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İstanbul Kültür Sanat Vakfı
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TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, TC İstanbul Valiliği,
TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Beyoğlu Kaymakamlığı ve
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The Istanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the Ministry of Culture and Tourism,
Governorship of Istanbul, Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship,
and Municipalities of Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu and Kadıköy,
whose contributions have made the 26th Istanbul Jazz Festival possible.
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SUNUŞ
PRESENTATION
Festivalimiz bu yıl yirmi altıncı yaşına giriyor.
İKSV’nin en genç festivali olarak hâlâ ilk
günkü gibi heyecanlıyız. Sizlere çok yönlü
bir program hazırladık. Bir taraftan geçmiş
yılların en sevilen etkinliklerinden Caz
Vapuru’nu tekrar yapmanın, diğer taraftan
ücretsiz etkinliklerimize (hem de semtimiz
Beyoğlu’nda) bir yenisini eklemenin
mutluluğu içindeyiz. Gece Gezmesi,
Parklarda Caz gibi sevilen bölümlerimiz
devam ediyor. Türkiye’den sanatçıları
desteklediğimiz Vitrin programımız üçüncü
yılına girdi. Bu yıl ilk kez bir çocuk kitabına
da imza atıyoruz. Umarız bizim seve seve
hazırladığımız bu festival, daha nice güzel
festivalin de habercisi olur.
HARUN İZER
istanbul caz festivali direktörü
ıstanbul jazz festival director
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Istanbul Jazz Festival turns 26 years old
this year, and as İKSV’s youngest festival,
we are just as excited as we were on our
first day. We have prepared a diverse
programme for you. This year we are proud
to revive Jazz Boat, one of our all-time
favourite past events, while adding a new
free event (in our own neighbourhood
Beyoğlu nonetheless). Our popular sections
Night Out and Jazz in the Parks continue.
Our Vitrin Showcase programme, where
we feature musicians from Turkey, is on
its third year. We are also publishing a
children’s’ book for the first time. We hope
our wholeheartedly prepared festival, will
herald many more festivals to come.

FUAT ERBİL
festival sponsoru
genel müdür
garanti bbva
sponsor of the festıval
ceo
garantı bbva

İstanbul’da müzik severlerin heyecanla
beklediği, kent tarihinin ve ruhunun önemli
bir parçası olan İstanbul Caz Festivali,
yolculuğuna 26’ncı yılında da aynı coşku ve
tutkuyla devam ediyor.
Biz de Garanti BBVA olarak İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın öncülük ettiği bu müzik
yolcuğuna 22 yıldır eşlik etmenin gururunu
ve heyecanını yaşıyoruz.
İstanbul Caz Festivali, birbirinden önemli
sanatçıları İstanbul’da misafir ediyor, kentin
farklı noktalarında sanatseverlere zengin bir
festival deneyimi yaşama fırsatı sunuyor.
Garanti BBVA ailesi adına, İstanbul Caz
Festivali’nin uzun soluklu yolcuğuna
destek olan ve emek veren herkese ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyor, müzik ve festival
tutkunlarına iyi seyirler diliyorum.
Istanbul Jazz Festival, which is a touchstone
in the history and the spirit of the city,
has been welcoming jazz enthusiasts in
Istanbul with the same thrill and joy for
26 years.
As Garanti BBVA, for the last 22 years,
we are proud of and excited to be a part of
this musical journey led by the Istanbul
Foundation for Culture and Arts.
Istanbul Jazz Festival hosts precious
musicians, gives music lovers an
opportunity to experience a rich festival
atmosphere across different parts of the city.
On behalf of the Garanti BBVA family,
I would like to thank everyone who have
supported and contributed to Istanbul Jazz
Festival’s magnificent journey, and I wish
every music lover and festival fan to enjoy
the event.
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HASAN HÜRSEVER

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

▪▪Davul sanatçısı Hasan Hürsever, ilk

▪▪Henüz 18 yaşındayken “Türkiye Ses

müzik çalışmalarına doğduğu Kosova’nın
Mitroviça şehrinde başladı. Yugoslavya’dan
Türkiye’ye gelen ve Kuyruklu Yıldızlar
grubunda profesyonel müzik hayatına adım
atan Hürsever, Aralarında Atilla Şereftuğ,
Özdemir Erdoğan, Ayten Alpman, Ali Kayral,
Kayahan, Ümit Aksu, Esin Engin, Ayhan
Yünkuş’un bulunduğu birçok müzisyenle
çalıştı. 1980 yılında Süheyl Denizci
tarafından kurulan İstanbul TRT Hafif
Müzik ve Caz Orkestrası’na katıldı. 1987
Yılında Fatih Erkoç, Neşet Ruacan ve Ergun
Eremkar ile Finlandiya’da Uluslararası Pori
Caz Festivali’nde çaldı. TRT Hafif Müzik
ve Caz Orkestrası’ndan emekli olduktan
sonra uzun yıllar piyanist Şevket Uğurluer
ile birlikte çalışan Hürsever halen; piyanist
ve kontrbas sanatçısı olan oğulları Hakan
ve Volkan Hürsever ile müzik çalışmalarına
devam ediyor.

Kralı” seçilen Ömür Göksel, 1960’lı yıllar
boyunca geniş repertuarı ve farklı dillerde
şarkıları başarıyla söyleyebilme yeteneği
sayesinde genç yaşına rağmen büyük
bir başarı ve popülarite kazandı. 1970’li
yıllarda Mutluluk, Sevemem Artık gibi
şarkılarıyla çeşitli kereler altın plak ödülünü
kazandı. 1979’da Avrupa ve Amerika’dan
aldığı konser teklifleri üzerine müziğe yurt
dışında devam etme kararı aldı. Bu tarihten
sonra profesyonel müzik yaşamıma İtalya,
Amerika ve Almanya’da devam etti. 2000’li
yıllarda A Touch of Quality ve A Touch of
Love gibi albümleriyle büyük bir başarı
yakalayan Göksel, bu serideki çalışmalarına
takip eden yıllarda da devam etti. Halen
aktif müzik hayatına devam eden Göksel,
TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile de
sıkça konserler veriyor.

▪▪Drummer Hasan Hürsever began
his musical studies in his hometown of
Mitrovica, Kosovo. Hürsever, who came
to Turkey from Yugoslavia stepped into
his professional music career with the
band ‘Kuyruklu Yıldızlar’ and worked with
many musicians including Atilla Şereftuğ,
Özdemir Erdoğan, Ayten Alpman, Ali
Kayral, Kayahan, Ümit Aksu, Esin Engin
and Ayhan Yünkuş. He joined the TRT
Big Band in 1980, founded by Süheyl
Denizci. In 1987, he played with Fatih
Erkoç, Neşet Ruacan and Ergun Eremkar
in the International Pori Jazz Festival in
Finland. After his retirement from TRT Big
Band, Hürsever worked with pianist Şevket
Uğurluer for many years. He continues
his musical practice with his sons Hakan
and Volkan Hürsever, who are pianist and
double bass player respectively.
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ÖMÜR GÖKSEL

▪▪Selected as ‘The Voice King of Turkey’
at the age of 18, Ömür Göksel gained huge
success and popularity despite his young
age with his extensive repertoire and ability
to sing in different languages. During
the 1970’s, he won gold records multiple
times with his songs like ‘Mutluluk’ and
‘Sevemem Artık’. In 1979, he decided to
continue his musical practice abroad
after receiving concert offers from Europe
and USA. After this date, he pursued his
professional music career in Italy, USA
and Germany. Having achieved great
success with his albums such as A Touch of
Quality and A Touch of Love in the 2000s,
Göksel continued working on in this series
in the following years. Göksel continues
his musical activities and often gives
concerts with TRT Big Band.
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PARKLARDA CAZ
THE JAZZ IN THE PARKS
17.30

FESTİVAL ÖDÜL GECESİ
FESTIVAL AWARD NIGHT
Gece 21.00'de, ödül töreniyle başlayacaktır. The night will begin with the award ceremony at 21.00.

GENÇ CAZ GRUPLARI: BİLGE GÜNAYDIN TRIO | BLUEMONK* | DOCUMENT1
KÂZIM QUINTET | MINUS TWO* | STANDART MAFYASI*

BALKAN PARADISE ORCHESTRA: LAURA LACUEVA klarnet clarinet | EVA GARIN klarnet
clarinet | MILAGROS GONZÁLEZ trompet trumpet | BERTA GALA trompet trumpet
21.30 ALBA CARETA trompet trumpet | MARIA COFAN trombon trombone | ALBA RAMIREZ
korno french horn | MARIA PUERTAS tuba | OLIVIA CASAS tuba | NÚRIA PERICH davul
drums | ELISENDA FÀBREGAS perküsyon percussion
29 haziran june ct. sa. 18.00
beylikdüzü yaşam vadisi valley
30 haziran june pa. su. 17.30
fenerbahçe parkı park & fenerbahçe khalkedon

▪▪Yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz

▪▪The Jazz in the Parks concerts, continues

konserleri yazın en sevilen etkinliklerinden
olmaya devam ediyor. Bu yıl da konserlerde
Genç Caz gruplarının performanslarından
sonra, hepsi Barselonalı on bir kadın
müzisyenin hayat verdiği Balkan Paradise
Orchestra sahnede olacak. Trompet, klarnet,
trombon, korno, tuba, perküsyon ve davulun
birlikteliğinden doğan grup, konserlerinde
izleyiciye çoksesliliğin keyfine varacakları,
nefes kesici saatler vadediyor.

to be one of the most popular events of the
summer. Following performances by Young
Jazz bands, Balkan Paradise Orchestra,
comprising eleven Barcelonian female
musicians, will lead you on a musical feast
that arise from the synergy of trumpet,
clarinet, trombone, french horn, tuba,
percussion and drums. The night promises
breathtaking hours of joyous music.

* 29 Haziran’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde
Genç Caz gruplarından işaretli olanlar sahneye çıkacaktır.
Only the marked bands will be on stage at Beylikdüzü
Yaşam Valley on 29 June.
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ücretsiz
free

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of

21.25

HASAN HÜRSEVER TRIO: HASAN HÜRSEVER davul drums | VOLKAN HÜRSEVER
kontrbas double bass | HAKAN HÜRSEVER piyano piano

22.30

BALKAN PARADISE ORCHESTRA:
bkz. s. 8

2 temmuz july sa. tu. 21.00
avusturya konsolosluğu avusturya kültür ofisi bahçesi
austrıan consulate general, austrıan culture offıce garden

biletler tıckets
ayakta standing 200 tl

▪▪26. İstanbul Caz Festivali bu yıl yine

▪▪This year Istanbul Jazz Festival hosts

görkemli bir ödül gecesine ev sahipliği
yapıyor. Gecede, “crooner” geleneğinin
ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden
Ömür Göksel'e ve usta caz davulcusu Hasan
Hürsever’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim
edilecek. Ardından, Hasan Hürsever, oğulları
Volkan ve Hakan Hürsever’den oluşan
üçlüsü bir konser verecek ve sahneyi Acción
Cultural Española’nın (AC/E) katkılarıyla
festivale katılan Balkan Paradise Orchestra’ya
bırakacak.

a magnificent awards night yet again.
Ömür Göksel, one of the forerunners of
the ‘crooner’ style in Turkey, and master
jazz drummer Hasan Hürsever will be
presented with Lifetime Achievement
Awards. Afterwards, Hasan Hürsever will
be performing a mini-concert with his trio
consisting of his sons and leave the stage to
the Balkan Paradise Orchestra, thanks to the
support of Acción Cultural Española (AC/E).

Rezervasyon gereklidir.
Ayrıntılar için web sitesindeki konser sayfasını ziyaret ediniz.
Registration required.
Please visit the concert page on our website for details.

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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Vitrin Turu Vitrin Showcase Tour: NO LAND, EFE DEMİRAL “Uyku Pansiyon”, DURU AND
JAZZ PROJECT, GÜLŞAH EROL BAND, CAN TUTUĞ TRIO, ONUR ÇALIŞKAN

JOSÉ JAMES PRESENTS:
“Lean on Me”

3 temmuz july ça. we. 20.30
salon iksv, nardis jazz club, cemiyet

JOSÉ JAMES vokal, gitar vocal, guitar | MARCUS MACHADO gitar guitar | ANEESA STRINGS bas,
vokal bass, vocal | AARON STEELE davul drums

biletler tıckets
ayakta standing 80 tl

▪▪26. İstanbul Caz Festivali’nin bu yıl ilk defa ▪▪To be held for the first time this year by
gerçekleştireceği Vitrin Turu’nun durakları
Salon İKSV, Cemiyet ve Nardis Jazz Club.
Tek biletle bu üç farklı mekânda birçok
konser izleme fırsatı sunan programın
konukları arasında Azerbaycanlı, İranlı ve
Türk müzisyenlerden oluşan No Land;
Ocak ayında yayımladığı ikinci albümü
Uyku Pansiyon’dan parçalarla Efe Demiral;
karakteristik müziğiyle Gülşah Erol Band;
Nardis Jazz Club’ın düzenlediği Genç Caz
Vokal Yarışması ikincisi Duru And; 2015’te
grubu The Cold Vibes ile festivalin Genç Caz
seçmelerini kazanan Can Tutuğ ile üçlüsü
ve beş yıllık kariyerine İstanbul Klarnet
Festivali’nde birincilik ödülü, İstanbul Devlet
Opera ve Balesi Orkestrası’nda solistlik ve
pek çok işbirliği sığdırmayı başaran genç
klarnetçi Onur Çalışkan yer alıyor.

the 26th Istanbul Jazz Festival, the Vitrin
Showcase Tour presents the opportunity
to enjoy numerous concerts at three
neighbouring venues with one ticket on
a single night. Among this year’s various
guests are No Land comprising Azerbaijani,
Iranian and Turkish musicians; Efe Demiral
with new songs from his January release
Uyku Pansiyon; Gülşah Erol Band with their
characteristic tunes; second runner of the
Young Jazz Vocal Competition of Nardis
Jazz Club, Duru And; winner of the festival’s
2015 Young Jazz competition with his band
The Cold Vibes, Can Tutuğ and his trio;
and clarinet player Onur Çalışkan who has
crowned his burgeoning career with an
award at Istanbul Clarinet Festival, solo
performances with Istanbul State Opera and
Ballet Orchestra, and many collaborations.

3 temmuz july ça. we. 21.00
sultan park – swıssotel the bosphorus

biletler tıckets
ayakta standing 120 tl
oturmalı seated 150, 250 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 80 tl

▪▪Karakteristik müziğini caz, R&B ve hip-hop ▪▪Composer and singer José James, who
unsurları etrafında ören besteci ve vokal
José James, son on yıldır caz sahnesinin
takdiri en çok hak eden müzisyenlerinden.
Çağdaş Amerikan cazının önde gelen
temsilcilerinden biri olarak kabul gören
müzisyen, Bill Withers’a atfettiği son albüm
projesi Lean on Me ile müzik serüvenine
yeni sayfalar eklemeye devam ediyor. Bu
sayfalardan birinde, İstanbul Caz Festivali’nin
konuğu olarak grubuyla Sultan Park’ta Bill
Withers repertuvarıyla sahne alacak José
James’in eklektik ve davetkâr müziğine
kapılma sırası şimdi sizde.

weaves his distinctive music around jazz,
R&B and hip-hop elements, is one of the
most praiseworthy musicians of the jazz
scene in the last ten years. Considered
among the most prominent representatives
of contemporary American Jazz, the
musician continues his music journey with
the addition of his latest album Lean on Me
dedicated to Bill Withers. It is your turn to
be carried away by the eclectic and inviting
music of José James who will take the stage
with his band as the guest of the Istanbul
Jazz Festival at Sultan Park performing Bill
Withers repertoire.

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor
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GECE GEZMESİ NIGHT OUT
Birlikte Güzel
4 temmuz july pe. th. 19.00
kadıköy – moda

AYDIN ESEN GROUP

biletler tıckets
all saints moda kilisesi hariç excl. all saints moda church 80 tl
all saints moda kilisesi dahil incl. all saints moda church 100 tl
kapı fiyatı door price 100 tl

▪▪Festival kapsamında bu yıl beşincisi

▪▪To be held for the fifth time this year,

yaşanacak Gece Gezmesi, Ah! Kosmos,
CanOzan ve konukları (Deniz Tekin, Nova
Norda, Birkan Nasuhoğlu, Sedef Sebüktekin),
Cava Grande, Eda And “Augmented Life”,
Ekin Fil, ELZ AND THE CULT, Flux Duo, Gaye
Su Akyol, Gülin, Hedonutopia, Lalalar, Melis
Danişmend, Nusaibin, Süha Rami, Şallıel
Bros, The Kites, The Ringo Jets, TSU!, Volkan
İncüvez “Kün”, Zozo & Emin gibi bağımsız
sahnenin güçlü ve alternatif isimlerini ve
İsrail’den Liraz’ı ağırlayacak. Etkinlik, All
Saints Moda Kilisesi, Bant Mag. Havuz /
BİNA, Kadıköy Sahne, Kadıköy Sineması,
KargART, Mecra, Moda Kayıkhane ve Birlikte
Güzel Moda Sahnesi gibi Kadıköy’ün sevilen
adreslerine yayılacak.

Night Out will be hosting influential and
alternative names from the independent
music scene such as Ah! Kosmos, CanOzan
and guests (Deniz Tekin, Nova Norda,
Birkan Nasuhoğlu, Sedef Sebüktekin), Cava
Grande, Eda And “Augmented Life”, Ekin
Fil, ELZ AND THE CULT, Flux Duo, Gaye
Su Akyol, Gülin, Hedonutopia, Lalalar, Melis
Danişmend, Nusaibin, Süha Rami, Şallıel
Bros, The Kites, The Ringo Jets, TSU!,
Volkan İncüvez ‘Kün’, Zozo & Emin, and
Liraz from Israel. The event will be held at
popular Kadıköy venues including All Saints
Moda Church, Bant Mag. Havuz / BİNA,
Kadıköy Sahne, Kadıköy Cinema, KargART,
Mecra, Moda Kayıkhane and Birlikte Güzel
Moda Sahnesi.

Yüksek Katkıda Bulununan Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor with Higher Contribution

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor
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AYDIN ESEN piyano piano | GREG JONES bas bass | TOMMY CAMPBELL davul drums
özel konuk special guest RANDY K.
5 temmuz july cu. fr. 19.30
unıq hall

biletler tıckets
oturmalı seated 60, 90, 120 tl
öğrenci student 50 tl

▪▪Virtüöz piyanist ve besteci Aydın Esen,

▪▪Piano virtuoso and composer Aydın

füzyon caz ve post-bop semalarında
gezinirken elektronik unsurlar da barındıran
doğaçlamalarıyla 26. İstanbul Caz
Festivali’nin konuğu oluyor. Kategorilere
sığmayan, çığır açıcı eserleriyle çağdaş
müziğin dünyaca tanınan, üstün
yeteneklerinden biri olan müzisyen, henüz
beş yaşındayken tanıştığı piyanoyla bağını
hiç koparmadı. Bugüne kadar on üç başarılı
albüme imza atmasının yanı sıra, müzisyen,
aranjör ve yapımcı kimlikleriyle pek çok
uluslararası albüme de katkıda bulunan Aydın
Esen’e basta Greg Jones ve davulda Tommy
Campbell’in eşlik edeceği bu festival konseri,
uzun süre unutulmayacaklar arasında.

Esen will be visiting the 26th Istanbul Jazz
Festival with his improvisations containing
electronic elements as he soars the skies of
fusion jazz and post-bop. One of the worldrenowned superior talents of contemporary
music, known for his unclassifiable,
pioneering works, Aydın Esen has never
severed his ties with the piano he met at
the age of five. Besides producing thirteen
successful albums, Esen has contributed
to numerous international albums as a
musician, arranger and producer. Aydın
Esen’s festival concert, to be accompanied
by Greg Jones on bass guitar and Tommy
Campbell on drums among others, is bound
to be unforgettable.

Yüksek Katkıda Bulununan Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor with Higher Contribution

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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MELANIE DE BIASIO

Vitrin Matine Konserleri Vitrin Matinee Concerts
TOLGAHAN ÇOĞULU & SİNAN AYYILDIZ // TÖZ

MELANIE DE BIASIO vokal, flüt vocal, flute | AARICH JESPERS davul, perküsyon drums,
percussion | AXEL GILAIN bas, gitar bass, guitar | MATTHIEU VAN piyano, synth piano, synth
5 temmuz july cu. fr. 21.30
unıq açık hava sahnesi
unıq open aır stage

biletler tıckets
ayakta standing 80 tl
oturmalı seated 90, 120 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 60 tl

▪▪Caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla

▪▪The Belgian jazz singer, lyricist, composer

harmanlayan Belçikalı caz şarkıcısı, söz
yazarı, besteci ve multi-enstrümantalist
Melanie de Biasio, karakteristik vokaliyle 26.
İstanbul Caz Festivali sahnesinin konuğu
oluyor. De Biasio, ilk gençlik yıllarındaki
idolleri Portishead ve Pink Floyd’un etkilerinin
de hissedildiği atmosferik müziğiyle çağdaş
caz sahnesinin yaratıcılığıyla hayranlık
uyandıran kadın sanatçılarından. İç dünyasını
müziğinde özgürce paylaşan bu tutkulu
vokale kulak verin.

and multi-instrumentalist Melanie de
Biasio who blends jazz, blues and soul
masterfully will be visiting the 26th
Istanbul Jazz Festival with her unique
vocals. De Biasio is among the female
artists of the contemporary jazz scene who
invoke admiration for their creativity. The
influences of her early idols Portishead and
Pink Floyd are felt in her atmospheric music.
Lend your ear to this passionate vocalist who
freely shares her inner world in her music.

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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TOLGAHAN ÇOĞULU & SİNAN AYYILDIZ: SİNAN AYYILDIZ çift saplı saz double neck
13.30 saz | TOLGAHAN ÇOĞULU mikrotonal gitar, klasik gitar microtonal guitar, classic
guitar
15.00

TÖZ: TAMER TEMEL saksofon saxophone | ERCÜMENT ORKUT piyano piano
CEM AKSEL davul drums

6 temmuz july ct. sa. 13.30
salon iksv

biletler tıckets
ayakta standing 60 tl
numarasız oturmalı seated unnumbered 80 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 50 tl

▪▪Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi

▪▪The concert at Salon İKSV by the inventor

Tolgahan Çoğulu ve bağlama icracısı Sinan
Ayyıldız’ın Salon İKSV’de vereceği bu konser,
keşfedilmeye değer melodiler vaat ediyor.
Bu başarılı ikilinin mikrotonal gitar, çift saplı
saz ve klasik gitar ile hiç bitmesin dedirtecek
diyaloglar kuracağı bu konser sonrası sahne,
Türkiye cazının çok değerli üç müzisyeni
Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem
Aksel’den oluşan Töz’ün. Üçlü, geçtiğimiz yıl
tek seferde, durmadan ve parçaların birbiriyle
doğaçlamalar halinde bağlanması şeklinde
kaydettiği Töz albümünü yayımlamıştı.

of the adjustable microtonal guitar Tolgahan
Çoğulu and bağlama player Sinan Ayyıldız
promises tunes worth discovering. The
dialogues between microtonal guitar, double
neck saz and classic guitar created by this
successful duo will leave its place to Töz,
comprising three remarkable musicians
of jazz in Turkey; Tamer Temel, Ercüment
Orkut and Cem Aksel. Last year, the trio
released their self-titled album that was
recorded in one take in which pieces connect
to one another in a spirit of improvisation.

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor
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RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström) / NUBIYAN TWIST /
TURGUT ALP BEKOĞLU LOVE JAZZ QUARTET / BARIŞ DEMİREL – BARIŞTIK MI
BARIŞ DEMİREL – BARIŞTIK MI: BARIŞ DEMİREL trompet, vokal trumpet, vocal
19.00 EFE DEMİRAL gitar guitar | TOLGA TOHUMCU bas bass | TİBET AKARCA davul,
perküsyon drums, percussion
TURGUT ALP BEKOĞLU LOVE JAZZ QUARTET: ENGİN RECEPOĞULLARI saksofon
20.00 saxophone | CAN ÇANKAYA piyano, klavye piano, keyboard | KAĞAN YILDIZ kontrbas
double bass | TURGUT ALP BEKOĞLU davul drums
21.15

RYMDEN: BUGGE WESSELTOFT piyano, klavye piano, keyboard | DAN BERGLUND bas
bass | MAGNUS ÖSTRÖM davul drums

NUBIYAN TWIST: FINN BOOTH davul drums | LUKE WYNTER bas bass | TOM EXCELL
gitar guitar | PILO ADAMI perküsyon percussion | RAFFY BUSHMAN klavye keyboard
22.30 JONNY ENSER trompet trumpet | NICK RICHARDS alto saksofon alto saxophone
JOE HENWOOD bariton saksofon baritone saxophone | CHERISE ADAMS-BURNETT
vokal vocal
6 temmuz july ct. sa. 19.00
beykoz kundura

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor
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biletler tıckets
ayakta standing 75 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 50 tl

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of

▪▪Beykoz Kundura’daki bu festival gününün

▪▪The opening of this day of the festival at

açılışını, yayımladığı son albümüyle büyük
ilgi gören trompetçi Barış Demirel – Barıştık
Mı yapıyor ve ardından sahneyi, Türkiye’nin
en önemli davulcularından; Ajda Pekkan,
Erkan Oğur/Telvin ve İlhan Erşahin’s Istanbul
Sessions gibi projelere katılımını halen
sürdüren Turgut Alp Bekoğlu’na bırakıyor.
Günün üçüncü konserinde, 90’lardan
milenyumun başına kadar İskandinavya’da
pek çok müzisyen ve gruba ilham veren iki
grup New Conception of Jazz ve e.s.t.’nin
üyeleri arasında yer alan ödüllü piyanist
Bugge Wesseltoft, basçı Dan Berglund
ve davulcu Magnus Öström’ün kurduğu
RYMDEN sahneyi devralıyor. İlk albümleri
Reflections and Odysseys’i bu yılın başında
yayımlayan RYMDEN’in deneysel dünyası
hayranlık uyandırıcı. Etkinlik, Tom Excell’in
9 kişilik grubu Nubiyan Twist ile sona eriyor.
Reggae, soul, afro-beat ve latin ritimleriyle
örülü, caz emprovizasyonları ve geleneksel
enstrümanların yanı sıra elektronik unsurlara
da kucak açan bu modern sound kesinlikle
canlı dinlenmeli.

Beykoz Kundura will be made by trumpeter
Barış Demirel – Barıştık Mı who has drawn
considerable attention with his latest album,
followed by Turgut Alp Bekoğlu who is
deemed by the music authorities as one of
the most prominent drummers of Turkey
whose resume includes Gloria Gaynor,
Marcus Miller, George Benson, Joe Lovano,
Erik Truffaz and many others. On the third
concert of the day, RYMDEN, founded by
award-winning pianist Bugge Wesseltoft,
the ex-member of both New Conception
of Jazz and e.s.t bassist Dan Berglund and
drummer Magnus Öström will take over
the stage. Their debut album released this
year, Reflections and Odysseys, is a testament
to their formidable experimentation. The
night will conclude with Tom Excell’s 9-man
band Nubiyan Twist. This modern sound
that weaves reggae, soul, afro-beat and Latin
rhythms with improvisational jazz and
classical instruments while also welcoming
electronic elements, should definitely be
experienced live.

Beykoz Kundura’ya tekneyle ücretsiz ulaşım sağlanacaktır.
Ayrıntılar için web sitesindeki konser sayfasını ziyaret ediniz.
Transportation to the venue will be provided by free boats.
Please visit the concert page on our website for details.
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AH ŞU CAZLAR BLUES’LAR

CYRILLE AIMÉE / ELCHIN SHIRINOV TRIO

MOOD BAND: omer alkilani gitar guitar | munzer sheikh alkar keman violin
18.30 abdulkadir algeylani vokal vocal | basel sheikh alkar darbuka, perküsyon
percussion | adnan khudeir kanun qanun | wasim sheikh alkar cajon vokal vocal
ramazan sesler klarnet clarinet | bülent sesler kanun qanun | hasan demir ud
20.00
yaşar akpençe darbuka, def tambourine

ELCHIN SHIRINOV TRIO: ELCHIN SHIRINOV piyano piano | PANAGIOTIS ANDREOU
bas bass | ENGİN KAAN GÜNAYDIN davul drums

22.15

CYRILLE AIMÉE vokal, loop pedalı vocal, loop pedal | LAURENT COULONDRE piyano
piano | JEREMY BRUYÈRE bas bass | Yoann Serra davul drums

7 temmuz july pa. su. 20.45
sakıp sabancı müzesi fıstıklı teras

21.30 SOUL BRASS BAND
7 temmuz july pa. su. 18.30
halıcıoğlu

ücretsiz
free

▪▪Festivalin sürprizlerinden Ah Şu Cazlar

▪▪Another free event is added to the

Blues’lar ile programdaki ücretsiz etkinliklere
bir yenisi daha ekleniyor. Haliç kıyısında
bulunan Halıcıoğlu Parkı’ndaki bu etkinlikte,
üç kuşaklık aile mirasını sürdüren klarnet
virtüözü Ramazan Sesler, Amerikalı bakır
üflemeliler topluluğu Soul Brass Band ve
savaşın izlerini müzikle silmeyi arzulayan
Suriyeli müzisyenlerden oluşan Mood Band
gibi toplulukların performanslarıyla müziğin
enerjisi parka taşınacak. Bir yaz günü, park ve
caz; daha fazlası için orada olun.

programme with a festival surprise: Ah Şu
Cazlar Blues’lar. Situated on the bank of the
Golden Horn, this event at the Halıcıoğlu
Park will deliver the energy of music
outdoors with the performances of the
clarinet master Ramazan Sesler pursuing
a family tradition of three generations,
American brass band Soul Brass Band, and
Mood Band that gathers together Syrian
musicians who find remedy to wounds of
war in music.

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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20.45

biletler tıckets
ayakta standing 100 tl
oturmalı seated 180 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 60 tl

▪▪SSM Fıstıklı Teras’ın boğaz atmosferinde

▪▪The Elchin Shirinov Trio will be the guest

yaşanacak bu festival akşamının ilk konuğu,
piyanist ve besteci Elchin Shirinov, Grammy
ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve yenilikçi
melodilerin kâşifi, davulcu Engin Kaan
Günaydın’ı bir araya getiren Elchin Shirinov
Trio. Cazın kalbine doğru, denize nazır bir
yolculuğa çıkacağımız gecenin ikinci konuğu
ise Cyrille Aimée. Lirik olduğu kadar oyunbaz
tarzıyla Ella Fitzgerald’la karşılaştırılan,
Montreux Caz Festivali Vokal Yarışması’nın
finalisti bu sesle tanışmak için Emirgan’a
bekleniyorsunuz.

of this festival evening in the Bosporus
ambience of the SSM Fıstıklı Terrace. The
trio is composed of pianist and composer
Elchin Shirinov, Grammy winner bassist
Panagiotis Andreou and the discoverer of
progressive melodies, drummer Engin Kaan
Günaydın. The second guest of this night
by the sea is Cyrille Aimée. You are awaited
in Emirgan to be introduced to the finalist
of the Montreux Jazz Vocal Competition, a
voice compared to Ella Fitzgerald’s for her
lyrical yet playful style.

Yüksek Katkıda Bulununan Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor with Higher Contribution

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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BILL CHARLAP TRIO

ALFREDO RODRÍGUEZ & PEDRITO MARTINEZ

BILL CHARLAP piyano piano | PETER WASHINGTON bas bass | KENNY WASHINGTON davul drums

ALFREDO RODRÍGUEZ piyano, vokal piano, vocal | PEDRITO MARTÍNEZ perküsyon, vokal
percussion, vocal

8 temmuz july pt. mo. 19.00
zorlu psm turkcell platınum sahnesi
platınum stage

biletler tıckets
oturmalı seated 90, 120, 150 tl
öğrenci student 50 tl

▪▪Bugüne dek Phil Woods, Wynton

▪▪Bill Charlap, one of the foremost pianists

Marsalis gibi cazın usta isimlerinin yanı
sıra Tony Bennett ve Barbra Streisand gibi
efsane vokallerle sahne paylaşan ve stüdyo
kayıtlarına katılan, çağdaş cazın önde gelen
piyanistlerinden Bill Charlap, 26. İstanbul
Caz Festivali’nin konuğu oluyor. Sanatçının
20 yılı aşkın zamandır, kontrbasçı Peter
Washington ve davulcu Kenny Washington ile
hayat verdiği Bill Charlap Trio, bugün cazın
tartışmasız en etkileyici topluluklarından.
New York’un Jazz In July festivalinin artistik
direktörlüğünü sürdüren ve Lincoln Center’da
caz konserleri düzenleyen, iki Grammy
adaylığının da sahibi Bill Charlap’in üçlüsüyle
sahnede olacağı, festivalin kaçırılmaması
gereken sürprizlerinden biri olan bu akşama
siz de tanıklık edin.

of contemporary jazz who has shared the
stage with masters of jazz including Phil
Woods and Wynton Marsalis as well as
accompanying the studio recordings of
legendary vocalists such as Tony Bennet
and Barbra Streisand, will be the guest of
the 26th Istanbul Jazz Festival. The Bill
Charlap Trio is without a doubt among the
most impressive jazz bands of our times.
Currently, the Artistic Director of the New
York Jazz in July Festival and continuing to
organise jazz concerts at the Lincon Center,
two-times Grammy award nominee Bill
Charlap will be on the stage with his trio.
Witness this evening which is among the
not-to-be-missed surprises of the festival.

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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8 temmuz july pt. mo. 21.00
the marmara esma sultan yalısı
the marmara esma sultan mansıon

biletler tıckets
ayakta standing 120 tl
oturmalı seated 150, 250 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 80 tl

▪▪Bir tarafta efsanevi yapımcı Quincy Jones

▪▪Jazz pianist and composer Alfredo

tarafından 2006’da Montreux Caz Festivali’nde
keşfedilen caz piyanisti ve besteci Alfredo
Rodríguez; diğer tarafta Afro-Kübalı perküsyon
ve vokal stilini Havana sokaklarının eşsiz
ruhuyla harmanlayarak ustalık mertebesine
erişen Pedrito Martínez. Havana’da filizlenen
ve müzik tutkusuyla gelişen bu iki hayat
öyküsü ilk kez, Rodríguez’in The Invasion
Parade albümünde kesişti. Artık resmen
bir ikili olduklarını, 2017’de New York’un
meşhur caz kulübü Jazz Standard’da birlikte
sahne aldıklarında ilan ettiler. O günden beri
yolları hiç ayrılmayan ve coşkulu müziklerini
2019 Şubat’ında yayımladıkları ilk albümleri
Duologue’da bir araya getiren ikili, bu yıl ilk kez
festivalin konuğu oluyor.

Rodríguez who was discovered by the
legendary producer Quincy Jones at the
2006 Montreux Jazz Festival on the one
hand; and Pedrito Martínez who has
attained mastery at blending Afro-Cuban
percussion and vocal with the peerless
spirit of the streets of Havana on the other.
These two life stories that blossomed in
Havana crossed paths for the first time in
Rodríguez’s album, The Invasion Parade.
They announced their official union in
2017 at the New York club, Jazz Standard.
The duo hasn’t parted ways since and have
brought their glowing music together
in their first album Duologue released in
February 2019.

Katkı Sağlayan Kuruluş
Acknowledging the kind contribution of
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SNARKY PUPPY / SHAKE STEW

20.45

SHAKE STEW: LUKAS KRANZELBINDER bas bass | CLEMENS SALESNY alto saksofon alto
sax | JOHNNY SCHLEIERMACHER tenor saksofon tenor sax | MARIO ROM trompet
trumpet | OLIVER POTRATZ bas bass | NIKI DOLP davul, perküsyon drums,
percussion | MATHIAS KOCH davul, perküsyon drums, percussion

SNARKY PUPPY: MICHAEL LEAGUE bas bass | LOUIS CATO davul drums | MARCELO
WOLOSKI perküsyon percussion | BOB LANZETTI gitar guitar | BILL LAURANCE klavye
22.00 keyboard | JUSTIN STANTON klavye, trompet keyboard, trumpet | BOBBY SPARKS
klavye, keyboard | CHRIS BULLOCK saksofon, flüt saxophone, flute | MAZ ‘MIKE’
MAHER trompet, flugel trumpet, flugel
9 temmuz july sa. tu. 20.45
unıq açık hava sahnesi
unıq open aır stage

Yüksek Katkıda Bulununan Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor with Higher Contribution
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biletler tıckets
ayakta standing 120 tl
oturmalı seated 150, 200 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 80 tl

▪▪Son dört yıldır altın çağını yaşayan bu

▪▪We can’t wait to host this merry band

mutlu ekibi İstanbul Caz Festivali’nde
ağırlamak için sabırsızız. Bas gitarist ve
besteci Michael League’in, yıllar içinde
giderek kalabalıklaşırken aynı zamanda
bugünkü ruhuna erişmesini de sağlayacak
bir uyumla evrilmeyi bilen grubu Snarky
Puppy, sofistike besteleri çığır açıcı bir
emprovizasyon stiliyle harmanlıyor. Yaklaşık
on yıllık yoğun bir turne temposunun
ardından peş peşe gelen Grammy ödülleriyle
başarısını perçinleyen topluluk, caz,
funk ve rock semalarında hiç bitmeyen
bir merakla gezinmeye devam ediyor.
Açılışını Avusturya’nın en heyecan verici
caz topluluklarından Shake Stew yedilisinin
afrobeat ve groove’lardan örülü hipnotik
müziğiyle yapacağımız bu buluşma için
takviminizde yer açmayı ihmal etmeyin.

who has been at its prime for the last four
years, at the Istanbul Jazz Festival. Bass
player and composer Michael League’s
collective Snarky Puppy, which has
harmoniously evolved into its current spirit
as it has grown in numbers over the years,
blends sophisticated compositions with
a pioneering improvisational style. The
ensemble cemented their success with
consecutive Grammy awards following ten
years of extensive touring. They continue to
glide in the skies of jazz, funk and rock with
an inextinguishable sense of wonder. Don’t
forget to free slots on your schedule for this
meeting, which will be opening with one
of Austria’s most exciting jazz bands, the
Shake Stew septet known for its hypnotic
music woven with afro-beats and grooves.

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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KAMASI WASHINGTON

JOSS STONE

KAMASI WASHINGTON tenor | RICKEY WASHINGTON flüt, soprano flute, soprano
RYAN PORTER trombon trombone | BRANDON COLEMAN klavye keyboard | RONALD BRUNER JR
davul drums | ANTONIO AUSTIN davul drums | ABRAHAM MOSLEY bas bass | PATRICE PITMAN
QUINN vokal vocals

Joss Stone vokal vocals | Pete Iannacone bas bass | Steve Down gitar guitar
Rıcky Jordan davul drums | Chrıstıan Lohr klavye keyboard | Louıse Bagan geri vokaller
backing vocals

10 temmuz july ça. we. 21.30
volkswagen arena

biletler tıckets
ayakta standing 80 tl
oturmalı seated 80, 100, 120, 150, 200 tl
oturmalı (sahne önü) seated (stage fron) 250 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 60 tl

▪▪2015’te yayımladığı ilk albümü The Epic

▪▪Kamasi Washington has reinforced

ile yaptığı esaslı çıkışı prestijli pek çok ödül
ve güçlü işbirlikleriye perçinleyen Kamasi
Washington, bugüne kadar John Legend,
Run the Jewels, Ibeyi gibi yıldız müzisyen
ve topluluklarla ortak çalışmalara imza
attı. Saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup
lideri kimlikleriyle emin adımlarla ilerleyen
Washington, 2017’deki Whitney Bienali’ne
de bir multimedya enstalasyonuyla katılarak,
müziğiyle atıfta bulunduğu çokkültürlülüğe
bir kez daha vurgu yaptı. Parçası olduğu
Ummah Chroma yönetmen kolektifiyle
yaptığı As Told To G/D Thyself adlı filmi,
bu yılki Sundance festivalinde prömiyerini
yaptı. Hip-hop ve R&B tınılarının caza
memnuniyetle teslim olduğu bir Kamasi
Washington sahnesi için 26. İstanbul Caz
Festivali’ne davetlisiniz!

the breakthrough he made with his first
album The Epic released in 2015 with
numerous prestigious awards and strong
collaborations. So far he has worked with
star musicians and ensembles such as
John Legend, Run the Jewels and Ibeyi.
Firmly moving forward with his identities
as a saxophonist, composer, producer
and bandleader, Washington has once
again highlighted the importance of
multiculturalism he often cites with his
music, by participating in the 2017 Whitney
Biennial with a multimedia installation. You
are invited to the 26th Istanbul Jazz Festival
for a Kamasi Washington performance
where hip-hop and R&B tunes gladly yield
to jazz!
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11 temmuz july pe. th. 21.00
volkswagen arena

biletler tıckets
ayakta standing 100 tl
oturmalı seated 100, 120, 150, 200, 250 tl
oturmalı sahne önü seated stage front 350 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 80 tl

▪▪Şarkıcı ve söz yazarı Joss Stone, tutkulu

▪▪Singer-songwriter Joss Stone is one of

vokali ve farklı müzik türlerini keşfetme
merakı ile dünya müziğinin en özgür ruhlu
sanatçılarından. İlk gençlik yıllarında Aretha
Franklin şarkılarıyla vokal çalışmaları yapan,
daha sonra kendine has, güçlü ve parlak bir
vokal tekniği geliştiren Stone, ilk albümüyle
Grammy ve Brit ödüllerine adını yazdırdı.
Takip eden yıllarda yedi başarılı albüm
daha yayımladı. Soul müzikle şekillenen
kariyerinde her daim yeni açılımlar da
yaparak keşifçi tavrını korudu. 2015 tarihli
albümü Water for Your Soul, Billboard
tarafından yılın en iyi reggae albümü seçildi.
2017’de Afro-pop, funk ve soul etkileşimli
kolektif projesi Project Mama Earth’te Nitin
Sawhney, Étienne M’Bappé, Jonathan
Shorten ve Jonathan Joseph ile birlikte yer
aldı. Joss Stone’un bir sonraki durağı 26.
İstanbul Caz Festivali.

the most free-spirited artists of world music
for her passionate vocals and curiosity in
discovering differrent kinds of music. In
her early teens, Stone practised vocals with
Aretha Franklin songs and later developed
a characteristic, powerful and glowing vocal
technique of her own. She has received the
Grammy and the BRIT Awards for her first
album and released seven successful albums
in the following years. Stone retained her
experimental attitude shaped with soul
music throughout her career. Her 2015
album Water for Your Soul, was selected the
best reggae album of the year by Billboard
magazine. She worked with Nitin Sawhney,
Étienne M’Bappé, Jonathan Shorten and
Jonathan Joseph in her Afro-pop, funk and
soul fusion project Project Mama Earth
in 2017. Joss Stone’s next stop is the 26th
Istanbul Jazz Festival.
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PAOLO FRESU & LARS DANIELSSON “Summerwind” / CEM TUNCER QUARTET

20.00

CEM TUNCER gitar guitar | ENGİN RECEPOĞULLARI tenor saksofon tenor saxophone
VOLKAN HÜRSEVER bas bass | EDİZ HAFIZOĞLU davul drums

21.15

PAOLO FRESU trompet, fluegelhorn, efektler trumpet, fluegelhorn, effects
LARS DANIELSSON kontrbas, çello, efektler double bass, cello, effects

12 temmuz july cu. fr. 20.00
venedik sarayı bahçesi
venetıan palace garden

biletler tıckets
ayakta standing 120 tl
oturmalı seated 150, 200 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 80 tl

▪▪Bu akşamın yıldızları, müziğin duygulara

▪▪The star of this evening is the brand new

temas etmesi gerektiğine inanan iki usta
isim, trompetçi Paolo Fresu ve kontrbasçı
Lars Danielsson. Birlikte müzik yaparken
her şeyden önce sezgilerine kulak veren ikili,
aralarındaki kusursuz uyumu, geçtiğimiz
yıl yayımlanan ve çoğu orijinal bestelerden
oluşan ilk albümleri Summerwind ile bir
kez daha ortaya koydu. Venedik Sarayı
Bahçesi’nin tarihi atmosferinde yaşanacak bu
festival akşamında caz severleri karşılayacak
isim ise caz gitaristi, besteci, aranjör, yapımcı
ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası üyesi
Cem Tuncer ve grubu.

duo consisting of trumpeter Paolo Fresu and
double bassist Lars Danielsson. The duo,
who follow their intuitions above all else as
they make music together, have once again
proven the flawless harmony between them
with their first album consisting mostly of
original compositions Summerwind released
last year. On this night of the festival, jazz
guitarist, composer, arranger, producer and
member of TRT Big Band Cem Tuncer
and his band will greet jazz lovers in the
historical ambience of the Venetian Palace
Garden.

Rezervasyon gereklidir.
Ayrıntılar için web sitesindeki konser sayfasını ziyaret ediniz.
Registration required.
Please visit the concert page on our website for details.
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ÇOCUKÇA BİR GÜN
A CHILDLIKE DAY
14.00

YÜRÜYEN MERDİVEN VE TÜLAY GÜNAL’LA “MASALLARIN MASALI”: TÜLAY GÜNAL vokal
vocal | YIĞIT ÖZATALAY perküsyon percussion | MUSTAFA KEMAL EMİREL davul drums

13 temmuz july ct. sa. 14.00
feriye

biletler tıckets
tam adult 90 tl
çocuk chıldren 60 tl

▪▪Festivalin çocukların dilinden konuştuğu,

▪▪The festival will be speaking to children

onlar için tasarlanmış konserler, atölyeler
ve performanslarla dolu masalsı bir müzik
günü. Üç yıldır düzenlenen Çocukça Bir Gün
bu yıl, Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal’la
ile “Masalların Masalı” performanslarının da
yer aldığı programıyla çocuklara unutulmaz
bir gün yaşatacak. Etkinlik için bilet alanların
rezervasyonla katılabileceği çocuklara yönelik
yaratıcı atölyeler programı için web sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.

on this dreamy day full of music with
concerts designed for children, workshops
and performances. Held for the third
time, this year’s A Childlike Day will be
an unforgettable day for children with its
programme that includes Yürüyen Merdiven
and Tülay Günal’s performance ‘The Story
of Stories’. The programme for the creative
workshop, which will be open to ticket
holders by making a reservation, is on
caz.iksv.org.

Atölyeler için rezervasyon gereklidir.
Ayrıntılar için web sitesindeki konser sayfasını ziyaret ediniz.
Registration required for the workshops.
Please visit the concert page on our website for details.
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CAZ VAPURU
JAZZ BOAT

ÖMÜR GÖKSEL İLE BİR CAZ GECESİ / HAKAN BAŞAR TRIO
JAZZ NIGHT WITH ÖMÜR GÖKSEL / HAKAN BAŞAR TRIO

14 temmuz july pa. su. 11.00
kabataş-anadolu kavağı-kabataş
kabataş’tan kalkış departure from kabataş: 11.00
anadolu kavağı’na varış arrival at anadolu kavağı: 12.30
anadolu kavağı’ndan kalkış departure from anadolu kavağı: 14.00
kabataş’a varış arrival at kabataş: 15.30

biletler tıckets
90 tl

▪▪İstanbul Caz Festivali’nin tartışmasız en

▪▪Unquestionably one of Istanbul Jazz

sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru, festival
takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine, 9
yıl aradan sonra geri dönüyor. Takipçilerinin
merakla beklediği, Boğaz turuyla müziğin
buluştuğu ve şehrin etkileyici atmosferinin
melodilere karıştığı deniz üstü konserleri
izlemek için 14 Temmuz’daki vapur seferini
rotanıza ekleyin. Kabataş iskelesinden
Anadolu Kavağı’na hareket edecek ve
Kabataş’a geri dönecek Caz Vapuru’nda
Hollandalı swing grubu The Busquitos,
Almanya’dan bakır üflemeliler topluluğu
Talking Horns ve Türkiye’den Brassist
dinamik ve eğlenceli müzikleriyle vapurun
her yanına neşe saçacak. DJ kabininde ise
Murat Meriç ve DJ Barthez olacak.

Festival’s most beloved events ever, the Jazz
Boat is returning after nine years upon fan
demand. Add the ferry tour to your schedule
for this highly anticipated seafaring concert
where a tour of the Bosphorus meets with
music, and the city’s impressive atmosphere
mixes with melodies. The Jazz Boat will
depart from Kabataş Pier, have a stopover
at Anadolu Kavağı and return to Kabataş.
To spread joy to every corner of the boat
with their dynamic and entertaining music
are the Dutch swing band The Busquitos,
German brass band Talking Horns and
Brassist from Turkey. Murat Meriç and DJ
Barthez will be behind the DJ set.

Değerli İşbirliğiyle
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20.30

HAKAN BAŞAR piyano piano | HALİL ÇAĞLAR SERİN bas bass | FERİT ODMAN davul
drums

21.15

ÖMÜR GÖKSEL vokal vocal | URAZ KIVANER piyano piano | ENGİN RECEPOĞULLARI
saksofon saxophone | OZAN MUSLUOĞLU* bas bass | FERİT ODMAN* davul drums

16 temmuz july sa. tu. 20.30
unıq açık hava sahnesi
unıq open aır stage

biletler tıckets
ayakta standing 80 tl
oturmalı seated 100, 120 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 60 tl

▪▪Bu özel gecede “crooner” geleneğinin

▪▪On this special night, one of the

ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden
Ömür Göksel, bizlere Nat King Cole ve
Frank Sinatra gibi isimlerin sevilen eserlerini
yorumlayacak. Göksel, 68-70 yılları arasında
piyasaya çıkardığı ve çoğu Altın Plak ödüllü
45’likleriyle büyük bir şöhret yakaladı, 2000’li
yıllarda ise caz standartlarına getirdiği başarılı
yorumlarla kendisinden sıkça bahsettirdi.
Kendisinden önce açılışı, On Top of the
Roof isimli ilk albümünü, Chet Baker’ın
yapımcısıyla birlikte İngiltere’de yayımlamaya
hazırlanan 2004 doğumlu yıldız piyanistimiz
Hakan Başar yapıyor.

forerunners of the “crooner” style in Turkey,
Ömür Göksel will sing to us classics from
Nat King Cole and Frank Sinatra. Göksel
rose to fame with his Golden Recordwinning outputs between 1968 and 70,
and remained under spotlight in the 2000’s
with his successful takes on jazz standards.
The opening of the night belongs to our
2004-born star pianist Hakan Başar who
is anticipating the upcoming release of his
first album in the UK, produced by one of
Chet Baker’s producer.

* Ferit Odman ve Ozan Musluoğlu TRT Hafif Müzik ve
Caz Orkestrası üyeleridir.
Ferit Odman and Ozan Musluoğlu are members of
TRT Big Band.
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MOZAİK

SHAI MAESTRO TRIO

AYŞE TÜTÜNCÜ piyano, klavye, vokal piano, keyboard, vocal | SARUHAN ERİM bas, klasik gitar,
vokal bass, classic guitar, vocal | MEHMET TAYGUN klasik gitar, bas, vokal classic guitar, bass,
vocal | TİMUÇİN GÜRER perküsyon, vokal percussion, vocal | SERDAR ATEŞER elektro gitar, bas,
vokal electric guitar, bass, vocal | MEHMET TÜTÜNCÜ keman violin | YAĞIZ ÜRESİN flüt, tenor
saksofon flute, tenor saxophone | EZEL AKAY vokal, perküsyon vocal, percussion
GÖKÇE GÜRÇAY davul drums | özel konuklar special guests erkan oğur, ceylan ertem

SHAI MAESTRO piyano piano | JORGE ROEDER bas bass | OFRI NEHEMYA davul drums

17 temmuz july ça. we. 19.00
zorlu psm turkcell platınum sahnesi
platınum stage

İsrailli Shai Maestro’nun müziğine kulak
vermek, gizemli ve sürprizlerle dolu, derinlikli
bir dünyanın kapılarını aralamak gibi.
2011’de üçlüsüyle ilk çıkışını yaptığından
beri adından övgüyle söz ettiren piyanist,
grubuyla birlikte günümüzün en güçlü
topluluk müziklerinden birine muhteşem
bir uyumla ses veriyor. Bugüne kadar birlikte
beş başarılı albüm yayımlayan topluluk,
henüz ilk yılındayken Chick Corea, Tigran
Hamasyan, Esperanza Spalding ve Diana
Krall gibi yıldız müzisyenlere turnelerinde
eşlik ederek başladığı doludizgin serüvenine
hiç hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz
yıl yayımladıkları The Dream Thief albümüyle
içtenliği virtüözlükle buluşturan Shai
Maestro, kontrbasçı Jorge Roeder ve davulcu
Ofri Nehemya, bu yaz festival sahnesine renk
katacak.

biletler tıckets
oturmalı seated 60, 90 tl
öğrenci student 50 tl

▪▪1980 ve 90’ların kült grubu Mozaik,

▪▪Mozaik, the cult band of the 1980s

35 yıl sonra aynı kadroyla yeniden bir
arada. Festivalin en anlamlı gecelerinden
olan bu konserde, Mozaik’in 1983-1995
kadrosundan Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim,
Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Serdar
Ateşer, Mehmet Tütüncü, Ezel Akay ve Yağız
Üresin‘in yanı sıra, Gevende grubundan
Gökçe Gürçay da yer alacak. Erkan Oğur ve
Ceylan Ertem de ekibe sahnede eşlik edecek.
Bu efsane grup, “Ölümden Önce Bir Hayat
Vardır” konserinin şarkılarını söylemeye
devam ediyor, ama 2019 repertuvarlarının
ağırlığını grubun kendi besteleri oluşturuyor.

and 90s is back together with its original
members after 35 years. The union of the
band’s 1983-1995 members Ayşe Tütüncü,
Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin
Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü,
Ezel Akay and Yağız Üresin will turn out
to be one of the most meaningful nights of
the festival. Gökçe Gürçay from the band
Gevende will be performing alongside
Mozaik, while Erkan Oğur and Ceylan
Ertem will join the team on stage as guest
stars. The legendary band is back at the
festival to make a new statement.
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17 temmuz july ça. we. 21.30
zorlu psm turkcell platınum sahnesi
platınum stage

biletler tıckets
oturmalı seated 90, 120, 150 tl
öğrenci student 60 tl

▪▪Kuşağının en yetenekli caz piyanistlerinden ▪▪One of the most talented pianists of
his generation, listening to Israeli Shai
Maestro’s music is like unveiling a world
full of mystery and wonder. Shai Maestro
joined Avishai Cohen Trio in 2008 upon
the contrabass master’s offer and performed
with them on tours until 2011. He formed
Shai Maestro Trio in 2010. Still, during their
first year, the trio accompanied stars such as
Chick Corea, Tigran Hamasyan, Esperanza
Spalding and Diana Krall on tours. They
have since released five successful albums
and are continuing their adventure with no
signs of slowing down. In their latest album
The Dream Thief released last year, Shai
Maestro, contrabassist Jorge Roeder and
drummer Ofri Nehemya brought virtuosity
and sincerity together. This year the trio will
be jazzing up the festival stage.
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FESTİVAL ÖDÜL GECESİ festıval

VİTRİN TURU (NO LAND, EFE DEMİRAL “UYKU PANSİYON”, ONUR ÇALIŞKAN,
DURU AND JAZZ PROJECT, GÜLŞAH EROL BAND, CAN TUTUĞ TRIO)
salon iksv, nardıs jazz club, cemiyet | 20.30
80 tl (ayakta standıng)

17
ça we

18
pe th

JOSÉ JAMES PRESENTS: “LEAN ON ME”
sultan park – swıssotel the bosphorus | 21.00
120 tl (ayakta standıng) | 150, 250 tl (oturmalı seated)
80 tl (öğr ayakta stu standıng)

GECE GEZMESİ nıght

out

kadıköy-moda | 19.00
80 tl (ayakta, all saınts moda kilisesi hariç standıng, excl. all saınts moda church)
100 tl (ayakta, all saınts moda kilisesi dahil standıng, ıncl. all saınts moda church)
MELANIE DE BIASIO
unıq açık hava sahnesi | 21.30
80 tl (ayakta standıng) | 90, 120 tl (oturmalı seated) | 60 tl (öğr stu)

AYDIN ESEN GROUP
unıq hall | 19.30
60, 90, 120 tl (oturmalı seated) | 50 tl (öğr stu)

VİTRİN MATİNE vitrin matınee
RYMDEN (BUGGE WESSELTOFT, DAN BERGLUND, MAGNUS ÖSTRÖM) / NUBIYAN
TWIST / TURGUT ALP BEKOĞLU LOVE JAZZ QUARTET / BARIŞ DEMİREL–BARIŞTIK MI
TOLGAHAN ÇOĞULU & SİNAN AYYILDIZ // TÖZ
beykoz kundura | 19.00
salon iksv | 13.30
75 tl (ayakta standıng) | 50 tl (öğr ayakta stu standıng)
60 tl (ayakta standıng) | 80 tl (oturmalı seated) | 50 tl (öğr ayakta stu standıng)

AH ŞU CAZLAR BLUES’LAR
halıcıoğlu | 18.30
ücretsiz | free admıssıon

CYRILLE AIMÉE / ELCHIN SHIRINOV TRIO
sakıp sabancı müzesi fıstıklı teras | 20.45
100 tl (ayakta standıng) | 180 tl (oturmalı seated)
60 tl (öğr ayakta stu standıng)

BILL CHARLAP TRIO
zorlu psm turkcell platınum sahnesi | 19.00
90, 120, 150 tl (oturmalı seated) | 50 tl (öğr stu)

ALFREDO RODRIGUEZ & PEDRITO MARTINEZ
the marmara esma sultan yalısı | 21.00
120 tl (ayakta standıng) | 150, 250 tl (oturmalı seated)
80 tl (öğr ayakta stu standıng)

SNARKY PUPPY / SHAKE STEW
unıq açık hava sahnesi | 20.45
120 tl (ayakta standıng) | 150, 200 tl (oturmalı seated) | 80 tl (öğr ayakta stu standıng)
KAMASI WASHINGTON
volkswagen arena | 21.30
80 tl (ayakta standıng) | 80, 100, 120, 150, 200 tl (oturmalı seated) | 250 tl (oturmalı sahne önü seated stage front) | 60 tl (öğr ayakta stu standıng)
JOSS STONE
volkswagen arena | 21.00
100 tl (ayakta standıng) | 100, 120, 150, 200, 250 tl (oturmalı seated) | 350 tl (oturmalı sahne önü seated stage front) | 80 tl (öğr stu)
PAOLO FRESU & LARS DANIELSSON “SUMMERWIND” / CEM TUNCER QUARTET
venedik sarayı bahçesi | 20.00
120 tl (ayakta standıng) | 150, 200 tl (oturmalı seated) | 80 tl (öğr ayakta stu standıng)
ÇOCUKÇA BİR GÜN a

chıldlıke day

feriye | 14.00
90 tl (tam adult) | 60 tl (çocuk chıldren)
CAZ VAPURU jazz

boat

kabataş-anadolu kavağı-kabataş | 11.00
90 tl

pa su

16

award nıght

avusturya konsolosluğu avusturya kültür ofisi bahçesi | 21.00
200 tl (ayakta standıng)

14

sa tu

ın the parks

fenerbahçe parkı ve fenerbahçe khalkedon | 17.30
ücretsiz | free admıssıon

pa su

2

ın the parks

beylikdüzü yaşam vadisi parkı | 18.00
ücretsiz | free admıssıon

ÖMÜR GÖKSEL İLE BİR CAZ GECESİ / HAKAN BAŞAR TRIO
unıq açık hava sahnesi | 20.30
80 tl (ayakta standıng) | 100, 120 tl (oturmalı seated) | 60 tl (öğr ayakta stu standıng)
MOZAİK
zorlu psm turkcell platınum sahnesi | 19.00
60, 90 tl (oturmalı seated) | 50 tl (öğr stu)

SHAI MAESTRO TRIO
zorlu psm turkcell platınum sahnesi | 21.30
90, 120, 150 tl (oturmalı seated) | 60 tl (öğr stu)

JACOB COLLIER / MAKAYA MCCRAVEN
unıq açık hava sahnesi | 21.00
90 tl (ayakta standıng) | 120, 150 tl (oturmalı seated) | 60 tl (öğr ayakta stu standıng)

JACOB COLLIER / MAKAYA MCCRAVEN

21.00

MAKAYA MCCRAVEN davul drums | JUNıUS PAUL bas bass | MATT GOLD gitar guitar
GREG SPERO klavye keyboard | IRVIN PIERCE saksofon saxophone

JACOB COLLIER vokal, piyano, harmonizer, bas, gitar, perküsyon vocal, piano,
harmoniser, bass, guitar, percussion | MARO vokal, klavye, akustik gitar, harmonizer,
22.30 perküsyon vocal, keyboard, acoustic guitar, harmoniser, percussion | CHRISTIAN
EUMAN davul drums | ROBIN MULLARKEY bas, elektro gitar, klavye bass, electric
guitar, keyboard
18 temmuz july pe. th. 21.00
unıq açık hava sahnesi
unıq open aır stage

biletler tıckets
ayakta standing 90 tl
oturmalı seated 120, 150 tl
öğrenci (ayakta) student (standing) 60 tl

▪▪İki genç yetenekle rengârenk bir festival

▪▪You are invited to the 26th Istanbul

akşamı! Kendi odasından yayımladığı
YouTube videolarıyla dünyaya açılan Y
Jenerasyonu dehası Jacob Collier, 2016’da
kendi çabalarıyla yayımladığı, bestelerinden
yapımcılığına kadar her şeyi kendi üstlendiği
albümü In My Room ile iki Grammy kazandı.
Quincy Jones’un da radarına takılan Jacob,
Herbie Hancock ve Hans Zimmer ile yaptığı
işbirliklerinin yanı sıra, Pharrell Williams
gibi yıldızlarla sahne aldı. Geçtiğimiz yıl dört
bölümlük Djesse projesinin ilk albümünü
yayımladı.
Caz ve elektronik müzik arasındaki
sınırları bulanıklaştıran yapımcı, besteci
ve davulcu Makaya McCraven ise, kendine
has buluşlarıyla bu akşamın ilk konuğu.
Kendisine “ses kolajcısı” lakabı yakıştırılan,
on parmağında on marifet bu deha, Şikago
müzik sahnesinin günümüzdeki en ele
avuca sığmaz isimlerinden. Sevenleri için
2015’te yayımladığı In the Moment, caz
müziği açısından bir devrim niteliği taşıyor
ve şimdiden yeni nesil caz müziğine ilham
veren kilometre taşları arasında sayılıyor.

Jazz Festival to experience the colourful
worlds of these two genius musicians! The
Y Generation genius Jacob Collier became
famous for streaming YouTube videos from
his room. He won two Grammys with his
self-released and self-composed album In
My Room. Besides grabbing Quincy Jones’
attention and working with Herbie Hancock
and Hans Zimmer, Jacob shared the stage
with stars such as Pharrell Williams. Last
year he released the first album of his
tetralogy project Djesse.
We will be in awe of producer, composer
and drummer Makaya McCraven, known
for his inventions and for blurring the
lines between jazz and electronic music
for the first concert of the evening. His
self-appointed nickname ‘the beat scientist’
describes McCraven well. The extremely
level-talented musician is among the most
sought out names of today’s Chicago music
scene. His album released in 2015 In The
Moment is a revolution in jazz and has
already been marked as one of the most
inspirational and influential milestones of
new generation jazz.
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GENÇ CAZ
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MINUS TWO

BLUEMONK

▪▪Erken yaşlarda caza merak saran ve yıllar

▪▪Genç Caz seçmelerine katılma

sonra Bahçeşehir Üniversitesi Caz Sertifikası
programında tanışan üç genç yetenek, Elif
Maya Muz, Oğulcan Akça ve Çağla Karaali,
bir araya gelerek Mines Two grubunu
kurdular. Adını, prova yaptıkları stüdyoların
eksi ikinci katta bulunmasından alan ekip,
yeni bir topluluk olmanın heyecanıyla
enerjisini Parklarda Caz’a taşıyor.

motivasyonuyla 2019 Nisan ayında kurulan
bu yepyeni grup, caz ve füzyon etkilerini
müziklerinde bir araya getiren müzisyenler
Bora Karagöz, Emir Rauf Ülkü, Onur Işık ve
Burak Şimşek’in çiçeği burnunda projesi.
Genç Caz programına hareket katacak bu
dörtlü de Parklarda Caz sahnesinde.

▪▪Three young talent and early bloomers in
the world of jazz met at the Jazz Certificate
programme of the Bahçeşehir University
in Istanbul and formed Minus Two.
Comprising Elif Maya Muz, Oğulcan Akça
and Çağla Karaali, the band is named after
their rehearsal studio which was on the

29 haziran june ct. sa. 18.00
beylikdüzü yaşam vadisi parkı
30 haziran june pa. su. 17.30
fenerbahçe khalkedon

second floor underground. They will take
the Jazz in the Parks stage by storm with
their verdant energy.

▪▪This newly-formed project of three jazz
and fusion nerds Bora Karagöz, Emir Rauf
Ülkü, Onur Işık and Burak Şimşek united
upon deciding to apply for the Young Jazz
auditions. This quartet is sure to shake the
Jazz in the Parks stage.

29 haziran june ct. sa. 20.15
beylikdüzü yaşam vadisi parkı
30 haziran june pa. su. 20.00
fenerbahçe khalkedon

DOCUMENT1

▪▪2014 yılında müzikal üretimleriyle lokal

BİLGE GÜNAYDIN TRIO

▪▪İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda piyano eğitimini
2007 yılında tamamlayan ve Bahçeşehir
Üniversitesi’nden caz alanında yüksek lisans
derecesi alan Bilge, bugüne kadar Baki
Duyarlar, Güç Başar Gülle ve Nilüfer Verdi
ile çalıştı. 2015’te Norway Jazz Improvisation
Camp’e davet edilen, 2017’de Siena Jazz
Workshop’a katılan Bilge, repertuvarını
festival izleyicisiyle paylaşmaya hazırlanıyor.

30 haziran june pa. su. 19.00
fenerbahçe parkı
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▪▪Having studied piano at the Istanbul
University State Conservatory as the class of
2007 and jazz music on the level of master’s
at the Bahçeşehir University, Bilge is known
for her collaborations with Baki Duyarlar,
Güç Başar Gülle and Nilüfer Verdi. She was
also invited to Norway Jazz Improvisation
Camp in 2015 and Siena Jazz Workshop in
2017. Bilge already has a repertoire in her
pocket for the festival audience.

30 haziran june pa. su. 20.15
fenerbahçe parkı

sahnede var olmaya başlayan document1,
yayınlanan Moment (2016) ve Nova (2017)
albümlerinin ardından, son olarak 2019’un
başlarında Lines albümünü dinleyiciyle
buluşturdu. Eserlerinde kurguladığı öyküleri
işleyen ve bu öyküleri albümün geneline
atmosferik yapı ve geleneksel dans müziği
ritimleriyle yayan document1’ın yarattığı
dünyanın kapıları bu kez festivalde açılıyor.

▪▪Having embarked upon their career
with their musical productions in 2014,
document1 secured their share in the local
music scene with their albums Moment
(2016) and Nova (2017). Latest release Lines
came in early 2019. document1 will unravel
the fantastic universe of their new album,
woven with stories, atmospheric structures
and traditional dance music rhythms.
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KONSER MEKÂNLARI
CONCERT VENUES
All Saints Moda Kilisesi
All Saints Moda Church
Yusuf Kamil Paşa Sk. Onlar Apt. 10/2 Moda,
Kadıköy
(216) 449 39 74

KÂZIM QUINTET

▪▪Ahmet Kâzım Müftüoğlu, Göktürk Oray,
Burak Dursun, Barış Dağhan Develioğlu
ve Altay Acar’ın şu anda öğrenim
gördükleri İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda tanışmaları ile oluşan
proje, etnik caz türünde özgün eserler
üretiyor. Dhafer Youssef, Avishai Cohen,
Tigran Hamasyan, Anouar Brahem, Brad
Mehldau, Elf Trio ve David Helbock gibi
isimlerin müziklerinden esinlenerek üretilen
besteleri Ahmet Kâzım Müftüoğlu imzası
taşıyan Kâzım Quintet de Parklarda Caz’da.

▪▪The ethnic jazz project of Ahmet Kâzım
Müftüoğlu, Göktürk Oray, Burak Dursun,
Barış Dağhan Develioğlu and Altay Acar
have been in a joint musical journey since
their encounter in the Istanbul University
State Conservatory. Kâzım Quintet will

30 haziran june pa. su. 18.45
fenerbahçe khalkedon

take the Jazz in the Parks stage with their
original songs bearing the traces of Dhafer
Youssef, Avishai Cohen, Tigran Hamasyan,
Anouar Brahem, Brad Mehldau, Elf Trio and
David Helbock.

STANDART MAFYASI

▪▪Pianoda Emil Tan Erten, basta Oğuz Alp

29 haziran june ct. sa. 19.00
beylikdüzü yaşam vadisi parkı
30 haziran june pa. su. 18.00
fenerbahçe parkı
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Erdoğmuş ve davulda Emre Batıoğlu’ndan
oluşan Standart Mafyası, Hollanda’da sekiz
yıl klasik kompozisyon eğitimi alan Emil’in
piyano trio kurma hayâlinin gerçekleşmiş
hali. Genç Caz seçmelerini kazanmaları,
grubun konserlerinin başlangıcı oldu. Bu
çiçeği burnunda topluluğa iki şarkıda Merve
Kırkbeşoğlu vokalleriyle eşlik edecek.

▪▪Presenting Emil Tan Erten on the piano,
Oğuz Alp Erdoğmuş on bass, and Emre
Batıoğlu on drums, Standart Mafyası is
the result of Emil’s dream to form a piano
trio while he was studying composition
for eight years in the Netherlands. Their
success at the Young Jazz auditions sealed
the band together. This brand new trio will
be accompanied by the vocals of Merve
Kırkbeşoğlu in two of their songs.

Avusturya Konsolosluğu
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi
Austrian Consulate
Austrian Culture Office Garden
Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. 44 Sarıyer
Bant Mag. Havuz / BİNA
Caferağa Mah. Kadife Sk. 26 Kadıköy
(216) 330 84 66
Beykoz Kundura
Yalıköy Mah. Süreyya İlmen Cad. 1 Beykoz
(216) 323 31 30
Beylikdüzü Yaşam Vadisi Valley
Cumhuriyet Mah. Atatürk Blv. 28 Beylikdüzü
444 0 939
Cemiyet
Asmalı Mescit Mah. Nergis Sk. 8 Beyoğlu
Fenerbahçe Khalkedon ve Fenerbahçe Parkı
Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. 90
Kadıköy
(216) 550 51 95
Feriye
Yıldız Mah. Çırağan Cad. 40 Beşiktaş
Halıcıoğlu Parkı
Piri Paşa Mah. Beyoğlu
Kadıköy Sahne
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sk. 23, Kadıköy
Kadıköy Sineması Kadıköy Cinema
Osmanağa Mah. Bahariye Cad.
Kadıköy Pasajı 25 Kadıköy
KargART
Caferağa Mah. Kadife Sk. 16 Kadıköy
(216) 449 17 25
Mecra
Caferağa Mah. Dumlupınar Sk. 5 Kadıköy

Moda Kayıkhane
Caferağa Mah. Moda Cad. 194 Kadıköy
(541) 286 30 15
Birlikte Güzel Moda Sahnesi
Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad..
Halil Ethem Sk. Kadıköy
Nardis Jazz Club
Bereketzade Mah. Galata Kulesi Sk. 8 Beyoğlu
Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras
Sakıp Sabancı Museum
Sakıp Sabancı Cad. 42 Emirgan
(212) 323 60 50
Salon İKSV
Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. 5
Şişhane
(212) 334 07 00
Sultan Park – Swissotel The Bosphorus
Vişnezade Mah. Acısu Sk. 19 Beşiktaş
(212) 326 11 00
The Marmara Esma Sultan Yalısı
Yıldız Mah. Muallim Naci Cad. Yalı Çıkmazı 20
Beşiktaş
(212) 334 83 00
UNIQ Açık Hava Sahnesi
UNIQ Open Air Stage
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. 4 Sarıyer
0850 850 86 47
Venedik Sarayı Bahçesi
Venetian Palace Garden
Cihangir Mah. Boğazkesen Cad.
Tomtom Kaptan Sk. 7 Beyoğlu
(212) 243 10 24
Volkswagen Arena
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. 4/A Sarıyer
Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Turkcell Platinum Sahnesi
Zorlu Performing Arts Centre
Turkcell Platinum Stage
Levazım Mah. Koru Sk. 2 Beşiktaş
0850 222 67 76
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BİLET BİLGİLERİ
TICKET INFORMATION

▪ Biletler, Biletix Çağrı Merkezi

▪ Tickets can be purchased via Biletix Call

(850) 755 55 55, biletix.com, perakende satış
noktaları ve hizmet bedeli eklenmeden ana
gişe İKSV’de (saat 10.00-18.00 arası, pazar
hariç).
▪ Bilet alırken Siyah ve Beyaz Lale Kart
üyeleri %25; Kırmızı, Sarı ve Turuncu Lale
üyeleri %20 indirimden yararlanabilir.
Lale Kart hakkında ayrıntılı bilgi ve üye
olmak için: lalekart.org.
▪ Öğrenciler kapıda biletleri ile birlikte
öğrenci kimliklerini göstermek zorundadır.
Belgesi olmayan öğrenci bileti sahiplerine
tam ve öğrenci bileti arasındaki fark
tutarında bilet kesilecektir.
▪ Ayakta düzende gerçekleşecek konserlerde
etkinlik günü kapı fiyatı uygulanacaktır.
▪ Etkinlik çeşidine göre bazı etkinliklerde
belirli yaşın altındaki izleyiciler salona
alınmayabilir. Tüm etkinliklerde bebekler ve
çocuklar bilete tabidir. Hiçbir şekilde satın
alınan koltukta kucakta çocuk ya da bebek
oturtulamaz.

Centre +90 (850) 755 55 55, biletix.com,
Biletix sales points, and the box off ice of
İKSV –with no service fee– (opening hours:
10.00-18.00, every day except Sunday).
▪ Black and White Tulip Card members
receive 25%; Red, Yellow and Orange
Tulip Card members receive 20% discount
on their ticket purchases. For further
information about the Tulip Card and
membership, visit lalekart.org.
▪ Student IDs need to be produced at the
door; otherwise those with discounted
tickets will need to purchase difference
tickets.
▪ Door prices will apply in standing
concerts.
▪ Children under a certain age may be
excluded from some concerts depending
on the nature of the event. Tickets are
required for children and infants at all
events. Children and infants may not sit on
laps at any ticketed seat.

caz.iksv.org
istanbulcazfestivali

İKSV Mobil

istanbulcazfest

İKSV Kitaplık

Festival melodilerini Apple Music’le keşfedin.
Explore the festival tunes with Apple Music.
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istanbulcazfestivali

#cazadokunaneller
#handsofjazz

ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT NOTICES
Venedik Sarayı Bahçesi’ndeki “Paolo Fresu
& Lars Danielsson “Summerwind” / Cem
Tuncer Quartet” ve Avusturya Konsolosluğu
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’ndeki
“Festival Ödül Gecesi” konserlerine bilet
alan izleyicilerimizin konserlerden en geç
bir hafta öncesine kadar rezervasyon.iksv.
org adresinden kayıt yaptırarak adlarını
konuk listesine ekletmeleri gerekmektedir.
Başkonsoloslukların uygulamaları uyarınca,
giriş sırasında konuklardan biletleriyle birlikte
fotoğraflı kimlik belgelerini göstermeleri
istenecek ve sadece adı konuk listesinde
bulunan izleyiciler mekânlara girebilecektir.
Web sitesi üzerinden rezervasyon işlemini
tamamlamayan izleyiciler, biletleri olsa
dahi mekânlara giremeyecek ve bilet iadesi
mümkün olmayacaktır.
Beykoz Kundura’daki etkinlik için mekâna
ücretsiz tekne ulaşımı sağlanacaktır. Sefer
ayrıntıları için: caz.iksv.org
“Gece Gezmesi”nde All Saints Moda
Kilisesi’ndeki konserleri izlemek için
“Gece Gezmesi” biletine ek olarak kiliseye
giriş bileti de satın alınmalıdır. Biletler
sınırlı sayıdadır. Etkinlik günü kapı fiyatı
uygulanacaktır.
Konserlere girişte yaş sınırlamaları
mevcuttur. Her konser özelinde farklılaşan
yaş sınırı uygulamaları için lütfen web
sitesindeki konser sayfalarını inceleyiniz.
Girişte bileklik sağlanan etkinliklerde
bileklikler etkinlik sonuna kadar
çıkarılmamalıdır.
“Çocukça Bir Gün”, 5-12 yaş arasındaki
çocuklara yöneliktir. Çocuklar, etkinliğe
yalnızca refakatçileriyle birlikte katılabilir.
Refakatçiler, beraberindeki çocuklar için
aldıkları çocuk biletinin yanında kendileri
için de tam bilet satın almakla yükümlüdür.
Tam bilet yerine çocuk bileti satın almış
refakatçilere, tam ve çocuk bileti arasındaki
fark tutarında bilet kesilecektir. Çocukça Bir
Gün kapsamındaki ana etkinliğe bilet alan
izleyicilerimiz arasından atölyelere katılmak
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isteyenlerin katılmak istedikleri atölyelere
rezervasyon.iksv.org üzerinden kayıt olmaları
gerekmektedir.
uyarılar ve hatırlatmalar
kayıt cihazları: Konser sırasında kamera,
fotoğraf makinesi, cep telefonu ve her türlü
kayıt cihazı ile kayıt yapılması yasaktır.
çocuklu izleyiciler: Konserlere 7 yaşından
küçük çocukların getirilmemesi rica olunur.
Çocukça Bir Gün etkinliği için bu sınır
5 yaştır. Etkinliklere katılacak çocuklar
ve yetişkinlerin her biri için ayrı ayrı bilet
alınması gerekmektedir.
bilet iade ve değişikliği: Satın alınan
biletler, konserin iptal olması veya tarihinin
değişmesi durumları dışında değiştirilemez
veya iade edilemez.
mekân değişikliği: Elde olmayan
nedenlerle konser mekânlarında değişiklik
olabilir. Festival yönetimi, yeni mekânda
izleyicilerimizin bilet numaralarına en yakın
yerleri temin edecekleri bir oturma planı
hazırlayacaktır.
programda değişiklik: Elde olmayan
nedenlerle sanatçılarda ya da program
içeriklerinde değişiklik yapılabilir.
ayakta izleyiciler: Oturma düzeni
olan konserlerde, “ayakta” bileti almış
olan izleyiciler sadece oturma düzeninin
arkasından itibaren veya görevliler tarafından
kendilerine gösterilen alanlarda yer alabilirler.
İKSV etkinlikleriyle ilgili genel kurallar için:
iksv.org

Ticket holders for the “Paolo Fresu &
Lars Danielsson “Summerwind” / Cem
Tuncer Quartet” concert at the Garden of
Palazzo di Venezia and “Festival Award
Night” at the Austrian Consulate General,
Austrian Culture Office Garden must
make a reservation for themselves by
filling out the form at rezervasyon.iksv.org
and enrol for the guest list no later than a
week prior to the concert day. According to
the embassies’ security measures, guests
will be required to present their valid IDs
upon arrival and only those who have their
names on the guest list will be admitted.
Guests who had not completed their
reservation through the website will not
be allowed into the venues and will not be
able to redeem their tickets.
Sea transportation will be available for the
concert at Beykoz Kundura with no extra
fee. Detailed schedule for boats are on caz.
iksv.org/en.
An additional ticket should be purchased
for entry to All Saints Moda Church in order
to attend the “Night Out” concerts at the
venue. Only a limited number of tickets are
available. Door prices will apply on the day
of the event.
Age limit applies in most of the concerts.
Please visit the concert pages on the website
to learn more about the different age limits
and regulations that apply to each concert.
Please do not untie the bracelets you will
be provided at the entrance in most of the
venues until the concert is over.
“A Childlike Day” is open to children
aged 5-12. Children can only attend the
event with accompanying adults, who are
entitled to purchase additional adult tickets
for themselves. Adults with children tickets
will need to purchase difference tickets.
If you would like to attend the workshops
to take place as part of “A Childlike Day”,
please make a reservation via rezervasyon.
iksv.org.

warnıngs and remınders
recordıng devıces: It is strictly forbidden
to make audio or visual recordings of the
concerts using cameras, mobile phones or
any other recording device.
chıldren age lımıt: You are kindly
requested not to bring children under age
7 to the concerts. The age limit is
5 for the “Childlike Day.” Each child and
adult attending the events must purchase
separate tickets.
returned tıckets: Purchased tickets shall
not be returned or redeemed unless the
concert is cancelled or its date changed.
venue change: Concert venues may
be subject to change due to reasons
unforeseen. The Festival will ensure a
seating plan close to the original in the best
way possible.
change ın programme: The Festival
reserves the right to alter the program or
artists due to reasons beyond its control.
For general rules and policies of İKSV
events please visit iksv.org/en
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festival sponsoru
festıval sponsor

iksv
kurucu sponsor
foundıng sponsor

iksv
resmi konaklama sponsoru
offıcıal hotel sponsor

vitrin seri sponsoru
vıtrın serıes sponsor

yüksek katkıda bulunan
gösteri sponsorları
performance sponsors
wıth hıghest contrıbutıon

otomotiv sponsoru
automotıve sponsor

katkı sağlayan kuruluşlar
acknowledgıng
the kınd contrıbutıon of

değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng
the kınd collaboratıon of

basın sponsorları
press sponsors

televizyon sponsorları
tv sponsors

Dijital Platform Sponsoru
Digital Platform Sponsor

dergi sponsorları
magazıne sponsors

radyo sponsorları
radıo sponsors

İSTANBUL
KÜLTÜR SANAT VAKFI

iksv
taşıyıcı sponsoru
carrıer sponsor

iksv
sigorta sponsoru
ınsurance sponsor

iksv
servis sponsorları
servıce sponsors
Sağlık Healthcare

Güvenlik Security

Kurumsal Eğitim Corporate Education

Stratejik Araştırma Strategic Research

CRM Yazılım CRM Software Development

CRM Danışmanlığı CRM Consultancy

Mobil Uygulama Yazılım Mobile App Development

ISTANBUL
FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

—İKSV—
festival kampanyası
festıval campaıgn

festivalin
tanıtım çalışmalarındaki
destekleri için teşekkür ederiz.
we acknowledge theır kınd
support towards the promotıon
of the festıval.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),
kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına
çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından
bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını
zenginleştiren çalışmalar yürütüyor.
Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film,
Tiyatro ve Caz festivalleri, İstanbul
Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla
Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni
düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler
gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı
Binası’nda yer alan Salon İKSV’de de farklı
disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği
yapıyor. Venedik Bienali’nde dönüşümlü
olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat
Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun
organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür
politikalarının geliştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla araştırmalar
yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.
Vakıf ayrıca festivallerinde sunduğu
ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı
yerel ve uluslararası ortak yapımlar ve
Fransa’daki Cité Internationale des Arts
sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir
sanatçı programının yanı sıra her yıl
sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talât
Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz
Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik
Ödülü’yle güncel kültür sanat üretimini
de destekliyor.

Istanbul Foundation for Culture and Arts
(IKSV) is a non-profit cultural institution.
Since 1973, the Foundation continues its
efforts to enrich Istanbul’s cultural and
artistic life. İKSV regularly organises the
Istanbul Festivals of Music, Film, Theatre
and Jazz, the Istanbul Biennial, the
Istanbul Design Biennial, Leyla Gencer
Voice Competition, autumn film week
Filmekimi and realises one-off events
throughout the year. The Foundation
hosts cultural and artistic events from
various disciplines at its performance
venue Salon, located at the Nejat Eczacıbaşı
Building. İKSV also organises the Pavilion
of Turkey at the International Art and
Architecture Exhibitions of la Biennale
di Venezia. Furthermore, IKSV conducts
studies and drafts reports with the aim of
contributing to cultural policy development.
The Foundation also supports artistic and
cultural production through presenting
awards at its festivals, commissioning
works, taking part in international and local
co-productions, and coordinating an artist
residency programme at Cité Internationale
des Arts in France, as well as the annual
Aydın Gün Encouragement, Talât Sait
Halman Translation and Gülriz SururiEngin Cezzar Theatre Encouragement
Awards.

İstanbul Caz Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Jazz Festival
is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
www.iksv.org
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3-6 TEMMUZ

SOCAR’ın enerjisi notalara değiyor, birbirinden
yetenekli müzisyenleri dünya dinliyor.
26. İstanbul Caz Festivali kapsamında,
bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan
Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması
3-6 Temmuz tarihleri arasında
SOCAR Türkiye sponsorluğunda gerçekleşiyor.

machka.com.tr

Festival kulağında
devam etsin.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ
ISTANBUL JAZZ FESTIVAL

FESTİVAL KAMPANYASI
FESTIVAL CAMPAIGN

direktör dırector
Harun İzer

reklam aJansı adVertısıng agencY
Büro

oPerasyon koordinatörleri
oPeratıon coordınators
Beril Azizoğlu | Ada Döner

FESTİVAL KİTAPÇIĞI
FESTIVAL BOOKLET

oPerasyon asistanı
oPeratıon assıstant
Günsu Yeşilyaprak
oFis asistanı
offıce assıstant
Berker Ünsal
saha ekiBi sıte team
Gökçe Güzel | Evin Özkul | Orkun Güngör
Buğra Başıaçık | Seyfi Akbulut | Tuna Giritli
Gizay Akdoğan | İrem Kahveci | Ceylin Hündal
akreditasyon asistanı
accredıtatıons assıstant
Elif Nur Arayıcı
Vitrin ProJe asistanı
Vitrin ProJect assıstant
Zeynep Sandalcı

yayıma hazırlayan edıtor
Erim Şerifoğlu
metinler texts
Serap Gecü
çeViri translatıon
Kutay Kence
tasarım uyGulama Ve
Baskı öncesi hazırlık
desıgn aPPlıcatıon and
Pre Prınt PreParatıon
Ferhat Balamir
Baskı Ve cilt Prıntıng and Bındıng
Format Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mahallesi Girne Caddesi
Dumanlı Sokak No: 2
4. Levent 34418 İstanbul

Prodüksiyon ekiBi Productıon team
Başat Karakaş | Uluç Kutal | Ferhat Asniya
Nihat Karakaya | Mehmet Camadan
Burak Kayıkçı | Said Yılmaz

© istanBul kültür sanat VakFı
Tüm hakları saklıdır. All rights reserved.

konuk ağırlama hosPıtalıtY
Ceren Kalay | Elif Engin

İstanbul Caz Festivali
Istanbul Jazz Festival
istanBul kültür sanat VakFı
ıstanBul foundatıon for culture and arts

staJyerler ınterns
Büşra Emir | Barış Ekşioğlu

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
t (212) 334 07 00
F (212) 334 07 02
e jazz.fest@iksv.org
caz.iksv.org
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CAZ GİBİ ÖZGÜR RUHLU!
Kuralları yıkarak kendi dünyasını yaratan caz müziğini
Harman Kardon Premium Sound teknolojisi ile kendi
iç dünyasında kusursuzca harmanlayan Volvo XC40,
özgür ruhları yol boyunca benzersiz bir
sürüş deneyimine sürükleyecek.
VOLVO XC40

