
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 11-18 kasım
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Black Panther: 
Yaşasın Wakanda

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-
-

Ryan Coogler
 Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita 
Nyong’o
Paribu Cineverse Piazza Samsun,
Paribu Cineverse Yeşilyurt, 
Samsun CineGold, Bafra Kristal Sineması

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
Şef: Özge Altıntaş Özcan

kon
ser

10 Kasım ATATÜRK’ü 
Anma Özel KONSERİ

tarih
saat
yer
ücret

11 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun - Aydın Gün Salonu AKM (Büyük Salon)
₺40 (Tam) / ₺25  (Öğrenci) 

Queen Ramonda (Angela Bassett), Shuri 
(Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye 
(Danai Gurira) ve Dora Milaje (Florence Kasumba), 
Kral T’Challa’nın ölümünün ardından uluslarını, onlara 
müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak 
için savaşmaya hazırlardır. Wakanda halkı, hayatlarının 
bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kah-
ramanlar, War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) ve Everett 
Ross’un (Martin Freeman) yardımıyla bir araya gelecek 
ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizeceklerdir. 

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, “10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Özel Konseri” gerçekleştiriyor… Koro 
şefi Özge Altıntaş Özcan yönetiminde, “10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Özel Konseri” 11 Kasım 2022 Cuma günü 
saat 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sa-
lon’unda gerçekleşiyor.

dedektİF MUHSİN
Luna Dans Tiyatrosu, Dedektif Muhsin oyunu 
eski bir polis olan Muhsin Bulur’un dedekti-
fliğe başlayıp aldığı vakaları polis teşkilatı ile 
yardımlaşarak çözmeye çalışması,bunun üze-
rine olayları eline yüzüne bulaştırması üzerine yazılan 
bir müzikaldir.

ti
yat
ro

tarih
saat
yer
ücret
yaş

11 Kasım 2022 Cuma
20:00
Samsun Bld Atakum Sanat M.  (Küçük Salon)
50 TL (Tam) / 40 TL (Öğrenci)
6+

ak
si

yon
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nerede ne var
KENT BELLEĞİ 
SÖYLEŞİLERİ

KARIŞIK HİSLER

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dair-
esi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kent Belleği 
Söyleşileri” başlıyor! Kasım- 
Hazi ran ayları arasında her ay 3 
kez düzenlenecek olan program-
larla  “Samsun’un 100 yılı söyleşil-
eri, film okumaları ve kitap tahlill-
eri” serisi sizleri bekliyor!

Tarih söyleşileri ile başlaya-
cak olan programımız Kent 
Müzesi/Kent Belleği biriminde 
gerçekleşecek.

Kent Belleği Söyleşileri’nin tüm programı sayfa 9’da.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 
“Karışık Hisler” kolaj bale eseri ile sanatsever-
lerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Devlet Opera ve Balesi Koreografisi Tan Sağtürk 
tarafından yapılan klasik müziğin unutulmaz isim-
leri Bach ve Mozart’ın bestelediği eserlerden seçilen 
bölümleri kullanılarak hazırlanan eser 12 – 14 Kasım 
2022 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün 
Salonu’nda gerçekleştirilecek.

söy
leşi

ba
le

tarih
saat
yer
bilgi
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

19 Kasım Cumartesi 
20.00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği 
0(362) 234 34 54 / 0(362) 431 10 12
2-8 yaş arası

12 Kasım Cumartesi 
20.00
Aydın Gün Salonu
₺60 - ₺115
2-8 yaş arası

ÖZGÜRLÜK YOKSA AŞK DA YOKTUR
Asla sevdiğin insanın gardiyanı olma…
Bir varmış bir yokmuş, dünyada acayiplikler 
çokmuş. Bir gece beş farklı ülkede, beş prens 
aynı rüyayı görmüşler: Bir genç kız, kadim 
bir kentin alacakaranlık sokaklarında ışıktan 
bir güzellik halinde dolaşıyormuş. İşte o kızı 
gördükten sonra, artık ne eski hayatları kalmış 
ne de eski hakikatleri.
Ahmet Ümit’ten insanlığın en yüce duygusu 
olan aşkın doğasına dair bir hikâyat.

Yazar: 
Ahmet Ümit

Yayınevi:
Yapı Kredi Yayınları

kİTAP KÖŞESİBİR AŞK MASALI

KARAGÖZÜM İKİ 
GÖZÜM
Altı yaş ve üzeri çocuklarımızın anne ve babalarıyla 
birlikte seyredebilecekleri geleneksel Karagöz göster-
isidir. Emeğin kutsallığının anlatıldığı oyun.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

15 Kasım 2022 Salı
14.00
Samsun Lovelet Avm Salonu
₺40
6+

ço
cuk

saİt faİK ABASIYANIK
Sait Faik’in hikayelerinden yola çıkarak bizi 
ayrı bir dünyaya götürüyor.
Canan Demirci ve şarkıları-müzikleri ile eş-
likçisi Derya Cesur Düşevi sahne’de sizlerle...

mü
zi

kal

tarih
saat
yer
ücret
yaş

18 Kasım 2022 Cuma
20.00
Düşevi Sahne, Samsun
₺79,50
12+
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Emma ve Ulysses yıllar önce ayrılmışlardır 
ve 20 yıl sonra tekrar bir araya geleceklerdir. 
Zamanın hızına yetişemeyen duygular, geride 
kalmış sorular ve ortaya çıkmayı bekleyen ce-
vaplar gün yüzüne çıkacak mıdır?
Önemli Uyarı: Vejetaryenlerden özürle oyunumuzda ra-
hatsız olma ihtimali olan sahneler yer almaktadır.

Ankaralı komedyen Engin Türkoğlu; 
yetiştiği ortamdaki absürt karakterleri, 
ikili ilişkilerde yaşadığı sorunları ve başından geçen bir-
birinden saçma hikayelerini anlattığı tek kişilik gösterisi 
ile 16 Kasım Çarşamba 22:30’da COOL Sahne’de!

ti
yat
ro

ENGİN TÜRKOĞLU ANNAPURNA

tarih
-
saat
yer

ücret

tarih
saat
yer
ücret

15 - 16 Kasım 2022 
Salı-Çarşamba
20.00
Samsun DT AKM Büyük Salon
₺30 (Tam) / ₺20 (Balkon Tam) /
₺20 (İndirimli) / ₺15 (Balkon İndirimli) 

16 Kasım 2022 Çarşamba
20.30
COOL chicken’s SAMSUN
₺125

TEKNOFEST 2023 
Teknoloji Yarışma-
ları’na Başvurular 
Başladı!

LÖSAM İLE BİRLİKTE
BRUNCH
Atakum Rotaract Kulübü 27. Yıla özel 
Ramada Plaza By Wyndam Samsun’da 
LÖSAM ile birlikte “Brunch” etkinliği gerçekleştiriyor.
Ayrıca etkinliğe ‘Devlet Klasik Korosu’ sanatçıları da 
eşlik edeceklerdir.

stand 
up

Çocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş ve disiplini 
saplantıya dönüş bir adam intihar etmeye karar ver-
ir. Veda mektubunu bitirdiğinde kapı çalar. Karşısında 
hiç tanımadığı başka bir adam vardır ve bu bilinmeyen 
misafir, adam hakkında pek çok şey bilmektedir. Misa-
firiyle konuşurken adam iç hesaplaşmasını da yapar.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, medeniyetlerin başkenti 
İstanbul’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023’ün Te-
knoloji Yarışmaları’na başvurular başladı!
Dünyan en büyük teknoloji yarışmalarının gerçekleştir-
ileceği TEKNOFEST 2023’te bu yıl 41 farklı yarışma 
düzenlenecek.

ti
yat
ro

UÇURTMANIN 
KUYRUĞU

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer

12 Kasım 2022 Cumartesi
20:00
SBB Sanat Merkezi Küçük Salon 
₺75 (Tam) / ₺ 50 (Öğrenci)
8+

12 Kasım 2022 Cumartesi
10.30
Ramada Plaza by Wyndham Samsun

et
kin
lik

et
kin
lik
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Sahneye adım attıktan 
sonra reklamcılığı bıra-
kan Gökhan Ünver; sosyal 
medya, kültür çatışmaları, 
evliliğin zor yanları, 
ebeveynlik gibi 
A’dan Z’ye bütün 
esprilerini 
açık yürekli-
likle sahneye 
taşıyor.

Rauf orta yaşlı, evli ve işkolik bir adamdır. 
Karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek prob-
lemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına 
ormanda arabası bozulan Hulusi düşer. Evet, 
düşmek tam da 
Hulusi’yi tanımlayan 
bir eylemdir. Hayat 
üniversitesinde 
doktorasını kadınlar 
üzerine yapmış olan 
Hulusi, bir tesadüf 
sonucu aynı gecede 
hem Jülide’nin hem de Rauf un yatağında 
yakalanmıştır. Bakalım bu karmaşadan kur-
tulmaya çalışan Hulusi, dolayısıyla Rauf ile 
Jülide çiftinin başına neler gelecek...

stand 
up

et
kin
lik

et
kin
lik

ti
yat
ro

Gökhan Ünver BAŞ BELASI

KIRMIZI BALIK LİVE 
SHOW

TRİZ İLE 
PROBLEM ÇÖZME

Gelecek Gençlerİn 
Kültür Endüstrİlerİ

kültür

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret

tarih
-
saat
yer

11 Kasım 2022 Cuma
20.00
Samsun- Samsun Canik Kültür Merkezi
₺150 (tam)
+7

12 Kasım 2022- 13 Kasım 2022 Pazar
09.30 – 17.30
MÜSİAD Samsun Şubesi Konferans Salonu
₺ 1250 + KDV

16 Kasım 2022 Çarşamba
20.00
SBB Sanat Merkezi 
₺168

29 Ekim 2022, Cumartesi / 
13 Kasım 2022, Pazar 
09.00 - 17.00
Samsun Teknopark ile AKM

Kırmızı Balık ve Arkadaşları 12 Kasım Cumartesi 13.00 – 
14.30 ve 15.30 olarak 3 farklı seansla Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde! 

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Genç Girişimciler ile 
Buluşuyor Projesi Başlıyor…
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi iş birliğinde medya ve iletişim alanında verilecek 
eğitimlerle Samsun’un geçmişten günümüze sahip old-
uğu değerleri ortaya koyacak, var olan değerlerin daha 
da göz önüne çıkarılmasını sağlayacak medya içerikler-
inin üretilmesi amaçlanmaktadır.

ço
cuk

tarih
saat
yer

12 Kasım 2022 Cumartesi
13.00, 14.30 ve 15.30 (3 Farklı Seans)
Samsun Belediyesi Atakum S. M. 

BİLGİ VE İLETİŞİM : 0 552 032 06 52
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sİNE HAFTA

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Erkan Kolçak Köstendil
Ali Seçkiner Alıcı, Merve Dizdar, Bülent 
Şakrak, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu
Paribu Cineverse (Piazza),  
Samsun Cinegold

TAMİRHANE
Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi 
Yılmaz ve Müjdat’a yine kendileri gibi büyüyen 
manevi babaları Nuri ve İsmet’den boya ve ka-
porta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın 
arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, 
gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören 
ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir 
yere çıkar. 

ko
me

di

KLONDIKE
Ukrayna – Rusya sınırında yaşayan İrka, köyü ayrılıkçı 
gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini 
terk etmeyi reddeden hamile bir kadındır. Ne var ki 17 
Temmuz 2014 günü Irka ve ailesi kendilerini uluslarar-
ası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulacaktır.

dram

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Maryna Er Gorbach
Sergiy Shadrin, Oleg Scherbina, Oxana 
Cherkashyna
Paribu Cineverse (Piazza)

BLACK ADAM
Film, Mısır tanrılarının kudretine denk özel 
güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 
5000 yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde 
zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black 
Adam’ın hikâyesini anlatıyor. Black Adam, antik tan-
rıların her şeye gücü yeten güçleriyle bahşedildikten 
yaklaşık 5000 yıl sonra, dünyadaki mezarından kurtulur 
ve benzersiz adalet biçimini modern dünyaya salmaya 
hazırdır.

Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup 
büyüdüğü kasabasına dönen devlet memu-
ru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı 
son görevini yerine getirmek ve bir an önce 
Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini 
tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. 
Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla 
kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran 
Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında 
yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine 
düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya 
dönüşür.

ak
si

yon

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Jaume Collet-Serra
Viola Davis, Sarah Shahi, Dwayne Johnson
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold

Canbert Yerguz
Aslıhan Gürbüz, Şükran Ovalı, Boran Ku-
zum, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt), 
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

HAZİNE ma
ce
ra
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AYA SİHİRLİ 
YOLCULUK
Fantastik macerasında Peter, Yıldızlı Çayır’a 
iner ve Uyku Perisi ile tanışır. Uyku Peri-
si şunu çok iyi bilmektedir: Anne’in nerede olduğunu 
bulmanın tek yolu, Gece Perisi’nin bulutlar üzerinde bir 
kalede düzenlenen yemeğine katılmaktır, ancak masa-
da herkese yetecek kadar yer yoktur. Bu yüzden Sa-
manyolu’nda düzenlenen yarışa katılmaları gerekir ve 
rakipleri Doğa Ruhları; Fırtına Devi, Şimşek Cadısı, Dolu 
Heri, Yağmurlu Robin ve Ayaz Ana’dır…

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Ali Samadi Ahadi 
Paribu Cineverse Piazza

Mahalleden 
Arkadaşlar
90’lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile 
filmi olarak sinema izleyicisinin gönlünde taht 
kuracak. Sinema izleyicisinin merakla beklediği ve kah-
kaha dolu dakikalar vadeden ‘Mahalleden Arkadaşlar’da 
duayen oyuncuların yanı sıra çocuk oyuncuların da per-
formansları uzun süre hafızalardan silinmeyecek…

ko
me

di

oyuncular
sinemalar

yönetmen
-

Selçuk Aydemir
Murat Akkoyunlu, Nurgül Yeşilçay, 
Alper Kul
Paribu Cineverse Yeşilyurt

ASLAN HÜRKUŞ  
GÖREVİMİZ GÖKBEY
Gözalıcı, güçlü ve dost canlısı bir helikop-
ter olan Gökbey, Hürkuş’un taşından elde 
edilen verilerle tasarlanan mavi bir taşla canlanmıştır. 
Ferit’in polis ekipleri tarafından yakalanmasından sonra 
işlerin başına geçen Yaralı Yüz neredeyse tamamen 
olumsuz enerjiyle elde edilmiş kırmızı bir taş üretmiştir 
fakat ellerinde taşın enerjisini kaldırabilecek kadar 
güçlü bir uçak ya da helikopter yoktur. Bu yüzden 
Gökbey’i hedef alırlar ve uçuş testi sırasında kaçırırlar. 
Aslan, arkadaşları ve Hürkuş, dostları Gökbey’in peşine 
düşerler ancak kırmızı taşın etkisiyle olumsuz bir hale 
dönüşen Gökbey’i kurtarmak ve eski haline getirmek 
düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

ani
mas
yon

yönetmen
-
sinemalar
-

Yunus Emre Çakır, H. Sinan Güngor,  
Semih Turalı
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Bafra Kristal

Cevat, Türkiye’nin ünlü Kabadayılarından bir-
inin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslar-
arası alandaşöhrete sahip manken Camilla’yı tutkulu a 
şkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma oper-
asyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla’yı 
kaçırır ve Camilla’yı bir paket içinde Cevat’a götürme 
görevini Şahin’e verir. AncakŞahin, Cevat’a götürdüğü 
paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İz-
mir’den, İstanbul’a getirirken Gürkan ve Altan adında iki 
belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat’a götüre-
ceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en 
zor 48 saatini yaş amak zorunda kalır.

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-
-

Özgür Bakar
İnan Ulaş Torun, Orhan Aydın, 
Önder Açıkbaş
Paribu Cineverse Piazza - Yeşilyurt, Ba-
fra Kristal Sineması, Samsun CineGold, 
Çarşamba Cinemas, Bafra Kristal

HEP YEK 5: BİZİM 
ŞEYİMİZ Mİ ALTAN

ko
me

di
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ÖNE ÇIKANKARLAR KRALİÇESİ 
VE PRENSESİ
Karlar Kraliçesi ve Prenses, herkesin dondurulması-
na neden olan bir olayın çözümünü bulmak için zorlu 
bir maceraya atılan, Gerda ile Kai’nin hikayesini konu 
ediyor. Sessiz sakin bir kasabada yaşayan Gerda ile 
Kai, zorlu bir durumla karşı karşıyadır. İnsanlar nedeni 
bilinmeyen bir şeyden dolayı donmaktadır. Bu gizemli 
olayı çözüp, insanların eski haline gelmesini sağlamak 
isteyen ve harekete geçen Gerda ile Kai, bu süreçte 
kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.

ani
mas
yon

Niloya ve en yakın arkadaşları her zaman 
bir süper gibi olmaya özenir ve bu yüzden 
de sık sık en sevdikleri oyun olan süper 
kahramancılık oyununu oynarlar. O gün de 
yine kendilerine basit kostümler ve makyajlar yapmış, 
köyde koşuşturarak bu oyunu oynamaktadırlar. Tüm 
gün boyunca çevrede ve doğada gördükleri her şeye 
karşı bir kahraman gözüyle bakarak, kimi zaman bir 
hayvanı, kimi zaman da ailelerini kurtarmaya çalışırlar.

Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstan-
bul’dan yola çıkan bir damat adayı, huzur 
dolu ada hayatını bir anda alt üst eder. Kıbrıs’a gel-
en Müstakbel Damat yüzünden; son derece sakin bir 
hayatı olan ailenin başına gelenler, pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir.

yönetmen
sinemalar
-

Arkın Aktaç
Paribu Cineverse (Piazza Yeşilyurt),
Samsun CineGold, Bafra Kristal

NİLOYAMÜSTAKBEL
DAMAT

ani
mas
yon

ko
me

di

yönetmen
sinemalar
-

Andrey Korenkov
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)
 Samsun, Bafra Kristal Samsun CineGold

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-
-

İlker Ayrık
Nilgün Kasapbaşoğlu, Erdal Özyağcılar, 
Hande Soral, Ayça Erturan, İlker Ayrık
Paribu Cineverse (Piazza Yeşilyurt), Bafra 
Kristal Sineması, Samsun CineGold, 
Bafra Kristal
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spor

Spor Toto TFF 1. Lig 13. hafta müsabakasında Yılport Samsunspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya 
gelecek. Pazar günü saat 13.30’da oynanacak karşılaşmadan Kırmızı-Beyazlı ekip 3 puanla ayrılıp galibiyet 
serisini sürdürmek istiyor. Bu zorlu 90 dakikayı ise hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in 
yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Gökmen Baltacı yapacak. 

Serİ sürsün
yüzler gülsün

BAL’da
zİrve haftası

Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta yer alan Sam-
sun takımları Büyükşehir Belediyespor, Karas-
amsunspor, Atakum Belediyespor ve Çarşam-
baspor 7. haftada birbirinden zorlu rakipler ile 
karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren 
Büyükşehir Belediyespor lider Niksar Beledi-
yespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 
Çarşambaspor ise evinde zorlu rakibi Erzincan 
Ulalarspor’u konuk edecek. Karasamsunspor’da 
deplasmanda Ünye 1957 Spor ile 3 puan mü-
cadelesi verecek. Ligde istediği grafiği yaka-
layamayan Atakum Belediyespor ise Ulubey 
Belediyespor ile evinde karşı karşıya gelecek. 
Bu maçların tümü ise pazar günü saat 13.00’da 
oynanacak. 

Hedefini üst sıralar olarak belirleyen İlkadım 
Belediyesi Yabancılar Pazarıspor bu hafta evinde 
Pendik Çamlıkspor’u konuk edecek. Pazar günü 
İlkadım Derebahçe Stadyumu’nda oynanacak 
olan karşılaşmanın başlama saati 11.00 olacak. 
Geçtiğimiz haftayı ummadık bir mağlubiyet ile 
kapatan Kırmızı-Beyazlı ekip Pendik karşısında 
mutlu sona ulaşmak istiyor.

Dİşİ 
kramponların 
konuğu Pendİk
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