eğitime katılabilmek için 15-17 yaş grubunda olunması ve eğitim başlangıcında nüfus cüzdanı 
beyanı zorunludur.
- Eğitim süresince öğrenciler kendi istasyonlarında çalışmaktadır.
- 2 hafta boyunca hafta içi her gün ve 1 gün uygulamalı deneyim olmak üzere toplam 11 günlük 
bir eğitimdir.
- Eğitim boyunca kullanılacak bıçak seti ve 1 adet aşçı ceketi öğrencilere hediye edilmektedir.
- Tüm katılımcılara ders içerikleri ile ilgili bir kitapçık verilmektedir.
- Eğitimlerin sonunda öğrencilere MSA’dan eğitime katılım serti�kası verilecektir.

2-FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİ –ZORLU PSM \DRAMA SAHNESİ

10 Ocak 2017 – 21.00
Biletler Öğrenci 1.Kategori: 61,50 TL
                                2.Kategori: 45,25 TL

3-NOTRE DAME QUASİMODO MÜZİKALİ

09 Ocak - 05 Şubat
İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Ankara, Antalya

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; "Notre 
Dame-Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar 
tarafından Türkiye’de ilk defa seyirci karşısında...

Fransız İhtilali sonrası Fransa’nın karanlık günlerinden kesitler veren bir müzikal. Oyunda çirkin, 
kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve 
dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile 
Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan bir müzikal.
Biletler: Öğrenci 57.00 TL, Tam  67.00 TL

4-MÜFETTİŞ
28 Aralık-08 Ocak 

Büyük usta Haldun 
Dormen'in 
başrolünde 
oynadığı 
"Müfettiş", 28 
Aralık'ta Trump 
Kültür ve Gösteri 
Merkezi'nde 
seyircisiyle 
buluşuyor.

"Hani bazı yazılmış oyunlar vardır, her devrin oyunudur ve evrenseldir. Her zaman insanlığa 
söyleyecek birçok önemli sözü vardır. İşte böylesine değerli ve ustaca kaleme alınmış bir oyun 
“Müfettiş”. Tiyatro Kedi, bu sezon Nikolay Gogol’ün artık klasikleşmiş bu ölümsüz eserinde rolleri 
başta büyük usta Haldun Dormen olmak üzere, Anıl Yülek, Hakan Altıner, Selda Özbek, Savaş 
Bayındır, Emre Büyükpınar, Barış Kıralioğlu, Tayfun Yılmaz, Burcu Akyürek, Caner Tör, Efe Yeşilay 
paylaşıyorlar. Oyunun yönetmenliğini ise Cenk Tunalı üstleniyor. Oyunda, yüzyıllardır 
bürokraside bitmeyen yozlaşmış kirli ilişkiler, sahtekârlıklar ve insanların ikiyüzlülüğü, dönemin 
sosyal ve toplumsal konularını içerisinde, çok iyi bir mizahi üslupla anlatılıyor.

Oyunda, “Yönettiği kente kılık değiştirmiş bir müfettiş geleceğini öğrenen Kaymakam, bütün 
bürokratlarını toplayıp müfettişin en iyi biçimde ağırlanması talimatını verir. Yöneticiler, ne 
yapacaklarını şaşırmıştır; birkaç gündür kasabada bulunan iyi giyimli Hlestekov'u beklenen 
müfettiş zannederler. Oysa Hlestakov müfettiş değil, zengin bir toprak ağasının oğludur. Kumar 
oynayıp harçlığını çarçur ettiğinden parasız kalmıştır ve bir handa uşağı Osip ile birlikte 
kalmaktadır. 

Hlestakov, onu müfettiş sanan Belediye Başkanının ziyareti üzerine durumdan yararlanır. 
Kendisine sunulan ikramları kabul eder ve işi, halkın şikâyetlerini dinlemeye, çözüm getireceği 
umudu yaratıp rüşvet almaya kadar vardırır. Uşağının uyarması üzerine gerçek anlaşılmadan 
kenti terk etme hazırlıklarına girişen sahte müfettiş olanı biteni bir mek-tupla Petersburg’daki 
gazeteci arkadaşına aktarır. Mektubu alan posta müdürü, müfettişin sahte olduğunu öğrenir. 
Kasaba yöneticileri aldatıldıklarını anladıkları sırada kasabaya gerçek müfettiş gelir.”

5. ŞEKERPARE

19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in 
karakoluna tayin olan, kimine göre saf, kimine göre 
enayi, Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından 
Şekerpare ‘ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur 
bulmasına ama Ziver'in Cumali için başka planları 
vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve 
longalarıyla yeniden müzikleşen, Türk Sinemasının 
ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde.
Usta oyuncuların rol aldığı Müzikal oyun Şekerpare 
25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine ait olan Üsküdar Musahip 
zade Celal Sahnesinde izleyicileri ile buluşuyor. 

TAM BİLET: 20 TL
İNDİRİMLİ BİLET: 15 TL

6.THE SALESMAN(LE CLIENT) 
Oscarlı bir ayrılık yönetmeni Asgar Farhadi, Fransa’da çektiği 
geçmişin ardından sarsıcı bir dramla yeniden ülkesine 
dönüyor. Farhad’ın izleyiciyi girdap gibi içine çeken ve 
mükemmel işleyen senaryosu ve oyuncu kadrosunun 
kusursuz performansları, �lme Cannes’da iki ödül ve bol övgü 
kazandırdı.

Film 27.01.2017’de Başka Sinema ’da gösterime giriyor.

7. HANSEL VE GRAAETEL’İN ÖTEKİ HİKÂYESİ

Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler yaptırır? Ahlaki 
değerler hangi durumlarda esneyebilir? Sırlarla dolu iki 
kardeşin hikâyesi bu sorulara cevap arayarak bize modern bir 
Hansel ve Gretel masalı anlatmaktadır.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl ve Salih Bademci’nin rol aldığı oyun 
20-29 OCAK 2017 tarihleri arasında Kadıköy Oyun Atölyesi 
sahnesinde seyircisi ile buluşmaktadır.

Bilet öğrenci: 40 tl
Tam bilet: 60 tl

 



2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci periyodunu 20 Ocak Cuma günü tamamlayacağız. 
Öğrencimizin notları ne şekilde olursa öğrencilerimizin yoğun ve yorucu bir dönem sonrası 
dinlenmeye ve tatili verimli geçirmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu süreçte öğrencilerimizin 
kendilerine zaman ayırarak tatilin tadını çıkarmaları ama bir dönem boyunca yapılan çalışmaları 
unutmamaları içinde tekrarlar yapmaları önemlidir.

Öğrencilerimize Yarıyıl Tatili İçin Bazı Öneriler: 
1. Konu tekrarı yapmak: Bir dönem boyunca yapılmış olan çalışmaları unutmamak için tekrar 
yapmak önemlidir. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara 
ağırlık vermelidir. 
2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan öğrenciler, tatilde önceliği eksik 
konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli 
sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller. 
3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: Örneğin 
öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere daha fazla 
vakit ayırarak eksiklerini gidermelidir. 
4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler. 
5. Sınav hazırlığında olan öğrenciler: Eksikleri tamamlama, ders konularını tekrar etme, 
denemelerle kendilerini sınamaları sonucunda, 2. döneme bir adım önde başlayacaklarını 
unutmamaları gerekir. Ders eksiklerini tamamla-ma düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra 
tatiller, öğrenciler için yeni şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Öğrencilerimiz tatilde zamanı iyi planlayabildikleri takdirde hem eksiklerini kapatmaya hem de 
kendileri için keyi�i zaman ayırmaya fırsat bulabileceklerdir.

ETKİNLİK ÖNERİLERİ

1-Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)

23 Ocak-4 Şubat 2017 10.00 -15.00

 “Profesyonel Mutfağa Hazırlık” programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA’nın 
profesyonel şe�erinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler 
ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler. Geleceğine karar verirken aşçılık mesleğini yakından 
tanımak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

*Eğitime katılabilmek için 15-17 yaş grubunda olunması ve eğitim başlangıcında nüfus cüzdanı 
beyanı zorunludur.
- Eğitim süresince öğrenciler kendi istasyonlarında çalışmaktadır.
- 2 hafta boyunca hafta içi her gün ve 1 gün uygulamalı deneyim olmak üzere toplam 11 günlük 
bir eğitimdir.
- Eğitim boyunca kullanılacak bıçak seti ve 1 adet aşçı ceketi öğrencilere hediye edilmektedir.
- Tüm katılımcılara ders içerikleri ile ilgili bir kitapçık verilmektedir.
- Eğitimlerin sonunda öğrencilere MSA’dan eğitime katılım serti�kası verilecektir.

2-FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİ –ZORLU PSM \DRAMA SAHNESİ

10 Ocak 2017 – 21.00
Biletler Öğrenci 1.Kategori: 61,50 TL
                                2.Kategori: 45,25 TL

3-NOTRE DAME QUASİMODO MÜZİKALİ

09 Ocak - 05 Şubat
İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Ankara, Antalya

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; "Notre 
Dame-Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar 
tarafından Türkiye’de ilk defa seyirci karşısında...

Fransız İhtilali sonrası Fransa’nın karanlık günlerinden kesitler veren bir müzikal. Oyunda çirkin, 
kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve 
dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile 
Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan bir müzikal.
Biletler: Öğrenci 57.00 TL, Tam  67.00 TL

4-MÜFETTİŞ
28 Aralık-08 Ocak 

Büyük usta Haldun 
Dormen'in 
başrolünde 
oynadığı 
"Müfettiş", 28 
Aralık'ta Trump 
Kültür ve Gösteri 
Merkezi'nde 
seyircisiyle 
buluşuyor.

"Hani bazı yazılmış oyunlar vardır, her devrin oyunudur ve evrenseldir. Her zaman insanlığa 
söyleyecek birçok önemli sözü vardır. İşte böylesine değerli ve ustaca kaleme alınmış bir oyun 
“Müfettiş”. Tiyatro Kedi, bu sezon Nikolay Gogol’ün artık klasikleşmiş bu ölümsüz eserinde rolleri 
başta büyük usta Haldun Dormen olmak üzere, Anıl Yülek, Hakan Altıner, Selda Özbek, Savaş 
Bayındır, Emre Büyükpınar, Barış Kıralioğlu, Tayfun Yılmaz, Burcu Akyürek, Caner Tör, Efe Yeşilay 
paylaşıyorlar. Oyunun yönetmenliğini ise Cenk Tunalı üstleniyor. Oyunda, yüzyıllardır 
bürokraside bitmeyen yozlaşmış kirli ilişkiler, sahtekârlıklar ve insanların ikiyüzlülüğü, dönemin 
sosyal ve toplumsal konularını içerisinde, çok iyi bir mizahi üslupla anlatılıyor.

Oyunda, “Yönettiği kente kılık değiştirmiş bir müfettiş geleceğini öğrenen Kaymakam, bütün 
bürokratlarını toplayıp müfettişin en iyi biçimde ağırlanması talimatını verir. Yöneticiler, ne 
yapacaklarını şaşırmıştır; birkaç gündür kasabada bulunan iyi giyimli Hlestekov'u beklenen 
müfettiş zannederler. Oysa Hlestakov müfettiş değil, zengin bir toprak ağasının oğludur. Kumar 
oynayıp harçlığını çarçur ettiğinden parasız kalmıştır ve bir handa uşağı Osip ile birlikte 
kalmaktadır. 

Hlestakov, onu müfettiş sanan Belediye Başkanının ziyareti üzerine durumdan yararlanır. 
Kendisine sunulan ikramları kabul eder ve işi, halkın şikâyetlerini dinlemeye, çözüm getireceği 
umudu yaratıp rüşvet almaya kadar vardırır. Uşağının uyarması üzerine gerçek anlaşılmadan 
kenti terk etme hazırlıklarına girişen sahte müfettiş olanı biteni bir mek-tupla Petersburg’daki 
gazeteci arkadaşına aktarır. Mektubu alan posta müdürü, müfettişin sahte olduğunu öğrenir. 
Kasaba yöneticileri aldatıldıklarını anladıkları sırada kasabaya gerçek müfettiş gelir.”

5. ŞEKERPARE

19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in 
karakoluna tayin olan, kimine göre saf, kimine göre 
enayi, Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından 
Şekerpare ‘ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur 
bulmasına ama Ziver'in Cumali için başka planları 
vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve 
longalarıyla yeniden müzikleşen, Türk Sinemasının 
ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde.
Usta oyuncuların rol aldığı Müzikal oyun Şekerpare 
25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine ait olan Üsküdar Musahip 
zade Celal Sahnesinde izleyicileri ile buluşuyor. 

TAM BİLET: 20 TL
İNDİRİMLİ BİLET: 15 TL

6.THE SALESMAN(LE CLIENT) 
Oscarlı bir ayrılık yönetmeni Asgar Farhadi, Fransa’da çektiği 
geçmişin ardından sarsıcı bir dramla yeniden ülkesine 
dönüyor. Farhad’ın izleyiciyi girdap gibi içine çeken ve 
mükemmel işleyen senaryosu ve oyuncu kadrosunun 
kusursuz performansları, �lme Cannes’da iki ödül ve bol övgü 
kazandırdı.

Film 27.01.2017’de Başka Sinema ’da gösterime giriyor.

7. HANSEL VE GRAAETEL’İN ÖTEKİ HİKÂYESİ

Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler yaptırır? Ahlaki 
değerler hangi durumlarda esneyebilir? Sırlarla dolu iki 
kardeşin hikâyesi bu sorulara cevap arayarak bize modern bir 
Hansel ve Gretel masalı anlatmaktadır.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl ve Salih Bademci’nin rol aldığı oyun 
20-29 OCAK 2017 tarihleri arasında Kadıköy Oyun Atölyesi 
sahnesinde seyircisi ile buluşmaktadır.

Bilet öğrenci: 40 tl
Tam bilet: 60 tl

 


