


01 21. İstanbul caz festİvalİ

 
sunuş

tr  Hayata dair iyi şeylerden biri 
olarak kalmak hissiyle, yeniyi 
keşfederek, eskiyle özlem gidererek, 
her şeyden önemlisi iyi müzikle, 
nitelikli konserlerle, ayağı yere 
basan dolu dolu bir festival ortaya 
çıkarmak istedik. Umarız 
başarmışızdır. Birlikte, müzikle, aynı 
hisleri paylaşmak üzere… 

tr  Evrensel çoksesli müziğin 
yayılmasına, toplumun her 
kesiminini kucaklayan cazın 
müzikseverlerle etkileşimine olanak 
sağlayan İstanbul Caz Festivali,  
21. yaşını kutluyor. Uzun yıllardır 
İKSV’nin çabalarıyla gerçekleştirilen 
festivali “Garanti Caz Yeşili”mizle  
17 yıldır desteklemekten mutluluk 
duyuyoruz.
İstanbul Caz Festivali’nin bireye 
ve topluma kattığı artı değeri, yüz 
güldüren ve yaz günlerini daha 
aydınlık kılan yanını düşündükçe, 
İKSV ile sürdürdüğümüz 
dostluğun ve yol arkadaşlığının 
ne kadar değerli olduğunu bir 
kez daha anlıyoruz. İstanbul Caz 
Festivali’nde emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizle… 

en  We aimed to remain as one of 

the good things about life, to 

discover the new and to fulfil our 

longing for the past through a solid 

festival with good music and top-

quality performances, which surely 

comes first. We hope we made it. 

All together, with music, in a  

feel-good mood, until then... 

en  The Istanbul Jazz Festival is 

celebrating its 21st year as a vehicle 

that helps the popularization of 

universal polyphonic music and 

the interaction between music 

lovers and jazz which embraces all 

walks of life. We’re happy to have 

been a sponsor for 17 years with 

our “Garanti Jazz Green” to the 

festival that’s been brought to life 

through the endeavours of the 

IKSV since long ago.

As we think about the value the 

Istanbul Jazz Festival adds to 

individuals and society, and how it 

lights up our faces with the extra 

brilliance it brings to the summer 

days, we realize once again the 

importance of the friendship we’ve 

been fostering with the IKSV all 

along. A big thank-you to all who 

have contributed their efforts to the 

Istanbul Jazz Festival. 
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::festivale gençlik aşısı young faces of the festıval::

VOLKAN ÖNOL/DENİZ TAŞAR QUARTET/ 
TOLGA ERZURUMLU QUARTET  

Salon İKSV, 21.00 
40, 35, 25 tl / 20 tl (öğr stu)
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söyleşİ: gülsün KaRaMustafa

Gülsün Karamustafa’nın resimlerinden ayrıntılar ve el yazısı Bülent 
Erkmen’in yorumuyla 21. İstanbul Caz Festivali’nin afişine dönüştü. 
Parmaklar festivali işaret edince, poster hakkındaki görüşlerini almak 
üzere Gülsün Karamustafa’ya bağlandık. 
Details from Gülsün Karamustafa’s paintings and her handwriting 
are the inspiration behind Bülent Erkmen’s poster design for the 21th 
Istanbul Jazz Festival. When the fingers pointed out the festival, we 
connected to Gülsün Karamustafa to ask about the result.

tr  Bülent Erkmen, festival afişini “Vaat Edilmiş 
Resimler” başlıklı serinizden eliptik ayrıntılarla 
oluşturdu. Bu grafik çalışma başından sonuna sizin için 
nasıl bir deneyimdi? Ortaya çıkan sonuç sizi mutlu etti 
mi?

Bülent Erkmen çalışmalarını çok yakından bildiğim 
ve izlediğim bir tasarımcı ve eski bir dostum. Bu yüzden 
daha gelen öneriyi kabul ettiğimde işimin artık onun 
yaratım alanına girdiğini biliyordum. O andan itibaren 
sonuç, tasarımla izleyici arasında gelişen bir serüven 
olacaktı. Benim resmim tasarımcının afişinin bir 
oyuncusuydu. Resimlerimin içinden seçtiği ayrıntı onun 
yorumuyla yeni bir ritim ve söz kazandı ve İstanbul Caz 
Festivali’ne de çok yakıştı. Ortaya çıkan sonuç ikimizi de 
memnun etti diye düşünüyorum.

Kişisel hatıralarınız sanatsal pratiğinizde önemli 
bir yer tutuyor, müzikle ilişkilenen çalışmalarınız 
olduğunu da biliyoruz. Peki, 20 yılı geride bırakan 
İstanbul Caz Festivali’nin sizde bıraktığı izlerden söz 
edebilir miyiz?

İKSV’nin düzenlediği festivalleri ve bienalleri 
hemen hemen kuruluşlarından bu yana çok yakından 
izlemekteyim. Bildiğiniz gibi, bazen bu programlara 
fiilen katkılarım da oldu. Vakfın gerçekleştirdiği 
festivalleri çok çocuklu bir aileye benzetiyor, bir bütün 
olarak algılıyorum ve hiçbirini birbirinden ayıramıyorum. 
Tabii bunun nedenleri arasında festivali gerçekleştiren 
arkadaşlarımın inanılmaz çabalarını hatırlamak, 
başlangıcından bu yana bu emeğin nasıl zedelenmeden 
bir kuşaktan diğerine aynı heyecanla geçirilmesine şahit 
olmak durumu var. Yine de İstanbul Festivali’nin ilk 
zamanlarında izlediğim caz piyanisti Oscar Peterson’un 
konserini unutamam. Bu onun son konserlerinden 
biriydi ve İstanbullular olarak biz onu dinleme şansını 
elde edebilmiştik. 

en  Bülent Erkmen designed the festival poster using 

the elliptical details of your series “Promised 

Paintings.” How does it feel to be involved in this 

graphic work? Do you like the result?

Bülent Erkmen and an old friend of mine. I know 

his work as a designer very well. For this reason, 

when I accepted the offer, I knew that  my work would 

be surrendered to his world of creation. Therefore, 

from that moment on, the result would be a journey 

to develop between the design and the viewer. My 

painting is the actor of the designer’s poster. The 

detail that he chose from my paintings has gained a 

new rhythm and voice and it suited to the Istanbul 

Jazz Festival. I think that the result has satisfied both 

of us. 

Your personal memories are very important for 

your artistic practice. We know that you have several 

works that are related to music. Can we talk about 

your memories of the Istanbul Jazz Festival which has 

celebrated its 21st birthday?

I closely follow the festivals and biennials that 

İKSV organises since their inception. As you already 

know, I also actively participated in these events.  

I consider all the events that the foundation organises 

as a whole, like a family with many children. 

Therefore, I do not prefer one over the other. Because 

I remember the incredible work of our friends, who 

organise these festivals, and have been a witness 

of the whole process in which their work has been 

transferred from one generation to the other with the 

same excitement and without being destroyed. Yet,  

I still can’t forget pianist Oscar Peterson’s concert 

which I saw during the first years of the Istanbul 

Festival. This was one of his last concerts and we had 

the chance to listen to him live as fellow Istanbulites. 

tasarımla izleyici arasında bir serüven
A journey between the design and the viewer

02
ça we

03
pe th

04
cu fr

05
ct sa

07
pt mo

08
sa tu

09
ça we

10
pe th

11
cu fr

12
ct sa

13
pa su

14
pt mo

16
ça we

0521 ST ISTAnBuL JAzz FESTIVAL

 
festıval cHaRt

01
sa tu

::festival açılışı, konser openıng nıght, concert::

FOURINTHEPOCKET 
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, 21.30 

150 tl

RUMI SUITE - THE ETERNAL DAY
Besteci Composer: Zülfü Livaneli

HENNING SCHMIEDT ENSEMBLE 
Sepetçiler Kasrı, 21.15 

90, 70, 50 tl / 40 tl (öğr stu)

THOMAS ENHCO TRIO FEAT. CENK ERDOĞAN 
Salon İKSV, 21.30 

40, 30, 25 tl / 20 tl (öğr stu)

MOŻDŻER DANIELSSON FRESCO TRIO /  
TOMASZ STAŃKO  

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 21.00 
90, 70, 60, 50 tl / 40 tl (öğr stu)

STRYJO FEAT. FAKİH KADEMOĞLU  
Salon İKSV, 21.30 

40, 30, 25 tl / 20 tl (öğr stu)

::caz için tuhaf bir yer a strange place for jazz::

“CHILDREN OF LIGHT TRIO” DANILO PEREZ, JOHN PATITUCCI, BRIAN BLADE / DERRICK HODGE 
İstanbul Erkek Lisesi Bahçesi, 19.45 

100, 80, 60 tl / 45 tl (öğr stu)

::parklarda caz jazz ın the parks::

JON BATISTE & STAY HUMAN, MITCH & MITCH,  
GENÇ CAZ KONSERLERİ 

Nişantaşı Sanat Parkı, 18.00 
ücretsiz free of charge

MANU KATCHÉ, RICHARD BONA, STEFANO DI BATTISTA, ERIC LEGNINI 
GIOVANNI MIRABASSI TRIO  

santralistanbul, 19.45 
100, 80, 70 tl / 40 tl (öğr stu)

“MEHLIANA” FEAT. BRAD MEHLDAU  
& MARK GUILIANA 

Haliç Kongre Merkezi, 19.00 
60, 50, 45, 40 tl / 35 tl (öğr stu)

CHICK COREA & STANLEY CLARKE DUET:  
THE SONGS OF RETURN TO FOREVER 

Haliç Kongre Merkezi, 21.30 
150, 120, 90, 70, 60 tl / 50 tl (öğr stu)

HUGH LAURIE  
WITH THE COPPER BOTTOM BAND 

Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.30 
350, 200, 150, 120, 80 tl / 50 tl (öğr stu)

TİMUÇİN ŞAHİN QUARTET FEAT. ESCREET,  
RAINEY, BREWER 
Salon İKSV, 21.30 

40, 30, 25 tl / 20 tl (öğr stu)

KATIE MELUA 
Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.30 
250, 150, 120, 90, 70 tl / 50 tl (öğr stu)

ŞİRİN SOYSAL FEAT. FRODE HALTLI 
Salon İKSV, 21.30 

40, 30, 25 tl / 20 tl (öğr stu)

CÉCILE MCLORIN SALVANT /  
DARCY JAMES ARGUE’S SECRET SOCIETY 

SÜ Sakıp Sabancı Müzesi, 21.15 
80, 60 tl / 45 tl (öğr stu)

ELVAN ARACI QUARTET FEAT.  
DİLEK SERT ERDOĞAN, PER-OLA GADD 

Salon İKSV, 22.30 
40, 30, 25 tl / 20 tl (öğr stu)

::kanada sahnesi canada stage::

KELLYLEE EVANS / BABA ZULA / BRANDI DISTERHEFT TRIO  
KüçükÇiftlik Park, 18.00 
50 tl / 40 tl (öğr stu)

OLA ONABULÉ 
Kanyon, 14.00 

ücretsiz free of charge

ANGELIQUE KIDJO 
Feriye Lokantası, Ortaköy, 22.00 

80 tl / 50 tl (öğr stu)

RUSCONI FEAT. ERDEM HELVACIOĞLU 
Salon İKSV, 21.30 

40, 30, 25 tl / 20 tl (öğr stu)

::ustalarla buluşmalar encounters wıth masters::

SALMAN GAMBAROV, YILDIZ İBRAHİMOVA, ÖNDER FOCAN, ŞENOVA ÜLKER, FATİH AHISKALI, FERİT ODMAN 
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, 21.30 

90, 70, 50 tl / 40 tl (öğr stu)
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HugH lauRıe wıtH tHe cOPPeR bOttOM banD

Hugh laurie  
With The copper Bottom Band

en  When a very familiar, deep ache of void suddenly 

sets on you in a lonely night at the 21st floor of a 

Warsaw hotel, you very-well know that it cannot be 

soothed with the tourist-packed terrace restaurant, the 

loners’ lobby bar, a novel nor a Skype conversation 

with a loved one. Your only saviour 

may be the good poems and good 

songs you carry along instead of 

depression pills. And they will be. 

They are especially good for you if 

those songs are sung by a man 

whose broken and cynical voice 

carries a residue of his intimate 

relationship with melancholy and 

whose bittersweetness winks at 

hope despite everything. They 

certainly are. It that’s the case, 

then I bet that the singer of those songs are Hugh 

Laure and it is the Copper Bottom Band that 

accompanies him. 

Two-time Golden 

Globe winner, six-time 

Emmy nominee, and a 

world phenomenon that 

tempts doctors and us all 

alike with his Sherlock 

Holmesque character 

Dr. House in the series 

House MD for eight seasons, Hugh Laurie took off his 

career with Emma Thompson and Stephen Fry in his 

early youth. He also is the author of a 1996 bestseller 

novel, The Gun Seller. 

Taking piano lessons since his childhood, 

completing a Cambridge education with majors in 

archaeology and anthropology and having a musical 

career, which cannot be underestimated, with Kate 

Bush (Experiment IV, 1986) and Annie Lennox 

(Walking on Broken Grass, 1992), Hugh Laurie –did so 

well– to offer us his first blues album Let Them Talk in 

2010 and Didn’t It Rain in 2013. 

tr  Varşova’da bir otelin 21. katında yalnız bir gece, 
içinize aniden çöken o çok tanıdık derin boşluk 
sızısını ne terastaki turist dolu lokantanın, ne lobideki 
yalnızlar barının, ne bir romanın, ne de sevilen biriyle 
skype konuşmasının dindireceğini iyi bilirsiniz.  
Sizi sadece ve sadece yanınızda 
depresyon ilacı yerine taşıdığınız iyi 
şiirler ve iyi şarkılar kurtarabilir. 
Kurtarır. Hele o şarkılar, melankoliye 
akrabalığı kırık ve alaycı sesinde 
tortulanmış bir adamın her şeye 
rağmen umuda göz kırpan tatlı 
hüznüyle söylenmişse, iyi gelir. 
Hakikaten iyi gelir. Öyleyse, o 
şarkıları Hugh Laurie’nin söylediğine, 
Copper Bottom Band’in de çalıp, 
eşlik ettiğine iddiaya girerim! 

İki kez Altın Küre ödülü kazanan, altı kez Emmy’ye 
aday gösterilen, sekiz sezon devam eden Sherlock 
Holmes-vari Dr. House karakteriyle dünyada fenomen 

olmuş House MD dizisiyle, doktorlar dahil hepimizin 
aklını çelen aktör Hugh Laurie, ilk gençliğinde Emma 
Thompson ve Stephen Fry ile oyunculuk kariyerine 
başlamış. 1996’daysa çok satan romanı The Gun Seller’ı 
yayımlayan bir yazar. 

Çocukluğundan beri piyano dersleri almış, 
arkasında Cambridge Üniversitesi’nden arkeoloji ve 
antropoloji eğitimi, önünde Kate Bush (Experiment 
IV, 1986) ve Annie Lennox (Walking on Broken Grass, 
1992) ile yabana atılamayacak bir de müzik kariyeri olan 
Hugh Laurie, -ne iyi etti de- ilk blues albümü Let Them 
Talk’ı 2010’da, Didn’t It Rain’i de 2013’de bizlere sundu. 

Hugh laurie size de iyi gelecek
Hugh Laurie will also be good for you

BUKeT UZUneR

Hugh laurie, ilk gençliğinde emma Thompson ve Stephen Fry ile oyunculuk 
kariyerine başlamış. 1996’daysa çok satan romanı ‘The Gun Seller’ı 
yayımlayan bir yazar. 
Hugh laurie took off his career with emma Thompson and Stephen Fry in his 
early youth. He also is the author of a 1996 bestseller novel, ‘The Gun Seller.’

Hugh laurie 
with the
copper bottom
band

piyano, vokal, gitar
pıano, vocals, guıtar

hugh laurıe
gitar, tuşlu çalgılar, 
akordion
guıtars, keyboards, 
accordıon

mark goldenberg
saksofon, armonika
saxophones, 
harmonıca

vınce henry
trombon trombone

elızabeth lea
bas bass

davıd pıltch
davul drums

herman 
matthews
geri vokaller
backıng vocals

jean mcclaın
gaby moreno

9 Temmuz July

Çarşamba
Wednesday

21.30
Cemil Topuzlu
Açık Hava
Sahnesi
Cemil Topuzlu
Open Air
Theatre

Biletler Tickets 
350, 200, 150, 
120, 80 tl  
50 tl (öğr stu)

sponsor
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On parmağında on marifet 
olan Hugh Laurie, aktör, 

prodüktör, yazar ve müzisyen 
olarak olağanüstü bir kariyere 

sahip.

The multi-talented Hugh 

Laurie has had an exceptional 

career as an actor, producer, 

writer and musician.
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HugH lauRıe wıtH tHe cOPPeR bOttOM banD

Beyaz, orta sınıf -bizim kuşak ‘küçük burjuva’ 
der- dünya çapında tanınan, entelektüel, zeki ve pek 
karizmatik İngiliz aktör Hugh Laurie’nin büyük bir 
samimiyetle eski köle-siyah Amerikalıların müziği 
blues’a -ki, bizim Anadolu bozlaklarıyla ruh ikizidir- 
ilgi duyması, Türkiye gibi bin yıldır, Akdeniz, Balkan, 
Kafkas, Asya ve Orta-Doğu sesleri ve müziğinin 
zenginliğinde yetişme şansına sahip bir kültürün 
insanlarına hiç şaşırtıcı gelmeyebilir. Ancak Hugh 
Laurie’nin en çok kendine iyi geldiği için söylediğini 
hiç gizlemeden blues yapmasını yadırgayan İngiliz 
eleştirmenler olduğunu öğrenince ben şaşırdım. 
Çünkü, müziğin rengi, dili, müziğin sınıfı, dini 
olmaz. Asla olmamıştır. İnsanlığın ilk çağlardan 
beri en çok sevdiği ve bazı çağlarda yasaklanmasına 
rağmen hala vazgeçmediği birkaç fiziksel eylemden 
biri şarkı söylemek ve dans etmektir. Bence 
Hugh Laurie ve Copper Bottom Band, o en sade 
ve en sahici ilk insan hazlarından ikisini kendi 
sahicilikleriyle İstanbul konserinde bizlere vaat 
ediyor. Benimki garanti, çünkü beni Varşova’daki 
o yalnız otel odasında beni onlar kurtardılar. 
Onunkini de yazar P. G. Wodehouse kurtarıyormuş 
zaten...

Size de iyi gelecek Hugh Laurie... İstanbul’a hoş 
geldin! 

White, middle class, –our generation calls it 

“the petit bourgeois”– world renowned, intellectual, 

smart and highly charismatic English actor 

Hugh Laurie’s sincere interest in previously 

enslaved Afro-Americans blues music–actually 

the soulmate of the Anatolian bozlak form- may 

not seem so surprising to the people of a culture 

that has fostered the sounds and music of the 

Mediterranean, South-eastern Europe, the 

Caucuses, Asia and the Middle East like Turkey. 

However, I was surprised to find out that there are 

actually British critics 

who find it odd that 

Hugh Laurie engages 

in blues without any 

effort to hide that he 

sings blues because 

most of all, it soothes 

him. That’s because 

music does not have 

any color, language, 

class or religion. Never 

has. Singing and 

dancing are two of 

the few physical engagements that human race 

has loved since antiquity and has never given up 

despite bans during certain ages. I think in their 

Istanbul performance, Hugh Laurie and the Copper 

Bottom Band offer us two of those purest and 

most genuine pleasures of early humans. Mine 

is guaranteed, because they already saved me in 

that lone Warsaw hotel room. After all, his saviour 

turns out to be the author P. G. Wodehouse. 

Hugh Laurie will also be good for you… Welcome 

to Istanbul! 

Yabana atılamayacak bir de müzik kariyeri olan Hugh 
laurie, –ne iyi etti de– ilk blues albümü ‘let Them Talk’ı 
2010’da, ‘Didn’t It Rain’i de 2013’de bizlere sundu. 
Having a musical career, which cannot be 
underestimated, Hugh laurie –did so well– to offer us 
his first blues album ‘let Them Talk’ in 2010 and ‘Didn’t 
It Rain’ in 2013.

Katie Melua

en  Could it be a coincidence that Katie 

Melua named her last studio album 

“Ketevan” and chose her birthday as the 

release date in September 2013? As her 

success in the music world which she joined 

when she was just 18 in early 2000s, is not a 

coincidence, her preference of the album 

name is not either. 

A British musician with Georgian roots, 

Katie Melua, had given me significant 

signs when she was stirring up a storm 

with her two initial albums especially in 

the UK. I can speak at least for myself 

that I felt that this beautiful woman with 

a melancholic voice had more than what’s 

visible and was going to succeed in her 

career, which has reached 10 years as of 

now. 

tr  Katie Melua’nın geçtiğimiz yıl Eylül 
ayında piyasaya çıkardığı son stüdyo 
albümüne “Ketevan” adını vermesi, albümün 
çıkış tarihi olarak da doğum gününü seçmesi 
rastlantı olabilir mi? 2000’lerin başında, 
henüz 18 yaşındayken adım attığı müzik 
dünyasında bu denli büyük bir başarı 
kazanması nasıl rastlantı değilse, son 
albümüne bu ismi seçmesi de değil.

Gürcü kökenli İngiliz müzisyen Katie 
Melua, daha ilk iki albümüyle özellikle 
İngiltere listelerinde fırtınalar estirirken bana 
bazı önemli işaretler vermişti. En azından 
kendi adıma, bu melankolik sesli güzel 
kadının, gördüğümüzden daha fazlasına 
sahip olduğunu ve bu günler itibariyle ulaştığı 
10 yıllık müzik kariyerinde başarıdan başarıya 
koşacağını hissetmiştim.

Ketevan’a kavuşmak
Reuniting with Ketevan

TolGa aKYIlDIZ

Hugh Laurie, sahnede 
komedyen yanını da 

öne çıkararak izleyiciyle 
samimi ve eğlenceli bir 

diyalog kuruyor.

On stage, Hugh Laurie 

shows his comedian 

side and always as 

entertaining as he is 

sincere.

Katie Melua
vokal, gitar
vocal, guıtar

katıe melua
tuşlu çalgılar 
keyboards

mark edwards
bas bass

rory mcfarlane
davul drums

henry spınettı

10 Temmuz July

Perşembe
Thursday

21.30
Cemil Topuzlu
Açık Hava
Sahnesi
Cemil Topuzlu
Open Air
Theatre

Biletler Tickets 
250, 150, 120,  
90, 70 tl  
50 tl (öğr stu)

sponsor
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Katıe Melua

Kendisiyle ilgili yazılanları okuduğumda gördüm ki, 
hep birilerine benzeterek algılamaya çalışıyorlar Melua’yı. 
Benim ilgimi çekmesinin temel nedeni ise hiç kimselere 

benzemeyişi ve “farklı” duruşunu içgüdüsel olarak 
sürdürebilme becerisi oldu. Björk, Tori Amos, Fiona Apple, 
Eva Cassidy ya da İngiltere’de 6 stüdyo albümüyle birden 
ilk 10’a girdiğinden Madonna ve Kate Bush gibi isimlerle 
kıyaslayarak onu tanımlamaya çalışırsak bir miktar 
yanılabiliriz. Farklı duruşunun bileşenlerinden “Doğululuk” 
üzerinden okumaya niyetlenirsek de pek sağlıklı olmaz. 
Hint müziğine olan ilgisi de, Queen ve Bob Dylan 
hayranlığı da, İrlanda ezgilerine göz kırpan hali de Ketevan 

“Katie” Melua’yı yaftalamak için yeter sebep değiller. Caz 
müzisyeni desek, tam öyle değil. Blues yapıyor dersek de 
eksik kalıyoruz. 

İlk albümü Call Off The Search’ten bu yana toplam 6 
enfes stüdyo albümüne imza atan, “best of” ile konser 
albümünü ve B-side’larını toplamayı ihmal etmeyen 
Melua, 11 milyonu aşkın albüm, 1 milyon civarında konser 
bileti sattı ve 56 platin plak sahibi oldu. Ancak bunlar da 
sadece endüstri açısından değerini ölçmeye yarar.

Benim içinse tüm bu saydığım kişisel ve müzikal 
izlerden de önemlisi şöyle özetlenebilir: Ticari başarısının 
ötesinde “ayrıksı” olmak için özel bir çaba sarf etmeden 
ayrı bir yerde durmayı, donuk ve melankolik haller 
içindeyken dinleyicilerine müthiş bir sıcaklık geçirmeyi, 
hem kendi şarkılarını hem de seçtiği cover’ları yüreğiyle 
icra etmeyi, kimilerinin fazla klişe bulduğu aşk dolu 
ve içedönük şarkı sözlerinde tertemiz bir “basitlik” 
yakalamayı becermesi…

Diğer bir deyişle, “Ketevan” yerine kolay kabul 
edilebilir olmak için “Katie” adını seçmesine karşın, 10 
yıllık serüvende arayıp da bulduğu şeyin yine “kendisi” 
olması. Son albümünün adı gibi… “Ketevan”a kavuşmak 
gibi… Dramatico Records’u “yoldaş” görmek, onu var 
eden ve çok iyi anlayan dostu, prodüktörü Mike Batt’le 
devam etmek de (bir dönem William Orbit’le farklı suları 
denese de) işte bu “Ketevan” olma durumuna dâhil…

Ketevan “Katie” Melua, bu yüzyılın değerli, nevi 
şahsına münhasır şarkı yazarı ve solistlerinden biri.  
10 Temmuz randevusu da bu nedenle çok önemli. 

When I read what is written about her, I see that 

they are always trying to perceive Melua by likening her 

to somebody else. For me, the main reason behind her 

appeal is that she is actually not like 

anybody else and is able to pursue 

her “distinct” stance instinctively. If 

we were to compare her to the likes 

of Björk, Tori Amos, Fiona Apple, 

Eva Cassidy or because she made it 

to the top 10 list with her 6 albums 

in the UK, Madonna and Kate Bush, 

we could go off on a wrong tangent. 

Reading her through a characteristic 

of her distinct stance, her “Orient” 

roots, would not be healthy either. Her interest in Indian 

music, her being a fan of Queen and Bob Dylan, her wink 

at Irish melodies are not enough to label Ketevan “Katie” 

Melua. If we were to call her a jazz musician, not exactly... 

If we say she does blues, we are still short. 

Releasing six magnificent studio albums since her 

debut Call Off The Search, compiling her live and “best 

of” album as well as B-sides, Melua sold more than 11 

million albums, 1 million concert tickets and holds 56 

platinum records. But these of course, are only good for 

evaluating her value in the eyes of the industry.

For me though, the 

foremost of these personal 

and musical traits can be 

summarized as follows: 

Aside from commercial 

success, managing to 

stand in an “eccentric” spot 

without special effort, to 

convey tremendous warmth 

while being in a cold and 

melancholic state, to perform 

both her own songs and her 

choice of cover songs with 

her heart, to achieve a clean 

“simplicity” with her loveful, introvert lyrics that some find 

too cliché... In other words, though once choosing “Katie” 

over “Ketevan” to be more widely accepted, what she 

sought and found in a 10-year journey is again “herself”... 

Just like the name of her last album... Like reuniting with 

“Ketevan”... Having Dramatico Records as a “comrade”, 

continuing with Mike Batt, her buddy the producer who 

understands her well and made her be (although she 

treaded different waters with William Orbit for a while) is 

also included in being “Ketevan.”

Ketevan “Katie” Melua is one of the precious, sui 

generis singer-songwriters of this century. That’s why the 

July 10th rendezvous is very significant. 

İlk albümü ‘call off The Search’ten bu yana toplam 6 enfes stüdyo 
albümüne imza atan, “best of” ile konser albümünü ve B-side’larını 
toplamayı ihmal etmeyen Melua, 11 milyonu aşkın albüm, 1 milyon 
civarında konser bileti sattı ve 56 platin plak sahibi oldu. 
Releasing six magnificent studio albums since her debut call off The 
Search, compiling her live and “best of” album as well as B-sides, 
Melua sold more than 11 million albums, 1 million concert tickets and 
holds 56 platinum records.

“The Closest Thing 
to Crazy” ve “Nine 
Million Bicycles” 

Melua’nın en sevilen 
balladları arasında yer 

alıyor.

“The Closest Thing 

to Crazy” and “Nine 

Million Bicycles” are 

the most favourite 

ballads of Melua.
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cHıcK cORea & stanley claRKe Duet: tHe sOngs Of RetuRn tO fOReveR

chick corea & 
stanley clarke 
Duet: 
the songs Of 
Return to
forever

piyano pıano

chıck corea
bas bass

stanley clarke

8 Temmuz July

Salı
Tuesday

21.30
Haliç 
Kongre Merkezi
Haliç 
Congress Centre

Biletler Tickets 
150, 120, 90,  
70, 60 tl  
50 tl (öğr stu)
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chick corea & Stanley clarke Duet: 
The Songs of Return To Forever

en  Chick Corea and Stanley Clarke are two names 

very well-recognized by Turkish jazz enthusiasts. They 

will be at the Haliç Congress Center on July 8, 2014 

Tuesday to reminiscence one of the first electric jazz 

bands of history which they 

founded, the much-acclaimed 

Return To Forever, in an unusual 

acoustic and duo format. 

Chick Corea is a multi-skilled 

pianist and a composer. He is a 

musician who has created his own 

sound blending jazz, classical, 

Latin and flamenco elements 

and whose compositions such as 

“Spain” and “Armando’s Rhumba” 

has made it in the ranks of jazz 

standards. On the other hand, 

Stanley Clark is a virtuoso bass 

player who should be listened by anyone who asks the 

definition of “funk.”

Armando Anthony ‘Chick’ Corea is an artist who 

is equally confident in any kind of band or solo. In 

modern jazz piano, he is recognized as one of the 

three pianists (along with Herbie Hancock and Keith 

Jarrett) who defined his own style while walking 

on the path Bill Evans had paved. Miles Davis was 

attracted by his creativity, energy and experimentation 

on Fender Rhodes and Corea was featured in Miles’ 

tr  Türk caz severlerinin çok iyi tanıdığı iki isim, Chick 
Corea ve Stanley Clarke, 1970’lerde kurdukları, müzik 
tarihinin ilk elektrik caz gruplarından biri olan ve büyük 
ilgi gören Return To Forever’ı alışılmışın dışında, yani 
akustik ve duo formatında yad 
etmek için 8 Temmuz 2014 Salı 
akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde 
olacaklar.

Chick Corea çok yönlü bir 
piyanist ve besteci. Caz, klasik 
müzik, Latin ve flamenko öğelerini 
harmanlayarak kendi tınısını 
yaratmış, “Spain” ve “Armando’s 
Rhumba” gibi besteleri caz 
standartları arasına girmiş bir 
müzisyen. Stanley Clarke ise “funk” 
kelimesinin anlamını soranlara ilk 
dinletilecek virtüöz bir basçı.

Armando Anthony ‘Chick’ Corea, hem solo 
çalabilen hem de her türlü topluluk içinde çok rahat 
yer alabilen bir sanatçı. Modern caz piyanosunda, 
Herbie Hancock ve Keith Jarrett ile birlikte Bill Evans’ın 
açtığı yolda ilerleyip 
kendi çizgisini bulan üç 
piyanistten biri olarak 
kabul edilir. Yaratıcılığı, 
enerjisi ve Fender Rhodes 
üzerindeki deneyselliği 
Miles Davis’in dikkatini 
çeker ve Davis bir dönemi 
kapatan/açan In A Silent 
Way ve Bitches Brew 
albümlerinde kendisine 
yer verir. Ardından, Corea 
gerek elektrik gerek akustik çalışmaları ile son 45 yıla 
damgasını vurur.

Philadelphia’lı Stanley Clarke ise okuldaki 
müzik dersine gecikince ve bütün enstrümanlar 
paylaşıldığı için kendisine diğer öğrencilerin pek 
rağbet etmediği kontrbas kalmıştı. Okulu bitirdiğinde 

geçmişe yolculuk
Journey to the past

vIKToR BenSUSan

corea çok yönlü bir piyanist ve besteci. caz, klasik müzik, latin ve 
flamenko öğelerini harmanlayarak kendi tınısını yaratmış bir müzisyen. 
clarke ise funk kelimesinin anlamını soranlara ilk dinletilecek virtüöz  
bir basçı. 
corea is a multi-skilled pianist and a composer. He is a musician who 
has created his own sound blending jazz, classical, latin and flamenco 
elements. on the other hand, clarke is a virtuoso bass player who should 
be listened by anyone who asks the definition of funk.

Müzikal ortaklıkları 1970’lere 
dayanan Chick Corea ve 

Stanley Clarke caz füzyon 
alanında yaptıkları yeniliklerle 

müzikte yeni ufuklar açtılar.

Having been musical blood 

brothers since 1970s, Chick 

Corea and Stanley Clarke 

expanded the horizons of 

music with their innovations 

in jazz fusion.
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“Rumi Suite - The eternal Day”
Besteci composer: Zülfü livaneli
Henning Schmiedt ensemble

en  Since Mevlana Jalaluddin Rumi wrote in 

Persian, the lingua franca of his day, we do 

not have a chance to read his words directly. 

Our ideas about his great literature can only 

stem from translations.

However, I should add that even 

though I read Masnavi, Fihi Ma Fîhi and 

translations of various poems at least a 

few times, it was thanks to the English 

versions that I was able to discern the 

tr  Mevlâna Celâleddin Rumî, yaşadığı 
dönemin kültür dili olan Farsça yazdığı için, 
onu doğrudan doğruya okuma olanağımız 
yok. Onun büyük edebiyatı hakkında ancak 
çeviriler yoluyla bir fikir edinebiliyoruz.

Ama şunu söylemeliyim ki; Mesnevî’yi, 
Fîhi Mâ Fîh’i ve çeşitli şiir çevirilerini en 
az birkaç kez okumuş olmama rağmen, 
Rumî’nin çağlar ötesine geçen söz kudretini 
anlamam, İngilizce çeviriler sayesinde 

Rumî suite üstüne
On Rumî Suite

ZülFü lİvanelİ

 
cHıcK cORea & stanley claRKe Duet: tHe sOngs Of RetuRn tO fOReveR

Clarke caz alemine 1971 yılında adeta bir yıldırım gibi 
düştü. Profesyonel müzisyen olmaya karar verdiği 
anda Horace Silver, Art Blakey, Dexter Gordon, Joe 
Henderson, Gil Evans, Stan Getz ve genç yetenek Chick 
Corea gibi sanatçılarla çalışma ve albüm yapma fırsatı 
buldu. Kurucularından biri olduğu Return To Forever 
grubuyla sekiz albüm yayınladı. Basın her türündeki 
ustalığının yanı sıra geliştirdiği slap tekniğiyle funky 
tarzda çalmak isteyen genç basçıların da önderi oldu. 
1976 tarihli albümü School Days de enstrümanların 
geleneksel rolleri değişti, ilk duyulan bas gitardı ve her 
parçada George Duke, John McLaughlin, Steve Gadd 
gibi konuk müzisyenler ön plandaki Clarke’a eşlik 
ediyorlardı. 

İşte bu iki dost, duet projelerinde, fazla gürültü 
yapmadan “ilelebete rücû ettikleri” geçmişlerine  
doğru yola çıkacaklar, tahminimce bizleri de peşlerine 
katarak. 

milestone albums In A Silent Way and Bitches Brew 

which closed/opened an era. After that, Corea left his 

mark to the last 45 years with both his electric and 

acoustic works. 

Stanley Clarke, hailing from Philadelphia, was left 

with the not-wanted double bass when he was late to 

the music class at school and all the other instruments 

were taken. When he finished school, Clarke landed 

in the jazz world almost like a thunderbolt in 1971. 

When he decided to be a professional musician, he 

had a chance to work and make albums with artists 

such as Horace Silver, Art Blakey, Dexter Gordon, 

Joe Henderson, Gil Evans, Stan Getz and young 

talent Chick Corea. With his band Return to Forever, 

which he is a founder of, he released eight albums. 

In addition to his mastership regarding all kinds of 

bass, he became the pioneer of young bassists who 

want to play with the slap technique in the funk style, 

a technique which he developed himself. With his 

1976 album School Days, the traditional roles of the 

instruments were shaken. The bass guitar was the 

premier sound and musicians such George Duke, 

John McLaughlin and Steve Gadd were accompanying 

Clarke who was in the foreground. 

So with their duet project, these two buddies will 

take a relatively calm journey to their past, which long 

ago was granted a passport to eternity, most likely 

taking us with them. 

chick corea ve Stanley clarke, müzik tarihinin ilk 
elektrik caz gruplarından biri olan ve büyük ilgi gören 
Return To Forever’ı alışılmışın dışında, yani akustik ve 
duo formatında yad etmek için İstanbul’da olacaklar. 
chick corea and Stanley clarke will be in Istanbul to 
reminiscence one of the first electric jazz bands of 
history which they founded, the much-acclaimed Return 
To Forever, in an unusual acoustic and duo format. 

“Rumi suite -
the eternal Day”
besteci: 
zülfü livaneli
Henning
schmiedt
ensemble

piyano pıano

hennıng 
schmıedt
vokal vocals

romy kamerun
ney

burcu karadağ
trompet, flügelhorn
trumpet, flugelhorn

joo kraus
kontrbas doublebass

ralph grässler
davul, perküsyon
drums, percussıon

ulı morıtz
seslendirenler
readers

çetin tekindor 
genco erkal
çeviri translatıon

muhammed emin 
seyfi ala
aylin livaneli

2 Temmuz July

Çarşamba
Wednesday

21.15
Sepetçiler Kasrı

Biletler Tickets 
90, 70, 50 tl  
40 tl (öğr stu)

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of

15
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“RuMı suıte - tHe eteRnal Day” cOMPOseR: zülfü lİvanelİ

Hennıng scHMıeDt enseMble
“RuMı suıte - tHe eteRnal Day” bestecİ: zülfü lİvanelİ
Hennıng scHMıeDt enseMble

edebiyata olan ilgiyi artırdı. Hatta 
Goethe daha da ileri giderek 

“Elbette ki Doğu’nun şairleri, 
Batı’nın şairlerinden üstündür.” 
demekten de çekinmemişti.

Ne var ki, Rumî’nin Batılı okur 
kitlelerindeki yaygınlığı sadece 
bu noktayla açıklanamaz. Farsça 
belki onun daha rahat çevrilmesini 
sağladı, ama asıl etkiyi yaratan 
öğe onun dizelerinden modern ve 
post-modern dünyaya akan, zaman 
ve mekân sınırlamalarını ortadan 
kaldıran muhteşem şiiridir.

Son yıllarda bu şiirlerin İngilizce 
çevirilerini elimden düşürmüyor, 
başucu kitabım olarak sürekli 
elimin altında bulunduruyordum. 
Sanırım, her gün okuduğum şiirleri çimde bir 
yoğunlaşmaya, bir birikime yol açtı. Sanki gece gündüz 
içimde bir Mevlâna nehri akıyordu. Bir süre sonra bu 
nehir dışarı akmanın da bir yolunu bulacaktı elbette ve 

bir gün kendimi bu şiirlere melodiler yazarken buldum. 
Bir karar değildi bu, kendiliğinden yaşanan bir süreçti. 
Melodiler ardı ardına adeta fışkırdı, bir suite’e dönüştü 
ve iki yıllık bir dönem sonunda “Rumî Suite” ortaya 
çıktı

Yine hiçbir karar vermeden, Mevlâna’yı çağdaş 
müzik formlarıyla bestelemiş olduğumu fark 
ettim. Şiirler o kadar yeni, o kadar taze, o kadar 21. 
yüzyıla uygundu ki sanki dün yazılmışlar izlenimi 
uyandırıyordu. Müziği de ister istemez bu yeniliği 
yansıttı ve şiirler jazz fusion tarzında bestelendi.

Şiirler, kitaplarımı Farsça’ya çeviren Muhammed 
Emin Seyfi Ala ve Aylin Livaneli’nin işbirliğiyle 
Farsçadan İngilizceye çok özenli bir biçimde aktarıldı.

Daha sonra seçkin müzisyenlerden oluşan 
Henning Schmiedt Ensemble bu eser üzerinde çalıştı. 
Romy Camerun’un solist olarak yer aldığı bu müthiş 
gruba, bizim bir neyzenimiz Burcu Karadağ da destek 
verdi ve dünya galası Bremen’de gerçekleşti.

Bu eseri İstanbul ile buluşturan İKSV’ye çok 
teşekkür ederim. 

actually his splendid poetry that lift any time or space 

confines with verses that stream to modern and post-

modern world.

The English translations of these poems were always 

with me, I kept them as bedside books, 

always accessible. Presumably, the 

poems I read every single day led to a 

condensation, an accumulation inside 

me. It was as if a Mevlana river was 

flowing in me, incessantly night and 

day. Surely, this river would find a way 

to flow outside and one day I found 

myself composing melodies to these 

poems. It was not a decision, it was a process just as is. 

Melodies almost gushed out, turned into a suite and after 

a two-year period, the “Rumi Suite” appeared.

Again, without any conscious decisions, I noticed 

that I had composed Mevlana within the scope of 

contemporary music formats. The poems were so new, so 

fresh, so becoming to the 21st century, just as if they were 

hot off the press. Inevitably, the music also reflected this 

freshness and the poems were composed in a jazz fusion 

style.

The poems were translated from Persian to 

English with painstaking care with the cooperation of 

Muhammed Emin Seyfi, who translates my books to 

Persian, and Aylin Livaneli.

Then, the Henning Schmiedt Ensemble, consisting 

of distinguished musicians, started to work on the piece. 

Romy Camerun joined this magnificent group as the 

solist as well as a neyzen of our own, Burcu Karadağ and 

the world premier took place in Berlin.

I would like to thank IKSV for introducing this piece 

to Istanbul. 

gerçekleşti. Amerikan yayıncılık dünyasındaki 
temaslarım, Mevlâna’nın o ülkede en çok tanınan, 
okunan ve sevilen şairlerden biri olduğu gerçeğini 
anlamamı sağladı. Uzun bir süre bunun nasıl mümkün 
olabileceğini düşündüm.Yüzlerce yıl önce Konya’da 
yazılmış olan eserler nasıl oluyor da bugünün New 
Yorklusunu, Londralısını etkileyebiliyordu?

Farsçadan İngilizceye yapılan çevirileri okuduğum 
zaman gördüm ki; bu işin sırrı ne moda olan sufizm 
akımı, ne egzotik bir şeyler okuma hevesi, ne de 
mistisizmdi. Mevlâna’yı şair olarak dünyada büyük 
kılan şeyler, onun şiirlerindeki muhteşem kavramlar, 
metaforlar, söz dizimleri ve aşk konusunda belki de 
tarihin en güzel dizelerini yazmış olmasıydı. Yunus 
Emre gibi Türkçe yazan büyük şairlerimizin hiçbiri 
dünyada Mevlâna kadar yaygınlığa ulaşmadı. Bunun 
nedeni, bu şairlerimizin onun kadar büyük olmamaları 
değil, Türkçe yazmalarıydı.

Mevlâna, Farsça yazdığı için dünya dillerine 
çevrilmesi kolay olmuştu çünkü Farsça evrensel 
düzeyde kabul görmüş bir edebiyat diliydi. Hâfız, Sadi, 
Hayyam gibi şairler Batı’da kendisine bir hayran kitlesi 
edinmişti. Özellikle Goethe’nin Fars edebiyatına merak 
salması ve West-Östlicher Divanı’nı yayınlaması, bu 

potency of Rumi’s words that 

reach beyond ages. My contacts 

in the American publishing field 

enabled me to comprehend that 

Mevlana is one of the most well-

known, read and loved poets 

in that country. For a while, I 

contemplated on how this was 

even possible. How was it that 

pieces written in Konya centuries ago could impress 

a New Yorker or a Londoner today?

When I read the translations from Persian to 

English, I noticed that the secret was not the sufism 

trend, the eagerness to read something exotic nor 

mysticism. What makes Mevlana the poet exceptional 

in the world were the marvellous concepts, metaphors, 

syntax of his poems and the fact that he probably 

is the one behind the most beautiful verses about 

love in history. Our remarkable poets such as Yunus 

Emre, who wrote in Turkish, was never as prevalent as 

Mevlana. This was not because he was not as great as 

Mevlana, but simply because he wrote in Turkish.

It was uncomplicated for Mevlana to be translated 

to world languages, because Persian was a universally 

accepted language of literature. Poets such as Hafiz, 

Sadi and Khayyam had their own enthusiasts in the 

Western world. A significant catalyser was Goethe’s 

own interest in Persian literature and his book West-

Östlicher Divan.

Nonetheless, Rumi’s popularity among the 

Western readers cannot only be explained with this 

point. Yes, Persian enabled him to be translated 

more smoothly. However, the determining factor is 

Mevlâna’yı şair olarak dünyada büyük kılan şeyler, onun şiirlerindeki 
muhteşem kavramlar, metaforlar, söz dizimleri ve aşk konusunda belki 
de tarihin en güzel dizelerini yazmış olmasıydı. 
What makes Mevlana the poet exceptional in the world were the 
marvellous concepts, metaphors, syntax of his poems and the fact that 
he probably is the one behind the most beautiful verses about love in 
history.

Sanki gece gündüz içimde bir Mevlâna nehri akıyordu. Bir süre sonra bu 
nehir dışarı akmanın da bir yolunu bulacaktı elbette ve bir gün kendimi 
bu şiirlere melodiler yazarken buldum. 
It was as if a Mevlana river was flowing in me, incessantly night and day. 
Surely, this river would find a way to flow outside and one day I found 
myself composing melodies to these poems.



“caz İçin Tuhaf Bir Yer”
“a Strange place For Jazz”
children of light Trio:  
Danilo perez, John patitucci,  
Brian Blade / Derrick Hodge

en  This performance is striking in two 

ways. One is certainly the Istanbul Erkek 

High School’s garden, as a venue that has 

previously never hosted a jazz concert. 

This garden, which has witnessed 

countless students, well suits the concept 

“A Strange Place for Jazz.” Surely, the 

other reason is what will take place on the 

tr  Bu konser iki açıdan ilginç; biri 
şüphesiz daha önce hiç caz konserine ev 
sahipliği yapmamış bir mekân olarak 
İstanbul Erkek Lisesi Bahçesi. Sayısız 
insanın öğrencilik yıllarına şahitlik etmiş 
bu bahçe, konsept adına çok uygun: “Caz 
için Tuhaf Bir Yer”. Diğeri ise tabii ki 
Children Of The Light Trio’nun yer alacağı 

Hatıralar eşliğinde ezberbozan bir caz akşamı
An offbeat jazz night full of memories

MURaT BeşeR
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sahnede olup bitecekler. Bu üçlünün en 
dikkate değer tarafı barındırdığı 
müzisyenlerin her birinin teker teker 
çalgısında bir dev olması.

Ülkemize ilk kez Wayne Shorter 
Dörtlüsü’nün bir üyesi olarak gelmişti 
Danilo Perez. Henüz otuzlu yaşların 
başındaydı ve en iyi genç caz piyanisti 
olarak gösteriliyordu camiada. Perez 
bu yorumun sahiplerini yanıltmadı, 
hem Latin müziğinde hem de cazda 
Gonzalo Rubalcaba ile birlikte geleneği 
sırtlayanlar tahtına kuruldu, eş başkan 
olarak. Yanı sıra eğitimci ve sosyal 
aktivist hüviyetlerini de taşıyan 
Panamalı müzisyen, günümüzün en 
etkili cazcıları arasında.

Eski yol arkadaşlarından iki tanesi, 
biri (hem elektrik hem de akustik 
basa hâkim olma özelliğiyle bilinen) 
dünyanın sayılı caz füzyon müzisyenlerinden  
John Patitucci, diğeri ise poptan caza, folktan  

stage of the Children of the 

Light Trio. The noteworthy 

point about the trio is that each 

single member is a prodigy 

when it comes to playing their 

instrument.

Danilo Perez’s first visit 

to this country was when he 

arrived as a member of the 

Wayne Shorter Quartet. He 

was just at the beginning of 

his thirties and was recognized 

as the best young jazz pianist 

in the jazz community. Perez 

did not fail these comments 

and along with Gonzalo 

Rubalcaba, he ascended to the 

co-chairmanship of shouldering 

the tradition in Latin and jazz. 

Wearing the educator and social 

activist hats as well, the Panamanian is among the 

most influential jazz artists of the day.

“a stRange Place fOR Jazz” 
cHılDRen Of lıgHt tRıO / DeRRıcK HODge

Children of Light Trio’da 
günümüzün en iyi caz 

piyanistlerinden Danilo Perez, 
bas virtüözü John Patitucci ve 
davul üstadı Brian Blade bir 

arada. Üçlü, Wayne Shorter’ın 
kurduğu topluluğun 

müzisyenleri olarak da iki 
Grammy’nin sahibi.

Children of Light Trio 

consists of world-renown jazz 

pianist Danilo Perez, bass 

guitar virtuoso John Patitucci 

and master drummer Brian 

Blade. The trio has also won 

two Grammys as members of 

Wayne Shorter’s band.
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“caz İçİn tuHaf bİR yeR” 
cHılDRen Of lıgHt tRıO / DeRRıcK HODge

“a stRange Place fOR Jazz” 
cHılDRen Of lıgHt tRıO / DeRRıcK HODge

Bestelerinin büyüleyici 
Karayip zouk ritmiyle, 
helezonik illüzyonlarıyla 
sizi hemencik içeri çekiyor 
bizi. Melodik bas hattıyla 
hem teknik gösteriler 
yapıyor hem hüzün ve 
duygusal derinlik yaratıyor. 
Heyecan verici seslerle 
göz kamaştırıcı bir füzyon 
ve kişilikli bir sanat formu 
oluşturuyor. Geniş bir 
ufku var; bir de izlenimci 
armonileri, alttan alta 
tahrik cümleleri, caz, hip-
hop ve diğer çağdaş pop 
formlarının iyimser ve 
idealist birleşimi.

Kışkırtıcı cazibesi Jaco Pastorius ruhu, Victor 
Wooten tekniği, Miles Davis zekâsı ve Weather Report 
sound’undan geliyor. 

as the right-hand man of Terence Blanchard and 

Robert Glasper. He also has cooperated with countless 

masters of R&B, soul, hip hop, classical music and 

jazz. The American bass player is a complicated 

musician; his debut album Live Today is a product 

of an adventurous soul and a disciplined mind. His 

talent is not limited to playing the bass though. He is 

also a producer, a supervisor and a project leader.

He quickly pulls you into his compositions with 

the captivating Caribbean zouk rhythm and the helix 

illusions. He puts forward a technical performance 

with his melodious bassline and also facilitates a depth 

of emotion and sorrow. With mind-blowing sounds, he 

forms a stunning fusion and a characteristic artistic 

form. He has a wide horizon, and also impressionist 

harmonies, subtly seductive sentences as well as an 

optimistic and idealist composition of jazz, hip-hop 

and other contemporary pop forms.

His provocative appeal comes from his Jaco 

Pastorius spirit, Victor Wooten technique, Miles Davis 

intelligence and the Weather Report sound. 

Müziğin kışkırtıcı cazibesi
Provocative appeal of music

MURaT BeşeR

en  Don’t even come close to being late for the  

A Strange Place for Jazz night, because you’d be 

beating your breast if the opening act for the Children 

of the Light Trio gets even more successful over the 

years and lands on a top spot.

Derrick Hodge actually has been around those 

who have a flag on top for years; we recognise him 

One of his two past companions 

is John Patitucci, who is one of the 

numbered fusion musicians of the 

world and is known for his command 

over both electric and acoustic bass. The 

other one is the multi-skilled drummer 

Brian Blade, whose playground ranges 

from pop to jazz, folk to fusion. All 

three are astonishing characters, full of surprises... 

The common trait in the trio is that they all went 

through the teachings of a profound mentor such 

as Wayne Shorter. Shorter actually is the person 

behind the project.

Nonetheless, the issue is not limited to this. 

The trio distills all the education they received 

from their mentors (Dizzy Gillespie was one of 

Perez’s mentors as well) through the lens of the 

contemporary world. Thus, it would not be a lie to 

say that they express the tradition and the future 

simultaneously. Trailblazing rhythms, a dynamic 

tempo, perfect accordance, infinite harmony and 

a dazzling adventurous spirit are characteristics 

to be emphasized. While it can be significant for 

some and pointless for others, we should note that 

the trio you’ll be listening this evening owns two 

Grammy’s. 

You would not find any other occasion to pop 

sunflower seeds and reminiscence about your tea 

garden memories polished with jazz music. 

tr  Caz İçin Tuhaf Bir Yer gecesine sakın ola geç 
kalmayın, zira Children Of The Light Trio’dan önce 
sahneye çıkacak olan isim yıllar sonra bulunduğu yeri 
de aşar ve zirveye bayrak dikerse dizlerinizi 
dövebilirsiniz.

Derrick Hodge aslında zirveye bayrak dikenlerin 
yıllardır yanında, biz onu Terence Blanchard ve Robert 
Glasper’ın sağ kolu olarak tanıyoruz. Ayrıca 
sayısız R&B, soul, hip hop, klasik müzik ve 
caz ustasıyla ortaklığı var.

Amerikalı basçı komplike müzisyen; 
ilk albümü Live Today ise maceracı bir 
ruhun, disiplinli bir kafanın ürünü. Yeteneği 
bas çalmakla sınırlı değil. O bir yapımcı, 
süpervizör ve proje lideri.

füzyona pek çok telde oynayan, çok yönlü davulcu 
Brian Blade. Üçü de şaşırtıcı karakterler, sürprizlerle 
dolu… Üç müzisyenin ortak özelliği, Wayne Shorter 
gibi engin bir hocanın tedrisatından geçmiş 
olmaları. Zaten bu projeyi kuran kişi de Shorter’ın 
kendisi.

Ancak mesele bununla sınırlı değil, (Perez’in 
akıl hocalarından biri de Dizzy Gillespie idi) bu üçlü 
hocalarından aldığı tüm eğitimi, çağdaş dünyanın 
imbiğinden geçirerek çalıyor; yani bu anlamda 
geleneği ve geleceği bir arada ifade ettiklerini 
söylemek yalan olmaz. Ezber bozan ritimler, 
dinamik tempo, kusursuz uyum, sınırsız armoni 
ve büyüleyici bir keşif ruhu altı çizilmesi gereken 
özelliklerinden. Kimileri için mühimdir, kimileri 
için hiçbir anlamı yoktur, ama biz not düşmeyi 
unutmayalım; bu akşam dinleyeceğimiz üçlü iki 
Grammy ödüllü.

Çekirdek çıtlatarak yeniden yaşayacağınız çay 
bahçesi anılarını, caz müziği ile süslemek için 
bundan başka fırsat bulamazsınız. 

Derrick Hodge aslında zirveye bayrak dikenlerin yıllardır 
yanında, biz onu Terence Blanchard ve Robert Glasper’ın 
sağ kolu olarak tanıyoruz. 
Derrick Hodge actually has been around those who have 
a flag on top for years; we recognise him as the right-
hand man of Terence Blanchard and Robert Glasper.

children of light Trio’nun en dikkate değer tarafı barındırdığı 
müzisyenlerin her birinin teker teker kendi çalgısında bir dev 
olması. 
The noteworthy point about the children of light Trio is that 
each single member is a prodigy when it comes to playing their 
instrument.

Dünyaca ünlü R&B, soul,  
hip hop, klasik müzik ve caz 
sanatçılarının albümlerine 
müzisyen ve besteci olarak  

katkıda bulunan Derrick Hodge, 
Grammy ödüllü liste başı 

albümlerin prodüksiyonuna da 
imza attı.

Contributing to the albums 

of world-renowned R&B, soul, 

hip hop, classical music and 

jazz artists as a musician and 

composer, Derrick Hodge has also 

produced many Grammy-winning 

best-seller albums.



cécile Mclorin
salvant / 
Darcy James 
argue’s secret 
society

cécile Mclorin 
salvant

vokal vocals

cecıle mclorın 
salvant
piyano pıano

aaron dıehl
bas bass

paul sıkıvıe
davul drums

jamıson ross

11 Temmuz July

Cuma
Friday

21.15
S.Ü. Sakıp
Sabancı Müzesi
S.Ü. Sakıp
Sabancı Museum

Biletler Tickets 
80, 60 tl  
45 tl (öğr stu)

sponsor

22

cécile Mclorin Salvant /  
Darcy James argue’s  
Secret Society

en  You will sense carefree individualism 

and anxiety-free clarity in the interpretations 

of Cecile McLorint Salvant, one of the 

‘coolest’ voices among the living jazz 

vocalists. It looks like the editors of 

Downbeat, the most prominent magazine of 

the jazz world, which celebrates its 80th year 

this year, were thinking along the same lines 

when they listed Salvant as the 23rd in their 

dossier “The 80 Coolest Things in Jazz 

Today.” 

It can be said that Cecile McLorint 

Salvant just recently entered our lives. Born 

into the multilingual world of a Haitian 

father and a French mother, she transformed 

the situation into her advantage. When 

she won one of jazz’s most prestigious 

tr  Caz vokalin yaşayan en ‘cool’ seslerinden 
Cecile McLorint Salvant’ın yorumunun 
tadında tasasız bireysellik, kaygılarından 
arınmış bir berraklık hissedersiniz. Caz 
dünyasının en önemli dergisi, bu yıl 80.  
yaşını kutlayan Downbeat editörleri de  
böyle düşünmüş olacak ki, 80. yıl sayısında 
düzenledikleri “The 80 Coolest Things in  
Jazz Today” isimli özel dosyadaki listenin  
23. sırasında yer verdikleri isim Salvant olmuş.

Cecile McLorint Salvant hayatımıza yeni 
girdi sayılır. Haitili baba ile Fransız annenin 
çocuğu olarak çok dilli bir dünyada doğan ve 
bu durumu kendisi için avantaja çevirmeyi 
başaran Salvant 2010’da dünyanın en 
prestijli caz ödüllerinden Thelonious Monk 
Competition’ı kazanınca ilk hayranlarından 

tasasız bireysellik, kaygılarından arınmış berraklık
Carefree individualism, anxiety-free clarity

FeRİDUn eRTaşKan

21. İstanbul caz festİvalİ

biri Wynton Marsalis olmuştu. Onun gibi 
genç ve sınırlı deneyime sahip birisi için 
inanılmaz bir tekniğe, doğuştan eşsiz yeteneğe, 
kristal berraklığında sese ve şehvetli söz 
yazma becerilerine sahipti. Bu hasletleri arka 
arkaya sıraladığımızda kolay şeyler olduğunu 
düşünmeyin, saydıklarımızın tekine dahi sınırlı 
kapasiteyle sahip olana pek çok ülkede yıldız 
diyorlar, kaldı ki Cecile McLorint Salvant tüm bu 
özelliklere doğal olarak sahip.

Sanatçı hakkında şu anekdotu da nakletmek lazım; 
Yukarda sözünü ettiğimiz yarışmaya katılmak için New York 
Kennedy Center’a geldiğinde katılımcılar arasında hem en 

az tanınanı, hem de hakkında en az 
şey bilinen ismiydi. Bu da Salvant 
hakkında dedikodu gazetesinin 
çalışmasına neden oldu. Üstelik, 
birinciliği uzak ara kazanacağı 
anlaşılınca dedikoduların ne kadar 
çoğaldığını tahmin edersiniz. Bu 
dedikoduların sonlanmasında 
Wynton Marsalis’in bir anlamda 
hamiliği önemli olmakla birlikte Ben 
Ratliff’in New York Times’da genç 
caz şarkıcısının Big Three olarak 
isimlendirilen “Billie Holiday, Sarah 
Vaughan ve Ella Fitzgerald’ın arasına 
girebilecek kadar iyi, 23 yaşında bir 
virtüöz” diye yazması da önemli etki 
yarattı. Müzisyen arkadaşı piyanist 
Aaron Diehl ise “kendi kuşağında 
şimdiye kadar onunki gibi bir ses 

duymadım” diyerek bizi karşı karşıya olduğumuz yeteneği 
daha hızlı fark etmemiz konusunda uyarmıştı.

2013’de ilk albümü WomanChild’ı yayınlayan Salvant’ın 
(2010’da Fransa’da yayınladığı ve fazla ses getirmeyen 
albümü hariç) henüz bildiğimiz başka bir albümü (üstelik 
ilk albümüyle bir de Grammy adayı oldu) yok. Tek bir 
albümle bu kadar etki yaratan birinin kariyerinin kalanında 
neler yapabileceğini herkes az çok tahmin edecektir. Bu 
kariyeri tahmin etmekle yetinmeyip 11 Temmuz akşamı 
Sabancı Müzesi’nde olmayı ihmal etmeyin. 

awards, the Thelonious Monk Competition in 2010, 

Wynton Marsalis declared himself to be a fan. She had 

an incredible technique for somebody as young and 

inexperienced as her, an inborn talent, a crystal clear 

voice and skills to write passionate lyrics. Do not think 

that such a list of traits is easy to achieve. In many 

countries, when somebody has a single one of such traits, 

even in a limited amount, it is enough to call her a star. 

On the other hand, Cecile McLorint Salvant has them all, 

by nature. 

An anecdote about the artist should be recounted: 

When she arrived at the New York Kennedy Center to 

enter the aforementioned contest, she was the least 

known among the contestants and very little was 

known about her. This was enough to pave the path for 

gossip. You can only imagine the intensity it reached 

when it became obvious that she was winning well 

ahead. Wynton Marsalis’s guardianship played a role 

in ending this, but pivotal was Ben Ratliff’s words in 

the New York Times that she is a “23-year-old virtuoso, 

who is good enough to join the ranks of Billie Holiday, 

Sarah Vaughan and Ella Fitzgerald,” the Big Three. Her 

musician friend the pianist Aaron Diehl had also warned 

us to notice the talent we were against: “I never heard a 

voice like hers in her generation.”

Releasing her debut album Grammy-nominated 

WomanChild in 2013, Salvant does not yet have another 

we know of (except the album she released in France 

in 2010, which did not have much of an echo). Having 

so much influence with a single album, anyone can 

imagine what she can accomplish with the rest of her 

career. Do not be satisfied with just imagining and be at 

the Sabancı Museum on the evening of July 11th. 
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Salvant 2010’da dünyanın en prestijli caz 
ödüllerinden Thelonious Monk competition’ı 
kazanınca ilk hayranlarından biri Wynton 
Marsalis olmuştu. 
When she won one of jazz’s most prestigious 
awards, the Thelonious Monk competition in 
2010, Wynton Marsalis declared himself to be 
a fan.

Cécile McLorin Salvant 
zarafet, sıcaklık ve 

ustalığı harmanlayan 
bir sese sahip ve 

Grammy adayı olan 
WomanChild albümüyle 
caz dünyasının dikkatini 

çekti.

Cécile McLorin Salvant’s 

voice combines grace, 

warmth and virtuosity 

and she has become 

the highlight of jazz 

community with her 

Grammy-nominee 

album WomanChild.



geleneğin üzerine inşa edilmiş dinamizm
Dynamism built upon the tradition

FeRİDUn eRTaşKan

en  If you rewind back a 6-7 years in the New York 

based jazz world, a certain one among the most 

speculative musical debates, news and almost 

sensational commentary may attract your attention a 

bit more. A young composer, pianist and furthermore 

a musician with new ideas about jazz in her early 30s, 

Darcy James Argue, was immersed in eulogy about 

making the music of the new century; definitions 

such as post and pre-Argue were even used. On the 

other hand, some were much more distanced to the 

music and the artist himself. 

When Darcy James Argue performed with his 

18-piece Big Band in May 2005, he had immediately 

joined the ranks that create the biggest buzz in the 

city. At this very point, it is beneficial to emphasize the 

young artist’s idealism. The young Canadian composer 

had always focused on a special-format Big Band since 

the beginning. He even called the band a ‘Steampunk 

Big Band’ (Steampunk is a literary term relating to 

fantasies created 

about the modern 

technologies that 

existed in the 

steam age. The 

word is that Argue 

used the term to 

underscore the 

fact that it is the 

old-fashioned Big 

Bands which are 

to improve the 

modern bands.) 

It was not easy 

for such a young 

musician to form such a crowded musical band. He 

gave an extraordinary effort. From crowdsourcing in 

social media to seeking personal contributions, he 

tried every way possible to form the Big Band. He 

named it the Secret Society. He incorporated modern 

techniques such as reverb and loop to instruments 

such as the electric guitar or Fender Rhodes and 

released his first album Infernal Machines in 2009. 

Interesting to note is that the album name is 

inspired by a 1906 warning by John Philip Sousa, an 

American composer of the late Romantic era, against 

modern music techologies. Final word by critics is 

tr  New York merkezli caz dünyasında şöyle bir altı-
yedi yıl kadar geriye giderseniz üzerinde en çok 
spekülasyon yapılan müzikal tartışmalar, haberler, 
sansasyona varan yorumlar arasında biri daha fazla 
dikkatinizi çekebilir. O yıllarda, Darcy James Argue 
isimli otuzlu yaşlarının başındaki genç besteci, piyanist 
ve dahası cazda yeni fikirler sahibi müzisyen önemli bir 
kesim tarafından yeni yüzyılın müziğini yapmakla ilgili 

övgülere boğulur, ondan öncesi ve sonrası tarzı 
tanımlamalar havada uçuşurken bir başka kesim ise 
hem genç sanatçıya hem de müziğine karşı çok daha 
temkinliydi.

Darcy James Argue, 2005 Mayıs ayında 18 kişilik 
Big Band’i ile ilk konserini verdiği andan itibaren 
şehrin en çok konuşulan isimleri arasına girmişti bile. 
Tam bu noktada, genç sanatçının idealizmine özel 
vurgu yapmakta fayda var. Kanadalı genç besteci ta 
en başından beri özel bir Big Band formatı üzerinde 
duruyordu. Hatta grubu ‘Steampunk Big Band’ olarak 
adlandırıyordu (Steampunk, buhar gücü ile çalışılan 
çağda varolan modern teknoloji hakkında üretilen 
fantezilere ilişkin edebi bir ifadedir. İddia o ki, Argue 
bu terimi eski moda Big Band topluluklarının modern 
grupları geliştirmesini vurgulamak için kullanmıştı). Bu 
kadar genç bir müzisyen için böyle kalabalık bir müzik 
grubunu kurmak hiç kolay olmadı. İnanılmaz çaba sarf 
etti. Sosyal medyada dayanışma hesapları açmaktan 
tutun, kişisel desteklere kadar her yol denenerek Big 
Band oluşturuldu. Adını da Secret Society koydu. Gruba 
elektrik gitar, Fender Rhodes gibi enstrümanların 
yanında reverb ve loop gibi modern teknikleri de işin 
içine dahil etti ve 2009 yılında sanatçı Infernal Machines 
isimli ilk albümünü yayımladı. 

İlginçtir, albümün ismi klasik müzikte geç Romantik 
dönemin Amerikalı bestecisi John Philip Sousa’nın 
ta 1906’da modern müzik teknolojilerine karşı yaptığı 
uyarıdan alınan ilhamdır. Nihayetinde, eleştirmenlere 

Darcy James argue’nun yarattığı tartışmalar hala sürse 
de sanatçı şimdiden caz tarihine geçen kişisel katkısını 
çoktan üretmiş oldu. 
as the debates around Darcy James argue continue on, 
the artist has long created his personal contribution 
which already made it to jazz history.
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göre Infernal Machines belirgin gerilimler olmaksızın 
gelenek ile yenilik arasında mükemmele yakın yaratıcı bir 
sentezi yakalamayı başarır. Argue, aslında işini iyi çalışmış 
ve tüm ‘old school’ Big Band tekniklerini Bob Brookmeyer 
gibi bir büyük ustanın hamiliğinde öğrenmişti. Yaratıcı 
düzenlemeler, virtüöz solistlikler, Ellington’lar, Mingus’lar, 
daha yeni isimler… Hepsini çalışmıştı. İşte, zaten bu 
yüzden pek çok cazsever Darcy James Argue’yu dinamik 
ve çağdaş bir müzik üretirken geçmişin güçlü gelenekleri 
üzerine müziğini inşa etmesini anlamlı buldular. Hatta, bir 
eleştirmen albümde dinlediği müzik için “Stan Kenton’ın 
modern elektronik efektler kullanan hali” diyerek 
yorumladı.

Darcy James Argue’nun yarattığı tartışmalar hala sürse 
de sanatçı şimdiden caz tarihine geçen kişisel katkısını 
çoktan üretmiş oldu. Biz, 11 Temmuz akşamı sahnede 
genç bir ismi değil, yüzyılı bulan büyük bir Big Band 
geleneğinde kendine yeni açıklamalar arayan genç bir 
yaratıcının ihtirasını ve ideallerini dinleyeceğiz. 

that Infernal Machines succeeds to catch an almost perfect 

creative synthesis between tradition and novelty without 

any explicit tensions. Argue had actually studied well and 

learned all about the ‘old school’ Big Band techniques 

under the mentorship of a great master, Bob Brookmeyer. 

Creative arrangements, virtuoso solos, Ellington’s, 

Mingus’s and relatively newer names... He had studied 

them all. That’s probably why many jazz enthusiasts found 

meaning in Darcy James Argue building his dynamic and 

contemporary music on the past’s solid traditions. In fact, 

a critic’s comment for the album’s music was “a modern 

electronic effects added version of Stan Kenton.”

As the debates around Darcy James Argue continue 

on, the artist has long created his personal contribution 

which already made it to jazz history. On July 11th, who 

we will be lending an ear to on stage, will not be a novice 

musician, but the ambitions and ideals of a young 

creator who is looking for his own definitions within the 

century-old grand Big Band tradition. 

Darcy James argue’s secret society
besteci-şef composer-conductor 

darcy james argue

üflemeliler wınds

erıca von kleıst
sharel cassıty
sam sadıgursky
john ellıs
carl maraghı

trompetler trumpets

seneca black
tom goehrıng
matt holman
nadje noordhuıs
jason palmer

trombonlar trombones

mıke fahıe
ryan keberle
jacob garchık
jennıfer wharton

ritim rhythm

sebastıan noelle (gitar guıtar)

adam bırnbaum (piyano pıano)

matt clohesy (bas bass)

jon wıkan (davul drums)

“Big band” geleneğini  
21. yüzyıla uyarlayan Darcy 

James Argue, 18 kişilik 
topluluğuyla Brooklyn 
müzik ruhunu sahneye 

taşıyor.

Darcy James Argue, who 

“reinvented the jazz big 

band for the 21st century,” 

carries the Brooklyn 

spirit to the stage with his 

18-piece big band.
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angelıque KıDJO

angelique Kidjo
vokal vocals

angelıque kıdjo
piyano pıano

thıerry vaton
gitar guıtar

amen vıana
bas bass

rody cereyon
davul drums

gregory louıs
vurmalı çalgılar
percussıons

thıerry boucou

14 Temmuz July

Pazartesi
Monday

22.00
Feriye Lokantası,
Ortaköy
Feriye 
Restaurant,
Ortaköy

Biletler Tickets 
80 tl  
50 tl (öğr stu)

sponsor
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angelique Kidjo

en  BBC includes her in its list of the African 

continent’s 50 most iconic figures. Time magazine 

defines her to be the “Africa’s premier diva”. The 

Guardian regards her as one of the most inspiring 

women in the world. The Daily Telegraph calls her the 

“undisputed queen of 

African music.” Vanity 

Fair talks about the 

dazzling beauty of her as 

a person as well as her 

music. Eulogies about 

Angelique Kidjo who has 

reached such a high status 

in all continents (surely, 

including Africa) are 

incessant. The marvelous 

lady who blends the 

traditional melodies of her 

people with soul, funk, samba, reggae, jazz and blues 

just like an alchemist is coming to Istanbul again. 

Three years ago, she was on the festival stage with 

Dianne Reeves and Lizz Wright. But this time, she will 

be solo, within the scope of the world tour of her latest 

album, which hit the top spot in world music charts.

Her efforts around specifically the impoverished 

African women, her sincere sensitivity 

that is far from cheap PR tricks, and her 

indomitable spirit are hard to disregard. In 

addition to her incredibly strong and clean 

voice creating wonders on stage, Kidjo 

is able to incorporate the whole African 

continent in each of her songs. Let alone 

her own songs “Agolo”, “Wombo Lombo”, 

or “Djin Djin”, her interpretations of George 

Gershwin’s “Summertime”, Jimi Hendrix’ “Voodoo 

Child” or The Rolling Stones’ “Gimme Shelter” 

manage to do this as well. If you are listening to Kidjo, 

and if you are witnessing how she is getting bigger 

and bigger on stage, you have to accompany the songs, 

applaud, and get up and dance when it’s time, just 

like anybody for whom living is resisting. There’s is 

no other way. 

tr  BBC, onu Afrika kıtasının en ikonik 50 figürü 
arasında sayıyor. Time, “Afrika’nın en önemli divası” 
diye tanımlıyor. The Guardian dünya üzerindeki en 
ilham verici kadınlardan biri olarak görüyor. Daily 
Telegraph, “Afrika müziğinin tartışmasız kraliçesi” 
olarak niteliyor. Vanity Fair, onun ve müziğinin 
büyüleyici güzelliğinden dem vuruyor. Bütün kara 
parçalarında (Afrika elbette dâhil) böylesine bir 
mertebeye ulaşan Angelique Kidjo’nun hakkında 
düzülen methiyeler saymakla bitmez. Halkının 
geleneksel ezgilerini, soul, funk, samba, reggea, caz ve 
blues türleriyle bir simyacı gibi harmanlayan bu 
harikulade kadın yeniden İstanbul’a geliyor. Üç yıl önce 
Dianne Reeves ve Lizz Wright ile birlikte yine festival 
sahnesindeydi. Ancak bu kez dünya müziği listelerine 
bir numaradan giriş yapan son albümünün dünya 
turnesi kapsamında, tek başına geliyor.

Angelique Kidjo’nun bilhassa Afrikalı yoksul kadınlar 
için harcadığı mesaiyi, basit halkla ilişkiler numaralarına 
pek gönül indirmeyen sahici hassasiyetini ve bitmek 
bilmeyen enerjisini de yabana atmak mümkün değil. 
Olağanüstü güçlü ve tertemiz sesinin, sahnede harikalar 
yaratmasının ötesinde, Kidjo söylediği her şarkıda 
koca bir kıtayı müziğine sığdırmayı başarıyor. Bunun 
için -kendi yazdığı “Agolo”, “Wombo Lombo”, “Djin 

Djin” gibi şarkıları bir kenara bırakalım- “Summertime” 
(George Gershwin), “Voodoo Child” (Jimi Hendrix) 
veya “Gimme Shelter” (The Rolling Stones) yorumlarını 
dinlemek bile yeterli. Kidjo’yu dinliyorsanız, hele 
sahnede nasıl yavaş yavaş büyüdüğünü görüyorsanız, 
yaşamayı direnmek bilen herkes gibi şarkılara eşlik 
etmek, alkış tutmak, uygun zaman geldiğinde ayağa 
kalkmak ve dans etmek zorundasınız. Başka yolu yok. 

Koca bir kıtayı müziğe sığdırmak
Fitting the whole continent into music

cüneYT TaBanoĞlU

olağanüstü güçlü ve tertemiz sesinin, sahnede harikalar 
yaratmasının ötesinde, Kidjo söylediği her şarkıda koca bir 
kıtayı müziğine sığdırmayı başarıyor. 
In addition to her incredibly strong and clean voice creating 
wonders on stage, Kidjo is able to incorporate the whole 
african continent in each of her songs.

Kidjo, 2008 tarihli Djin 
Djin albümüyle En İyi 
Güncel Dünya Müziği 

Albümü dalında Grammy 
kazandı. 

Angelique Kidjo won 

the Best Contemporary 

World Music Album 

Grammy with her 2008 

album Djin Djin.



Mehliana Feat. Brad Mehldau  
& Mark Guiliana

en  The “busiest” night of the Istanbul 

Jazz Festival, which is enough of an 

excitement with its programme will 

most likely be the July 8th. Among the 

remarkable names the Haliç Congress 

Center will be hosting that night are 

Brad Mehldau and Mark Guiliana.

What would offering two genuine jazz 

concerts at the same venue on the same 

night drive a person to do? To be there of 

course! Some will without a doubt prefer the 

Chick Corea and Stanley Clarke duo. But 

for us, the star of July 8th will be the slightly 

older one of the “Mehliana” duo, namely 

the incredible Brad Mehldau. The second 

reason behind the anticipation is, Mehldau 

and Guiliana blending jazz and electronic 

tr  Programıyla heyecan uyandıran  
İstanbul Caz Festivali’nin en “yoğun” akşamı 
8 Temmuz olacak bizce. O akşam, Haliç 
Kongre Merkezi’nin hatırlı konuklarından  
ikisi Brad Mehldau ile Mark Guiliana.

Aynı akşamda, aynı mekânda iki hakiki 
caz konseri vaat edilmesi insanı neye 
sürükler? O mekânda bulunmaya elbette. 
Kimileri Chick Corea-Stanley Clarke ikilisini 
tercih edecektir elbette. Ama bizim için  
8 Temmuz’un yıldızı, “Mehliana” ikilisinden 
biraz daha yaşlı olanı, yani olağanüstü Brad 
Mehldau. Heyecan unsurunun ikinci nedeni 
de, “Mehliana” projesinde Mehldau ile Mark 
Guiliana’nın caz ve elektronik müziği nefis 
biçimde harmanlamaları. Oysa Mehldau’nun 
şöhreti ve mesleği büyük ölçüde onun akustik 

Heyecan verici bir akşam!
An exciting evening!

Sevİn oKYaY

Mehliana
feat. brad
Mehldau &
Mark guiliana

piyano pıano

brad mehldau
bas bass

mark guılına

8 Temmuz July

Salı
Tuesday

19.00
Haliç 
Kongre Merkezi
Haliç 
Congress Centre

Biletler Tickets 
60, 50, 45, 40 tl  
35 tl (öğr stu)
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bir piyanist olarak eşsiz yeteneği üzerine 
kuruludur. Özellikle de neredeyse yirmi yılda 
tek bir personel değişimi yaşamış üçlüsüyle.

İki sanatçı, Şubat’ta çıkan albümleri Taming the 
Dragon’ın dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. 
Başımız üstüne, biz Mehldau’yu şehrimizde (daha 
çok İstanbul Caz Festivali nedeniyle) konuk etmeye 
alışkınız. Hatta bir seferinde aşırı seyirci ilgisi nedeniyle 
Cemal Reşit Rey’deki trio konserinden hemen sonra bir 
de solo konser vermek durumunda kalmıştı.

Piyanist Brad Mehldau ile davulcu Mark 
Guiliana geçen yıl synthesizer kökenli bir ikili olarak 
turnelere başlamış, kendilerine de “Mehliana” adını 
vermişlerdi. Piyanistten on yaş küçük olan Guiliana, 
adını ilk olarak, iyi tanıdığımız basçı Avishai Cohen 
ile duyurdu. Enstrümanına farklı yaklaşımı onun 
Meshell Ndegeocello ile Wayne Krantz’dan tutun 
da Jason Lindner ve Dhafer Youssef’a kadar pek 
çok müzisyenle birlikte çalışmasını sağladı. Caz 
geleneğine hakim, hip hop, drum ‘n’ bass ve progresif 
rock’a da. Bunları olduğu gibi Mahliana’ya taşımış, 
hayrettir ama Mehldau da öyle. Sonuç: en çok 
doğaçlama, biraz dub, biraz drum ‘n’ bass, elektro ve 
funk esintisi ile ‘elektrik’ bir ikili.

Sanırım o akşam Haliç 
Kongre Merkezi’nde olanlar, 
albümü ilk dinlediğimizde 
duyduğumuz hayranlığı 
duyacak. Guiliana’nın etkileyici 
katkısının da altını çizmek 
lazım. “Yes”in davulcusu 
olarak tanıdığımız, şimdi 
besteci ve yapımcı, plak 
şirketi sahibi Bill Bruford ona 
olan hayranlığını açık seçik 
belirtmiş. Peki, Mehldau’nun 
‘elektrik’liği kalıcı mı olacak? 
Pek sanmıyoruz. Kendi 
sitesine bakılacak olursa Larry 
Grenadier ve Jeff Ballard ile 
Village Vanguard’da pek güzel, 
eski usul bir konser vermiş. 

music in a splendid manner with their “Mehliana” 

project. In actuality, Mehldau’s fame and profession is 

essentially based on his unique talent as an acoustic 

pianist –especially with his trio that only underwent a 

single change in its ensemble in twenty years.

The two musical artists are visiting Istanbul within 

the world tour of their album, Taming the Dragon, 

released in February. With all due respect, we are 

accustomed to hosting Mehldau in our city, mostly 

via the Istanbul Jazz Festival. One time, even, due to 

the high volume of interest for his trio concert at the 

Cemal Reşit Rey Concert Hall, he had to subsequently 

perform yet another solo show.

Pianist Brad Mehldau and drummer Mark 

Guiliana had started touring last year initially as 

a synthesizer-based duo and named themselves 

“Mehliana.” Ten years younger than the pianist, 

Guiliana had first made a name for himself with the 

bass player Avishai Cohen, whom we are very familiar 

with. His different approach to his instrument paved 

his way to work with the likes of Meshell Ndegeocello, 

Wayne Krantz, Jason Lindner and Dhafer Youssef. He 

is well-versed in the jazz tradition, as well as hip-hop, 

drum’n’bass and progressive rock. He transferred all 

of these to Mahliana, surprisingly so has Mehldau. 

The result: Mostly improvisation, some dub, some 

drum’n’bass, an “electric” duo with an electro and 

funk breeze.

I believe those at the Haliç Congress Center that 

night will feel the adoration that we felt listening to 

the album for the first time. Guiliana’s fascinating 

contribution should also be stressed. Bill Bruford, 

whom we recognise as the drummer of Yes, a 

composer and a producer, and a record company 

owner, had candidly voiced his admiration for Guiliana. 

But will “electrified” Mehldau be permanent? We don’t 

really think so. His website says that he did a solid, old 

school performance at the Village Vanguard with Larry 

Grenadier and Jeff Ballard. 

piyanist Brad Mehldau ile davulcu Mark 
Guiliana geçen yıl synthesizer kökenli bir ikili 
olarak turnelere başlamış, kendilerine de 

“Mehliana” adını vermişlerdi. 
pianist Brad Mehldau and drummer Mark 
Guiliana had started touring last year initially as 
a synthesizer-based duo and named themselves 

“Mehliana.”

Piyanist Mehldau 
ile davulcu Guiliana 

“Mehliana” adlı 
projelerinde caz ve 
elektronik müziği 
görülmemiş bir 

biçimde harmanlıyorlar.

Pianist Mehldau  

and drummer  

Guilana are 

reinventing the 

relationship between 

jazz and electronic 

music in the project 

“Mehliana.” 

 
MeHlıana feat. bRaD MeHlDau & MaRK guılıana



Manu Katché, 
Richard bona, 
stefano Di 
battista, 
eric legnini / 
giovanni 
Mirabassi trio

Manu Katché,
Richard bona,
stefano Di 
battista,
eric legnini

davul drums

manu katché
bas bass

rıchard bona
saksofon saxophone

stefano dı 
battısta
piyano pıano

erıc legnını

giovanni
Mirabassi trio

piyano pıano

gıovannı 
mırabassı
bas bass

gıanluca renzı
davul drums

lukmıl perez

7 Temmuz July

Pazartesi
Monday

19.45
santralistanbul

Biletler Tickets 
100, 80, 70 tl  
40 tl (öğr stu)

sponsor

sponsor

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of
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Manu Katché, Richard Bona,  
Stefano Di Battista, eric legnini / 
Giovanni Mirabassi Trio

en  I had heard it from Pat Metheny. It was 

most likely Roy Haynes who told him: “All 

bands are as much as their drummers.” A 

meaning of this sort, words of significance. 

Manu Katché is among the major names of 

this year’s festival. The quartet he brings 

along is a monument of his secret 

captainhood. Coming about as a result of a 

sort of trial-error process last year, the 

quartet is not identified with a single 

member’s name as it moves with collective 

equality. They rocked the Marciac Jazz 

Festival and hit the road this summer due to 

much public interest.

Ivory Coast native Katché is known for 

his crystal clear and vigorous drumbeat with 

an obvious pronunciation. Nobody splits 

time like him. Maybe Dave Weckl. On top, 

tr  Pat Metheny’den duymuştum. Galiba Roy 
Haynes söylemiş kendisine, “Her grup 
davulcusu kadardır” diye. Bu mealde, ama 
önemli bir söz. Manu Katche bu yılki festivalin 
en önemli isimlerinden biri. Beraberinde 
getirdiği dörtlü de onun gizli kaptanlığının 
eseri. Geçen sene adeta bir deneme-yanılma 
amaacıyla ortaya çıkan dörtlü, kolektif bir 
eşitlik içinde hareket ettiği için içlerinden 
birinin ismiyle anılmıyor. Marciac Caz 
Festivali’nde ortalığı yıkıp geçmişler ve umumi 
arzu üzerine bu yaz yola koyulmuşlar.

Fildişi kökenli Katché, müzik aleminde 
berrak, dipdiri, apaçık telaffuzlu vuruş 
tarzıyla tanınıyor. Zamanı onun gibi bölen 
yok. Belki Dave Weckl. Onun ötesinde tam bir 
profesyonel, her tarza kolayca uyabilen, melez 
bir davulcu. Peter Gabriel, Sting, Garbarek vs.

funk çemberinde afrika-avrupa ittifakı
An African-European alliance in a funk circle

YavUZ BaYDaR

21. İstanbul caz festİvalİ 21 ST ISTAnBuL JAzz FESTIVAL 31

Kamerunlu Richard Bona, ‘ne bulursa çalar’ 
kategorisinden. Onu zaten eskiden beri İstanbul 
ziyaretlerinden tanıyoruz. Esasen bas gitarcı, ama gitara 
ve vurmalılara da bana mısın demez. Bu arada sesi de 
kusursuz. Onu Pat Metheny dünyaya tanıtmıştı, ardından 
Joe Zawinul’un Syndicate grubuyla ve Mike Stern’le devam 
etti. Her girdiği grubun omurgasını kurar Bona. Afrika’ya 
bağlar, funk’ın köklerini bize gösterir.

Dörtlünün sağlam başlangıç yapmasında saksofoncu 
Stefano di Battista ile piyanist Eric Legnini’nin uzun 
süre beraber çalmışlığının payı da önemli. Blue Note 
kataloğunda kendine yer edinen Di Battista, alto 
saksofonun büyük ve trajik ismi Art Pepper’ı duyarak caza 
adım atmıştı, sonra Cannonball ve Coltrane ile sesini 
büyüttü. Çekirdekten doğaçlamacı bir İtalyan.

Eric Legnini Belçikalı, ama İtalyan kökenli. 6 yaşında 
piyano çalmaya başlamış, ama hep klasik müzik kıyılarına 
yakın seyretmiş önceleri. ABD’de kısa bir eğitim sürecinin 
ardından, orkestra formatlarını terk edip ‘caz aktivisti’ 
olarak di Battista’nın dörtlüsünde başlamış ve öylece 
devam etmiş. Caz camiası onu kendi adını taşıyan 
üçlüsüyle tanıyor.

Kıpır kıpır bir müzik bekliyor bizleri. 50 ve 60  
doğumlu kuşağın köklü isimleri, bir anlamda Dreams, 
Steps, David Sanborn, Mike Stern, Marcus Miller 
çizgisinde, bol funk baharatlı, kışkırtıcı bir repertuvar 
sergileyecek. Yetkin müzisyenlerle coşmak için en iyi 
fırsatlardan biri. 

he is a complete professional, a hybrid drummer, 

who can easily adopt to any genre, be it Peter 

Gabriel, Sting, Garbarek etc.

Cameroonian Richard Bona is a multi-

instrumentalist. We already know him from 

his previous visits to Istanbul. Initially a bass 

player, he would not think twice about picking up the 

guitar nor the percussion. Meanwhile, his voice is flawless. 

Pat Metheny had introduced him to the world, and he 

continued on with Joe Zawinul’s band, Syndicate, and 

Mike Stern. Bona fleshes out the spine of each band he 

joins; connects it to Africa and showcases us the roots of 

funk.

The quartet’s solid start is also due to the fact that sax 

player Stefano di Battista and pianist Eric Legnini has been 

working together for a long time. Earning himself a spot in 

the Blue Note catalog, Di Battista had stepped into jazz by 

listening to alto sax’s great and tragic name Art Pepper. He 

enhanced his voice with Cannonball and Coltrane. He is a 

natural-born improviser Italian.

Eric Legnini is a Belgian with Italian roots. Beginning 

to play the piano at the age of 6, he spent his initial years 

closer to classical music. Following a brief education in the 

USA, he dropped the orchestra forms and started out with 

di Battista’s quartet as a “jazz activist” and continued so 

on. The jazz community recognizes him with the trio that 

carries his own name.

It is a vivacious music that awaits us. Well-established 

names of the generation born in the 50s and 60s will 

present a provocative repertoire spiced with hell lotta funk 

along the lines of Dreams, Steps, David Sanborn, Mike 

Stern and Marcus Miller. One of the best opportunities to 

get carried away with competent musicians. 

Manu KatcHé, RıcHaRD bOna, stefanO Dı battısta, 
eRıc legnını / gıOvannı MıRabassı tRıO

Fildişi kökenli Katché, müzik aleminde berrak, dipdiri, 
apaçık telaffuzlu vuruş tarzıyla tanınıyor. 
Ivory coast native Katché is known for his crystal clear  
and vigorous drumbeat with an obvious pronunciation.



giovanni Mirabassi trio

HaKan aTala

en  Giovanni Mirabassi was born in Perugia, Italy in 

1970 and has been residing in Paris since the early 

90s. Working with significant musicians like Chet 

Baker and Steve Grossman in his 

initial days, he moved to Paris to 

record his albums. Distinguishing 

himself with mostly his piano work 

both in a trio and solo, he came into 

the limelight with his 2001 album 

Avanti! in which he interpreted 

revolutionary songs with his solo 

piano. He won the “Victoires Du Jazz” 

award in 2002. With his next album 

(((Air))), he was awarded the “Best 

Jazz Album of the Year” by the Django 

Reinhardt Academy of Jazz in 2003.

His albums include Mediterranean 

and tango elements alongside jazz 

standards. In his latest album Viva V.E.R.D.I released 

on Cam Jazz, Mirabassi mostly interpreted his own 

and double bassist Gianluca Renzi’s compositions 

with a string orchestra.

Giovanni Mirabassi will be preceding Manu 

Katché on stage, with Gianluca Renzi accompanying 

him on bass and Lukmil Perez on drums. Enjoy! 

tr  1970 Perugia-İtalya doğumlu,90’lı yılların başından 
beri Paris’te yaşayan Giovanni Mirabassi, ilk 
dönemlerinde Chet Baker ve Steve Grossman gibi 
önemli müzisyenlerle çalıştıktan sonra, 
Paris’e yerleşip albümlerini burada 
kaydetmeye başladı. Daha çok trio ve 
solo piyano çalışmalarıyla öne çıkan 
piyanist, özellikle 2001 yılında devrim 
şarkılarını solo piyanoya uyarladığı 
Avanti! albümüyle bir hayli ses getirdi 
ve 2002’de “Victoires Du Jaz”z 
ödülünü kazandı. Bir sonraki albümü 
(((Air))) ile 2003’te Django Reinhardt 
Academy of Jazz tarafından “Yılın En İyi 
Caz Albümü” ödülüne layık görüldü.

Albümlerinde caz standartlarının 
yanı sıra Akdeniz müziği ve tango 
etkilerine de sıklıkla rastlanan 
Mirabassi, Cam Jazz’dan yayınladığı son albümü 
Viva V.E.R.D.I de yaylı orkestrası eşliğinde daha çok 
kendisinin ve kontrbasçı Gianluca Renzi’nin bestelerini 
yorumladı.

7 Temmuz’da Manu Katché’den önce sahne alacak 
olan Giovanni Mirabassi’ye basta Gianluca Renzi, 
davulda ise Lukmil Perez eşlik edecek. Keyifli seyirler. 
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Mirabassi’nin 
albümlerinde caz 

standartlarının yanı 
sıra Akdeniz müziği 

ve tango etkilerine de 
sıklıkla rastlanıyor.

Mirabassi’s albums 

often include 

Mediterranean and 

tango elements 

alongside jazz 

standards.

Kanada sahnesi
Canada Stage

Kellylee evans
vokal vocals

kellylee evans
piyano pıano

raphael 
debacker
gitar guıtar

erıc löhrer
bas bass

sylvaın romano
davul drums

fabrıce moreau

brandi 
Disterheft trio

bas bass

brandı 
dısterheft
piyano pıano

alex mınasıan
davul drums

steve wıllıams

baba zula
elektrik saz
electrıc saz

murat ertel
elektronik, ziller
electronıcs, cymbals

levent akman
vurmalı çalgılar
percussıons

özgür çakırlar 
bas bass

can aydemir
vokal vocals

melike şahin

12 Temmuz July

Cumartesi
Saturday

18.00
KüçükÇiftlik Park

Biletler Tickets 
50 tl  
40 tl (öğr stu)

sponsor

sponsor

Kanada Sahnesi
canada Stage

en  Imagine a vocal wonder who has been 

singing almost her entire life and has been 

doing it professionally for the last ten years. 

If you ask how, the answer is in the story of 

Canadian Kellylee Evans, whose vocals lie 

somewhere between the boundaries of jazz 

and pop. 

Born into a family burning with a 

passion for Christian gospel, Kellylee Evans 

got involved with the church choir thanks to 

the direction of her aunt, who spent not only 

her Sundays at church but her entire time 

apart from housework. Singing modestly 

until discovering the music building of the 

campus where she was majoring in law, 

Kellylee started to sing with her “heart” in 

her 20s. While her mom wanted her to 

become a lawyer, a teacher or “whatever-

tr  Bir vokal harikası düşünün ki neredeyse 
doğduğundan beri şarkı söylüyor olmasına 
rağmen, bunu sadece on yıldır profesyonel 
olarak yapıyor. Nasıl diye soracak olursanız, 
cevabı caz ve pop sınırlarında yüzen vokaliyle 
Kanadalı Kellylee Evans’ın hikâyesinde yatıyor. 

Hıristiyan gospel tutkusuyla yanıp 
kavrulan bir aileye doğan Kellylee Evans, 
sadece Pazar günlerini değil, ev işinden 
arta kalan bütün vaktini kilisede geçiren 
teyzesinin yönlendirmesiyle, henüz bir yaşını 
doldurmamışken kilise korosuyla tanışıyor. 
Hukuk okuduğu sırada kampüsün müzik 
binasını keşfedene kadar kendi halinde 
şarkı söyleyen Kellylee, 20’li yaşlarında 
artık “kalbiyle” söylemeye başlıyor. Annesi 
onun bir doktor, avukat veya öğretmen 
veya “işte-çizgi-içi-ne-olursa-olsun” olmasını 

cazdan hip hop’a eklektik bir hikâye: Kellylee evans
An eclectic story from jazz to hip-hop: Kellylee Evans

MeRve evİRGen
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ciddi ve samimi: brandi Disterheft
Serious and sincere: Brandi Disterheft

MeRve evİRGen

gelenekselden hipnotik olana yolculuk: baba zula
Journey from the traditional to the hypnotic: BaBa zuLa

MeRve evİRGen

en  Let’s lend an ear to the Canadian jazz legend 

Oscar Peterson on Brandi Disterheft: “She has the 

same lope or rhythmic pulse as my bassist, Ray 

Brown. She is what we call serious.” Disterheft had a 

chance to play together with Peterson and has also 

been around jazz masters such as Don Thompson, 

Rufus Reid and Rodney Whitaker. Hailing from 

Vancouver, she is a jazz “everything” in her early 30s. 

She has done it all in the “kitchen” as well as the 

stage. She plays the bass, is the leader of her band, 

she sings and composes. Actively involved in the 

is-within-the-circle”, Kellylee actually discovered 

something peculiar in her family house: Nina Simone 

records. Following this moment which can be defined 

as Kellylee’s awakening, is the glamorous story of a 

jazz vocalist: Prestigious awards like Thelonius Monk 

and Juno, internationally acclaimed LPs like Fight or 

Flight and Nina, performances at large-scale festivals 

like Beaches and Edmonton. 

Kellylee Evans’s rolled her most recent dices with 

her album And So We Dance and she won. She covered 

songs by production stars whose names would not even 

come close to being in the same sentence with jazz 

music, such as Kanye West, Snoop Dogg and Eminem. 

In a magazine interview, Torontonian vocalist voiced 

her preference for songs about relationships rather 

than political content. These days, she is warming up 

for July 12th, when she’ll appear on the Canada Stage. 

Her eclectic performance will range from a homage to 

Nina Simone to Eminem’s hit “My Name Is.” 

scene for the last six years, she has three LPs out. 

Disterheft’s first album Debut is a Juno award 

winner. Traveling to the roots of jazz with her 2009 

album Second Side, she has dedicated her 2012 

album Gratitude to her cousin who once drove eight 

hours to see her perform and lost his life to cancer at 

30. She prefers to perform with eclectic sets 

including genres ranging from jazz and blues to 

bebop, and her passion for music lies in her genetics, 

just like the other Canadian of the Canada Stage, 

Kellylee Evans. 

Behind her choice of instrument lies a joke that 

her father made when she was just a small girl. She 

will be the opening act with her trio of the night. 

en  What will make Canada Stage have a rooting in 

Turkey will be BaBa ZuLa, whose story began with 

Derviş Zaim’s cult film Tabutta Rövaşata. Thus,  

they took on a less risky formula than their former 

project Zen. This formula, with ingredients of Turkish 

folk music marinated with electronic elements, 

improvisations that dwell within the Turkish musical 

scale, positions the band as the opium of the masses 

still in 2014. This description does not belong to us or 

Marx, it is the essence of post-show comments of the 

BaBa ZuLa audiences. 

Affirming the “Existing abroad goes through this 

land’s music” belief with their popularity in Europe, BaBa 

ZuLa will carry the night to a hypnotic atmosphere. 

tr  Kanadalı caz efsanesi Oscar Peterson, “Disterheft 
bizim ‘ciddi’ saydığımız ne varsa o. Basçım Ray 
Brown’da da olan ritim algısına sahip” diyor Brandi 
Disterheft hakkında. Peterson ile birlikte çalma şansına 
erişmiş Disterheft, Don Thompson, Rufus Reid ve 
Rodney Whitaker gibi diğer caz ustalarının de yağında 
kavrulmuş, 30’lu yaşlarının başında, Vancouverlı bir caz 

“her şeyi”. Cazın mutfağına da sunumuna da dair 
yapmadığı iş kalmayan bu genç kadın, hem bas çalıyor, 
hem grup liderliğini üstleniyor, hem vokal yapıyor, hem 
de beste üretiyor. 6 yıldır aktif olarak yer aldığı sahneye 

isterken, Kellylee aile evinde başka bir şey keşfediyor: 
Nina Simone plakları. Kellylee’nin uyanışı olarak tabir 
edilebilecek bu değerli ânı ise göz kamaştırıcı bir caz 
vokalisti hikâyesi takip ediyor: TheloniusMonk, Juno 
gibi ceket ilikleten ödüller, Fight or Flight, Nina gibi 
uluslararası alanda alkış kazanan uzunçalarlar, Beaches 
ve Edmonton gibi büyük festival performansları. 

Kellylee Evans, son kumarını Kanye West, Snoop 
Dogg ve Eminem gibi caz müziğiyle aynı cümlede yer 
alması bile aklınızın ucundan geçmeyecek prodüksiyon 
yıldızlarının dillere pelesenk şarkılarının cover’larına 
yer verdiği And So We Dance albümüyle oynadı ve 
kazandı. Torontolu vokal, politik şarkılardansa ilişkilere 
dair şarkılara ses vermeyi daha çok sevdiğini bir 
röportajında halihazırda dile getirmişti. Şimdiyse,  
Nina Simone’a saygı duruşundan bir Eminem hit’i  

“My Name Is”e uzanacak eklektik bir performansla  
12 Temmuz’da festivalin yeni projesi Kanada Sahnesi’ni 
hareketlendirmeye hazırlanıyor. 

üç uzunçalar takdim eden Disterheft, ilk albümü Debut 
ile de bir Juno ödülünü evine götürmekten geri 
durmamış. 2009 yılında Second Side adlı ismiyle 
müsemma albümüyle cazın köklerine inen Disterheft, 
2012 tarihli son albümü Gratitude’u ise konserini 
izlemek için toplamda sekiz saat araba sürmeye 
üşenmeyen, 30 yaşında kansere yenilen kuzenine 
adamış. Caz, blues ve bebop gibi türler arası eklektik 
setlerle seyirci karşına çıkmayı tercih eden sanatçının 
müzik tutkusu, Kanada Sahnesi’nin diğer Kanadalısı 
Kellylee Evans gibi genetik kodlara dayanıyor.

Enstrüman tercihinin temelinde daha küçük bir 
kızken babasının yaptığı espri yatan Brandi Disterheft, 
üçlüsüyle birlikte, gecenin açılışını yapacak. 

tr  “Kanada Sahnesi” ile Türkiye arasında köprü 
kuracak Baba Zula’nın hikâyesi Derviş Zaim’in kült 
filmi Tabutta Rövaşata ile başlıyor. Grup, böylece 
kendilerine eski projeleri Zen’e göre daha risksiz bir 
formül yaratıyor. Bileşenleri arasında elektronik öğelerle 
marine edilmiş Türk halk müziği, Türk gamının 
sınırlarında gezen doğaçlamalar olan bu formül, grubu 

2014’te hala kitlelerin afyonu olarak konumlamayı 
başarıyor. Kitlelerin afyonu tanımı ise ne bize ne Marx’a 
ait, bizzat Baba Zula izleyicisinin konser sonrası 
yorumlarının bel kemiği.

Avrupa’daki bilinirliğiyle “Dışarıya ancak Türk 
müziğiyle açılabiliriz” algısını olumlayan grup, geceyi 
hipnotik bir atmosfere sokacak. 
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MOżDżeR DanıelssOn fRescO tRıO / tOMasz stańKO quaRtet

Moz ˙ dz ˙ er Danielsson Fresco Trio /  
Tomasz Stan ´ ko Quartet

en  The first significant modern jazz 

performances of the festival will be on July 

3rd. First group of musicians to hit the stage 

will be the multicultural and multinational 

Możdżer-Danielsson-Fresco Trio.

Polish pianist, producer, 

composer, Leszek Możdżer 

was born in Gdansk in 1971. 

He’s been in the jazz world 

since the early 1990s. He 

has released more than thirty 

albums including the projects 

he has collaborated in. Ad Astra, 

Jazz Oscars, Jazz Forum, Jazz 

Melomani awards are among the 

most notable ones he received. 

Swedish bass player Lars 

Danielsson is not a stranger 

at all. Danielsson, born in 

Gothenburg in 1958, is a prolific 

multi-instrumentalist. He studied cello, 

bass and composition at the Conservatory 

of Gothenburg. He came into the limelight 

in 1995 with his quartet of David Liebman 

on sax, Bobo Stensson on piano and Jon 

Christensen on drums. This was followed by 

the quartets he formed with Alex Acuna, John 

Abercrombie, Bill Evans, Kenny Wheeler, Rick 

Margitza and Nils Lan Doky. He collaborated 

with the pianist Leszek Możdżer on the 

tr  Festivalin modern caz adına ilk önemli 
konserleri 3 Temmuz’da gerçekleşecek. 
Sahneye önce, ayrı ülke ve kültürlerden 
müzisyenlerin oluşturduğu Możdżer-
Danielsson-Fresco Trio çıkacak.

Polonyalı piyanist, 
prodüktör ve besteci 
Leszek Możdżer,1971 
Gdansk doğumlu. 
1990’ların başından beri 
caz sahnesinde. İçlerinde 
ortak projeler de bulunan 
otuzun üzerinde albüm 
çıkardı. Aldığı ödüller 
arasında Ad Astra, Jazz 
Oscars, Jazz Forum, Jazz 
Melomani başta geliyor.

İsveçli basçı Lars 
Danielsson, hiç de 
yabancımız değil. 1958 
Gothenburg doğumlu Danielsson, çok  
yönlü ve oldukça üretken bir sanatçı. 
Gothenburg Konservatuarı’nda viyolonsel, 
bas ve kompozisyon öğrenimi gördü.  
1995 yılında, saksofoncu David Liebman, 
piyanist Bobo Stensson ve Davulcu  
Jon Christensen ile kurduğu dörtlüsüyle  
ilk kez adından söz ettirmeye başladı.  
Bunu, Alex Acuna, John Abercrombie,  
Bill Evans, Kenny Wheeler, Rick Margitza  

farklı kültürler bir arada
Different cultures all together

HülYa TUnÇaĞ

Polonya cazının avangard yansıması
The avantgarde reflection of Polish jazz

HülYa TUnÇaĞ

Możdżer
Danielsson
fresco trio /
tomasz stańko
quartet

Możdżer 
Danielsson
fresco trio

piyano pıano

leszek możdżer
bas bass

lars danıelsson
vurmalı çalgılar
percussıons

zohar fresco

tomasz stańko 
quartet

trompet trumpet

tomasz stańko
piyano pıano

marcın 
wasılewskı
bas bass

thomas morgan
davul drums

gerald cleaver

3 Temmuz July

Perşembe
Thursday

21.00
Cemal Reşit Rey
Konser Salonu
Cemal Reşit Rey
Concert Hall

Biletler Tickets 
90, 70, 60, 50 tl  
40 tl (öğr stu)

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of

Bu konser 2014 yılında, Polonya 
ile Türkiye arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 600. yıldönümü 
dolayısıyla düzenlenen kutlamaların 
kültür programı çerçevesinde 
gerçekleşmektedir.  
http://turkiye.culture.pl/tr.

The concert is organised as part 
of the 2014 cultural programme 
celebrating 600 years of diplomatic 
relations between Turkey and 
Poland.  
http://turkiye.culture.pl/en
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ve Nils Lan Doky ile oluşturduğu dörtlüler izledi. Piyanist  
Leszek Możdżer ile Pasadoble (2007), Tarantella (2009)  
ve Act Jubilee Concert (2012) projelerinde bir araya  
gelmişti.

İsrailli vurmalı çalgılar yorumcusu Zohar Fresco’ya 
gelince, 1969 doğumlu. 1991-2003 yılları arasında Bustan 
Abraham orkestrasının üyesiydi. Bu toplulukla sekiz 
albüm çıkardı. Danielsson ve Możdżer ile The Time 
(2005), Between Us And The Light (2006), Live With Lars 
Danielsson and Leszek Możdżer (2007) ve son olarak da 
Polska (2013) projelerinde yer aldı.

Bu müthiş üçlüyü dinlemek heyecan verici olacak. 

Pasadoble (2007), Tarantella (2009) and Act Jubilee Concert 

(2012) projects. 

Last but not the least, Israeli percussionist Zohar 

Fresco was born in 1969. He was a member of the 

Bustan Abraham orchestra from 1991 to 2003. He 

released eight albums with the orchestra. He worked 

with Danielsson and Możdżer on The Time (2005), 

Between Us And The Light (2006), Live With Lars 

Danielsson and Leszek Możdżer (2007) and lastly,  

Polska (2013).

The audience will have a ball watching this 

fascinating trio. 

en  The modern jazz celebration on July 3rd will continue 

with the Polish trumpet master Tomasz Stańko and his 

quartet. 72-year-old artist is the avantgarde reflection of 

Polish jazz since the 1960s. When he was just introducing 

jazz to his country in his initial years, the accompanying 

names were master pianists such as Adam Makowicz and 

Krzysztof Komeda, who lost 

his life in 1969 at the age of 

37. He is also a notable movie 

soundtrack composer. In 

particular, he had worked 

with Andrzej Wajda and 

Roman Polanski. Opening 

up to the world after the 

1980s, Stańko is known as 

the first performer to melt 

lyricism in free jazz. Some 

critics compare his trumpet 

style to Miles Davis’ “cool” 

lyricism. The 1970 debut 

album, Music For K., he 

released with the quintet he 

formed with the violonist 

Zbigniew Seifert was 

dedicated to Komeda. The successive Jazz Message From 

Poland was truly a free jazz message to Europe. Then came 

the first-class albums he completed with the Polish and 

Northern musicians. From the end of the 1990s and on, he 

participated in remarkable projects with the young talents 

he discovered. Among them are today’s jazz masters such 

as the pianist Marcin Wasilewski, bass player Slawomir 

Kurkiewicz and drummer Michal Miskiewicz. 

tr  3 Temmuz’daki modern caz şöleni, Polonyalı usta 
trompetçi Tomasz Stańko ve dörtlüsüyle devam edecek. 
72 yaşındaki sanatçı, 1960’lardan bu yana Polonya 
cazının avangard yansıması. İlk yıllarında ülkesinde 
modern cazı tanıtırken yanında usta piyanistler vardı, 
Adam Makowicz ve 1969 yılında 37 yaşında yaşamını 
yitiren Krzysztof Komeda 
gibi. Aynı zamanda önemli 
bir film müziği bestecisiydi. 
Özellikle Andrzej Wajda ve 
Roman Polanski ile 
çalışmıştı. 1980’lerden sonra 
dünyaya açılan Stańko, free 
cazda lirizmi eriten ilk 
yorumcu olarak biliniyor. 
Bazı eleştirmenler de onun 
trompet çalışını, Miles 
Davis’in “cool” lirizmiyle 
karşılaştırıyor. Kemancı 
Zbigniew Seifert ile kurduğu 
beşlisiyle 1970 yılında 
çıkardığı ilk plak, Komeda’ya 
adanmıştı ve Music For K 
adını taşıyordu. Ardından 
gelen Jazz Message From Poland, gerçek bir free jazz 
mesajıydı Avrupa’ya. Bunu Polonyalı ve kuzeyli 
müzisyenlerle yaptığı birinci sınıf albümler izledi. 
1990’ların sonundan itibaren keşfettiği genç yeteneklerle 
başarılı projelere imza attı. Özellikle bu yeteneklerden 
piyanist Marcin Wasilewski, basçı Slawomir Kurkiewicz 
ve davulcu Michal Miskiewicz günümüz cazının ustaları 
arasında.  

Możdżer Danielsson 
Fresco Trio, devingen 

müziğiyle farklı 
stilleri ve ruh hâllerini 
benzersiz bir biçimde 

birleştiriyor.

Możdżer Danielsson 

Fresco Trio 

successfully combines 

different styles 

and moods in their 

dynamic music.
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encOunteRs wıtH MasteRs

en  It was about 15 years ago. As a small 

team, we were responsible for the routine 

projects and PR work for a solid company in 

the music industry, which actually does not 

exist today. One time during a meeting, one 

of the partners told me that they were on a 

serious project that had an international 

scope and they valued it a lot. My curiosity 

intensified as he continued on. Eventually, 

he gave me all the details.

It was a special project with Rashid 

Behbudov, who is a prominent Azerbaijani 

singer basically considered to be a national 

pride. In addition to having a superior 

four-octave voice, he was also a family 

friend of post-USSR Azerbaijan’s founding 

president Heydar Aliyev. When we were 

fast approching the end of the project, the 

music company called us to let us know that 

tr  Yaklaşık 15 yıl önceydi. Küçük bir ekip 
olarak dönemin müzik sektörünün şimdi 
hayatta olmayan güçlü bir fi rması için düzenli 
proje ve tanıtım çalışmaları yapıyorduk. Bir 
gün fi rmanın ortaklarından biriyle randevum 
vardı, buluştuğumuzda bana ellerinde önemli 
bir proje olduğunu, bunun aynı zamanda 
uluslararası bir çalışma olacağını ve ne kadar 
önem verdiklerini anlattı. Anlattıkça merakım 
artıyordu. Nihayet ayrıntılara geçti...

Tanıyanlar bilir, Azerbaycan’ın ulusal 
gururu kabul edilen ünlü şarkıcısı Reşid 
Behbudov ile ilgili özel bir çalışmaydı söz 
konusu olan. Behbudov’un bir başka özelliği 
ise sahip olduğu 4 oktavlık üstün sesin 
yanında Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği sonrası 
kurucu başkanı Haydar Aliyev’in de aile dostu 
olmasıydı. Projeyi hızla bitirmemize yakın, 
müzik fi rmasından arayıp Behbudov’un kızının 

Müziğin ustaları bir arada
Masters of music all together

FeRİDUn eRTaşKan

“ustalarla 
buluşmalar”
“Encounters
with Masters”

salman
gambarov,
yıldız
İbrahimova,
önder focan,
şenova ülker,
fatih ahıskalı,
ferit Odman

piyano pıano

salman 
gambarov
vokal vocals

yıldız 
ibrahimova
gitar guıtar

önder focan
trumpet trompet

şenova ülker
ud oud

fatih ahıskalı
davul drums

ferit odman
bas bass

ruslan 
hüseynov

16 Temmuz July

Çarşamba
Wednesday

21.30
Boğaziçi
Üniversitesi
Güney Kampüsü
Boğaziçi
university
South Campus

Biletler Tickets
90, 70, 50 tl 
40 tl (öğr stu)

sponsor
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bizi ziyaret edip biten işi basılmadan önce görmek istediğini 
söylediler. Memnuniyetle ağırlarız deyip beklemeye başladık.

Ziyarete üç kişi gelmişti; Behbudov’un kızı, damadı 
ve biri daha... Gerçekten sıcak bir sohbet gelişmişti 
aramızda, özelikle damat beyle müzik üzerine uzun uzun 
sohbet etmiştik. Müzisyen değildi ama Azerbaycan Devlet 
Televizyonu ve Radyosu’nda önemli bir yetkiliydi, Azeri 
müzik çevrelerini de doğal olarak yakından tanıyordu. 
Bizim ofi ste bir yandan her daim usul usul çalan caz 
müziğinin daha girişte dikkatini çektiğini ama sormaya 
çekindiğini samimiyet ilerledikçe anlattı, kendisi de caz 
dinlemeyi çok severmiş. İşte, Salman Gambarov ismi 
ilk kez o sırada telaff uz edilmişti. Hemen bir kenara not 
aldığımı hatırlıyorum. Azeri caz müzisyenlerini tanıyıp 
tanımadığımı merak ediyordu. Vaqıf Mustafa Zadeh ve kızı 
Aziza ile Amina Figarova gibi bir kaç ismi daha severek 
dinlediğimi söyledim, “onlar tamam ama esas şimdi 
söyleyeceğim isme dikkat et” dedi; Salman Gamb arov...

O gün adını ilk duyduğumda otuzlarının ortasında olan 
Salman Gambarov geleneksel Azeri müziğini doğaçlamaya 
dayalı modal cazın içinde anlatmayı seven ve bunu 
gerçekten çok iyi yapan az sayıda ismin başında gelir. Kişisel 
fi krim, bunu yapabilmesinin nedeni de Amerikan “straight” 
cazın mükemmele yakın özellikte icracısı olmasıdır.

Salman Gambarov’un 1996 yılında başlattığı multi-
faced, bir anlamda yaratıcı laboratuvar gibi çalışan projesi 
Bakustik Caz ile -çoğunlukla- trio formatında ve ikisi sürekli 
yenilenen isimlerle gerek Mugam gibi geleneksel müzikleri, 
gerek formel cazı yenileyerek izleyicisine dinletmek 
oldu. Usta sanatçı bu çalışmasını kimi zaman Kayhan 
Kalhor ve Aynur gibi isimlerle etnik müzik olarak yaptığı 
gibi, kimi zaman da Alman saksofonist Werner Englert, 
soprano Farida Mammadova, Hintli şarkıcı Vasumathi 
Badrinathan, Amerikalı trompetçi Amir El Saff ar ile daha 
caz standartlarına dönük çalışmalar olarak da seslendirdi.

Salman Gambarov, benzer bir projeyi bu kez caz 
standartlarındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan gitarist 
Önder Focan, dört oktavlık sesi ve doğaçlamadaki 
yeteneğiyle tanınan caz vokalisti Yıldız İbrahimova, 
çalışmalarında caz ve klasik müziği ustaca bir araya 
getiren trompetçi Şenova Ülker, Rubato grubundan 
tanıdığımız telli çalgılar ustası Fatih Ahıskalı ve Türkiye caz 
sahnesinin önemli isimlerinden davulcu Ferit Odman ile 
bu yaz festival sahnesine çıkarıyor. 

Behbudov’s daughter was going to pay 

us a visit to check on the work before 

it was published. We told them that 

we would be happy to host her and 

started to wait.

We had three visitors, Behbudov’s 

daughter, son-in-law and somebody 

else. We certainly developed a 

warm conversation and specifically 

had a long talk on music with the son-in-law. He was 

not a musician but a high-up administrator in the 

Azerbaijani State Television and Radio and thus was 

familiar the Azerbaijani music community. As we got 

more comfortable with each other in time, he said that 

the jazz music, which was always on with low volume at 

our office, immediately had taken his attention when he 

arrived but he was shy to ask who it was. He also liked to 

listen to jazz. It is just then Salman Gambarov’s name 

was first uttered. I remember jotting it down. He was 

curious to know if I had heard of Azerbaijani jazz artists. 

I told him that I enjoyed listening to Vagif Mustafazadeh, 

his daughter Aziza as well as Amina Figarova and a few 

other names. He replied, “They are OK, but watch out for 

the name I will tell you now.” Salman Gambarov…

When I heard of Salman Gambarov that day, he was 

in his mid-30s. He is the leading name among the artists 

who use traditional Azerbaijani music in modal jazz 

based on improvisation and who do it well. My personal 

explanation for how he can do this is because he is an 

almost-perfect performer of American “straight” jazz.

Salman Gambarov has a multi-faced project since 

1996, which also functions as a creative lab, called 

Bakustik Jazz. What he offers his audiences is –mostly– 

within the trio format, with the two members ever-

changing, whether it be fresh versions of traditional 

music such as Mugam or formal jazz. The master 

musician, does this sometimes as ethnic music with 

artists such as Kayhan Kalhor or Aynur, and sometimes 

more in tune with jazz standarts with names such as 

German sax player Werner Englert, soprano Farida 

Mammadova, Indian singer Vasumathi Badrinathan or 

American trumpet player Amir El Saffar.

Now, Salman Gambarov is performing a similar 

project on this summer’s festival stage with the guitarist 

Önder Focan, who is known for his notable work in 

jazz standarts, the jazz vocalist Yıldız İbrahimova, who 

is recognized with her four-octave voice and talent in 

improvisation, the trumpet player Şenova Ülker, who 

merges jazz and classical music in his work, string 

instrumentalist Fatih Ahıskalı from Rubato, and 

drummer Ferit Odman, a leading name in Turkey’s jazz 

scene. 

“Ustalarla Buluşmalar”
“encounters with Masters”

SalMan GaMBaRov, YIlDIZ İBRaHİMova, ÖnDeR Focan, 

şenova ülKeR, FaTİH aHISKalI, FeRİT oDMan

Salman Gambarov geleneksel azeri müziğini doğaçlamaya dayalı 
modal cazın içinde anlatmayı seven ve bunu gerçekten çok iyi yapan 
az sayıda ismin başında gelir.
Salman Gambarov is the leading name among the artists who use 
traditional azerbaijani music in modal jazz based on improvisation 
and who do it well.
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paRKlaRDa caZ 
JaZZ In THe paRKS

tr  9 kişilik devasa topluluk Mitch&Mitch 
“yeni caz” melodilerini cazseverler için 
çalacak. Dinleyenleri 22. yüzyıla doğru bir 
yolculuğa çıkaran Mitch&Mitch, Polonya’dan 
çıkan en özgün topluluklardan bir tanesi. 
Eklektik ve eğlenceli müzikleriyle çıktıkları 
konserlerde sahneyi adeta ele geçiren 
topluluk, iddialı bir müzik gösterisiyle 
“Parklarda Caz” sahnesinde olacak. 
en  9-piece band Mitch&Mitch will be playing 

their “new jazz” tunes on “Jazz in the Parks” 

stage. Taking the listener to the 22nd century, 

Mitch&Mitch is one of the most creative acts 

that have appeared from Poland. 

MıtcH&MıtcH wıtH tHeıR ıncReDıble cOMbO*
22.30 – 23.00, habitat parkı

JOn batıste
&stay HuMan
21.45 – 22.45, sanat parkı

tr  New Orleanslı caz piyanisti Jon Batiste ve 
topluluğu Stay Human Parklarda Caz’ın bir diğer 
konuğu. Sahneye çıkmak için doğmuş gibi duran ve 
ARTINFO tarafından 2012 yılında sanat dünyasındaki 
en etkili 100 genç arasında gösterilen Batiste, son 
dönemlerdeki en heyecan verici yeteneklerden biri 
olarak kabul ediliyor. John Batiste&Stay Human 
modern caz tınılarını, etkileyici bir vokal ve karizmatik 
bir sahne performansıyla birleştiriyor ve izleyicileri de 
müzik şöleninin bir parçası hâline getiriyor. 
en  John Batiste is one of the most exciting talents on 

the scene today who plays modern jazz with stage 

charisma. Batiste was listed as one of the most 

influential young musicians in the art world today by 

ARTINFO in 2012. John Batiste&Stay Human’s stage 

performances are celebrated for their engaging and 

interactive quality. 

MıKaDO
21.00 – 21.45, habitat parkı

tr  Edebiyatın müzikle olan alışverişinden 
esinlenilerek 2011 yılında davulcu Emre  
Uyar tarafından kurulan Mikado’da, vokalde 
İlay Bal, gitarda İsmail Cem Taşkın, bas 
gitarda Ahmet Demirkol, trompette Ege 
Cengiz ve elektroniklerde Eren Dönmezyer 
alıyor. Mikado avangard yaklaşımlarla caz 
öğelerini bir diyalog içerisinde müziğine 
yansıtıyor. Sonbahar aylarında yayımlanacak 
ilk albümleri If you pull’u da benzer bir 
yaklaşımla oluşturan topluluk 2014 Nardis 
Genç Caz Yarışması’nın finalistlerinden. 
en  Taking its inspiration from the 

intersection of music and literature,  

Mikado is formed in 2011 by drummer  

Emre Uyar and features İlay Bal on vocals, 

İsmail Cem Taşkın on guitar, Ahmet 

Demirkol on bass guitar, Ege Cengiz  

on trumpet and Eren Dönmezyer on 

electronics. One of the finalists of 2014  
Nardis Young Jazz Competition, Mikado 
combines avant-garde musical styles and  
jazz elements. The band will release  
its debut album, If you pull, in autumn  
this year. 

Parklarda caz
Jazz ın the Parks

Nişantaşı
SanatParkı,
Habitat Parkı
05 Temmuz
2014
18.00 – 23.00

mıtch&mıtch 
wıth theır 
ıncredıble combo
22.30 – 23.00
Habitat Parkı

jon batıste&stay 
human
21.45 – 22.45
Sanat Parkı

mıkado
21.00 – 21.45
Habitat Parkı

baturay yarkın 
trio
20.15 – 21.00
Sanat Parkı

cazzip project
19.30 – 20.15
Habitat Parkı

nom trıo
18.45 – 19.30
Sanat Parkı

tümer uluçınar 
quartet
18.00 – 18.45
Habitat Parkı

Ücretsiz 
Free of charge

sponsor
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*  Bu konser 2014 yılında, Polonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yıldönümü dolayısıyla  
düzenlenen kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleşmektedir. http://turkiye.culture.pl/tr.

*  The concert is organised as part of the 2014 cultural programme celebrating 600 years of diplomatic  
relations between Turkey and Poland. http://turkiye.culture.pl/en
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nOM tRıO
18.45 – 19.30, sanat parkı

batuRay yaRKın tRıO
20.15 – 21.00, sanat parkı

tr  Müzik hayatına yedi yaşında piyano 
eğitimi alarak başlayan Baturay Yarkın, 
konservatuvar eğitiminin ardından 
Bahçeşehir Üniversitesi Caz Okulu’nda 
Nilüfer Verdi, Baki Duyarlar ve Şevket Akıncı 
ile çalıştı. Yarkın, İTÜ Konservatuarı Müzik 
Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans 
programına ve müzik çalışmalarına devam 
ediyor. Yarkın, Parklarda Caz sahnesinde 
davulcu Necmi Taşkıran ve bas gitarist Pelin 
Yıldırım’dan oluşan üçlüsü ile yer alacak. 
Konserde Name Yarkın kemençesi ile 
üçlünün konuğu olacak. 
en  Barkın Yarkın and his trio formed by 

drummer Necmi Taşkıran and bass guitarist 

Pelin Yıldırım will perform on the Jazz in 

the Parks stage. Name Yarkın will 

accompany the trio with her kemenche, a 

traditional Eastern Mediterranean 

instrument. 

tr  Nom Trio, be-bop, fusion, Latin caz ve 
güncel caz parçalarını doğaçlamaya dayalı bir 
yaklaşımla yeniden ele alıyor. Bir süredir farklı 
projelerde davulcu ve basçı olarak birlikte 
çalan Mert Can Bilgin ve Neyzen Özsarı 
tarafından 2013 yılında kurulan topluluk, 
Ozan Sarıboğa’nın katılmasıyla bugünkü 
hâline kavuştu. Nom Trio müziğin ritmik, 
armonik ve melodik öğelerini dengeli bir 
biçimde ortaya koyarak özgün bir yaklaşım 
geliştiriyor. 
en  Nom Trio rediscovers be-bop, fusion, 

Latin jazz and contemporary jazz songs 

using improvisation as its tool. The trio  

was formed in 2013 by drummer Mert Can  

Bilgin and bassist Neyzen Özsarı who have 

been collaborating in several projects for  

a while, and pianist Ozan Sarıboğa. Nom’s 

style has been built on the well-balanced 

rhythmic, harmonic and melodic  

elements. 

cazzİP PROJect
19.30 – 20.15, habitat parkı tüMeR uluçınaR quaRtet

18.00 – 18.45, habitat parkı

tr  2012 yılında Modern Müzik Akademisi’nde bir araya gelen 
Ozan Göğüş, Erhan Ertetik ve Ertuğrul Biber’e sonrasında Aslı 
Özer’in katılmasıyla bugünkü hâline gelen Cazzip Project,  
caz standartlarına ek olarak kendi bestelerinden oluşan farklı 
ritmik ve melodik yapıları dinleyicilere sunuyor. Grup, 2014 
Nardis Genç Caz Yarışması’nda finalist seçilerek festivalde sahne 
almaya hak kazandı. 

en  The finalists of the 2014 Nardis Young Jazz 

Competition, Cazzip Project will perform as part of 

the 21th Istanbul Jazz Festival. Presenting their own 

rhythmic and melodic compositions as well as jazz 

standards, Jazzip consists of Ozan Göğüş, Erhan 

Ertetik, Ertuğrul Biber and Aslı Özer who all met in 

Modern Music Academy in 2012. 

tr  Küçük yaşlarda farklı enstrümanları çalmaya 
başlayan Tümer Uluçınar, 15 yaşında klasik gitar 
çalmaya başladı ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin  
Klasik Gitar Bölümü’nü kazandı. Burada Ricardo 
Moyano ile klasik gitar, caz gitar ve caz armonisi 
çalışan, sonrasında caz gitar bölümünde eğitimine 
devam eden Uluçınar, Kamil Erdem ile “ensemble” 
çalışmalarını sürdürüyor. Uluçınar aynı zamanda Baki 
Duyarlar’ın kurduğu İstanbul Gençlik Caz 
Orkestrası’nın bir üyesi. Dörtlüde bas gitarda Ekin 
Bilgin, trombonda Burak Dursun ve davulda Berkan 
Tilavel yer alıyor. 
en  Tümer Uluçınar started to play classical guitar  

at the age of 15. At Yıldız Technical University, he 

studied classical and jazz guitar as well as jazz 

harmony with Ricardo Moyano. At the university,  

he continues to pursue his work on “ensemble”  

with Kamil Erdem and he is also a member of 

Istanbul Youth Orchestra formed by Baki Duyarlar. 

The quartet features Ekin Bilgin on bass guitar,  

Burak Dursun on trombone and Berkan Tilavel on 

drums. 



stRyJO feat. faKİH KaDeMOĞlu*
03.07.2014, pe th 21.30

21 ST ISTAnBuL JAzz FESTIVAL

tHOMas enHcO tRıO 
feat. cenK eRDOĞan
02.07.2014, ça we 21.30

tr Caz, klasik müzik, pop ve dünya müziğini yüksek bir enerji ile 
akıllıca harmanlayan, solo ve topluluk lideri olarak kaydettiği albümlerle 
Fransa’dan Rusya’ya uzanan bir coğrafyada geniş bir dinleyici kitlesine 
hitap eden Thomas Enhco perdeli-perdesiz gitar, e-bow, yaylı tambur 
gibi enstrümanları müziğinde ustaca kullanan, tiyatro oyunları ve 
filmler için yaptığı besteler dahil olmak üzere ürettikleriyle son 
dönemin en ilgi çekici bestecilerinden biri olan Cenk Erdoğan’la bir 
araya geliyor. 
tr  Thomas Enco, who combines jazz, classical music, pop and world 

music in an energetic mix and has gained a large following with his 

albums, will perform with Cenk Erdoğan, a rising composer. Erdoğan 

has received critical acclaim with his album releases, as well as his 

compositions for films and theatre plays. He has a virtuosity in several 

instruments such as fretted and fretless guitar, e-bow and bowed 

tambur. 

21. İstanbul caz festİvalİ

avrupa
caz Kulubü
European
Jazz Club

SALON İKSV

thomas enhco 
trıo feat. cenk 
erdoğan
02.07.2014
Ça We 21.30

stryjo feat. fakih 
kademoğlu
03.07.2014
Pe Th 21.30

timuçin şahin 
quartet feat. 
escreet, raıney, 
brewer
09.07.2014
Ça We 21.30

şirin soysal feat. 
frode haltlı
10.07.2014
Pe Th 21.30

elvan aracı 
quartet feat. 
dilek sert 
erdoğan,  
per-ola gadd
11.07.2014
Cu Fr 22.30

rusconı 
feat. erdem 
helvacıoğlu
14.07.2014
Pt Mo 21.30

Biletler Tickets 
40, 30, 25 tl  
20 tl (öğr stu)

sponsor
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avRUpa caZ KUlüBü
eURopean JaZZ clUB

en  European Jazz Club concert series 

continues at Salon İKSV to bring together jazz 

masters from Turkey and Europe. 

tr Avrupa ve Türkiye’den caz ustalarını özgün 
üretimler etrafında buluşturan Avrupa Caz 
Kulubü konser serisi Salon İKSV’de devam 
ediyor. 

tr Farklı türlerden beslenen modern Avrupa cazı olarak tabir edilebilecek 
müziklerinde doğaçlamaya öncelik veren Polonyalı topluluk Stryjo, 
elektroakustik müzik bünyesinde geleneksel enstrümanları yaratıcı 
biçimde kullanışıyla dikkat çeken neyzen Fakih Kademoğlu ile aynı 
sahnede yer alacak. Stryjo doğaçlamada sık karşılaşılan doğrusal hikâye 
anlatımının ötesine geçerek her topluluk üyesinin anlatıcı rolünü 
üstlendiği bir müzik ortaya koyuyor. Fakih Kademoğlu, özgün müziğiyle 
ve bir çeşit bambu flüt olan shakuhachi’nin ve Endonezya’ya ait saron ve 
suling gibi enstrümanların Türkiye’deki ilk kayıtlarını gerçekleştiren 
müzisyen olarak dikkat çekiyor. 

tr  Breaking the scheme of a jazz trio 

while performing modern European jazz, 

Polish trio Stryjo will perform with Fakih 

Kademoğlu who incorporates traditional 

instruments into electroacoustic music.  

In their music, Stryjo go beyond the 

conventional linear storytelling that 

characterises the trio format and construct 

a joint narrative. Fakih Kademoğlu is 

known for his creative approach to 

traditional music and also the first 

musician in Turkey to record with 

shakuhachi, a Japanese bamboo flute as 

well as saron and suling, traditional 

Endonesian instruments. 
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*  Bu konser 2014 yılında, Polonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamaların kültür 
programı çerçevesinde gerçekleşmektedir. http://turkiye.culture.pl/tr.

*  The concert is organised as part of the 2014 cultural programme celebrating 600 years of diplomatic relations between Turkey and Poland. 
http://turkiye.culture.pl/en
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tİMuçİn şaHİn quaRtet 
feat. escReet, Raıney, bReweR
09.07.2014 ça we, 21.30

elvan aRacı quaRtet  
feat. DİleK seRt eRDOĞan, PeR-Ola gaDD
11.07.2014, cu fr 22.30

tr 7 telli perdesiz ve 6 telli perdeli çift saplı gitarı tek enstrüman 
gibi kullanabilen Timuçin Şahin, yaratıcılığıyla New York caz 
sahnesinde öne çıkan müzisyenlerinden, caz piyanisti ve besteci 
John Escreet’i ağırlıyor. Benzersiz gitar stili ve eserlerinin 
özgünlüğüyle kendine bir yer edinen Timuçin Şahin, son 
dönemde yayımladığı Bafa ve Inherence adlı albümleriyle 
Downbeat, AllAboutJazz ve Guitar Player gibi saygın müzik 
dergilerinde kendinden övgüyle söz ettirdi. Evan Escreet ise 
topluluk lideri olarak yayımladığı beş albümün yanı sıra, New York 
Times’ın “muhteşem bir topluluk” olarak nitelediği üçlüsüyle 
biliniyor. Konserde ikiliye bas gitarda Matt Brewer ve davulda 
Tom Rainey eşlik edecek. 
tr  Fretless guitar virtuoso and composer Timuçin Şahin, who 

has garnered critical acclaim for his albums Bafa and Inherence, 

joins his forces with pianist and composer John Escreet, one of 

the most creative pianists and composers of New York’s jazz 

scene and whose trio has been described by New York Times as 

“a superb band.” They are accompanied by Matt Brewer on 

guitar and Tom Rainey on drums. 

tr Türkiye cazının en önemli isimlerinden, Modern Jazz 
topluluğunun kurucusu, trombon virtüözü ve piyanist Elvan 
Aracı, uluslararası caz sahnesinin aranılan müzisyenlerinden 
İsveçli kontrbasçı Per-Ola Gadd ile kendi aranjmanlarını çalacak. 
Konserin ikinci bölümünde ise, geçen yıl yayımladığı Moments 
adlı albümüyle büyük başarı yakalayan, usta vokalist Dilek Sert 
Erdoğan sahnede olacak. Konserde Dilek Sert Erdoğan’a davulcu 
Ferit Odman ve gitarist Önder Focan eşlik edecek. 

tr  Trombonist and pianist Elvan Aracı, one of the 

most important musicians of Turkey’s jazz scene, will 

play his arrangements with Swedish double bass 

player Per-Ola Gadd. Jazz vocalist Dilek Sert Erdoğan, 

who was praised for her 2013 album Moments, will 

also join the duo for the second part of the concert. 

She will be accompanied by drummer Ferit Odman 

and guitarist Önder Focan. 

şİRİn sOysal feat. fRODe Haltlı
10.07.2014, pe th 21.30

tr Şarkıcı ve söz yazarı Şirin Soysal, Norveçli akordeon ustası 
Frode Haltli ile aynı sahnede. İlk albümü Bir Şeyler Var, sanatçının 
“kara kabare” olarak adlandırdığı müzik tarzıyla eleştirmenlerce 
övülen Soysal, ikinci albümü Ziyaret’te art rock ve art pop 
türlerinde bir keşfe çıkıyor. Soysal ve ekibi Washington’daki 
Ertegün Caz Serisi’ne Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olma 
özelliğini taşıyor. Enstrümanı akordiyonun müzikal sınırlarını 
genişleten Frode Haltli, saygın plak şirketi ECM etiketli albümleri 
ve klasik yapıtları da içeren geniş repertuvarı ile birçok İskandinav 
sanatçıya ilham kaynağı oldu. 

tr  Critically-acclaimed singer and songwriter Şirin 

Soysal hosts Norwegian accordion master Frode Haltli. 

Sosyal’s first album Bir Şeyler Var was received well by 

the critics. Her second album stands out with its 

influences of art rock and art pop. Sosyal and her band 

were the first musicians in Turkey to be invited to 

perform in the Ertegün Jazz Series. Exploring the 

furthest sonic regions of his instrument, Frode Haltlı 

has influenced a number of Scandinavian musicians 

with his albums and broad repertory of classical 

works. 

RuscOnı 
feat. eRDeM HelvacıOĞlu
14.07.2014, pt mo 21.30

tr 7 telli perdesiz ve 6 telli perdeli çift saplı gitarı tek enstrüman 
gibi kullanabilen Timuçin Şahin, yaratıcılığıyla New York caz 
sahnesinde öne çıkan müzisyenlerinden, caz piyanisti ve besteci 
John Escreet’i ağırlıyor. Benzersiz gitar stili ve eserlerinin 
özgünlüğüyle kendine bir yer edinen Timuçin Şahin, son 
dönemde yayımladığı Bafa ve Inherence adlı albümleriyle 
Downbeat, AllAboutJazz ve Guitar Player gibi saygın müzik 
dergilerinde kendinden övgüyle söz ettirdi. Evan Escreet ise 
topluluk lideri olarak yayımladığı beş albümün yanı sıra, New York 
Times’ın “muhteşem bir topluluk” olarak nitelediği üçlüsüyle 
biliniyor. Konserde ikiliye bas gitarda Matt Brewer ve davulda 
Tom Rainey eşlik edecek. 
tr  Fretless guitar virtuoso and composer Timuçin Şahin, who 

has garnered critical acclaim for his albums Bafa and Inherence, 

joins his forces with pianist and composer John Escreet, one of 

the most creative pianists and composers of New York’s jazz 

scene and whose trio has been described by New York Times as 

“a superb band.” They are accompanied by Matt Brewer on 

guitar and Tom Rainey on drums. 
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fOuRinthe
POcKet
(açılış Konseri)

1 Temmuz July

Salı
Tuesday

21.30
Avusturya 
Başkonsolosluğu, 
Avusturya 
Kültür Ofisi 
Bahçesi
Consulate 
General of 
Austria, Austrian 
Cultural Office
Garden

Biletler Tickets 
150 tl

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the  
kınd collaboratıon of

Ola Onabulé

13 Temmuz July

Pazar
Sunday

14.00
Kanyon 
Alışveriş Merkezi
Kanyon 
Shopping Center

Ücretsiz 
Free of charge
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FoURinthepocKeT

ola onabulé

en  You are invited to the opening  

concert of the 21th Istanbul Jazz Festival! 

FOURinthePOCKET is the collaboration of 

Elif Çağlar, Alp Ersönmez, Mert Önal,  

Çağrı Sertel and Toygun Sezen, leading 

musicians of the jazz scene in Turkey. 

FOURinthePOCKET’s catchy songs and 

energetic stage performance are hard to 

resist. 

tr  FOURinthePOCKET, İstanbul Caz 
Festivali’ne özel hazırladıkları, cazseverlerin 
eşlik etmekten kendini alamayacakları bir 
repertuvarla festivale eğlenceli bir başlangıç 
yapacak! Türkiye caz sahnesinin en dinamik 
isimlerinden Elif Çağlar, Alp Ersönmez, Mert 
Önal, Çağrı Sertel ve Toygun Sezen’den 
oluşan FOURinthePOCKET soul, hip-hop ve 
R&B şarkılarına taptaze bir soluk getiriyor. 

tr  İngiltereli müzisyen Ola Onabulé 
cazseverleri balladlardan, 60 ve 70’lerin soul 
ve blues şarkılarına uzanan bir müzikal tura 
çıkaracak. Geniş oktavlı sesiyle eski dönem 
klasik soul şarkıcılarının geleneğini sürdüren 
Onabulé, bugüne kadar yayımladığı yedi 
albümün yanı sıra grubuyla birlikte dünyanın 
dört bir köşesini dolaştı. Onabulé’nin 
benzersiz sesiyle güzelleştireceği bu harika 
Pazar dinletisini kaçırmayın! 
en  The festival presents singer and 

songwriter Ola Onabulé who has “a 

stunning voice of enormous range and 

emotional clout.” Onabulé’s music is poetic 

in tone and his lyrics are attuned to social 

issues. Onabulé will be at Kanyon with a 

repertory that ranges from heartfelt ballads 

to the soul and blues sounds of the 60s and 

70s! 

“Festivale Gençlik aşısı”
“Young Faces of The Festival”

en  Bringing together young jazz 

musicians, “Young Faces of the Festival” 

features Volkan Önal, among the winners 

of the 10th Nardis Youth Jazz Vocal 

Competition, with his solo guitar 

performance. Following Önol, Deniz Taşar 

will be on stage with her band. Taşar was 

among the winners of the last year’s Young 

Jazz Competition, as well as the winner of 

the Nardis Youth Jazz Vocal Competition 

and won “Best Interpretation” award in 

Akbank Jazz Festival’s JamZZ competition. 

Tolga Erzurumlu, who is also among the 

winners of last year’s Young Jazz 

Competition and has received “Best 

Improvisation” award in JamZZ, will be on 

stage with Tamer Temel, Turgut Alp 

Bekoğlu and Kağan Yıldız for the closing 

performance of the night. 

tr  Cazın genç yüzlerini bir araya getiren 
“Festivale Gençlik Aşısı”nda 10. Nardis Genç 
Caz Vokal Yarışması’nın kazananlarından 
Volkan Önol, gitarıyla yapacağı bir solo 
performansla gecenin açılışını yapacak. 
Önol’un sonrasında geçen yıl düzenlenen 
Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın 
birincisi olan, festivalin Genç Caz konserler 
serisine seçilen ve Akbank Caz Festivali’nin 
JamZZ yarışmasında da “En İyi Yorum” 
ödülünü kazanan Deniz Taşar, topluluğuyla 
birlikte R&B, hip-hop, soul’u cazla 
harmanladıkları bir repertuvarla sahnede 
olacak. Geçen yılın Genç Caz Vokal 
Yarışması’nın bir diğer kazanını ve yine 
JamZZ’de de “En İyi Doğaçlama” ödülü alan 
Tolga Erzurumlu, Tamer Temel, Turgut Alp 
Bekoğlu ve Kağan Yıldız’la birlikte gecenin 
kapanışını yapacak. 

“festivale 
gençlik aşısı”
“Young Faces 
Of The Festival”
volkan önol / 
Deniz taşar 
band / tolga
erzurumlu band

volkan önol
(solo)

Deniz taşar
band

vokal vocals

deniz taşar
gitar guıtar

alex ıman
bas bass

şentürk öztaş
davul drums

veli kırcıoğlu

tolga erzurumlu
band

vokal, piyano
vocals, pıano

tolga 
erzurumlu
davul drums

turgut alp 
bekoğlu
saksofon saksofon

taner temel
kontrbas doublebass

kağan yıldız

5 Temmuz July

Cumartesi
Saturday

21.00
Salon İKSV

Biletler Tickets 
40, 30, 25 tl  
20 tl (öğr stu)
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neıl yOung & cRazy HORse
 
neıl yOung & cRazy HORse

tr  Eğer 15 Temmuz’daki konsere, sindire sindire, her 
gün bir Neil Young şarkısı dinleyerek hazırlanmaya 
kalksaydık, bu uzun yola geçen senenin Haziranında 
koyulmamız gerekirdi. Daha iktisatlı davranıp günde 
bir şarkı yerine haftada bir albüm dinlemeye 
niyetlensek, bize yine üç mevsimden fazlasına 
patlardı. Neil Young rock dünyasında bilgeliğin, 
zarafetin, cesaretin olduğu kadar bereketin de adı, 
soyadı, adresi, ta kendisi.

Ontario, Kanada, 1945 doğumlu. Bob Dylan’dan 
dört yaş ufak, Bruce Springsteen’den dört yaş büyük. 
Bu ruh üçüzleri, Amerika’da halk ezgileri kaynaklı 
serbest çağrışımlı rock müziğinin ansiklopedisini 
kaleme aldılar, böyle giderse daha da çıkaracakları çok 
fasikül var.

Neil Young kendi kimliğini, kendiyle vuruşarak, 
kendiyle kavga ederek, bu kavgayı neredeyse bir 
davaya dönüştürerek kazandı. Acaba zıtlıkların 
dengesini mi aradı, yoksa dengesizliğin peşinden 
nefes nefese zıt kutuplara mı koştu? Bu diyalektik 
içinde, 1969’dan bu yana sakin folk albümleriyle 
gitarların feryat fi gan edip davulların gümbürdediği 
rock albümlerini birbirine kenetledi. Hatta araya 
new-wave ve rockabilly albümleri sıkıştırınca, plak 
şirketinin patronu tarafından “Neil Young tarzı müzik 
yapmadığı gerekçesiyle” mahkemeye bile verildi! 
Albümlerinden birinin adı, sahnedeki şamanik 
varlığını ve seyircisinin kapıldığı girdabı iyi özetliyor: 
Trans.

İnce kıyım sesiyle söylediği lirik şarkılarında bir 
fotoğraf netliği oldu hep. Dürüstçe yazdığı şairane 
dizeler kâh gönül ilişkilerinin dalgalı sularına demir 
attı, kâh ABD’nin sağcı yönetimlerini topa tuttu, kâh 
Kurt Cobain’in intihar notunda zuhur etti: “Solup 
gitmektense yanmak evladır”. 

Kuşakları birbirine düğümleyip bağladı, Neil 
Young sevgisi anne babadan oğula kıza geçti. “Bir 
hippiye asla güvenme” düsturuyla hareket eden 
punk’ların güvendiği tek hippiydi. Grunge’ın toprağına 
can suyunu o verdi. 50’sinde, genç Pearl Jam’le 
birlikte çaldığında, “valla benden daha olgunlar” 
demişti. 

Neil Young tam bir grup adamı. Buff alo 
Springfi eld’ın bağrında yetişti. Crosby, Stills ve Nash’le 

en  If we were to prepare for the concert on July 15th, 

by listening to and digesting a single Neil Young song 

a day, we would have to have started since the June of 

last year. If we were to act more economical and listen 

to an album a week instead of a song a day, it would 

still cost us more than three seasons. Neil Young is the 

name, the last name, and the one of wisdom, 

elegance, valor as well as fertility in the world of rock. 

He was born in 1945 in Ontario, Canada. He is 

four years younger than Bob Dylan, four years elder to 

Bruce Springsteen. These three soulmates wrote the 

encyclopedia of American folk-based rock music; if 

they continue as is, there are a lot more volumes yet to 

be published. 

Neil Young accomplished his identity by fisting 

and fighting himself and transforming this fight 

almost into a cause. Did he maybe search for the 

balance between the extremes or ran after the 

inbalance of opposite poles until out of breath? In 

this dialectic, he interlocked calm folk albums with 

rock albums featuring screaming guitars and roaring 

drums. When he inserted new-wave and rockabilly 

albums in between, he was even sued by the owner 

of his record company with the premise that he was 

not “making a Neil Young style of music”! One of 

the names of his albums, Trans, summarizes his 

shamanic presence on stage and the whirpool his 

audience gets into. 

Sung with his thinly sliced voice, his lyrical songs 

carry the clarity of a photograph. His honestly-written 

poetic lyrics, at times anchored in the wavy waters 

of romances, at times bombarded the right-wing 

administrations of the US and even appeared on Kurt 

Cobain’s suicide note: “It’s better to burn out, than to 

fade away.”

He intertwined generations; the love of Neil Young 

passed on from parents to sons and daughters. He 

was the only hippie trusted by punks, who live by the 

maxim “Never trust a hippie.” He was the pioneer to 

water the soil of grunge. His remarks after playing 

with Pearl Jam at the age of 50 were, “In some ways, 

Pearl Jam seems older than I am.”

Neil Young is a total band man. He grew in the 

heart of Buffalo Springfield. He joined the ranks 

öyle ya da böyle, vuslat geldi çattı
One way or another, it is time for a reunion

DeRYa BenGİ

yan yana Woodstock kahramanları listesine eklendi. 
Crazy Horse’la ahbaplığı, en az CSN&Y maceraları 
kadar etkileyiciydi. Basta Billy Talbot, davulda Ralph 
Molina, gitarda Frank “Poncho” Sampedro’dan oluşan 
Crazy Horse üçlüsü, on yıllardır Young’ın sırtını 
dayadığı bir dağ. İstanbul’da da birlikte çalacak Neil 
Young & Crazy Horse’u 1997’de Jim Jarmusch “Year Of 
The Horse” başlığıyla fi lme çekmişti. 

Sene 1999, İstanbul Caz Festivali’nden hoş bir 
hatıra: Patti Smith Açıkhava sahnesinde iştahla 
afi yetle Neil Young’ın en baba şarkılarından birini, 
“Rockin’ in the Free World”ü söylüyor ve soruyor: “Neil 
Young buralara geldi mi?” Hep bir ağızdan “No” diye 
bağırıyoruz. “Gidince hemen söyleyeyim de gelsin!” 
Belki anca söylemiştir. Belki söylememiştir de yazmıştır. 
Belki Patti Smith’in Neil Young’a yazdığı mektup 
postada 15 sene gecikmiştir. Öyle ya da böyle, vuslat 
geldi çattı. Neil Young 15 Temmuz’da, KüçükÇiftlik 
Park’ta. 

of Woodstock heroes alongside Crosby, Stills and 

Nash. His companionship with the Crazy Horse 

were as impressive as his CSN&Y adventures. The 

Crazy Horse trio with Billy Talbot on bass, Ralph 

Molina on drums and Frank “Poncho” Sampedro on 

the guitar, is the rock that Young has been relying 

on for years. 

It is 1999; a sweet memory from the Istanbul 

Jazz Festival: Patti Smith is singing one of Neil 

Young’s greatest songs “Rockin’ in the Free World” 

with tremendous appetite and she adds “Has Neil 

Young come by yet?” We all yell back a “No.” She 

replies, “When I go back, I should immediately 

tell him to come!” It may be that she just told him. 

Maybe she did not, but wrote him instead. Maybe 

the letter Patti Smith wrote to Neil Young was late 15 

years in the mail. One way or another, it is time for 

a reunion. Neil Young is at the KüçükÇiftlik Park on 

July 15th. 
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Yan eTKİnlİKleR
SIDe evenTS

JON BATISTE & STAY HUMAN  
TÜRKİYE TURNESİ
JOn BATISTE & STAY HuMAn  

TuRKEY TOuR

tr  İstanbul Caz Festivali, bu yıl şehir 
sınırlarını asarak Türkiye’nin değişik 
noktalarına uzanıyor. New Orleanslı genç 
piyanist ve besteci Jon Batiste, topluluğu Stay 
Human ile İstanbul’daki konserini takiben 
sırasıyla Yalova, Çanakkale ve Diyarbakır’da 
da birer konser verecek. Bu konserler ABD 
İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteği ile 
ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sahneye çıkmak için doğmuş gibi duran 
ve ARTINFO tarafından 2012 yılında sanat 
dünyasındaki en etkili 100 genç arasında 
gösterilen Batiste, son dönemlerdeki en 
heyecan verici yeteneklerden biri olarak kabul 
ediliyor. John Batiste & Stay Human modern 
caz tınılarını, etkileyici bir vokal ve karizmatik 
bir sahne performansıyla birleştiriyor ve 
izleyicileri de müzik şöleninin bir parçası 
hâline getiriyor.

Konserler ücretsiz gerçekleştirilecektir.
en Following his Istanbul concert, John 

Batiste and his band Stay Human will have 

concerts in Yalova, Çanakkale and 

Diyarbakır. The dates and times of these free 

concerts will be announced on the festival’s 

website. The concerts are realised with the 

support of the US Embassy. 

John Batiste is one of the most exciting 

talents on the scene today who plays 

modern jazz with stage charisma. Batiste 

was listed as one of the most influential 

young musicians in the art world today 

by ARTINFO in 2012. John Batiste & Stay 

Human’s stage performances are celebrated 

for their engaging and interactive quality.

Concerts will be free of charge.

NARDIS JAZZ CLUB’DA 
AT nARDIS JAzz CLuB 

tr  İstanbul’un en sevilen caz duraklarından Nardis Jazz Club, Temmuz 
ayında heyecan verici bir konser programı sunuyor. Festival heyecanının bir 
parçası olacak konserlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi nardisjazz.com adresinden 
edinebilirsiniz. Müzikseverler, festival bilet satış sistemi kapsamında 
bulunmayacak bu konserler için biletlerini Nardis’ten alabilir.
en One of Istanbul’s favourite jazz stops, Nardis Jazz Club offers an 

appealing concert programme which will be the part of the festival 

excitement during the month of July. For detailed information please visit 

nardisjazz.com. Tickets for these concerts will not be sold through 

festival’s ticket sale system, but can be purchased directly from Nardis.

brıdge 
01.07. 2014 sa tu 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

flapper swıng band 
02.07.2014 ça we 21:30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

jef gıansıly trıo 
03.07.2014 pe th 21:30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

sibel köse group 
04.07.2014 cu fr 22.30 
40 tl

çağıl kaya band 
05.07.2014 ct sa 22.30 
40 tl

eren çoşkuner 
07.07.2014 pt mo 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

deniz dündar trıo 
8.07.2014 sa tu 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

nihal cansu akarsu  
“blue ın green” 
9.07.2014 ça we 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

standard a la turc 
10.07.2014 pe th 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

luıs ernesto gomez y la 
descarga band 
11.07.2014 cu fr 22.30 
40 tl

ece göksu quıntet 
12.07.2014 ct sa 22.30 
40 tl

sinan ışık quartet 
14.07.2014 pt mo 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

jazz and samba ıstanbul 2014: 
amy london trıo  
feat. maucha adnet 
15.07.2014 sa tu 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

sezgi olgaç 
16.07.2014 ça we 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

volkan polat quıntet 
17.07.2014 pe th 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

banu güven 
18.07.2014 cu fr 22.30 
40 tl

ipek dinç yüce band 
19.07.2014 ct sa 22.30 
40 tl

kürşad deniz trıo 
21.07.2014 pt mo 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

yavuz akyazıcı trıo 
22.07.2014 sa tu 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

bulut gülen quartet 
23.07.2014 ça we 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

nezih yeşilnil trıo 
24.07.2014 pe th 21.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

uğur güneş trıo 
25.07.2014 cu fr 22.30 
35 tl, 20 tl (öğr stu)

meltem ege 6tet 
26.07.2014 ct sa 22.30 
40 tl

cOnceRt venues
 
yan etKİnlİKleR

KonSeR MeKÂnlaRI
conceRT venUeS

Avusturya Başkonsolosluğu / Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi 
Consulate General of Austria / Austria Culture Office Garden 

Köybaşı Caddesi No: 44, Yeniköy

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü 
Boğaziçi university South Campus 

Hisarüstü Nispetiye Caddesi, Rumelihisarı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Cemal Reşit Rey Concert Hall 

Darülbedayi Caddesi, Harbiye

Feriye Lokantası, Ortaköy Feriye Restaurant, Ortaköy 

Çırağan Caddesi No: 40, Yıldız, Beşiktaş

Haliç Kongre Merkezi Haliç Congress Center 

Eski Karaağaç Caddesi Sütlüce, Beyoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi 
Greater Municipality of Istanbul Cemil Topuzlu Open Air Stage 

Kadırgalar Caddesi, Harbiye

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü 
Istanbul Bilgi university santralistanbul Campus 

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Caddesi No: 2, Eyüp

İstanbul Erkek Lisesi Bahçesi Istanbul High School’s Garden 

Türkocağı Caddesi No: 4, Cağaloğlu

Kanyon Alışveriş Merkezi Kanyon Shopping Center 
Büyükdere Caddesi No: 185, Levent

KüçükÇiftlik Park 
Kadırgalar Yokuşu No: 4, Maçka

Nişantaşı Sanat Parkı 
Gümüş Sokak, Valikonağı Caddesi, Harbiye

Salon İKSV 
Nejat Eczacıbaşı Binası,  
Sadi Konuralp Caddesi No: 5, Şişhane

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 
Sabancı university Sakıp Sabancı Museum 

Sakıp Sabancı Caddesi No: 42, Emirgan

Sepetçiler Kasrı Sepetçiler Palace 

Kennedy Caddesi No: 3 Sarayburnu, Sirkeci, Fatih

desteğiyle 
wıth the kınd support of
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bİlet bİlgİleRİ 
öneMlİ bİlgİleR

BİleT BİlGİleRİ
TIcKeT InFoRMaTIon

tr  Biletler Biletix Çağrı Merkezi (216) 556 98 00, 
biletix.com, Biletix Satış Noktaları ve ana gişe İKSV’de 
(saat 10.00–18.00 arası, pazar hariç).
en Tickets are available at Biletix Call Centre 

(216) 556 98 00, biletix.com, Biletix retail outlets and 

Main Box Office İKSV (from 10.00 to 18.00, every day 

except Sundays).

Discounts up to 25% are available for Tulip Card 

members.

Lale Kart ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
For more information on Tulip Card Programme:

www.lalekart.com

Sosyal medyada festivali takip etmek için:
The festival on social media:

/istanbulcazfestivali  /istanbulcazfest /istanbulcazfestivali

İKSV Mobil 
AppStore ve Google Play’den indirilebilen İKSV 
Mobil uygulamasıyla festivalle ilgili tüm bilgilere 

erişebilirsiniz. 
Get the full information about the festival on your 

smartphone through AppStore or Google Play.

İKSV Kitaplık
AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık 
uygulamasıyla İstanbul Festival ve Bienalleri’nin 

tüm yayınlarını iPad’inizden de okuyabilirsiniz.
You can download the publications of the Istanbul Festivals 

and Biennials to your iPad from KSV Kitaplık through 

AppStore.

ÖneMlİ BİlGİleR
IMpoRTanT noTIceS

tr  geç gelenler: Haliç Kongre Merkezi ve Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’ndaki konsere geç gelen izleyiciler, alkış sırasında 
içeri alınacaktır.
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.
bilet iade ve değişikliği: Satın alınan biletler, konserin iptali 
veya tarih değişikliği olması dışında değiştirilemez veya iade 
edilemez. İade ve değiştirme işlemleri konser gününe kadar 
yapılmalıdır. 
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 nedenlerden ötürü 
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.
konser MekÂnları: Konser mekânlarına ulaşım ve 
mekânlardaki oturma planları hakkında detaylı bilgi için web 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
en late-comers: Late-comers at the concert at Haliç Congress 

Center and Cemal Reşit Rey Concert Hall will be allowed to 

enter the hall only during the applause. 

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.

returned tıckets: Purchased tickets shall not be returned or 

redeemed unless the concert is cancelled or its date changed, in 

which case such redemption or return should be effected on the 

concert date. 

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 programme or the artists due to reasons beyond its control.

standıng tıckets: At seated concerts, ticket holders with 

“Standing” tickets are only allowed to stand either behind the 

seats or at a location designated to them by the Festival officials.

venues: Please visit our website for detailed information about 

access to and seating plans of concert venues.

tr  İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 21. İstanbul Caz Festivali’ni gerçekleşmesine 
katkıda bulunan tüm bakanlık, kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür eder.
en  The Istanbul Foundation for Culture and Arts would like to  thank the 

following ministries, institutions, companies and individuals for the 

generous support they have given to the  21st Istanbul Jazz Festival.

Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı
Sayın Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı
TC İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı
TC Başbakanlık Başmüşavirliği
TC Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu 
TC Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirliği
TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılıkları
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Sinema Genel Müdürlüğü
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü
TC Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtma ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğü
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
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Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü
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Genç Caz Seçici Kurulu (Elif Çağlar, Ferit Odman, Hülya Tunçağ, Önder Focan, 

Sevin Okyay, Feridun Ertaşkan, Murat Beşer)
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İtalyan Kültür Merkezi (Tanju Şahan, Marıa Luısa Scoları)
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Mahmut Karaman ve Ekibi
Martı Hotel İstanbul
MESAM
Mıxed Media
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Norveç Büyükelçiliği ( Janis Bjorn, Lise Albrechtsen, Melida Tüzünoğlu)
Nardis Jazz Club (Zuhal Focan, Öz Kaynak)
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Pozitif Lıve (Ayşegül Turfan, Selin Talazan, Dilhan Güngör)
Roka Davet (Erim Leblebicioğlu)
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi(Nazan Ölçer, Nazlı Beşer, 
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ıstanbul fOunDatıOn fOR cultuRe anD aRts
 
İstanbul KültüR sanat vaKfı

yönetİM KuRulu 
BOARD OF ADMInISTRATIOn

Başkan 
Chairman 

bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcıları 
Vice Chairmen 

ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

Üyeler 
Members 

nuri çolakoğlu 
hayri çulhacı 
ahmet misbah demircan 
oya eczacıbaşı 
melih fereli 
gencay gürün 
tayfun indirkaş 
doç. yekta kara 
ergun özen 
ethem sancak 
dr. mimar kadir topbaş 
oya ünlü kızıl

Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Corporate Identity Advisor 

bülent erkmen

Kurumsal İletişim Danışmanı 
Corporate Communication Advisor 

anna turay turhan

Hukuk Danışmanları 
Legal Advisors 

esat berksan 
sadife karataş kural

İdari İşler Danışmanı 
Advisor for Administrative Affairs 

rıfat öktem

yüRütMe KuRulu 
EXECuTIVE BOARD

Başkan 
Chairman 

bülent eczacıbaşı

Üyeler 
Members 

ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

DenetleMe KuRulu 
AuDITORS

selahattin beyazıt 
rıza kutlu ışık

yönetİM 
MAnAGEMEnT

Genel Müdür 
General Director 

görgün taner

Mali ve İdari İşler Başkanı 
Head of Finance and Administration 

ahmet balta

Pazarlama Direktörü  
Marketing Director 

tuba tortop

Medya İlişkileri Direktörü 
Media Relations Director 

ayşe bulutgil

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü
Human Resources and Administration 

Director

semin aksoy

İstanbul Müzik Festivali Direktörü 
Istanbul Music Festival Director 

dr. yeşim gürer oymak

İstanbul Film Festivali Direktörü 
Istanbul Film Festival Director 

azize tan

İstanbul Bienali Direktörü 
Istanbul Biennial Director 

bige örer

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü 
Istanbul Theatre Festival Director 

dr. leman yılmaz

İstanbul Caz Festivali Direktörü 
Istanbul Jazz Festival Director 

pelin opcin

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü 
Istanbul Design Biennial Director 

deniz ova

Salon İKSV Direktörü 
Salon İKSV Director 

bengi ünsal

İKSV Tasarım Mağazası Direktörü 
İKSV Design Store Director 

aylin kutnay

Yönetici Asistanı 
Executive Assistant 

nilay kartal

İstanbul KültüR sanat vaKfı  
ISTAnBuL FOunDATIOn FOR CuLTuRE AnD ARTS

DanışMa KuRulu 
ADVISORY COMMITTEE

berna kaytaz 
elif güvenen 
faruk eczacıbaşı 
feridun ertaşkan 
hakan atala 
hülya tunçağ 
murat beşer 
yavuz baydar

festİval 
THE FESTIVAL

Direktör Director 

pelin opcin

Direktör Yardımcısı Assistant Director 

harun izer

Asistanlar Assistants 

bahar akbaş 
beril azizoğlu

Konuk Ağırlama Hospitality

lında banjska  
(Koordinatör Coordinator)

hakan can altıner
özer yıldız

Saha Ekibi Site Teams 

başat karataş
(Saha Amiri Site Manager)

sergen tertemiz
tuğçe nogay

burçak ada döner
(Kulis Amiri Backstage Manager)

selen erkal
elbruz murat baba

deniz kıvılcım
(Hostes Ekibi Koordinatörü 
Ushers Coordinator)

ışınsu buluş
tuna giritli

belfu gülra kaba
(Akreditasyon Sorumlusu  
Accreditations)

murat sezgi
(Şehir Dışı Turne Koordinatörü 
 Off-City Tour Coordinator)

MeDya İlİşKİleRİ 
MEDIA RELATIOnS

Direktör Director 

ayşe bulutgil

Koordinatörler Coordinators 

berna özdemir 
özlem bekiroğlu
elif obdan (Uluslararası Basın 

International Press)

Medya Görsel Arşiv Asistanı 
Media Visual Archives Assistant 

mehmet mungan

Asistanlar Assistants 

ayşen gürkan
zeynep seyhun (Uluslararası Basın  

International Press)

Stajyer Intern 

hüma üster

Arşiv Fotoğrafları Archives Photos 

ali güler 
onur doğman

Video Çekimleri Video Recordings 

hamit çakır 
mehmet kartbak

İKsv stüDyO 
İKSV STuDIO

Yönetici Manager 

selçuk metin

Asistan Assistant 

erman pehlivan

sPOnsORluK PROgRaMı 
SPOnSORSHIP PROGRAMME

Yönetici Manager 

yasemin keretli çavuşoğlu

Koordinatörler Coordinators 

zeynep pekgöz 
aslı yurdanur

Sponsor İlişkileri Sorumluları 
Sponsor Relations Associates 

zeynep karaman 
ırmak kaleli

Asistan Assistant 

gözde koca

İstanbul caz festİvalİ  
ISTAnBuL JAzz FESTIVAL
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ıstanbul fOunDatıOn fOR cultuRe anD aRts
 
İstanbul KültüR sanat vaKfı

PazaRlaMa 
MARKETInG

Direktör Director 

tuba tortop

Direktör Yardımcısı Assistant Director 

eda soydan sevim

İletişim Planlama Koordinatörü 
Communications Planning Coordinator 

irem akev uluç

Pazarlama Sorumlusu  
Marketing Associate 

merve gündüz

Lale Kart Üyelik Programı Yöneticisi
Tulip Card Membership Programme 

Manager

dilan beyhan

Üye İlişkileri Sorumlusu 
Member Relations Associate 

yıldız lale yıldırım

Üye İlişkileri Asistanları 
Member Relations Assistants 

lara eram 
gülce şahin

Bilet Satış Operasyonları Yöneticisi 
Ticket Sales Operations Manager 

sinem yayla

Bilet Satış Asistanı Ticket Sales Assistant 

ercan kaya

Saha Operasyonları Sorumlusu 
Field Operations Associate 

sezer kari

Kurumsal Satış Sorumlusu 
Corporate Sales Representative 

bengi doralp

Dijital Medya Sorumlusu  
Digital Media Associate 

emre erbirer

Sosyal Medya Sorumlusu 
Social Media Associate 

bahar helvacıoğlu

CRM Sorumlusu CRM Associate 

özge genç

Gişe Sorumlusu Box Officer 

özgür nerse

KültüR POlİtİKalaRı ve sOsyal 
sORuMluluK PROJeleRİ

CuLTuRAL POLICY DEVELOPMEnT 

AnD SOCIAL RESPOnSIBILITY 

PROJECTS

Koordinatör Coordinator 

özlem ece

İKsv tasaRıM MaĞazası 
İKSV DESIGn STORE

Direktör Director 

aylin kutnay

Ürün ve Tasarım Müdürü 
Product and Design Manager 

esra üstündağ

Satış Sorumlusu Sales Representative 

merve kubilay

salOn 
SALOn

Direktör Director 

bengi ünsal

Prodüksiyon Sorumlusu  
Production Manager 

egemen eti

Operasyon Koordinatörü 
Operations Coordinator 

deniz kuzuoğlu

Sahne Amiri Stage Manager 

sinan özçelik

Asistan Assistant 

deniz sağdıç

KuRuM KİMlİĞİ ve yayınlaR
CORPORATE IDEnTITY AnD 

PuBLICATIOnS

Yönetici Manager 

didem ermiş

Editörler Editors 

cüneyt tabanoğlu 
ceren yartan 
merve evirgen

Yayın Operatörü Publications Operator 

ferhat balamir

Grafiker Graphic Designer 

polin kuyumciyan

Web Sitesi Yöneticisi Webmaster 

sezen özgür

bİlgİ ve belge MeRKezİ  
InFORMATIOn & RECORDS CEnTRE

Sorumlu Associate 

esra çankaya

PRODüKsİyOn 
PRODuCTIOn

Yönetici Manager 

umut kurç

Teknik Sorumlu Technical Supervisor 

gökhan urulu

Prodüksiyon Asistanı 
Production Assistant 

erdal hamamcı

Saha Asistanı Field Assistant 

nihat karakaya

Malİ İşleR 
FInAnCE

Yöneticiler Managers

ahmet buruk  
(Bütçe ve Muhasebe  
Budget and Accounting)

hasan alkaya  
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler 
Purchasing and International Projects)

başak sucu yıldız (Finans Finance) 

Muhasebe Accountants 

emine töre 
figen kıyıcı 
kadir altoprak 
deniz yılmaz

Davetiye Sorumlusu Invitations 

berfin kılıç

İnsan KaynaKlaRı ve İDaRİ İşleR
HuMAn RESOuRCES AnD 

ADMInISTRATIOn

Direktör Director 

semin aksoy

İnsan Kaynakları Uzmanları 
Human Resources Specialists 

seda yücesoy çakıroğlu 
seren karasu

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security 

Manager

ersin kılıçkan

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu 
IT Support Technician 

kadir ayyıldız

Danışma Görevlileri Reception Officers 

ışıl öztürk

Depo Sorumluları Shopkeepers 

muzaffer sayan 
kadir gelmen 
şerif kocaman

Yardımcı Hizmetler Services 

azmi aksun 
özden atukeren 
hatice bayman 
aşkın bircan 
ibrahim çakmak 
aydın kaya 
hayrullah nişancı 
serap sürgit
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FeSTİval DeRGİSİ FeSTIval MaGaZIne

Bandrol uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  
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