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pelİn opcİn
İstanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director

tr Festivalin uğuru sayılan iki efsanevi
isim yeniden bizimle. Joan Baez’i
anlatmak için kelimeler yetmez – ya da
gerekmez. Beni en çok heyecanlandıran,
onu sahnede hiç izlememiş genç neslin
gözünde de kahramanlaşan, burada
olan bitene ilgisini esirgemeyen Joan
Baez’in o gençlerle kavuşma anı.
Marcus Miller ise her seferinde yeni bir
hikâye anlatmaya geliyor. Efsane Jools
Holland ilk kez canlı kanlı gözlerimizin
önünde. Tigran Hamasyan’ın 400 yıllık
kültürüne derinden bağlandığı yapıtı,
bir prömiyerle 100. doğum yıllarında
andığımız Frank Sinatra ve Billie
Holiday’in şarkıları da festivalin en
özel anları olacak.
Güncel müzik son dönemde cazdan
hiç olmadığı kadar ilham alır oldu.
Bu da festivalin keşif bölümünde
elimizi çok kuvvetlendiriyor. Cazı
makam müziğiyle birleştirenden Fransız
havalarıyla buluşturana, New Orleans
cazını hip-hop’la kavuşturandan
“vintage” cızırtıları sandıktan çıkarıp
neo-soul ile karıştıranlara gençleri
heyecanlandıracak isimler var
festivalde.
“Parklarda Caz” ikinci senesinde bu
şehre dair el üstünde tuttuğumuz
iki şeyi buluşturacak: Parkı ve cazı!
“Gece Gezmesi” ise bizim için yepyeni
bir alan. Kadıköy’de evimizde gibi
hissetmek için yan yana yürüyelim,
Türkiye alternatif müzik sahnesinin
özel sanatçılarını bir solukta
dinleyelim.
Bu yıl Emin Fındıkoğlu Yaşam
Boyu Başarı Ödülü’nü kabul etme
nezaketinin yanı sıra yeni projesiyle
açılış gecemizi şenlendirecek. Her
daim genç kalan Emin Hoca “+12”siyle
taptaze müzikler dinletecek.
İçimizi aydınlatan güzel müzikler bu
yıl yine festivalde. Caz ışığını fenerimiz
olsun, görecek çok şey var gözümüzle,
kulağımızla, kalbimizle.

en Two legendary artists who had
always been our lucky charms walk on
this same path with us. What excites
me most about the Joan Baez concert
is the moment when she will meet a
whole new young generation to whom
she became a new-found hero by
generously expressing her awareness
and support especially during the past
two years. Marcus Miller is back,
keeps amazing us by telling a new
story each time he is here. Legendary
Jools Holland is live on stage first
time ever in the festival. Tigran
Hamasyan’s beautiful work inspired
by a rediscovery of a 400-year old
culture and the centennial celebration
for Frank Sinatra and Billie Holiday
with a special Project will be most
special moments of the festival.
We are going through a musical era
where genres of popular music are
being reinvented with jazz more than
ever, making us more creative for the
discovery quest of the festival. Jazz
being reshaped by maqam music,
blended with a French touch, merged
with hip-hop, vintage sounds, neosoul gives it a whole new dimension
in which our younger audience will
indulge.
“Jazz in the Parks” and we unite; by
the two things we value the most in
our city: parks and jazz! “Night Out”
is a whole new territory for us. We’ll
feel like home in Kadıköy listening
to the alternative sounds of a young
Turkish music scene.
This year the ever-young Emin
Fındıkoğlu receives the Lifetime
Achievement award, and celebrates
that with us with his new project
“Emin Fındıkoğlu+12”.
Again this year, we let the jazz-light be
our guiding-light. There is so much to
see, with our eyes, with our ears, with
our hearts.
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Istanbul Jazz Festival, which fills
the city with jazz vibes each year and
contributes to a passionate interest in
jazz in our country, celebrates its 22nd
anniversary, We, as Garanti Bank, are
glad to have continued supporting the
festival, which each year makes Istanbul
extraordinarily colorful, for 18 years
uninterruptedly through “Garanti Jazz
Green.”
We have been the festival sponsor
of Istanbul Jazz Festival since 1997,
where prominent and world-famous
musicians meet larger audiences in
more venues each year. We have been
witnessing how much value the festival
has added to our community.
This year, concerts will take place on
the Anatolian side of Istanbul as well
as the European side, spreading the joy
and unifying power of jazz and adding
pleasure to warm summer evenings.
World-famous stars and emerging
young talent who have helped turn jazz
into a universal cultural value will carry
Istanbul to a new dimension with their
magical notes.
We will continue to support the festival
with all our hearts through our brand
“Garanti Jazz Green,” so that universal
jazz music, in which music lovers of
all ages can find a different taste, can
become a permanent cultural value in
our country.
With these sentiments I congratulate
the staff of the Istanbul Foundation
for Culture and Arts (İKSV), who with
their endless efforts have made Istanbul
Jazz Festival a prestigious event, and
thank them for giving Garanti Bank
the opportunity to be a part of this
important event through our longlasting friendship and cooperation.
I wish all art lovers an enjoyable festival
with Garanti Jazz Green.

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

27

EMİN FINDIKOĞLU +12 / BORA UZER
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, 21.00
150 tl

ct sa

30
sa tu
temmuz july

ERGUN ÖZEN
Festival Sponsoru
Garanti Bankası Genel Müdürü
General Manager of Garanti Bank,
Sponsor of the Festival

Şehri caz tınılarıyla dolduran,
caz müziğinin ülkemizde tutkuyla
sevilmesine katkıda bulunan İstanbul
Caz Festivali, 22. yaşını kutluyor.
Biz de Garanti Bankası olarak,
İstanbul’a farklı bir renk katan festivale
aralıksız 18 yıldır “Garanti Caz Yeşili”
ile destek olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Festival sponsorluğunu 1997 yılından
bu yana üstlendiğimiz İstanbul Caz
Festivali, her yıl birbirinden değerli
ve dünyaca ünlü müzisyenlerle, daha
fazla mekânda, daha geniş kitlelerle
buluşuyor. Festivalin topluma ne
denli değer kattığını yıllardır birlikte
gözlemliyoruz.
Festival kapsamında bu yıl Anadolu
yakasında da gerçekleştirilecek
etkinlikler, cazın coşkusunu ve
birleştirici etkisini artırırken, sıcak yaz
akşamlarına da keyif katacak. Cazın
evrensel bir değere dönüştürülmesini
sağlayan dünya yıldızları ve yıldız adayı
genç yetenekler, sihirli notalarıyla
İstanbul’u farklı bir boyuta taşıyacak.
Biz de, bugün bir marka haline
gelen “Garanti Caz Yeşili”yle, sosyal
yaşamı zenginleştiren, her yaştan
müzikseverin farklı bir tat bulduğu
evrensel caz müziğinin ülkemizde
kalıcı bir değere dönüşmesi için,
festivali gönülden desteklemeye
devam edeceğiz.
Bu duygularla, bitmek bilmez
gayretleriyle İstanbul Caz Festivali’ne
prestij katan İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nın değerli çalışanlarını kutluyor,
yıllardır süregelen yakın dostluğumuz
ve işbirliğimiz çerçevesinde Garanti
Bankası’na bu önemli etkinliğin bir
parçası olma fırsatını sundukları için
teşekkür ediyorum.
Tüm sanatseverlere, Garanti Caz
Yeşili’yle keyifli bir festival dilerim.
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TIGRAN HAMASYAN & THE YEREVAN
STATE CHAMBER CHOIR “LUYS I LUSO”
Aya İrini Müzesi, 21.00
120 tl, 90 tl, 60 tl / 45 tl (öğr stu)

WeeD Feat. ERNST REIJSEGER
Salon İKSV, 21.30
40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

JOAN BAEZ
Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.30
200 tl, 150 tl, 120 tl, 80 tl / 50 tl (öğr stu), 300 tl
(sahne önü front of the stage)

TIGRAN – MOCKROOT
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 19.00
70 tl, 60 tl, 50 tl, 40 tl / 30 tl (öğr stu)

MARCUS MILLER “AFRODEEZIA” / TRT HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI
Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.00
150 tl, 120 tl, 90 tl, 70 tl / 50 tl (öğrenci student), 250 tl (sahne önü front of the stage)

CHARNETT MOFFETT’S “NETTWORK”
FEAT. CYRUS CHESTNUT, “JAMES BLOOD” ULMER JEFF “TAIN” WATTS
S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, 21.00
80 tl, 60 tl / 50 tl (öğr stu)
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::parklarda caz jazz ın the parks::
Fenerbahçe Parkı, Fenerbahçe Khalkedon, 17.00

ct sa

ücretsiz free of charge
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MELODY GARDOT / WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET
Sepetçiler Kasrı, 19.30
150 tl, 100 tl, 70 tl / 50 tl (öğr stu)
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EDİZ HAFIZOĞLU “NAZDRAVE”
FEAT. HARALD LASSEN
Salon İKSV, 22.30
30 tl / 25 tl (öğr stu)

JOOLS HOLLAND & HIS RHYTHM & BLUES ORCHESTRA FEAT. MARC ALMOND / IMELDA MAY
Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.00
200 tl, 150 tl, 120 tl, 80 tl / 50 tl (öğr stu), 300 tl (sahne önü front of the stage)

FATOUMATA DIAWARA &
ROBERTO FONSECA
Feriye Lokantası, 21.45
80 tl / 50 tl (öğr stu)

::gece gezmesi nıght out::
Kadıköy – Moda – Yeldeğirmeni, 20.00
50 tl

DAVE ALLEN QUARTET FEAT.
MICHAEL GRIENER
Salon İKSV, 21.30
40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

::ustalarla buluşmalar encounters wıth masters::
MAHSA VAHDAT FEAT. TORD GUSTAVSEN, FAHRETTİN YARKIN,
SHERVIN MOHAJER / AMIR ELSAFFAR “TWO RIVERS”
İstanbul Erkek Lisesi Bahçesi, 19.30
100 tl, 80 tl, 70 tl / 50 tl (öğr stu)

BAŞAK YAVUZ BAND FEAT. VINCENT PEIRANI
Salon İKSV, 21.30
40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

::caz için tuhaf bir yer a strange place for jazz::
THE BAD PLUS JOSHUA REDMAN / VINCENT PEIRANI QUINTET
Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, Enka, 19.30
120 tl, 90 tl, 70 tl / 50 tl (öğr stu)

GÜÇ BAŞAR GÜLLE FEAT. AMIR ELSAFFAR
Salon İKSV, 21.30
40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

::kuzey ışıkları northern lıghts::
SLY & ROBBIE MEET NILS PETTER MOLVÆR / KORHAN FUTACI VE KARA ORKESTRA / THE ASTEROIDS GALAXY TOUR
Uniq Açık Hava Sahnesi, 19.00
50 tl / 40 tl (öğr stu)

DAVE HOLLAND-CHRIS POTTER-LIONEL LOUEKE-ERIC HARLAND
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 21.00
80 tl, 70 tl, 60 tl, 50 tl / 40 tl (öğr stu)
SINATRA AND LADY DAY
FEAT. TERRI LYNE CARRINGTON, OLETA ADAMS,
ALOE BLACC AND CHINA MOSES
Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı, 21.30
150 tl, 120 tl, 90 tl / 50 tl (öğr stu)

BURAK BEDİKYAN EUROPEAN QUARTET
Salon İKSV, 21.30
40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

::kapanış partisi closıng party::
MICHAEL KIWANUKA / HIATUS KAIYOTE / THEO CROKER
Uniq Açık Hava Sahnesi, 19.00
60 tl / 45 tl (öğr stu)
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Joan Baez
vokal vocals

joan baez

gitar, bas, piyano,
akordeon
guıtar, bass, pıano,
accordıon

dırk powell

perküsyon percussıon

gabrıel harrıs
armoni vokal
harmony vocals

grace stumberg
1 Temmuz July
Çarşamba
Wednesday
21.30
Cemil Topuzlu
Açık Hava
Sahnesi
Cemil Topuzlu
Open Air
Theatre
Biletler Tickets
300, 200, 150,
120, 80, 50 tl

2 2 N D I s ta n b u L j a z z f e s t ı va l

joan baez

07

Joan Baez
Özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın sesi: Joan Baez
The voice of freedom, equality, and solidarity: Joan Baez
ZEYNEP ORAL
tr

en Those who have spent their early or late youth in the
60’lı yıllarda, ilk gençliğini, ikinci, üçüncü,
dördüncü, hatta sonuncu gençliğini yaşayanlar Joan
60s know Joan Baez well. Those were the times we were
Baez’i tanımışlardı. Onun şarkılarıyla yeryüzü
falling in love with the beauties of this miracle called
dediğimiz bu mucizenin güzelliklerine gönül veriyor,
earth, revolting against exploitation, protesting against
sömürüye başkaldırıyor, yeryüzündeki yalanlara ve
lies and evil, injustice, inequality, or violence and
kötülüklere isyan ediyor, âşık oluyor, gülüyor, ağlıyor,
laughing, crying, raging, and hoping with her songs.
öfkeleniyor, umutlanıyor veya savaşlara, ölümlere,
This young girl with a shiny, clear soprano voice
haksızlıklara, eşitsizliğe ve şiddete direniyorduk.
did not look at all like the opera or pop stars. She
Bu pırıl pırıl, duru mu duru,
soprano sesli genç kız, ne opera
İlk profesyonel konseri 1959’daki Newport Folk Festivali’ndeydi.
sahnelerindeki sopranolara ne de
Ve bir yıl sonra ilk solo konseri ve ilk plağı… Bu çıplak ayaklı,
pop yıldızlarına benziyordu. O,
gitarlı, Hippi-Çingene-Çiçek Çocuk görünümlü kızı, ‘Time’ dergisi
herkese, 60’lı yılların gençlerine
kapak yaptığında yıl 1962’ydi. 20 yaşındaydı.
benziyordu. Meksikalı babasından
Her first professional concert was at Newport Folk Festival in
aldığı koyu renk teni, İskoçyalı
anasından aldığı açık renk gözleri,
1959. One year later came her first solo concert and album...
beline dek inen simsiyah saçları,
This barefooted, guitar carrying, Hippie-Gypsy-Flower Child girl
boynundaki, bileğindeki boncukları,
was on the cover of ‘Time’ in 1962, when she was only 20.
yalınayakları ve yanından hiç
ayırmadığı gitarıyla göçmen misali, neyi yaşıyor, neyi
looked like everyone, all the youth of the 60s. The
hissediyorsa onu söylüyordu.
dark skin she inherited from her Mexican father, light
20. yüzyılın ikinci yarısında ne yaşadıksa, ne
coloured eyes she inherited from her Scottish mother,
hissettikse, onun bir yerinde Joan Baez vardı.
her long hair, beads on her neck and wrists, her
Yaşananlarla onun söylediği şarkılar
barefeet and the guitar she always
30’dan
fazla
albümle
müzikte
örtüşüyordu. Daha güzel, daha
carried gave her an air of a nomad
yarım asrı geride bırakan
mutlu, daha aydınlık bir dünyanın
who sings of whatever she lives
ABD’li efsanevi folk müzisyeni,
mümkün olduğu anlatıyordu bize.
and feels.
şarkı yazarı ve aktivist Joan
Bu umudu güçlendiren, yayan,
Whatever we lived and felt In
Baez
yeniden
İstanbul’da.
paylaşan öyküler anlatıyordu.
the second half of the 20th century,
Baez’in unutulmaz baladlarını
O günden bu yana yüzlerce
Joan Baez was there with us. Our
büyüleyici bir atmosferde
kayıt… Beş kıtada yüz binlere varan
experiences coincided with her
dinlemeye kim hayır diyebilir?
kitlelere verilen konserler… Satışı
songs. She was talking about the
milyonları geçen “Altın plaklar”…
possibility of a better, happier,
An inspirational landmark
Ödül üzerine ödüller…
brighter world. She was telling
of American folk music
O günden bu yana Martin
stories that strengthened, spread,
with more than 30 albums,
Luther King’in yanı başında, sonra
and shared this hope.
legendary singer, songwriter
onun izinden yürünen yollar... 50 yıl
Hundreds of recordings
and activists Joan Baez is
önce bir Mayıs sabahı Selma’dan
since then... Concerts that drew
once again in Istanbul. Who
Montgomery ‘ye siyahların
hundreds of thousands in five
would say no to listen to her
vatandaşlık hakları için Alabama’da
continents. “Gold Records” that
unforgettable
ballads
in
a
yola çıkmıştı. O gün bugündür
sold over millions... Awards upon
charming atmosphere?
sürdürüyor yürüyüşünü.
awards.
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joan baez

1950’lerin “Çıplak Ayaklı Madonna”sı, 60’ların “Folk şarkıları Kraliçe”si,
70’lerin savaş aleyhtarı “protest sanatçısı”, 80’lerin İnsan Hakları
sözcüsü… 2000’lerde şiddete karşı durma misyonunu sürdürüyor.
The “Barefoot Madonna” of the 50s, “Folk Queen” of the 60s, “protest
singer” of the war era in the 70s, Human Rights spokesperson of the
80s... She continues her stance against violence in the 2000s.

22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

The roads walked alongside
Martin Luther King... 50 years
ago on a May morning in
Alabama, they have left Selma
for Montgomery to fight for civil
rights. She has been walking
the same route ever since.
Since then she has used
her body as a shield against American bombs in
O günden bugüne, Hanoi’de, bedeninin Amerikan
Hanoi... Stood against dictators in Chile, Argentina
bombalarına siper etmesi… Şili’de, Arjantin’de,
and Nicaragua... Alongside the Plazo de Mayo
Nikaragua’da diktatörler karşı duruş… Arjantin’de
mothers in Argentina... With the Polish workers
Plaza de Mayo Annelerinin yanında… Polonya’da
in their struggle... Accompanying those who
işçilerin direnişinde... Moskova’da totalitarizme karşı
revolt against totalitarianism in Moscow... In
ayaklananların yanında... Kuzey İrlanda’da şiddeti sona
solidarity with putting an end to
erdirme çabasındakilerle omuz
Baez, bugüne dek karşılıklı
violence in Northern Ireland...
omuza... ABD’de kendi ülkesinde
olarak sürdürdükleri rehberlik
Protesting nuclear arms and
nükleer silahlanmaya direnişi,
geleneğinin başladığı 1963’te
capital punishment in the US...
ölüm cezasına karşı mücadelesi...
Bob
Dylan’ı
tesadüfen
Against violence of invading
Bosna’da, Afganistan’da, Irak’ta
dünyaya tanıtmadan önce,
troops in Bosnia, Afghanistan,
işgal kuvvetlerin şiddetine karşı
gelenekselleşen baladlarını
and Iraq... She continues the
duruşu… Kurduğu “Humanitas” adlı
ilk kayıtlarıyla rock müzik
struggles with the international
uluslararası İnsan Hakları Örgütüyle
lügatine
hediye
etti.
Human Rights Organization
halen etkinliğini sürdürmesi...
“Humanitas” she founded... She
Bugün hala bir referans, bir örnek
Baez’s earliest recordings fed
is still a reference, still a role
oluşturması...
a host of traditional ballads
model.
Daha yenilerde 21 Mayıs 2015
into
the
rock
vernacular,
Just this year in May 21,
günü Joan Baez’e Berlin’de büyük bir
before she unselfconsciously
2015 she received Amnesty
törenle Uluslararası Af Örgütü’nün
introduced Bob Dylan to the
International’s “Ambassador of
“Vicdan ve Bilinç Elçisi” ödülü verildi.
world in 1963, beginning
Conscience” award.
Joan Baez’in meslek yaşamı
a
tradition
of
mutual
If Joan Baez had such a long
bunca uzun yıllar sürebildiyse,
mentoring that continues to
career, it is because she has
bunda şarkı söylemekle toplumsal
this day.
never separated singing from
bilinci birbirinden hiç ayırmamasının
social consciousness.
rolü büyüktü.
At the beginning of her career, she sang songs
Doğuştan sahip olduğu pırıl pırıl berrak sesiyle
reminiscent of Harry Belafonte and folk queen
başlangıçta biraz Harry Belafonte, biraz folk kraliçesi
Odetta with her naturally clear voice. Traditional
Odetta tarzında şarkılar söylüyordu. Geleneksel
ballads, blues, lullabies... She quickly found her
baladlar, blues’lar, ninniler... Kendi üslubunu bulmakta
own style and remained loyal to it. She was a
hiç gecikmedi. Ve o biçeme hep sadık kaldı. O bir öykü
storyteller! She decided from the beginning that
anlatıcısıydı! Daha baştan kararını vermişti o, folk
she would continue the folk tradition.
şarkıcılığı geleneğini sürdürecekti.
She sang songs composed by wonderful
Hem kendi bestelerini hem de Pete Seeger, Woody
musicians such as Pete Seeger, Woody Guthrie,
Guthrie, Phil Ochs, Bob Dylan gibi olağanüstü müzik
Phil Ochs, Bob Dylan as well as her own songs.
insanlarının da bestelerini, şarkılarını seslendirdi.
She has given a lot of her compositions to
Kendi bestelerini de sayısız şarkıcıya emanet etti.
other singers. She only competed with herself
Meslek yaşamı boyunca sadece kendisiyle yarıştı.
throughout her career. In recent years, she adopted
Müzik dünyasındaki misyonuna son yıllarda genç folk
a mission to give opportunities to young folk
müziği sanatçılarına fırsat yaratmak gibi bir misyon
singers.
ekledi.
“My voice is my freedom. My biggest wealth is
“Sesim, benim özgürlüğüm. En büyük zenginliğim
solidarity,” says Joan Baez. Once again we welcome
ise dayanışmadır,” diyen Joan Baez bir kez daha
her in our country with tremendous pleasure!
ülkemizde. Hoş geldi, sefalar getirdi.
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Jools Holland &
His Rhythm &
Blues Orchestra
feat. Marc
Almond
piyano, vokal
pıano vocals

jools holland
özel konuk
specıal guest

marc almond
davul drums

gılson lavıs
gitar guıtar

mark flanagan
bas bass

dave swıft
vokal vocals

ruby turner,
louıse marshall,
mabel ray
saksofon saxophone

nıck lunt, phıl
veacock, derek
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Jools Holland & His Rhythm & Blues
Orchestra feat. Marc Almond /
Imelda May
Jools Holland: Müzik Dünyasının Gurmesi
Jools Holland: Gourmet of the World of Music
YEKTA KOPAN
tr

en Let us imagine a meeting at a TV station
Dünyanın herhangi bir köşesindeki
herhangi bir televizyon kanalının program
in any given part of the world. Executives,
toplantısına uzanalım. Uzun bir masanın
sitting around a long table, are trying to
başında oturmuş insanlar, yeni yayın
conjure up a show that would increase the
döneminde kanallarının izlenme oranını
station’s ratings. Since 1992, you can be
artıracağına inandıkları bir program ‘yakalamak’ sure to hear these words: ‘Wouldn’t it be
derdindeler. 1992 yılından günümüze bu
great to have a show like Jools Holland’s?’
toplantıların değişmez cümlesini duyacağınıza
And some have even attempted that
emin olun: “Şöyle Jools Holland’ınki gibi bir
feat. For some, Later... with Jools Holland was
program olsa aslında...”
a ‘simple’ show, one that could be simply
Deneyenler de oldu. Kimilerine göre
managed with a big studio, a good sound
‘basit’ bir programdı Later... with Jools Holland. system and a beautiful lighting set-up. The
Büyük bir stüdyo, iyi bir ses sitemi, güzel
world is full of those who cannot see the
bir ışıklandırmayla halledilecek basitlikte
‘difficulty’ of ‘simple’.

Jools Holland & His Rhythm &
Blues Orchestra feat. Marc Almond / Imelda May
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Jools Holland’s success is, of course, not only
bir ‘iş’. Dünya, ‘basit’in ne kadar ‘zor’ olduğunu
limited to turning the difficult into the simple
göremeyenlerle dolu.
without an emphasis on the effort. Those who do not
Jools Holland’ın başarısı zorun altını çizmeden
understand the real reason behind his insistence and
basit gibi göstermesiyle sınırlı değil elbette. İzleyicisini,
success in introducing good music, of any genre, to
hangi türden olursa olsun iyi müzikle buluşturma
his audience will only keep on dreaming of ‘having a
konusundaki kararlı ve başarılı tavrının altında yatan
show like Jools Holland.’
gerçek nedeni anlayamayanlar, “Şöyle Jools Holland
Jools Holland is beyond being a TV personality;
gibi bir program olsa aslında...” hayalini görmeye
he is indeed an extraordinary musician. An
devam edecekler.
instrumentalist who can play the piano to the
Jools Holland bir televizyon personası olmanın
ötesinde çok iyi bir müzisyen. 1958 doğumlu müzisyen, melodies of any genre, a notable composer, an
orchestra conductor and even a vocalist. Let us not
piyanosunun tuşlarını her türün tınılarına açabilen bir
forget that he was only 16 when he became one of the
enstrümantalist, başarılı bir besteci, orkestra şefi ve
founders of the new wave band Squeeze. Throughout
hatta şarkıcı. Öncü new wave gruplarından Squeeze’in
his professional career that began in the 70s, Holland
kurucuları arasında yer aldığında sadece 16 yaşında
remained open to all sorts of genres and continued
olduğunu unutmamak gerekiyor. 70’lerde başlayan
investigating the roots of music. He transferred his
profesyonel müzik kariyeri boyunca hem döneminin
particular vision to his TV programming. Moreover,
akımlarına açık olabilen hem de müziğin kökleri
konusundaki araştırmacı
ruhundan hiç geri adım
Konuklarının hepsine eşit mesafede durabilen, farklı müzik türlerine aynı
atmayan Holland, bu
heyecanla kapısını açan, müziği gereksiz sohbetlere kurban etmeyen,
bakış açısını televizyon
iyi müziği iyi televizyonculukla birleştiren Jools Holland, müzik bilgimizin
programcılığına
mimarlarından biri olarak tarihteki yerini çoktan aldı.
da taşıdı. Üstelik
Jools Holland stayed equidistant from all his guests, opened his doors
televizyonculuğunda,
geçmiş ve şimdi
with the same excitement to all genres, did not sacrifice music to small
arasındaki çizgiye bir
talk, and mixed good music with good TV. As such, he will always be
de gelecek noktasını
remembered as one of the architects for our musical knowledge.
ekleyerek, benzersiz
his TV career added a third point, that of the future, to
bir üçgen yarattı. Aynı programda bir blues ustasını,
the line connecting past and present, and thus created
günün popüler müzisyenlerinden birini ve henüz adı
a unique triangle of music history. Only a gourmet,
duyulmamış deneysel bir grubu birlikte konuk etmek,
ancak müzik sofrasındaki bütün yiyeceklerin lezzetlerini who knows the tastes of all the offerings at the music
table, can invite a blues master, a popular musician,
iyi bilen bir gurmenin işi olabilir.
and an unknown experimental band to the same show.
Müzik algısını ve bilgisini BBC2’nin kült televizyon
We are a generation of music lovers, who owe
programına borçlu olan bir kuşağız. Borçlu olmak
their preferences and knowledge to BBC2’s cult TV
derken, abartılı bir övgü sözcüğü kullandığım
programme. Do not think that I am exaggerating
düşünülmesin. Metallica ile Carla Bruni’yi, Shakira
with the word ‘owe.’ What other word can one use
ile Mastodon’u, Eric Clapton ile Bat For Lashes’ı
to describe the contributions of a show that hosted
aynı stüdyoda konuk eden bir programın katkısını
anlatmak için başka ne denebilir? Konuklarının hepsine Metallica and Carla Bruni, Shakira and Mastodon, Eric
Clapton and Bat For Lashes in the same studio? Jools
eşit mesafede durabilen, farklı müzik türlerine aynı
Holland stayed equidistant from all his guests, opened
heyecanla kapısını açan, müziği gereksiz sohbetlere
his doors with the same excitement to all genres, did
kurban etmeyen, iyi müziği iyi televizyonculukla
not sacrifice music to small talk, and mixed good music
birleştiren Jools Holland, müzik bilgimizin
with good TV. As such, he will always be remembered
mimarlarından biri olarak tarihteki yerini çoktan aldı.
as one of the architects for our musical knowledge.
Squeeze’den dostu davulcu Gilson Lavis’le
In 1994, Jools Holland Big Band, founded by
kurduğu Jools Holland Big Band, 1994 yılında 20
Holland and his drummer friend Gilson Lavis from
kişilik kadrosuyla Jools Holland & His Rhythm &
Squeeze, transformed into the 20-member Jools
Blues Orchestra’ya dönüştü. Her biri enstrümanında
Holland & His Rhythm & Blues Orchestra. The
devleşen acayip ‘sıkı’ müzisyenler var orkestrada.
orchestra is composed of serious musicians who
Bugüne kadar verdikleri konserlerde, müthiş
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isimler onlara solist olarak eşlik etmişler. İstanbul
buluşmasında da bir başka müthiş isimle çıkacaklar
karşımıza: Marc Almond. Gençliği 80’lerde geçenlerin
bu ismi duyunca farklı bir heyecan duyduğuna
eminim.
Kişisel olarak, Jools Holland bir gülümseyiş
fotoğrafıdır bende. Müzik tutkunları iyi bilir o
gülümsemeyi. İyi bir nota, iyi bir solo, iyi bir vokal
duyduğumuz anda, istemdışı bir gülümseyiş yerleşir
yüzümüze. Mutluluğun en kadim, en ham halidir
o. Televizyon programını izlerken Jools Holland’ın
sık sık gülümsediğini görürüm. Aradan geçen
yılların yüzünden silemediği iyi müzik heyecanıdır
o. Gülümsemesini görünce derdinin televizyonculuk,
izlenme oranı, şöhret olmadığını düşünürüm. İyi
müzikten öte bir şey yoktur kafasında.
Jools Holland, şimdi o gülümseyişi İstanbul
izleyicisiyle paylaşmaya geliyor. Konseri izleyebilenler
eve dönünce aynaya baksın lütfen. Yüzünüzde bir
gülümseme olacağına eminim.

22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

become giants when they play their instruments. They
have also been accompanied by amazing vocalists in
their concerts. In their Istanbul stop they will take
the stage with another amazing name: Marc Almond.
Those who were young in the 80s will surely be
thrilled to hear this name.
Personally, Jools Holland is the snapshot of a
smile. Music lovers know that smile well. A good note,
a good solo, and a good vocal involuntarily brings
that smile to our faces. That smile is the primeval,
raw form of happiness. When I watch his show, I see
Jools Holland smile quite frequently. That smile is the
excitement, which could not be erased by the passage
of time. When I see that smile, I think that he is not
concerned with TV, ratings, or fame. His sole concern
is good music.
Now, Jools Holland is coming to share his smile
with Istanbul. Those who are able to see this concert,
should look at the mirror once they go back home.
I am sure your face will also carry that smile.
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Imelda May’in hayat düsturu yeni single’ının da
adı: “It’s Good To Be Alive”. “Bu şarkıyı bebeğimi
doğurduktan sonraki gün sabahın erken saatlerinde
yazdım,” diyor. “Uykusuz ve fena halde bitkindim.
Pencereden dışarıya baktım, güneşin doğuşunu izledim
ve şöyle düşündüm: Tanrım, hayatta olmak güzel!”
Diğer şarkılarının isimleri de yaşama sevincini
özetliyor. “I Wanna Dance”. “Wicked Way”. “Wild
Woman”. Bilhassa sonuncusu, nakaratıyla: “There’s a
wild woman livin’ inside of me / A wicked, wicked wild
woman, dyin’ to be free.”
Onun kahramanları popüler müziğin her köşesinden
çıkıyor. 1950’lerin şarkıcıları Sister Rosetta Tharp ve
Wynona Carr, rockabilly kraliçesi Wanda Jackson, country
yıldızları Patsy Cline ile Dolly Parton ve rock ve pop
ikonları: Joan Jett, Patti Smith, Debbie Harry, Chrissie
Hynde. Hepsinin tek bir ortak özelliği var. “Güçlü
kadınlar,” diyor Imelda May. “Benim gibi güçlü kadınlar.”

Jools Holland & His Rhythm &
Blues Orchestra feat. Marc Almond / Imelda May

“I wrote it in the early hours of the morning one
day after I had the baby,” she reveals. “I was sleepdeprived and feeling very exhausted. I looked out of
the window, watched the sun rise through the trees
and felt – God, it’s good to be alive!”
Other song titles sum up Imelda’s zest for life.
“I Wanna Dance”. “Wicked Way”. “Wild Woman”.
Especially the latter, with its chorus: “There’s a wild
woman livin’ inside of me / A wicked, wicked wild
woman, dyin’ to be free”.
Her heroes – heroines – come from all corners
and all eras of popular music: 1950s singers Sister
Rosetta Tharpe and Wynona Carr, rockabilly queen
Wanda Jackson, country superstars Patsy Cline and
Dolly Parton and a string of rock and pop icons: Joan
Jett, Patti Smith, Debbie Harry and Chrissie Hynde.
They all have one thing in common. “Strong women,”
smiles Imelda. “Strong women like me.”
Imelda May
vokal vocals

Dublin’den esaslı bir kadın: Imelda May
A strong woman from Dublin: Imelda May

ımelda may
gitar guıtar

olıver darlıng
bas bass

al gare
trompet trumpet

CÜNEYT TABANOĞLU
tr

Imelda May, geçen yaz ilk kez anne oldu. Bu yaz
40 yaşını doldurdu. Ondan baladlar dinlemeyi bekliyor
olabilirsiniz. Fena halde yanılıyorsunuz.
Carl Perkins, Elvis Presley, Gene Vincent ve Jerry
Lee Lewis gibi devlerin 60 yıl önce dünyaya getirdiği
rockabilly türüne yeniden hayat veren bu kadın, “Bu
albümde ninniler yok,” diyor. Gerçekten de yok. Son

dave prıseman
en

Last summer Imelda May became a mother for
the first time. This summer she turns 40. You might
expect her to turn to singing ballads. You would be
horribly wrong.
“There are no lullabies on this album,” laughs the
lady who’s brought rockabilly back into fashion sixty
years after it was kicked into life by young men like
Carl Perkins and Elvis Presley,
Imelda May hayat düsturu yeni single’ının da adı: “It’s Good To Be Alive”. Gene Vincent and Jerry Lee Lewis.
Indeed there are not. Tribal (2014),
The motto for the way Imelda May lives her life is the title of her new
her latest album, is as primal a
single “It’s Good To Be Alive”.
rock ‘n’ roll record as you could
ever find, a 21st century kick up the butt by a girl from
albümü Tribal (2014) bulabileceğiniz en esaslı rock ‘n’
roll albümlerinden biri. Dublin’in arka sokaklarından
the back streets of Dublin.
gelen bir kadından cesurca bir 21. yüzyıl tekmesi.
Imelda May was first drawn to the retro sound of
Imelda May, rockabilly’nin retro sound’una
rockabilly by an older brother’s cassettes of Elvis, Eddie
ağabeyinin Elvis Presley, Eddie Cochran ve Gene
Cochran and Gene Vincent when she was a little girl.
Vincent kasetleriyle daha küçük bir kız çocuğuyken
Later on, she was drawn to Ian Dury and Adam Ant
kapıldı. Sonraları Top of the Pops programında
on Top of the Pops. “I liked the scariness of them. And
gördüğü Ian Dury ve Adam Ant ile büyülendi. “Onların
I remember being terrified by The Specials singing
ürkütücülüğünü sevdim. The Specials ‘Ghost Town’
Ghost Town. I was drawn to the thrill, the combination
şarkısını söylerken dehşete düştüğümü hatırlıyorum.
of edginess and fun. And that’s what still does it for me”
O heyecana, tedirginliğin ve eğlencenin birliğine
The motto for the way Imelda May lives her life
kapılmıştım.”
is the title of her new single “It’s Good To Be Alive”.

davul drums

steven r. rushton
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1939 Eylül’ünde genç Frank Sinatra,
Chicago’daki Off-Beat klübünün ön
masalarında oturmuş Billie Holiday’i izlerken
görüntülenmişti. Yirmi yıl sonra, New
York’taki Harlem Metropolitan Hastanesi’nde
Holiday’in son saatlerinde şarkıcının yanı
başındaydı. Belki de Amerika’nın 20. yüzyılda
yetiştirdiği etkili iki yorumcu olan Frank
Sinatra ve Billie Holiday’in doğumlarının
yüzüncü yıldönümünde, “Sinatra and Lady
Day” bu iki ikonun mirasını anlamak için
yepyeni bir bakış açısı sunuyor.
Müzik yönetmeni Terri Lyne Carrington –
2014 ve 2012’de “Yılın Caz Albümü” Grammy

Terri Lyne Carrington

en

In September 1939 a young Frank
Sinatra was photographed near the front of
the stage of Chicago’s Off-Beat club watching
Billie Holiday. Twenty years later, he was by
her side during her last hours in New York’s
Harlem Metropolitan Hospital. For the
centennial year of Frank Sinatra and Billie
Holiday – arguably the two most nfluential
interpretive singers America produced in the
20th century – Sinatra and Lady Day connects
the legacies of these icons, presenting a new
perspective for their music.
Sinatra and Lady Day’s music director
Terri Lyne Carrington – the 2014 and 2012

Oleta Adams
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Sinatra and Lady Day
feat. Terri Lyne Carrington, Oleta Adams, Aloe Blacc and China Moses
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Grammy winner for Jazz Album of the Year - reaches
ödüllerinin sahibi – bestekâr, davulcu, grup şefi ve aranjör
beyond her successes as composer, drummer, bandleader
olarak elde ettiği başarıların ötesine geçip, Oleta Adams,
and arranger to lead a brilliant quintet along with special
Aloe Blacc ve China Moses’ın vokalleriyle misafir olduğu
guest vocalists Oleta Adams, Aloe Blacc, and China Moses.
olağanüstü bir beşliye liderlik ediyor.
Frank Sinatra was arguably the
Frank Sinatra 20. yüzyılın
Günümüzün en yetenekli
most important popular music figure
belki de en önemli popüler müzik
soul ve R&B vokalistleri Oleta
of the 20th century, his only real rivals
figürüydü. Tahtının tek gerçek rakipleri
Adams, Aloe Blacc ve China
Bing Crosby, Elvis Presley ve The
for the title being Bing Crosby, Elvis
Moses prömiyerini festivalde
Beatles idi. 1930 ve 40’ların swing
Presley, and the Beatles. He first found
yapan projeyle İstanbul’da.
zamanlarında ünlendi, 40 ve 50’lerin
popularity during the swing era of the
pop vokal döneminin belirleyici
1930s and ‘40s, define the pop vocal
Oleta Adams, Aloe Blacc and
sesi oldu ve rock döneminde de
era of the ‘40s and ‘50s, and continued
China Moses, most talented
dinleyicileri cezbetmeyi başararak
to attract listeners during the rock era,
soul and R&B singers of the
1994’e kadar milyonlar satan
making million-selling recordings until
day,
are
in
Istanbul
for
the
albümlere imza attı. Bu, onun
1994. This was a mark of his success at
project to be premiered in the
özellikle 1920, 30 ve 40’larda
singing and promoting the American
festival.
bestelenen Amerikan pop şarkısını
popular song as it was written,
yorumlayışı ve geliştirmesindeki
particularly in the 1920s, ‘30s, and ‘40s.
başarısının kanıtı.
Billie Holiday was the first popular jazz singer to move
Billie Holiday, klasik blues’un yoğun, şahsi hisleriyle
audiences with the intense, personal feeling of classic
dinleyiciyi etkileyen ilk popüler caz şarkıcısı oldu ve
blues, changing the art of American pop vocals forever.
Amerikan pop vokalini kökten değiştirdi. Teknik becerisiyle More than technical ability, more than purity of voice, what
sesinin saflığından öte, Billie Holiday’i yüzyılın en iyi
made Billie Holiday one of the best vocalists of the century
vokalistlerinden (ve Ella Fitzgerald ya da Frank Sinatra’nın –easily the equal of Ella Fitzgerald or Frank Sinatra– was
dengi) yapan sürekli farklılaşan performanslarına renk
her relentlessly individualist temperament, a quality that
katan mizacı oldu.
colored every one of her endlessly nuanced performances.
Frank daha en başından beri Billie’nin zanaatını
Frank understood Billie’s artistry from the start.
anlamıştır. “Birkaç istisna dışında, onun dehası kendi
“With a few exceptions, every major pop singer in the US
döneminin pop şarkıcılarını derinden etkilemiştir,” der ve
during her generation has been touched in some way by

Aloe Blacc

China Moses
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Müzik yönetmeni Terri Lyne Carrington – 2014 ve 2012’de “Yılın Caz
Albümü” Grammy ödüllerinin sahibi – bestekâr, davulcu, grup şefi ve
aranjör olarak elde ettiği başarıların ötesine geçip, Oleta Adams,
Aloe Blacc ve China Moses’ın vokalleriyle misafir olduğu olağanüstü
bir beşliye liderlik ediyor.
Sinatra and Lady Day’s music director Terri Lyne Carrington – the 2014
and 2012 Grammy winner for ‘Jazz Album of the Year’ - reaches beyond
her successes as composer, drummer, bandleader and arranger to lead
a brilliant quintet along with special guest vocalists Oleta Adams, Aloe
Blacc, and China Moses.

her genius” Sinatra said. “It is
Billie Holiday whom I first heard
in 52nd Street clubs in the early
1930s, who was, and remains, the
greatest single musical influence
on me”. When asked what
Sinatra may have learned from
her, Billie shrugged. “Bending
those notes”, she said. “That’s all
I helped Frankie with”.
Sinatra took the work of
Jerome Kern, Irving Berlin, George
Gershwin, Cole Porter, Richard
Rodgers, and other composers, and reinterpreted their
şöyle devam eder: “1930’ların başında 52. Cadde’deki
songs in a way that permanently enshrined them as
kulüplerde dinlediğim Billie Holiday, hâlâ benim için
classics. Holiday, a jazz artist and a brilliant pop singer,
en önemli ilham kaynağıdır.” Sinatra’nın ondan ne
personalized her tunes by enunciating the lyric with
öğrendiği sorulunca Billie ise omuz silkerek, “Nota
emotion that bordered on
kıvırmayı. Frankie’ye sadece bu konuda yardım
Yeni
kuşak
caz
piyanistleri
mystery. Nobody before
ettim,” der.
arasında öne çıkan isimlerden
her,aside from Bessie
Jerome Kern, Irving Berlin, George
Aaron Parks da konserde
Smith and Ma Rainey,
Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers ve
sahnede olacak.
had internalized popular
diğer bestekârların çalışmalarını yorumlayan
music in this way,
Sinatra, onların şarkılarını kalıcı klasiklere
One of the leading musicians
and the impact of her
dönüştürür. Bir caz sanatçısı ve olağanüstü bir
in the new generation of jazz
approach to singing was
pop şarkıcısı olan Holiday, sözleri neredeyse
pianists, Aaron Parks will be
felt deeply by Sinatra.
gizemli kılan bir hisle okuyarak, melodileri
on stage.
Sinatra and Lady Day
kişiselleştirir. Bessie Smith ve Ma Rainey
focuses on selections
dışında, ondan önceki hiçbir sanatçı pop
of both singers’ greatest recordings to bring their
müziği bu şekilde içselleşmemiştir. Sinatra, onun şarkı
musical friendship closer on reflection. Sinatra’s
söyleme yaklaşımını derinden hisseder.
1950’s Capitol Records masterpieces (created with
“Sinatra and Lady Day” iki şarkıcının da en
the arrangers Nelson Riddle and Gordon Jenkins) are
önemli kayıtlarına odaklanarak bu müzikal dostluğu
evidence of Holiday’s influence on his interpretive
mercek altına alıyor. Sinatra’nın 1950’lerde Capitol
abilities. It was on those Capitol albums – including
Records’dan çıkan (aranjörlüğünü Nelson Riddle ve
Gordon Jenkins’in yaptığı) başyapıtları, yorumlarındaki “In The Wee Small Hours”, “Songs For Swinging
Lovers“, “Where Are You?”, and “Only The
Holiday tesirinin kanıtıdır. Aralarında “In The
Lonely” - that his artistry dovetails with Holiday’s
Wee Small Hours”, “Songs For Swinging Lovers”,
personalized interpretations. Selections from Billie’s
“Where Are You?”, ve “Only The Lonely” olan bu
great Columbia and Concord Records recordings
Capitol albümlerinde sanatı, Holiday’in kişiselleşen
filter throughout the performance, providing the
yorumlarına yaklaşır. Billie’nin önemli Columbia ve
foundation for this portrait of America’s two greatest
Concord Records kayıtlarından seçkiler, performansın
popular vocalists.
bütününde hissedilir ve ABD’nin iki büyük popüler
Sinatra and Lady Day has been over a year in the
vokalistinin portresinin temelini oluşturur.
making. The great Istanbul Jazz Festival has the world
“Sinatra and Lady Day” bir senedir hazırlanıyor.
premier of this new special live music event. It is not a
Büyük İstanbul Caz Festivali bu çok özel canlı müzik
tribute to Sinatra and Holiday, but a performance that
olayının prömiyerine sahne olacak. Bu, Sinatra ve
presents their musical legacies together – redefining
Holiday’e övgüden çok, onların müzik mirasını beraber
the ways music lovers worldwide understand and
ele alan bir performans. Müzikseverlerin bu iki efsane
appreciate the relationship between these legends.
arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlamasına ve takdir
We are thrilled to bring this new concert program to
etmesine yol açacak. Bu yeni konser programını
you, and we thank the Istanbul Jazz Festival for this
gururla sunar, İstanbul Caz Festivali’ne de bu prömiyer
premier opportunity.
olanağını sağladığı için teşekkür ederiz.

bas, bas klarnet,
guımbrı
bass, clarınet bass,
guımbrı

marcus mıller
davul drums

louıs cato
saksofon saxophone

alex han

trompet trumpet

lee hogans
gitar guıtar

adam agatı
piyano, tuşlu çalgılar
pıano, keyboards

brett wıllıams
vurmalı çalgılar
percussıons

mıno cınelu

Marcus Miller “Afrodeezia”
Beklenen konuk: Tek ve yegâne Marcus Miller
The awaited guest: The one and only Marcus Miller

2 Temmuz July
Perşembe
Thursday
21.00
Cemil Topuzlu
Açık Hava
Sahnesi
Cemil Topuzlu
Open Air
Theatre
Biletler Tickets
250, 150, 120,
90, 70, 50 tl

SEVİN OKYAY
sponsor
tr

Marcus Miller Afrika’da acılarla başlayan
ama sonunda dünyaya müzikle mutluluk
taşıyan yolculuğu anlatan yeni albümü
Afrodeezia ile bir kez daha aramızda,
İstanbul’da. Müziği zerrece bencilliğe
kaçmadan icra eden, dinleyicileriyle paylaşmayı
seven Marcus Miller, yıllardır birlikte çalıştığı
favori grubuyla sahneye çıkıyor: Saksofonda
Alex Han, gitarda Adam Agati, tuşlu çalgılarda
Brett Williams ve davulda Louis Cato.
“Hey,” diyor video tanıtımında,
“dönüyorum.” Onsuz bir eksiklik hissediyoruz
zaten. Müzikal mirasının kaynaklarına
döndüğü yeni albümüyle geliyor, çok
eğlenecekmişiz. İki parmağıyla bir çatal
yapıyor: 2 Temmuz’da, Açık Hava’da.
Eğleneceğimizden yana hiç şüphemiz yok.
İyi müzik dinleyeceğimizden de.

en

Marcus Miller is once again with us in
Istanbul, this time with his new album
Afrodeezia. The album depicts the journey
that begins with suffering in Africa but
ultimately carries joy to the world through
music. Miller has never been selfish in his
execution of music and has shared it with
the audience. He is taking the stage with his
favourite band and long-time collaborators:
Alex Han on saxophone, Adam Agati on
guitar, Brett Williams on clavier and Louis
Cato on drums.
In the video preview, he says, “Hey,
I am coming back!” We have been feeling
his absence. He is returning with the new
album that takes him back to the roots of
his musical heritage. He tells us we will
be having fun. He does a V-sign with his

sponsor
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Marcus Mıller “Afrodeezıa”

Marcus Miller Afrika’da acılarla başlayan ama sonunda dünyaya müzikle
mutluluk taşıyan yolculuğu anlatan yeni albümü ‘Afrodeezia’ ile bir kez
daha aramızda, İstanbul’da.
Marcus Miller is once again with us in Istanbul, with his new album
‘Afrodeezia’. The album depicts the journey that begins with suffering in
Africa but ultimately carries joy to the world through music.

22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

fingers: July 2nd, at Open Air. We
have no doubt that we will have a
lot of fun. And that we will listen
to good music.
Miller’s work as a
spokesperson for UNESCO’s
“Artist for Peace” and the project
“Slave Route” is the inspiration
behind Afrodeezia. The album offers a rich
Afrodeezia albümüne Miller’ın “Barış için
intercontinental music, which travelled from Africa to
UNESCO Sanatçısı” ve “Köle Yolu” projesinin sözcüsü
South America, the Caribbean, and the USA through
olarak yaptığı çalışmalar ilham kaynağı oldu. Albüm,
the bodies and the souls of slaves. Today this music
Afrika’dan Güney Amerika, Karayipler ve Amerika
returns back to its origins with jazz, R &B, and hipBirleşik Devletleri’ne getirilen kölelerin bedenleri
hop, disseminating everywhere and spreading joy.
ve ruhlarıyla göç eden zengin bir kıtalararası müzik
Marcus Miller started his music career early, as
sunuyor. Bu müzik günümüzde de caz, R&B ve hipthe son of a musical family and collaborated with
hop’la geldiği yere geri dönüyor, her yere yayılıyor ve
great names when he was still young. When he first
mutluluk götürüyor.
wanted to drop out of school to pursue his music
Müzisyen bir ailenin oğlu olarak müziğe erken
career, his father said, “Look, it is one thing to make
başlayan Marcus Miller, genç yaşta büyük isimlerle
çalıştı. Müzik için okulu ilk bırakmak istediğinde babası, music, another to earn your living with music. It’s
better if you didn’t drop out just
“Bak,” demiş, “Müzik yapmak başka
Gecenin açılışını, 25 yılını
yet.” Miller had taken a semester
şey, müzikle hayatını kazanmak
geride bırakan ve şef Kamil
off and returned back to school.
bambaşka bir şey. En iyisi sen
Özler yönetimindeki TRT
But at just around the same time,
şimdilik okulunu bırakma.” Zorla
Hafif Müzik ve Caz Orkestrası
he started getting hired for studio
bir sömestrliğine izin almış, sonra
yapıyor. “Big band” geleneğini
work. It seems that even then,
okula dönmüş. Ama o sırada stüdyo
ülkemizde sürdüren orkestra,
bassists who could read notes
işleri gelmeye başlamış. O zaman
yetenekli müzisyenlerden
and play with spirit were rare.
bile nota okuyan, ruhla çalan basçı
oluşan kadrosunun yanı sıra
Once the extra-school work got
sayısı azmış demek. İş çığırından
geniş repertuvarıyla tanınıyor.
out of hand, he told his father,
çıkınca babasına demiş ki, “Okula,
“I am losing money when I divide
stüdyoya koştururken çok para
Founded in 1982 and
myself between school and studio.
kaybediyorum. Okulu bırakayım.” Bu
directed by Kamil Özler,
Let me drop out.” This time
sefer babasını razı etmiş ve Marcus
TRT Istanbul Jazz Orchestra
around, his father relented. Today,
Miller şu anda gelmiş geçmiş en iyi
will
be
opening
the
night.
Marcus Miller is among the top
“session” müzisyenlerinden biri.
Carrying on the “big band”
“session” musicians in history.
Miller iyi huylu bir lider, grubuyla
tradition, the orchestra is
Miller is a good-natured leader;
bütünleşiyor, onları destekliyor.
particularly notable for its
he unites with his band and
Hatırlıyorum da, konserlerinden
talented musicians and vast
supports them. I recall that in one
birinde o sıralar 21 yaşında olan
repertoire of jazz classics.
of his concerts he did not leave
genç saksofoncusu Alex Han’ı hiç
young sax player Alex Han, who
yalnız bırakmamıştı. Meğer kendisi
was only 21 back then, alone. As it turns out, Miller
de Miles Davis ile çalmaya başladığında o yaştaymış.
was the same age when started playing alongside
Konserlerde grup üyelerinin yanına gidip onları
Miles Davis. During his concerts, he approaches the
muzip bir şekilde kendisiyle ya da birbiriyle atışmaya
members of the band and mischievously dares them
davet eder. Tevazusunu, cana yakınlığını ve “fit”liğini
for a battle among themselves or with himself. Let us
de buraya ekleyelim. Dinleyicilerin karşısında
also add here his modesty, friendliness, and “fitness.”
çalmaktan böylesine alenen zevk alan müzisyenlere
One does not often come across such a musician who
çok sık rastlanmıyor. Ayrıca, grubuyla bütünlüğünü
thoroughly enjoys appearing on stage. Moreover, he
seyirciyi düşman etmeyecek bir dengede tutmayı da
keeps his unity with the band on balance so as not to
başarıyor.
turn the audience away.
Miller’in 500 küsur albümlük bir diskografisi var.
Miller has a discography of more than 500
Bu arada sinema ve TV için de müzik yaptığı gibi,
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‘Afrodeezia’ albümüne Miller’ın
“Barış için UNESCO Sanatçısı” ve
“Köle Yolu” projesinin sözcüsü
olarak yaptığı çalışmalar ilham
kaynağı oldu.
Miller’s work as a spokesperson
for UNESCO’s “Artist for Peace” and
the project “Slave Route” is the
inspiration behind ‘Afrodeezia’.

normal bir aile hayatı sürdürmeyi de başardı. Stüdyolarda
birlikte çalıştığı, konserlere çıktığı müzisyenlerin adı
saymakla bitmez. Miller “En İyi Albüm” (M2) Grammy’si
alan tek solo basçı. Daha sonra Luther Vandross ile yaptığı
“Power of Love” ile bir Grammy daha aldı. Caz, funk, R&B
ve rock unsurlarını birleştirdi, ama hep kendine özgü bir
çalış tarzı oldu.
Açık Hava sahnesini gerçekten seviyor ve harika
dinleyiciler olduğumuzu düşünüyor. Biz de onu seviyoruz
ve şimdi o sahneye çıkacağı ânı bekliyoruz. Tek ve yegâne
Marcus Miller!

albums. He has worked on film and TV music while
maintaining a normal family life. Musicians with whom
he appeared on stage and collaborated in the studio are
countless. Miller is the only solo bassist who received the
Grammy for the “Best Album” (M2). Later, on “Power of
Love,” he recorded with Luther Vandross and received a
Grammy. He has fused jazz, funk, R&B and rock. Yet he
always had a unique way of playing.
He loves the Open Air Theatre and considers us a great
audience. We also love him and wait for the moment he
appears on stage. The one and only Marcus Miller!
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Emin
Fındıkoğlu+12 /
Bora Uzer

Fındıkoğlu, Arif Mardin’den sonra Berklee’den mezun olan ikinci Türk
müzisyendi. 1966’da İstanbul’a döndüğü zaman, Elmadağ’da The Rhythm
Section kulübünü açtı, bir süre sonra kulübü Sevinç Tevs’e devretti.
Fındıkoğlu was the second Turkish musician to graduate from Berklee after
Arif Mardin. When he returned to Istanbul in 1966 he launched The Rhythm
Section club in Elmadağ and handed over the management to Sevinç Tevs.

piyano pıano

emin fındıkoğlu
trompet trumpet

barış doğukan
yazıcı, şenova
ülker, imer
demirer
trombon trombone

elvan aracı, ebru
kennıngton,
didem yılmaz
saksofon saxophone

duru tuna,
çağdaş oruç,
barış ertürk,
meriç demirkol

kontbas double bass

derya davulcu
davul drums

ekin cengizkan
vokal vocals

meltem ünel
27 Haziran July
Cumartesi
Saturday
21.00
Avusturya Kültür
Ofisi Bahçesi
Austrian
Cultural
Office Garden
Biletler Tickets
150 tl

Opening Concert:
Emin Fındıkoğlu+12 / Bora Uzer

Açılış Konseri Opening Concert
Emin Fındıkoğlu+12 / Bora Uzer
Sıradışı projelerin ustası: Emin Fındıkoğlu
Master of extraordinary projects: Emin Fındıkoğlu
HÜLYA TUNÇAĞ
tr

Türkiye caz tarihine baktığımızda, Arif
Mardin’den sonra beste ve düzenlemeler
açısından akla ilk gelen isim, kuşkusuz Emin
Fındıkoğlu. Ödünsüz kişiliği ve caz sanatına
adanmış sade yaşamıyla özel bir yere sahip
caz sahnesinde.
1940’ta İstanbul’da doğan sanatçı,
ortaokulu Saint Michel’de okudu. Müzikle
ilgilenmeye 1950’lerde Saint Joseph
Lisesi’nde okuduğu dönemde başladı. Onu
caz müziğine yönelten ise bir arkadaşının
ağız armonikasıyla çaldığı bir Count Basie
parçasıydı. Bir yandan konservatuarda
mellophone ve trompet öğrenimi görürken,
diğer yandan da caza ilgi duyan yaşıtlarıyla
Cüneyt Sermet’in evinde müzik bilgisini
geliştiriyordu. Cüneyt Sermet ile bağını
Sermet’in Didim’deki evini sık sık ziyaret

en

When we survey the history of jazz
in Turkey, the first name in composition
and arrangement after Arif Mardin is
undoubtedly Emin Fındıkoğlu. With his
original personality and life dedicated to
the art of jazz, he has a special place on
jazz stage.
Born in 1940, the artist went to middle
school at Saint Michel. His interest in music
started during the 1950s when he was a
high school student in Saint Joseph. When
a friend played a Count Basie song with
harmonica, his interest was steered towards
jazz. While he was studying mellophone
and trumpet in conservatory, he was also
developing his musical knowledge along
with his peers at Cüneyt Sermet’s house.
And until now he has always kept in touch
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with Sermet by frequently
visiting his house in Didim.
Before 1956, he watched
İsmet Sıral Orchestra at
Küçük Sahne and Dizzy
Gillespie Big Band at
Saray Movie Theater and
audiovisually discovered jazz
through masters. Arif Mardin’s first class arrangements of
ederek hiç koparmadı. 1956’da önce İsmet Sıral
Sıral’s interpretations as well as those of Ernie Wilkins in
Orkestrası’nı Küçük Sahne’de, ardından Dizzy
Gillespie band have broadened his horizons.
Gillespie Büyük Orkestrası’nı Saray Sineması’nda
After quitting trumpet, the artist took lessons in
dinleyen Fındıkoğlu, cazı ustalarından görsel ve
harmony and arrangement from Arif Mardin who came
işitsel olarak keşfedecek, Sıral’ın yorumlarında Arif
from New York for a brief period in 1959. As such, in
Mardin’in, Gillespie orkestrasında Ernie Wilkins’in
some of his mature compositions, one can hear the
birinci sınıf düzenlemeleriyle ufkunu açacaktı.
influence of Mardin in obtaining a rich sound through
Trompeti bırakan sanatçı, 1959’da New York’tan
little sound groups. In some of his avant-garde works,
bir süreliğine gelen Arif Mardin’den armoni ve
there is also the influence of Norwegian piano player,
aranjörlük dersleri aldı. Nitekim olgunluk yıllarında
arranger, and orchestra conductor Jon Balke. These
kurduğu bazı kombolarında, Mardin’in özelliği olan
influences have been melded with
küçük topluluklardan zengin ses
Usta piyanist ve besteci
sharp intellect and wit and thus
elde etme tekniğinin etkisi sezilir.
Emin Fındıkoğlu, festivalin
opened the doors of originality.
Bazı avangard çalışmalarında ise az
bu yılki Yaşam Boyu Başarı
To return back to his life story,
da olsa Norveçli piyanist, aranjör
Ödülü’nün sahibi oluyor.
upon completing his military
ve orkestra şefi Jon Balke’nin. Bu
service Fındıkoğlu went to Berklee
etkileri, keskin zekâsı ve esprili bakış
Veteran composer and pianist
School of Music on scholarship in
açısıyla birleştirerek özgünlüğün
Emin Fındıkoğlu is the
1962. There he studied film music
kapılarını aralamıştır.
Lifetime Achievement Award
with Herb Pomeroy, piano with Ray
Yeniden yaşam öyküsüne
recipient of this year’s festival.
Santisi, improvisation with John
dönersek, askerliğini yaptıktan sonra
LaPorta, orchestration with Bill Maloof
1962’de burslu olarak Boston’daki
and counterpoint with James Progris. For the eighth
Berklee Müzik Okulu’na giren Fındıkoğlu, burada
instalment of Berklee’s “Jazz in the Classroom” series,
Herb Pomeroy’dan film müziği, Ray Santisi’den
titled A Tribute to Duke Ellington he arranged two Mercer
piyano, John LaPorta’dan doğaçlama, Bill Maloof’dan
Ellington compositions.
orkestrasyon ve James Progris’ten kontrpuan dersleri
Fındıkoğlu was the second Turkish musician to
aldı. 1963 yılında Berklee’nin “Jazz In The Classroom”
graduate from Berklee after Arif Mardin. When he
albüm dizisinin A Tribute To Duke Ellington başlıklı
returned to Istanbul in 1966 he started working with
sekizincisi için iki Mercer Ellington bestesini
Swedish sax player Lennart Jansson. Meanwhile he
düzenledi.
launched The Rhythm Section club in Elmadağ and
Fındıkoğlu, Arif Mardin’den sonra Berklee’den
handed over the management to Sevinç Tevs. In 1968, he
mezun olan ikinci Türk müzisyendi. 1966’da İstanbul’a
founded his first big band called Big Soul Band. The band
döndüğü zaman İsveçli saksafoncu Lennart Jansson
played soul music and attracted attention with bassist
ile çalışmaya başladı. Bu sırada, Elmadağ’da The
Onno Tunç’s brilliant funk tunes and Erkut Taçkın’s
Rhythm Section kulübünü açtı, bir süre sonra kulübü
vocals. After founding the Kabare Theater in 1977, he
Sevinç Tevs’e devretti. 1968’de ilk büyük orkestrası
staged Hair musical with İsmet Küntay and Haldun
Big Soul Band’i kurdu. Soul müzik çalan orkestra,
Dormen and Brecht Kabare with Genco Erkal. In 1979, he
Fındıkoğlu’nun birinci sınıf düzenlemeleri, basçı Onno
opened “Polifon” music school with Onno Tunç in Taksim.
Tunç’un sağlam funk eşliği ve Erkut Taçkın’ın vokaliyle
Fındıkoğlu has worked in Scandinavia and Western
dikkati çekiyordu. 1977’de Kabare Tiyatrosu’nu
Europe for four years and formed several bands with Tuna
kurduktan sonra İsmet Küntay ve Haldun Dormen ile
Ötenel in beginning of the 1980s. He launched Bilsak
önce Hair müzikalini, ardından Genco Erkal ile Brecht
Jazz Festival, the first modern jazz event in Turkey in 1985
Kabare’yi sahneledi. 1979’da Taksim’de Onno Tunç ile
with Mustafa Kemal Ağaoğlu. International jazz masters
“Polifon” adlı bir müzik okulu da açmıştı.
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Dört yıl boyunca İskandinavya ve Batı Avrupa’da
performed in the festival. Since the 1990s, his interest
çalışan Fındıkoğlu, 1980’lerin başında Tuna Ötenel
in wind instruments resulted in formation of modern
ile çeşitli topluluklar kurdu. 1985’te Mustafa Kemal
bands called Euphony, Detant, and Unique Horns.
Ağaoğlu ile ilk modern caz etkinliği olan
During his teaching
Emin Fındıkoğlu+12’den
Bilsak Caz Festivali’ni başlattı. Etkinlik, dünya
career in Advanced
sonra, Türkiye’de R&B vokalin
çapında caz ustalarının yer aldığı bir festivaldi.
Studies in Music (MIAM)
yüz
akı
Bora
Uzer
festival
özel
1990’lardan itibaren kurduğu Euphony, Detant
another band that
projesiyle geceyi tamamlıyor.
ve Unique Horns adlı modern topluluklar,
included a string quartet
onun üflemeli çalgılara olan yoğun ilgisinin
was also interesting. In
After Emin Fındıkoğlu+12,
ürünleriydi.
1996, upon Dağhan
talented R&B singer Bora
Müzik İleri Araştırma Merkezi’ndeki
Baydur’s insistence he
Uzer will get the party started
(MIAM) öğretmenliği sırasında yaylı çalgılar
released an album titled
with his exclusive project.
dörtlüsünün de yer aldığı bir başka topluluğu,
Sinir Standart and Other
yine oldukça dikkati çekiciydi. 1996’da Dağhan
Dog Songs on Müzikotek
Baydur’un ısrarıyla Müzikotek etiketiyle çıkan Sinir
label upon and reflected his sense of humour in his
Standart And Other Dog Songs albümü, sanatçının
music.
mizah anlayışının sanki müziğe yansımasıydı.
Since the beginning of the 1980s, Emin
1980’lerin başından itibaren Bodrum ve İstanbul
Fındıkoğlu has been residing in Bodrum and Istanbul.
arasında yaşamını sürdüren Emin Fındıkoğlu, festivalin He will receive the “Lifetime Achievement Award” in
açılış gecesinde “Yaşam Boyu Başarı” ödülünü alacak.
the opening ceremony of the festival. He will also
Ayrıca,12 kişilik yeni topluluğuyla son projesini sunacak. present his latest project with a 12-piece band. It is for
Emin Fındıkoğlu’nun yaratıcılığı ve başarısı yaşam boyu certain that Fındıkoğlu’s creativity and success will
sürecek.
continue throughout his life.
Bora Uzer
vokal gitar vocals guıtar

bora uzer
bas bass

orhan deniz
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The Bad Plus
Joshua Redman
saksofonlar
saxophones

joshua redman
piyano pıano

ethan ıverson
bas bass

reıd anderson
davul drums

davıd kıng
Vincent Peirani
Quartet
akordeon accordıon

vıncent peıranı

saksofon saxophone

emıle parısıen
fender rhodes

tony paeleman
bas bass

julıen herné
davul drums

yoann serra

Caz İçin Tuhaf Bir Yer
A Strange Place For Jazz
The Bad Plus Joshua Redman / Vincent Peirani Quartet

klavye keyboard

çağrı sertel
davul drums

onur alatan

TheBadplusJoshuaRedman
FERİDUN ERTAŞKAN
tr

Bu yaz festivale Joshua Redman’lı The
Bad Plus’ın geleceğini duyduğumda nedense
aklıma ilk olarak (mekânı cennet olsun)
Charlie Haden’ın “Quartet West”i geldi,
sonra bir anda The Bad Plus’ın Redman’lı
yeni albümünü henüz dinlemediğimi fark
ettim ve acilen bulup dinledim: Out Now.
Yirmi yıl öncesinin Quartet West albümlerine
kulak verin, sonra da Out Now’a. Caz
müziğinde mesafe kat etmenin ne demek
olduğunun muhtemelen en çarpıcı
örneklerden biri olacaktır.
The New York Times albüm için “Grubun
dinamiğini değiştirmeksizin Redman’ın
hayati önemdeki varlığı ne kadar etkileyici”
yorumunda bulunmuş. Takip edenlerin

en

When I heard that The Bad Plus with
Joshua Redman was coming to the festival
this summer, for some reason I have
thought of the late (may he rest in peace)
Charlie Haden’s “Quartet West”. Then I
realized I had not listened to the The Bad
Plus’ new album Out Now yet. Once I
listened to it, I thought of the Quartet West
albums of twenty years ago and that
listening to Out Now is a perfect example of
what “progress” means in jazz.
The New York Times commented on the
album that “Redman has a crucial place
without changing the band’s dynamics.”
I cannot say for sure if his other followers
have noticed the increasingly developing

10 Temmuz July
Cuma
Friday
19.30
Eşref Denizhan
Açık Hava
Tiyatrosu,
ENKA
Eşref Denizhan
Open Air
Theatre,
ENKA
Biletler Tickets
120, 90, 70, 50 tl
değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the
kınd collaboratıon of
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“Caz İçin Tuhaf Bir Yer”
The Bad Plus Joshua Redman / Vincent Peirani Quartet

de dikkatini çekmiş midir bilmiyorum ama Joshua
Redman’ın müziğinde yıllar içinde gelişerek varlığını
artıran bir “melodic humour” bulmuşumdur. Sanırım
son albümü Trios Live ile ilgili olarak buna benzeyen
bir ifadesi de var sanatçının. Bir başka eleştirmen,
“albümdeki fikirler etkileyici ama Redman ‘rhythm’e
ilişkin düşünceleriyle daha güçlü hale gelmiş. Bu
albüm, açık fikirli olmanın gerçek bir zaferi” diye not
düşmüş.
Türkiye’de dünya caz basını fazla takip edilmiyor
ama size şunu söyleyeyim, The Bad Plus Joshua
Redman konserinde caz müziğin ilk sıralardaki en yeni
örneklerini dinleyeceğiz. 10 Haziran’da dünya turnesini
başlatacak grup, 2011 yılında New York Blue Note’daki
bir haftalık performanslarına Joshua Redman’ı da davet
ettiğinden beri müziğin aldığı alkış ve Kuzey Amerika
konserlerinin gösterdiği yolun sonunda, 2014’te
stüdyoya kapandı ve Out Now albümüyle çıktı.
Doku uyumunun bu kadar sorunsuz olduğu 3+1
topluluk, uzun yıllardır kayıp dördüncü üyesini bulmuş
gibi coşkulu. Her ne kadar yirmi yıllık bir grup olan
The Bad Plus elemanlarıyla yine aynı süre içindeki
nesildaşları Joshua Redman’ın SF Jazz Kolektif ve
James’ Farm gruplarının üyeleriyle zaman zaman aynı
sahneleri paylaşsalar da, ortak dili konuşuyor olmaları
yine de izleyeceğimiz konserin sihrini açıklamaya
yetmez. Zaten, bu sihri anlamak ve hissetmek için
hepimiz orda olmalıyız, bu şart!
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Doku uyumunun sorunsuz olduğu dörtlü,
yıllardır kayıp üyesini bulmuş gibi coşkulu.
This 3+1 band with such tight knit fabric is
joyful as if they found their long lost member.
“melodic humor” in Joshua Redman’s music. I guess
the artist made a similar statement regarding his
last album Trios Live. Another critic has noted that
“the ideas in the album are impressive but Redman
became stronger with his thoughts on rhythm. This
album is a real victory for open-mindedness.”
In Turkey, world jazz press is not really being
followed but let me tell you that The Bad Plus Joshua
Redman concert will give us an opportunity to listen to
one of the prominent examples of contemporary jazz
music. In 2011, the band invited Joshua Redman to
their week-long performance at New York’s Blue Note
and the applause they received led them to record Out
Now after a tour of concerts in North America in 2014.
This 3+1 band with such tight knit fabric is joyful
as if they found their long lost fourth member. Even
though the 20-year-old band The Bad Plus members
have shared the stage with members of Joshua
Redman’s SF Jazz Collective and James’ Farm bands
numerous times, their joint magic cannot simply be
explained by this. In order to conceive and feel the
magic we need to be there at the concert!

Cazın geleceği: Vincent Peirani Quintet
The future of jazz: Vincent Peirani Quintet
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“A Strange Place For Jazz”
The Bad Plus Joshua Redman / Vincent Peirani Quartet
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isimlerin başında Richard Galliano gelir. Hatta
was Piazzolla himself who directed Galliano from
Galliano’yu bandoneondan akordeona yönlendiren
bandoneon to accordion. If we consider Galliano as the
bizzat Piazzolla’nın ta kendisidir denir. Galliano’yu bir
previous generation, Vincent Peirani is the new
önceki nesil kabul edersek, Vincent Peirani yeni nesildir generation and thankfully they both have a different
ve her ikisinin de anlaşılan –ve ne mutlu ki– müziğe
perspective in music.
farklı bakış açıları var.
If Galliano and Peirani did not exist, accordion would
Eğer Galliano ve Peirani olmasaydı, muhtemelen
probably still remain as the accessory to the romantic boat
akordeon Seine nehrindeki gezinti teknelerinde
night on Seine. But now it has created a new tradition
romantik vızıltı olmaktan kurtulamayacaktı,
within the musical rainbow
Avrupa cazının yükselen
oysa şimdi kendi geleneğini Kuzey Afrika’dan
that extends from North
yıldızlarından
Vincent
Doğu Avrupa’ya, Balkanlardan Ortadoğu’ya
Africa to Eastern Europe,
Peirani için The Observer,
kadar uzanan müzikal gökkuşağının ortak
Balkans to Middle East. This
“enstrümanı için yeni bir çığır
duygusunda yeniden tarif etmeyi başardı.
success has rightfully brought
açıyor” yorumunda bulundu.
Zaten bu başarı da haklı olarak Peirani’ye
“Rising Star of European
geçen yıl “Avrupa Cazının Yükselen Yıldızı’ ve
Jazz” and the famous german
One of the rising stars of
Almanların ünlü ECHO ödüllerini getirdi.
ECHO award to Peirani last
European Jazz, Vincent
Klasik eğitimli müzisyen olduğu için
year.
Peirani “breaks new ground
kendini klasik müzisyen, caz müzisyeni, pop,
Peirani is a classically
for
his
instrument,”
says
hatta rock müzisyeni olarak tanımlamaktan
trained musician yet he does
The Observer.
kaçınmayan Peirani kafamızı karıştırmak
not shy away from being
yerine berraklaştırmayı amaçlıyor. “Uzmanlık
labelled a jazz musician, pop
alanım uzman olmamak” diyen sanatçı “kendimi ifade
or even rock musician. His aim is to clear our heads and
etmek için hepsini kullanabilirim” diye ekliyor.
not confuse us. The artist has noted that his “expertise is
Vincent Peirani’nin festival kapsamında
not being an expert” and that he “can use all to express”
dinleyeceğimiz son albümü Living Being’de Fender
himself.
Rhodes ve kimi elektroniklerle bezeli müziğiyle
Vincent Peirani’s last album Living Being, which we
sarmalanan akordeonun olağanüstü güzelliğine şaşırıp
will enjoy in the festival, Fender Rhodes and electronic
kalacak, sanatçının “cazın geleceği budur” iddiasına
sounds mixed with the extraordinary beauty of accordion
hak vereceksiniz. Peirani aslında bunu daha önce
will surprise us and we will agree with the artist’s claim
vokal anlamında Youn Sun Nah ile, gitar anlamında
that “that is the future of jazz.” Peirani has already done
da Ulf Wakenius ile yapmıştı. Uzun zamanlı müzikal
collaborations with Youn Sun Nah and Ulf Wakenius. His
ortağı Emile Parisien ile müzikleri halen kulağımızdan
work with his long-time partner Emile Parisien is still
silinmedi. Sanırım, yeni ve daha güzelleriyle öncekilerin echoing in our ears. I guess the time has come to change
yer değiştirme sırası geldi.
that echo with the new and more beautiful one.

FERİDUN ERTAŞKAN
tr Akordeon çok şanslı bir enstrüman... Vincent
Peirani Quintet içinde caz da olan Avrupa müziği için
oldukça yeni anlamlar ifade ediyor. Zaten, bilmiyorum
yeni nesil Fransız müzisyenleri takip edebiliyor
musunuz, hayret verici sanatçılar çıkarmaya başladılar.
1980 doğumlu ve artık ünü birkaç yıldan beri Türkiye’de
de duyulan sanatçı da bu isimlerden biri. Özellikle
akordeon sanatçısı olması onu bizim için ayrı bir
paranteze almamız için yetip artıyor bile. Akordeon,
Fransızların ulusal enstrümanı ama 60’lı yıllarda Güney
Amerika’dan Astor Piazzolla ile Tango Nuevo’nun
bandoneonu duyguları fazlasıyla harmanlamaya
başlayınca, bandoneonun Avrupa kıtasındaki karşılığı
olan akordeonun önemi sanılanın aksine daha da arttı.
En azından, şimdi geçmişe dönüp bakınca daha iyi
anlayabiliyoruz. Muhtemelen bunu ilk fark eden

en Accordion is a lucky instrument... Vincent
Peiraini Quintet creates new meanings for
European music that includes jazz. I don’t know
whether you are able to follow new generation of
French musicians but there have been amazing
artists among them. 1980 born artist who has
been recently receiving attention in Turkey is
among them. Especially the fact that he is an
accordion player puts him in a different place for
us. Accordion is the national instrument of France
but since the 1960s, South American Astor
Piazzolla and Tango Nuevo’s bandoneon incited
feelings, its European counterpart’s value has also
increased. At least this is what we can infer in
hindsight. Richard Galliano is among the first to
recognize this fact. In fact it is rumoured that it

Vincent Peirani Quintet
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Melody Gardot / Wojtek Mazolewski Quintet
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Melody Gardot
vokal, piyano, gitar
vocals, pıano, guıtar

Bu kazayı politik doğrucular müziğin gücüne ve
politically correct ones would choose to couple the story
kutsallığına bağlamayı tercih ederken, politik doğrucu
with the sacredness and power of music, those fretless
olamayan perdesizlerse “İyi ki o kazayı geçirdi!” olarak
ones would say ‘Thank goodness for that accident!’ You
yorumluyor. Hangi tarafı seçeceğiniz size kalmış, ancak are free to take your stand but regardless of where, as
renginiz ne olursa olsun yaklaşık beş ila yedi yıldır,
music is good for Melody for the last 5-7 years, her
müzik ona nasıl iyi geldiyse, Melody de caz sınırlarına
voice and vocals that transcend jazz are as good for us.
sığmayan sesi ve vokaliyle kulaklarımıza iyi geliyor.
Majoring in fashion in college, painting before
Üniversitede moda okuyan, müzik ağır basmadan
music weighed in, following Budhist principles, the
önce resim yapan, Budist öğretilerin
30-year-old Melody already has a
The Guardian Melody
izinden giden Melody hakkında
documentary about herself, The
Gardot’nun
son
albümü
çekilmiş bir de belgesel var: Kazara
Accidental Musician. It wouldn’t
hakkında “yenilikçi bir soul
Müzisyen. Henüz 30 yaşında olan
be a wild guess to say that a
şarkıcısı için yeni bir istikamet”
sanatçının hayat hikâyesini anlatan
Hollywood feature will come out
yorumunu yapıyor.
bir Hollywood filminin yaklaşık 50
in about 50 years later and the

melody gardot
davul vurmalı
çalgılar
drums, percussıon

chuck staab
gitar guıtar

mıtchell long
saksofone, klarnet,
flüt
saxophone, clarınet,
flute

ırwın hall

bariton saksofon
baritone saxophone

james casey

trompet trumpet

shareef clayton
tuşlu çalgılar
keyboards

devın
greenwood
6 Temmuz July
Pazartesi
Monday
19.30
Sepetçiler Kasrı
Sepetçiler
Pavillion
Biletler Tickets
150, 100, 70, 50 tl

Melody Gardot /
Wojtek Mazolewski Quintet
Müziğin iyileştirici gücü
The healing power of music

sponsor

MERVE EVİRGEN

sponsor

tr

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the
kınd collaboratıon of

Melody Gardot gibi gerek hayat hikâyesi
gerek müzik kariyeri klişelerden ziyadesiyle
uzak biri hakkında üç beş kelam edecekken
başlığı böylesine klişe seçmek Nina Simone’u
veya Edith Piaf’ı mezarında ters döndürmüş
olabilir. Yine de klişelerine ve rutinlerine
gönülden bağlı biri olarak, bunları oluşturan
yaşantıların hayatın esas güzellikleri olduğu
kanısındayım. Melody Gardot da kusura
bakmasın, bu başlığı üzerinde çok iyi taşıyor,
tıpkı ismi gibi.
Bilenler bilmeyenlere anlatsın, biyografi
aktarmak için yerimiz dar. Özetle, Melody 18
yaşındayken çok ciddi bir kaza geçiriyor ve
bir yıldan fazla zamanı hastanede, hafızasını
ve yürüme yetisini kaybetmiş bir vaziyette
geçiriyor. Peygamber-olsa-yeridir doktoru ise
Melody’nin müziğe yatkınlığını keşfediyor
ve müzikoterapiye başlamasını öneriyor.
Gerisi malumunuz, Melody’nin Grammy
törenlerine uzanacak müzik kariyeri başlıyor.

en

Such a cliché title for someone whose
biography and musical career are so far off
from any cliché would make Nina Simone or
Edith Piaf turn in their graves. Regardless, as
someone who is deeply attached to her
clichés and routines, I believe that the lives
that generate these are actually the real
beauties of life. I kindly ask Melody Gardot
to excuse me since I think the title becomes
her as does her name.
Those who know should tell those
who don’t; our space is not sufficient for a
biography. In brief, the 18-year-old Melody
suffers a severe accident and spends more
than a year in the hospital suffering from
memory loss and inability to walk. Her
saintly doctor discovers her inclination
towards music and recommends her to start
music therapy. Climbing up all the way up
to the Grammy Awards, this is actually how
Melody’s carreer is launched. While the

yıl sonra çekileceğini ve Melody’yi
lead actress performing Melody
The Guardian calls Melody
canlandıracak aktrisin Oscar
will take home the Oscar statuette.
Gardot’s latest album as
heykelciğini evine götüreceğini
The Istanbul audience is well“another new direction for an
şimdiden kestirmek hiç de zor değil.
acquainted with Melody Gardot
innovative soul singer.”
İstanbullu dinleyicinin festival
from the 2013 Festival; in which
sayesinde tanış olduğu Melody
during her performance she
Gardot en son 2013’ün Temmuz ayında şehre konuk
had screamed for the trees and danced for the grass.
olmuştu ve sahnede ağaçlar için haykırıp, çimler için
Melody says that her music is mostly political but she
dans etmişti. Müziğin çoğunlukla politik olduğunu
also is into the politics of love. This year she will be
ama aşkın politikasını yaptığını söyleyen Melody, bu
on the shores of the Bosphorus with her fresh-off-thekez yepyeni albümü Currency of Man’i taze fırından
oven album Currency of Man. The album is turning its
çıkarmış olarak boğaza karşı dillendirecek. Currency
face to modern jazz structures and forming sentences
of Man, Melody’nin önceki üç albümüne göre yüzü
not about love but more so on global and political
modern caz altyapılarına dönük ve bu kez aşk yerine
themes. All and all, she solidly promises a highly
küresel ve politik temalara dair cümleler kuruyor. Bu
energetic performance.
haliyle de enerjik bir performans vaat ediyor.
Still more to come, Melody is opening the
Bununla bitmiyor, gecenin açılışını ise Polonya’nın
evening with an act by the Wojtek Mazolewski
en iyi caz müzisyenleri arasında gösterilen Wojtek
Quintet, noted as one of the best in Poland. Wojtek
Mazolewski beşlisiyle birlikte yapıyor. Wojtek ve grubu,
and his band have already seduced the young Polish
Koop ve Brad Mehldau tonlarında yeni cazı seven genç
crowd who likes the new jazz along the lines of Koop
izleyiciyi Polonya’da çoktan tavlamış bile, şimdi de
and Brad Mehldau. They are fast on their way to
İstanbulluları tavlamaya geliyor.
capture the Istanbul audience as well.
Wojtek
Mazolewski
Quintet
bas bass

wojtek
mazolewskı
trumpet trompet

oskar torok

saksofon saxophone

marek
pospıeszalskı
tuşlu çalgılar
keyboards

joanna duda
davul drums

qba janıckı
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Tigran
Hamasyan &
The Yerevan
State
Chamber Choir
“Luys i Luso”

Tigran Mockroot
piyano pıano

tıgran hamasyan
bas bass

sam mınaıe

şef conductor

davul drums

harutyun
topıkyan

arthur hnatek

piyano pıano

1 Temmuz July
Çarşamba
Thursday
21.00
Cemal Reşit Rey
Konser Salonu
Cemal Reşit Rey
Concert Hall
Biletler Tickets
70, 60, 50, 40,
30 tl

tıgran hamasyan
erivan devlet oda
müziği korosu
the yerevan state
chamber choır

seyran avagyan,
sargıs sargsyan,
areg
ghahramanyan,
sargıs mınasyan,
serzh hakobyan,
vrezh fıshyan,
gagık
harutyunyan,
vahagn
vardazaryan,
karıne sahakyan,
anahıt
tashchyan,
lusıne
vardanyan,
ruzanna
khandoyan,
makruhı
khachaturyan,
anahıt
nazaretyan,
ruzanna
grıgoryan,
lılıt yedıgaryan,
krıstına
voskanyan,
jennı nazaryan,
garegın
hayrapetyan,
aren avetyan,
vahagn babloyan,
wıllıam weıner
30 Haziran June
Salı
Tuesday
21.00
Aya İri Müzesi
Hagia Eirene
Museum
Biletler Tickets
120, 90, 60, 45 tl

Tigran Hamasyan
Kulağımızda sulh treninin çufçufu
Choo-choo of the peace train
DERYA BENGİ
tr Genç Tigran, piyanosunun başında ter
en Young Tigran is sweating on top of
döküyor, kalbi parmak uçlarında atıyor,
his piano, his heart beats in his fingers,
akranlarıyla ama en çok da kendiyle yarışıyor,
he is competing with his peers but most
iki caz standardını, Miles Davis’in “Solar”ını
of all, with himself. To impress the jury,
ve Ray Noble’ın “Cherokee”sini yorumlayarak
he is interpreting two jazz standards,
jürinin gözüne girmeye çalışıyor. Hâlbuki
Miles Davis’ “Solar” and Ray Noble’s
korkacak bir şey yok, Herbie Hancock, Andrew “Cherokee”. He has nothing to fear
Hill, Danilo Perez, Randy Weston gibi piyano
though. The jury, composed of piano
kahramanlarından oluşan jüri çoktan mest
heroes such as Herbie Hancock, Andrew
olmuş, 19 yaşındaki bu Ermeni çocuk isterse
Hill, Danilo Perez, Randy Weston, is
sabaha kadar çalsın, kıpırdamadan
already entranced. Even if this 19-yeardinleyecekler ve sonunda birincilik ödülünü
old Armenian boy played until morning
helal edecekler. Söz konusu yarışma,
they would listen, and bestow him with
Thelonious Monk Caz Enstitüsü’nün her yıl
first prize. The competition in question
başka bir enstrümana adanan yarışması. 2006 is the Thelonious Monk Jazz Institute’s
piyano yılı. Tigran kendiyle yaşıt bu uluslararası annual competition, which is dedicated
yarışmanın 19 yıllık mazisinde, o güne kadar,
to a different instrument every year.
Amerikalı olmadığı halde final yüzü gören
2006 is the piano year. Tigran is one of
birkaç müzisyenden biri ve kazanan ilk doğulu
the few non-Americans to appear in the
olacak. Tıpkı Joshua Redman, Jacky Terrarson
finals and the only Easterner in the

gibi bu yarışmada aldığı ödül sayesinde
beynelmilel bir caz yıldızı kimliği elde ederek,
art arda albümler yayımlayacak.
Tigran Hamasyan 1987’de, Ermenistan’ın
Gümrü şehrinde doğdu. Ermenistan
henüz Sovyetler Birliği’nde bir sosyalist
cumhuriyetken, Gümrü’nün adı Leninakan’ken,
Gorbaçov’un Glasnost’u hızla yayılırken,
çocukluğunu evdeki piyanoyu kurcalayarak
müzikle iç içe geçirdi. “Müzisyen olsun
olmasın, Ermenistan’da herkesin evinde
piyano vardır, her harekete müzik eşlik eder,
herkes şarkı söyler” diyecekti Agos gazetesine
verdiği söyleşide. Kuyumcu babasının Black
Sabbath, Led Zeppelin, Queen plaklarını
keşfe daldığında caz eğitimine de başladı.
Sovyetler’in dağılması, Ermenistan’ın
bağımsızlığı, Dağlık Karabağ savaşı ve
Gümrü’nün yarıdan fazlasını yıkan 1988
depreminin peş peşe yarattığı kaos ve acı,
ebeveynlerinden işittiği soykırım öykülerinin
matemiyle birleşince, bebop tahsil eden Tigran,
İbn Haldun’un “Coğrafya kaderdir” deyişini
doğrularcasına Ermeni müziğine yöneldi.
Jarrett’tan Zawinul’a, Monk’tan Hancock’a
uzanan hayranlığının yanıbaşına, Anadolu
topraklarında Alevi-Bektaşi âşık geleneğine
koşut gelişen Ermeni aşuğ folklorunun ve
Anadolu köylerinden Gomitas Vartabed’in
derlediği ezgilerin büyüsünü ekledi.

19-year-old history of the competition. Just
like Joshua Redman and Jacky Terrarson,
this prize will create an international jazz
star out of him and he will record albums
one after another.
Tigran Hamasyan was born in Gyumri
in 1987 when Armenia was still a socialist
republic within the Soviet Union. When
Gyumri still went by the name Leninakan and
Gorbachev’s glasnost was spreading, he spent
his childhood tinkering with the piano in
his home. In an interview published in Agos
newspaper, he says, “Musician or not, everyone
in Armenia has a piano at home. All actions
are accompanied by music and everybody
sings.” His jazz education started with the
discovery of his jeweller father’s Black Sabbath,
Led Zeppelin and Queen records. The chaos
and suffering created by the dissolution of the
Soviet Union, the independence of Armenia,
the Nagorno-Karabakh war and the 1988
earthquake, which destroyed more than half
of Gyumri, connected with stories of genocide
and mourning he heard from his parents. As if
to prove Ibn Khaldun’s maxim, “Geography is
destiny,” Tigran, who was then studying bebop,
gravitated towards Armenian music. His
fascination with Jarrett, Zawinul, Monk, and
Hancock was now accompanied by Armenian
minstrel folklore (asug) that developed parallel
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Tigran Hamasyan & The Yerevan State Chamber Choir “Luys i Luso”
Tigran - Mockroot
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Sly & Robbie
meet Nils Petter
Molvær

“Luys i Luso” şimdiye kadarki çalışmalarında doğrudan politik veya dini bir bakışa
hapsolmadan, Gürciyef’vari mistik bir arayışın izini süren sanatçının Ermeni
medeniyetinin tarihine derinlemesine dalışını simgeliyor
“Luys i Luso” symbolizes the artist’s deep immersion in the history of Armenian
civilization without confining himself to any particular political or religious view
but rather adopting a Gurciyef-style mystical search.

to the Anatolian AleviteBektashi minstrel
tradition (âşık), as
well as the magical
melodies that Gomitas
Vartabed collected from
Anatolian villages.
In the first concert
on June 30, Tuesday, Tigran Hamasyan will be
Tigran Hamasyan, 30 Haziran Salı günkü ilk
accompanied by the Yerevan State Chamber Music
konserinde, yanına Harutyun Topikyan yönetimindeki
Choir led by Harutyun Topikyan to play the hymns
Erivan Devlet Oda Müziği Korosu’nu alarak, 5.
and variations on the traditional compositions from
yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan ilahiler ve geleneksel
the 5th century to the 20th. The project entitled “Luys
kompozisyonların varyasyonlarını seslendirecek. “Luys
i Luso” başlıklı bu proje, şimdiye kadarki çalışmalarında
i Luso” symbolizes the artist’s deep immersion in the
doğrudan politik veya doğrudan dini bir bakışa
history of Armenian civilization without confining
hapsolmadan, daha ziyade Gürciyef’vari mistik bir
himself to any particular political or religious view but
arayışın izini süren sanatçının Ermeni medeniyetinin
rather adopting a Gurciyef-style mystical search. The
tarihine derinlemesine dalışını simgeliyor. Sonbaharda
Hagia Irene will be an interesting stop in this tour,
bir albüme ve bir belgesel filme de dönüşmesi planlanan, which will take place in many different churches in
Ermenistan ve Doğu Anadolu’daki kiliseleri mesken
Armenia and Eastern Anatolia. The tour will then turn
tutan bu turnede Aya İrini ilginç duraklardan biri olacak.
into an album and a documentary in the fall.
1 Temmuz Çarşamba günü, CRR salonundaki
The second concert will take place on July 2,
ikinci konser, Tigran Hamasyan’ın bir caz rockçı
Wednesday, at CRR hall and will exhibit Tigran
olarak portresini sunacak. Bu yıl çıkan altıncı albümü
Hamasyan’s career as a jazz rocker. He will perform
Mockroot merkezli bir repertuvarı, basçı Sam Minaie
a repertoire based on his sixth album, which was
ve davulcu Arthur Hnatek’le birlikte yorumlayacak.
released earlier this year, Mockroot, along with
Bestekârlığının ve doğaçlamalarının yanı sıra yıllar
bassist Sam Minaie and drummer Arthur Hnatek.
içinde Serj Tankian, Dhafer Youssef, Brad Mehldau
Aside from his career as a composer and improviser,
gibileriyle işbirliğine giren Hamasyan’ın ruhundaki
Hamasyan has collaborated with the likes of Serj
modern caz, heavy metal, elektronika canavarı
Tankian, Dhafer Youssef, and Brad Mehldau, and
“Mockroot” konserinde canlanacak. Dedesini ninesini
“Mockroot” concert will revive the modern jazz, heavy
andığı “Song For Melan & Rafik” ve geleneksel
metal and electronica giant in his soul. Songs of exile
sözleriyle “Kars” (Yaman Yar), birer sürgün ve hasret
and longing, such as “Song for Melan & Rafik,” in
şarkısı olarak heyecanı zirveye taşıyacak.
which he remembers his grandparents and “Kars”
“Mockroot” albümünün kapağındaki sular seller
(Yaman Yar) with its traditional lyrics, will bring the
içinde kurumuş ağaç fotoğrafı, belki bir doğal afeti,
concert to an emotional climax.
belki de insanın doğaya karşı verdiği egemenlik
The picture of the dried tree on the cover of
mücadelesinin pişmanlığını anımsatarak, doğayla
Mockroot reminds us of a natural disaster or regret
uyum içindeki insani bir müziğin nimetlerini vurguluyor. of humankind’s struggle against nature, and
Peki ya iç kapaktaki tren fotoğrafı bize ne söylüyor?
emphasizes the pleasures of a humane music in
Malum, Kars Gümrü’ye Erivan’dan daha yakın. Bir
harmony with nature. What about the picture of the
zamanlar Kars’tan Gümrü’ye tren işlermiş. Önceleri
train on the inner sleeve? Kars is much closer to
eyvah komünizm diye diye, sonraları Azerbaycan’a
Gyumri than Yerevan. Once upon a time there was
destek politikası bahanesiyle Türkiye ve Ermenistan
a train between Kars and Gyumri. Before the fear
halklarına kapanan Kızılçakçak sınır kapısından
of communism and the subsequent policies to aid
elini kolunu sallaya sallaya hiç değilse yorgun argın
Azerbaijan shut down the Kızılçakçak checkpoint to
trenler geçermiş. Trenin tekrar raylarla buluşması,
Turkish and Armenian peoples, trains used to run
kültürel bir perspektifle, Tigran Hamasyan’ın İstanbul
through the borders. The train will symbolically meet
konserlerinin lokomotifliğinde gerçekleşecek.
the railroad, led by Tigran Hamasyan’s locomotive
Piyanosunun tuşlarına her dokunuşunda, kulağımızda
concerts in Istanbul. With every note played on the
bu sulh treninin ıslığı, homurtusu, çufçufu
piano keys, the whistles of this peace train will be
yankılanacak.
echoed in our ears.

trompet trumpet

nıls petter
molvaer
bas bass

robbıe
shakespeare
davul drums

sly dunbar
gitar guıtar

eıvınd aarset
canlı samplıng
lıve samplıng

vladıslav delay
11 Temmuz July
Cumartesi
Saturday
19.00
Uniq Açık
Hava Sahnesi
Uniq Open
Air Stage
Biletler Tickets
50, 40 tl

Kuzey Işıkları
Northern Lights

sponsor

sponsor

Sly & Robbie meet Nils Petter Molvær / The Asteroids
Galaxy Tour / Korhan Futacı ve Kara Orkestra
Festivalin en şaşırtıcı deneyimine hazır olun
Get ready for the most surprising experience of the festival
ZÜLÂL KALKANDELEN
tr 22. İstanbul Caz Festivali programının
açıklandığı basın toplantıları, kentte
katılmaktan keyif aldığım nadir etkinliklerden
birisi. Bu yıl yurtdışında olduğum bir döneme
denk geldiği için katılamadım ama
Twitter’dan haberleri anında paylaşanlar
sayesinde heyecana uzaktan da olsa ortak
oldum. Duyurusu yapılanlar arasında beni en
çok sevindirenlerden birisi, Norveçli caz
trompetçisi Nils Petter Molvær, elektronik
müziğin Finlandiyalı olağanüstü yeteneği
Vladislav Delay ve Norveç’in yetiştirdiği en

en The announcement of the Istanbul Jazz
Festival programme is one of the rare events
that I love to attend in the city. I was abroad
for this year’s announcement but I shared
the excitement with those who spread the
news through Twitter. One of the
announcements that pleased me most was
the concert that brings together Norwegian
jazz trumpeter Nils Petter Molvær, the
extremely talented Finnish electronic
musician Vladislav Delay, and one of the
most creative Norwegian guitarists Eivind

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the
kınd collaboratıon of
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“Kuzey Işıkları” Sly & Robbie meet Nils Petter Molvær /
The Asteroids Galaxy Tour / Korhan Futacı ve Kara Orkestra

22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

“Northern Lights” Sly & Robbie meet Nils Petter Molvær /
The Asteroids Galaxy Tour / Korhan Futacı ve Kara Orkestra
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Nils Petter Molvær

Korhan Futacı ve Kara Orkestra
gitar guıtar

bas bass

klavyeler keyboards

davul drums

barlas tan özemek gökhan şahinkaya
samad kamali
The Asteroids Galaxy Tour
vokal vocals

sampler

gitar guıtar

davul drums

mette lındberg
lasse zıegler

yaratıcı gitaristlerden biri olan Eivind Aarset ile reggae
müziğin Jamaikalı efsane ikilisi Sly & Robbie’yi aynı
sahnede buluşturan konserdi.
Bu dev kadroyu, Sly & Robbie dışında, daha önce
hem solo konserde hem de yaptıkları farklı işbirlikleri
içinde canlı dinleme olanağım oldu. Hepsi tek başına

Aarset with the legendary reggae duo Sly & Robbie
from Jamaica.
I had the opportunity to listen to this gigantic cast,
except for Sly & Robbie, on solo performances and
other interesting collaborations before. It’s not hard
to imagine how these groundbreaking virtuosos will
take our breaths away.
However, it is difficult
Bas ve davul ikilisi Sly & Robbie, Sly Dunbar’ın boş konserve kutularını davul seti
to guess the kind of
yerine koyup çaldığı, Robbie Shakespeare’in “Family Man” adıyla tanınan Aston
universe that these two
Francis Barrett’ten etkilenip parmaklarından kan gelene kadar pratik yaptığı
most innovative and
1970‘li yıllardan bu yana reggae müziği yeniden tanımlıyor.
creative genres, jazz and
Bass and drummer duo Sly & Robbie have been redefining reggae since
electronica combining
with reggae, will carry
the 1970’s with Sly Dunbar’s drum set made out of empty cans and Robbie
us. In fact, musicians
Shakespeare’s practices- inspired by Aston Francis Barrett, the “Family Man”themselves, who know
until his fingers bled.
the starting point, most
likely do not know the kind of adventure they will
ufuk açıcı birer virtüöz olan bu isimlerin birlikteliğinin
experience. We will be witnessing an uncharted, nonnefes keseceğini tahmin etmek zor değil. Bu tahmin
repetitive performance.
kolay olsa da, yeniliğe ve yaratıcılığa en açık iki müzik
Last February in Istanbul, we were entranced
türünün, caz ve elektronik müziğin reggae ile yeniden
by the magical futurist world of Eivind Aarset, who
tanımlanacağı bir konserin sınırları zorlayıp bizleri
mixed ambient melodies of electronic sounds with
taşıyacağı yeni evreni tam olarak kestirmek zor. Hatta
guitar notes. Vladislav Delay’s works, released under
büyük olasılıkla başlangıç noktasını bilen müzisyenler
different names, require audience to decipher agitated
bile konser boyunca yaşayacakları macerayı bire bir
sounds and uncanny glitch and minimalist techno
bilemez. Çünkü sınırları belirlenmemiş, tekrarlardan
atmosphere, interrupted rhytms and non-melodical
arındırılmış bir performansa tanık olacağız.
notes. Bass and drummer duo Sly & Robbie have been
Geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul’da elektronik
redefining reggae since the 1970’s with Sly Dunbar’s
seslerle kurguladığı ambient yaratılarını gitar tınılarıyla
drum set made out of empty cans and Robbie
birleştiren Eivind Aarset’in büyüleyici fütürist

sımon lıttauer

bas, tuşlu çalgılar
bass, keyboards

lars ıversen

rasmus lıttauer

dünyasıyla sarsıldık. Vladislav Delay’in bugüne
kadar farklı isimler altında yayınladığı çalışmalarını
dinlediğimizde ise, ambient tınılarından daha çok
ajite edilmiş seslerin, glitch ve minimal tekno’nun
tekinsiz sularında dolaştığını, aksak ritimler ve melodik
olmayan tuhaf seslerle yarattığı müziğin dinleyiciden
özel çaba beklediğini görüyoruz. Bas ve davul ikilisi
Sly & Robbie, Sly Dunbar’ın boş konserve kutularını
davul seti yerine koyup çaldığı, Robbie Shakespeare’in
“Family Man” adıyla tanınan Aston Francis Barrett’ten
etkilenip parmaklarından kan gelene kadar pratik
yaptığı 1970‘li yıllardan bu yana reggae müziği yeniden
tanımlıyor. Trompetinden çıkan sesleri doğaçlamalarla
süsleyen Nils Petter Molvær ise, caz ve elektronik
müziği bir arada dokuyan “future jazz” tarzının başını
çekiyor.
Bütün bu seslerin reaksiyon özgürlüğü içinde
karşılıklı tepkimesi, müthiş bir devinim yaratacak.
Üstelik bu konser öncesinde söz yazarı, besteci ve
saksofonist Korhan Futacı ve Kara Orkestra’dan
içinde yaşadığımız tutkulu ve karmaşık kent
İstanbul’un kendine özgü kaosunu dinleyeceğiz. Her
performansıyla öngörülemeyen ayrı bir atmosfer
yaratan Futacı ve Kara Orkestra’dan sonra da belli
ki Danimarkalı saykedelik pop grubu The Asteroids
Galaxy Tour ile bambaşka bir evrene doğru süzüleceğiz.
Konserin en heyecanlı yanı şu ki, muhtemel
doğaçlamaların da katkısıyla, nasıl gelişeceğini
hiçbirimiz bilmiyoruz. Müzikte bilinenden çok
bilinmeyenle ilgileniyorsanız, planlanandan çok
rastlantısal olanı merak ediyorsanız, bu konseri
kaçırmayın ve festivalin bu yılki en şaşırtıcı deneyimine
hazır olun!

vocal, saksofon
vocals, saxophone

korhan futacı

berke can özcan

Trompetinden çıkan sesleri doğaçlamalarla
süsleyen Nils Petter Molvær ise, caz ve
elektronik müziği bir arada dokuyan “future jazz”
tarzının başını çekiyor.
Nils Petter Molvær adorns the sound of his
trumpet with improvisations and leads the
future jazz genre that blends jazz and electronica.
Shakespeare’s practices- inspired by Aston Francis
Barrett, the “Family Man”- until his fingers bled. Nils
Petter Molvær adorns the sound of his trumpet with
improvisations and leads the future jazz genre that
blends jazz and electronica.
The free interaction of all these sounds will create
an amazing motion. Moreover, sax player Korhan
Futacı and Kara
Konserin açılışını İstanbullu
Orkestra will play
alternatif rock grubu Korhan
us the particular
Futacı ve Kara Orkestra ile
passionate, complicated
Danimarkalı
saykedelik-pop
and chaotic sounds
grubu The Asteroids Galaxy
of Istanbul. Futacı
Tour yapıyor.
and Kara Orkestra
are known to create
Turkish alternative rock
unimaginable
band Korhan Futacı and
atmospheres in each
Kara Orchestra and Danish
of their performances.
psychedelic-pop band The
Following them,
Asteroids
Galaxy Tour will
Danish psychedelic pop
open the night.
band The Asteroids
Galaxy Tour will also
take us to another universe.
The most exciting part of the concert will be the
potential improvisations to develop. If you prefer
unknown rather than the known, coincidental rather
than the planned, in music, do not miss this concert
and get ready for the most surprising experience of the
festival!
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Mahsa Vahdat
feat. Tord
Gustavsen,
Fahrettin Yarkın,
Shervin Mohajer
vokal vocals

mahsa vahdat
piyano pıano

tord gustavsen
vurmalı çalgılar
percussıons

fahrettin yarkın
kemençe kemencha

shervın mohajer
Amir ElSaffar
“Two Rivers”
trompet trumpet

amır elsaffar
davul drums

nasheet waıts
bas bass

carlo derosa
buzuq

tareq abboushı
ud oud

zafer tawıl
tenor saksofon
tenor saxophone

ole mathısen

9 Temmuz July
Perşembe
Thursday
19.30
İstanbul Erkek
Lisesi Bahçesi
Istanbul High
School’s Garden
Biletler Tickets
100, 80, 70, 50 tl
değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the
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encounters wıth masters
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Mahsa Vahdat

Ustalarla Buluşmalar
Encounters with Masters
Mahsa Vahdat feat. Tord Gustavsen, Fahrettin Yarkın,
Shervın Mohajer / Amır ElSaffar “Two Rıvers”
Uzaktan bir akraba: Mahsa Vahdat
A distant relative: Mahsa Vahdat

türlü zorluklarla elde edilen kaydıydı. Gizli
Masha Vahdat neo-geleneksel müzik camiasına
diyorum, zira İran’da hâlâ kadın solistlerin
‘Lullabies From The Axis of Evil’ albümüyle adım attı.
karma bir seyirci önünde performans
Masha Vahdat entered the neo-traditional music world
gerçekleştirmeleri yasak. Sanatçı bu anı hayatı
with the album ‘Lullabies from the Axis of Evil’.
boyunca unutamayacağını söylüyor: “Varsayalım
women vocalists to perform in front of a mixed gendered
böyle bir konseri halka açık bir yerde vermek
isteseydik (ki bu mümkün değil zira biz kadın sanatçılarız) audience. The artist says that she will always remember
this event. “Let’s assume we wanted to perform in public
öncelikle birçok devlet kurumundan, kültür bakanlığından
(which is not possible because we are women) we would
her konuda ve aşama hakkında izin almamız gerekirdi.
have to get permissions from a lot of state departments
Okunacak şiirden, müziğe, arka planda kullanılacak
and ministry of culture in every step of the way. From the
dekordan en ufacık ayrıntıya kadar resmi kurumlardan
poems to be read to music, from set decor to any little
onay alınması gerekirdi. Bu haksız kısıtlamalardan dolayı
detail, everything would have to get approved by official
İtalyan Konsolosluğu’ndaki gizli konser için izin almadık
institutions. Because of these unfair regulations we did
ve başımızı örtmek mecburiyetinde kalmadan, istediğimiz
not get permission for the concert at Italian Embassy
ve beğendiğimiz sadece bizim seçtiğimiz şiirleri okuyup
and we performed our choice of poems and played our
müziği çaldık. İtalyan Konsolosluğu tarafından korunan
music without having to cover our heads. We were free,
bu Pers bahçesinde öyle özgür, rahat ve en önemlisi
comfortable, and most importantly safe in this Persian
güvendeydik ki, bu ilham veren güzel bahçeyi doyasıya
garden which is conserved by Italian Embassy. We
yaşadık. O gecenin bir diğer önemli anısı ise ninnilerimizi
enjoyed this inspirational garden. Another important
Norveçli ve İranlı müzisyenler desteği ile orada
part of that night was having the employees and passersçalışanlara, sokaktan geçenlere, zira konser mekânı açıktı,
by (because it was an open air venue) listen to our
dinletebilmiş olmaktı.”
lullabies performed with the help of Norwegian and
Vahdat, üretimleri sayesinde İran dışında konser
Persian musicians.”
vermek üzere prodüktörler tarafından davet edilmeye
Due to her creativity, Vahdat was invited for concerts
başladı. İran dışındaki müzikseverlerden gelen olumlu
outside Iran. She gained her confidence with the positive
eleştirilerle güven kazandı ve farklı ülkelerden sanatçılarla
feedback from music lovers outside Iran and obtained
çalışma imkânı yakaladı. İlk deneyimi Yeni Delhi’de Hintli
the opportunity to work with artists from different
sanatçılarla verdiği konserler oldu.
countries. Her first experience was with Indian artists at
Pers ve Anadolu müziğinin benzer köklere sahip
a concert in New Delhi.
olması sanatçının geleneksel Anadolu müziğiyle kolaylıkla

ZEKERİYA ŞEN
tr Adeta uzaktan bir akraba geliyor
konser vermeye. Masha Vahdat neogeleneksel müzik camiasına Norveç’in
en prestijli plak şirketi Kirkelig
Kulturverksted’nin toparladığı Lullabies
From The Axis of Evil adlı, İran, Irak, Filistin,
Afganistan, Kuzey Kore, Suriye ve Küba’dan
gelen ninnilerin bir araya getirildiği
çalışmayla adım attı. Vahdat ile güzel
bir ahenk yakalayan şirketin direktörü
Erik Hillestad bu birlikteliği sürdürmeye
karar verdi. Birlikteliğin ilk meyvesi de
Songs From The Persian Garden albümü
oldu.
Albüm, İtalyan Konsolosluğunun
İran’daki yazlık binasında gizli bir konserin

en It’s as if a distant relative is coming for a
concert. Masha Vahdat entered the neotraditional music world with her album
Lullabies from the Axis of Evil released by the
most prestigious Norwegian label Kirkelig
Kulturverkstend. In this album, she collected
lullabies from Iran, Iraq, Palestine,
Afghanistan, North Kore, Syria, and Cuba.
Erik Hillestand, the director of the record
company decided to extend their cooperation.
The first fruit of this cooperation has been
the album Songs from the Persian Garden.
This album was the recording of a
secret concert that took place in Italian
Embassy’s summer building in Iran. It
was secret because it is still forbidden for

35

Tord Gustavsen

Fahrettin Yarkın
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ustalarla buluşmalar

bağ kurmasına imkân sağlıyor. Vahdat, Anadolu
kültürünü ve müziğini tüm samimiyetiyle yüreğinde
hissediyor. Özellikle Aynur Doğan’ı ve Kardeş Türküler’i
çok beğendiğini biliyorum.
Dünyanın dört yanından ustaları bir araya
getiren “Ustalarla Buluşmalar” serisi kapsamında
izleyeceğimiz Vahdat’ın yanında Kuzey Avrupa
caz sanatçıları arasında önemli bir konuma sahip
olan ve ECM bünyesinde müzik yapan Tord
Gustavsen yer alacak. Vahdat’ın en son üretimi
ve aynı zamanda ilk solo albümü Traces of an Old
Vineyard’da birlikte çalışan bu ikili, Hafız, Hayâm ve
Mevlana’nın şiirlerinden ilham alan bestelerini bizimle
paylaşacaklar. Bu değerli ikiliye İstanbullu vurmalı
çalgılar ustası Fahrettin Yarkın ile kemençe virtüözü
Shervin Mohajer eşlik edecek.
Ağırlıklı olarak Mahsa Vahdat’ın vokalleri üzerine
kurgulanacak olan konser için piyano, kemençe
ve vurmalı çalgılar haricinde çok fazla enstrüman
olmayacak. Zaten gerek de yok, zira Vahdat’ın vokalleri
gerçekten inanılmaz. Aşk ve hayat üzerine bestelenen
parçalar tutku, arzu, hüsran ve kader temalarıyla
kulaklarımızın pasını silecek.

22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

The similarity of roots of Persian and Anatolian
music allows the artist to connect with traditional
Anatolian music. Vahdat feels the Anatolian culture
and music with all her intimacy. I know that she
especially loves Aynur Doğan and Kardeş Türküler.
“Encounters with Masters” series brings masters
from all around the world and will also include Tord
Gustavsen, who is among the most important jazz
artists from Northern Europe and who works under
ECM label along with Vahdat. The duo, who worked
together for Vahdat’s latest production and her first
solo album Traces of an Old Vineyard, will share their
compositions inspired by Hafiz, Hayâm, and Rumi’s
poetry. This precious duo will be accompanied by
master drummer Fahrettin Yarkın of Istanbul and
kemancha virtuoso Shervin Mohajer.
The concert will depend heavily on Mahsa
Vahdat’s vocals and will not contain many other
instruments aside from piano, kemancha and drums.
It is not really necessary anyway as Vahdat’s vocals are
amazing. The songs of love and life with themes of
passion, desire, disappointment, and fate will be like a
breath of fresh air.

2 2 N D I s ta n b u L j a z z f e s t ı va l

ZEKERİYA ŞEN
Karşımızda değerli ve marifetli bir müzik terzisi var.
Trompet ve santur çalan bir besteci ve aynı zamanda
seslikçi olan Amir ElSaffar günümüz caz âleminde
heyecanla takip edilen biri. Bugün paramparça olmuş
Irak topraklarına dayanan kökleri üzerine kurduğu
müzik kariyerini ABD’de sürdürüyor. Ancak yürekler
kendi topraklarından kolay kopmuyor. Orta Doğu’nun
keskin köşelerini Batı yumuşaklığıyla işleyen sanatçı,
caz kulvarında son dönemlerde ismini sıkça
duyduğumuz yenilikçi müzisyenlerden. Klasik ritimlerle
işlenmiş bu müzik ruhu trompette pek aşina
olmadığımız armonileri deneysel formatlara
sürükleyerek iki farklı kültürü tınılarla birleştiriyor, akıcı
hâle getiriyor.
Her ne kadar müziği kişiselleştirilmiş gibi algılansa
da, aslında komün bir oluşumun organik bir yansıması.
Arap âleminden beslenen ama Batı ile yoğrulan bir
müzik adamının paradoks ve sihir içeren müziği
var karşımızda: Sakin ve dolgun bir oluşumun ince
dökümü… Aktarılan samimiyet, hüzün ve ritim taşıyor
her besteden ve sahnede kendisini izleyecek olan

en

There is a valuable and skilled music tailor in
front of us. A composer who plays the trumpet
and dulcimer, as well as a phonotechnician, Amir
ElSaffar is a name to follow in the jazz world. He
built his career on the torn soil of Iraq and is now
continuing it in the US. However, heart does not
easily tear itself away from its homeland. The
artist melds the sharp edges of the Middle East
with softness of the West and is a much talked of
innovator. This music soul that is processed with
classical rhythms lead harmonies that we are not
usually accustomed to hear on trumpet to
experimental grounds and brings the cultural
melodies together and makes them fluid.
Despite the claims of personalization, his
music is an organic reflection of a communal
formation. It is a magical world nourished by
the Arab lands but mixed with the West: A calm
and mature formation... Every composition
carries intimacy, nostalgia, and rhythm and will
contaminate audience with joy. This is something
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müzikseverlere bu keyfi
Beş yıl boyunca Iraklı makam üstatlarının peşine düşerek bu efsanelerle
bulaştıracak. Sevilmeyecek
istişare yaprak müzik miraslarını araştırdı. Öğrendiklerini bir nakış
bir müzik yok karşınızda,
ustası gibi trompetinden akan tınılarla işledi.
belki anlaşılmayacak,
For five years he has researched his musical heritage working alongside
caz tanımına uyan
Iraqi mode masters. He embroidered his knowledge with the sound of
kısıtlamalardan arınmış
bir saflık var.
his trumpet.
Makamlar içerisinde yer
alan yarım ve çeyrek tonları çekinmeden evirip çeviren
to love and perhaps hard to recognize because of its
trompetçi, tam bir müzik seyyahı. Beş yıl boyunca Iraklı
purity stripped of limitations of jazz.
makam üstatlarının peşine düşerek bu efsanelerle istişare
He is truly a music traveller this trumpet player who
yaprak müzik miraslarını araştırdı. Öğrendiklerini bir
revolves musical modes and half and quarter tones. For
nakış ustası gibi trompetinden akan tınılarla işledi. Bu
five years he has researched his musical heritage working
süreçte Arapçayı öğrenmekle kaymayıp kendisini diğer
alongside Iraqi mode masters. He embroidered his
enstrümanlarda da geliştirdi.
knowledge with the sound of his trumpet. In this process,
Müziği ve hayatı ne kadar sevdiğini ve dünyada tüm
he did not only learn Arabic but also developed his skill
olumsuzluklara rağmen mutlu olunabileceğini savunuyor
in other instruments.
Amir ElSaffar. Müziğin bir kültür, bir hikâye olduğunu
Amir ElSaffar promotes love for music an life and
savunup icra ediyor. Hem orkestrası, hem yan projeleri,
that one can be happy despite all negativity. He treats
hem müzikal birliktelikleri, hem de sevdiği caz ustalarına
music like a culture, a story. His band, side projects, and
olan samimi duygularını yansıttığı müziğiyle yüreklerimizi
collaborations as well as his music that reflects his genuine
hoplatmaya geliyor.
love for jazz masters will come to rock our hearts.

Marifetli bir müzik terzisi: Amir ElSaffar
A skilled music tailor: Amir ElSaffar

tr

encounters wıth masters

Amir ElSaffar
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Fatoumata
Diawara &
Roberto Fonseca

Fonseca kısa kenarlı şapkası ve zarif siluetiyle dalmış piyano
denizine yüzüyor. Ugo durdu durdu, “Siyahi Brad Pitt” dedi,
hiç unutmam.
In his short edged hat and elegant silhouette, Fonseca was
diving deep into the piano sea. After while, Ugo said, “The
black Brad Pitt,” a comment I will never forget.

vocal, gitar
voıce, guıtar

fatoumata
dıawara
piyano,
klavye, vokal
pıano,
keyboard, vocal

roberto fonseca
davul drums

ramsés
rodrıguez
bas bass

yandı martınez
kamalen ngonı

drıssa sıdıbé
gitar guıtar

sekou bah
8 Temmuz July
Çarşamba
Wednesday
21.45
Feriye Lokantası
Feriye
Restaurant
Biletler Tickets
80, 50 tl
sponsor

sponsor

Fatoumata Diawara &
Roberto Fonseca
Sıcak ve ritmik bir Afro-Latin müzik akşamı
A warm and rhythmical Afro-Latin night
AYHAN SİCİMOĞLU
tr

Tilki ve Karga’nın (La Zorra y El Cuerco)
dar ve kıvrımlı loş merdivenlerinden aşağı
doğru inerken müthiş bir piyano solo
karşılıyor bizi. Ufak ve karanlık kulüpte
masalar dolu, bar taburelerine ilişiyoruz. İçki
zaten belli, birer bol buzlu mojito. İnce ve
zarif bir siluet piyano üzerine kamburlaşmış.
İnce uzun, kara parmaklardan melodiler
dökülüyor. Müthiş bir final ile 4 kişilik grup ilk
seti tamamlıyor. Zarif siluet, kara kulüpte
beyaz dişlerini gösteren bir gülümsemeyle
yanımıza geliyor: “Hoş geldiniz, bekliyordum,
masanızı da ayırttım şimdi boşaltırlar, bu
içkiler benden.”
Havana’nın Tilki ve Karga adlı caz
kulübündeyiz. Roberto Fonseca ilk seti
bitirdi. Küba’nın genç kuşak piyanistleri
arasına gireceğini çok evvelden biliyordum.

en

An astounding piano solo
welcomes us as we climb down the
narrow, meandering, dim stairs of the
Fox and Crow (La Zorra y El Cuerco).
The tables of this small and dark club
are all occupied; we take our places on
bar stools. Our drinks are the obvious
choice, mojitos full of ice. A slim and
elegant silhouette is crouched over the
piano. Melodies flow through the dark,
slim fingers. The quartet completes the
first set with an amazing finale. The
elegant silhouette approaches us with
white teeth that shine in the darkness
of the club. “Welcome, I have been
waiting for you. I reserved a table for
you. They will now clear it out. The
drinks are on me.”

Fatoumata Diawara & Roberto Fonseca

This the Fox and Crow club in Havana.
Roberto Fonseca has completed the first set.
I have already known that he will be among
the new generation of Cuban piano players.
In 1998, I was a lodger in an old mansion,
neighbours with my classmate from England,
Sevil Sert, who was then residing in Havana. “I
am doing the cover art for for a young Cuban
band,” she said, “come on, let’s go to their rehearsal
Sene 1998, o zamanlar Havana’da oturan İngiltere’den
tonight. I am sure you will love them.” We entered a
sınıf arkadaşım Sevil Sert’e komşu bir eski malikânede
huge abandoned and retired Russian factory. Brilliant
pansiyonerim. “Genç bir Küba grubunun CD kapaklarını
notes were rising among the old, rusty machines. The
yapıyorum,” dedi Sevil: “hadi, bu akşam çok hoşuna
gidecek bu grubun provasına gideceğiz.” Emekliye ayrılmış young man on the keyboard was wondrous, creating
musical storms. It was as if his fingers had feather wings
ve terk edilmiş eski Rus yapımı hantal bir fabrikaya gittik.
that accelerated, did somersaults, took off and then
Tozlu ve paslı makinalar arasında pırıl pırıl melodiler
gently landed. That’s how I first met Roberto Fonseco
yükseliyor. Klavyede genç bir çocuk harikalar yaratıyor,
when he was only 23. We said, “This young man is
fırtınalar estiriyor. Parmaklarına tüy kanatlar takmış,
incredible. He has the whole future
hızlanıyor, taklalar atıyor, kanat çırparak
Kübalı
caz
piyanisti
Roberto
ahead of him.”
havalanıyor ve usulca geri konuyor.
Fonseca ile Malili şarkıcı
In the Fox and Crow, we sat
İşte böyle tanıdım Roberto Fonseca’yı,
Fatoumata Diawara, sıcak ve
at our table in front of the stage;
23 yaşındaydı.“Bu çocukta çok iş var”
ritmik bir Afro-Latin müzik
mojitos arrived without us ordering.
dedik, “geleceği müthiş.”
akşamı
için
bir
arada.
My old Italian friend Ugo Plevisani
Tilki ve Karga’da ön sahne yanı
from Peru was listening with
masamıza oturduk ikinci mojitolar
The Malian singer Fatoumata
amazement. In his short edged hat
daha söylemeden masamıza kondular.
Diawara and Cuban-born
and elegant silhouette, Fonseca was
Peru’dan İtalyan kadim dostum Ugo
jazz
pianist
Roberto
Fonseca
diving deep into the piano sea. After
Plevisani hayretler içinde dinliyor.
come together for a warm
while, Ugo said, “The black Brad
Fonseca kısa kenarlı şapkası ve zarif
and rhythmic Afro-Latin
Pitt,” a comment I will never forget.
siluetiyle dalmış piyano denizine
music night.
From then on, our paths have
yüzüyor. Ugo durdu durdu, “Siyahi
crossed many times and we have
Brad Pitt” dedi, hiç unutmam.
even considered taking the stage together. Just as we
Roberto Fonseca ile yollarımız sonraları çok kesişti,
imagined in 1998, Roberto took the throne among the
hatta ortak bir konser yapmayı bile düşündük. Roberto,
young generation of piano players in Cuba. His parents
1998’de tahmin ettiğimiz gibi Küba’nın genç kuşak
are also great musicians. His step father, Chuco Valdés,
piyanistleri arasından yükselip tahtına oturdu. Annesi
is one of the most important piano players in the world.
ve babası da büyük müzisyenler. Üvey babası dünyanın
His step brothers and sisters are Bueno Vista artists and
en önemli piyanisti Chuco Valdés. Abileri ve ablaları da
have created world music history by travelling the world
Buena Vista sanatçıları ve Omara Portuondo ile tüm
with Omara Portuondo.
dünyayı dolaşıp kayıtlarıyla dünya müzik literatürüne
I have always thought it would be perfect if he
girdiler.
collaborated with a young vocalist. Finally, as if he has
Genç bir ses ile işbirliği yapsa tadından yenmez
read my mind, Roberto will be coming to Istanbul with
olur diye düşünürdüm. Nihayet içimden geçeni
a young vocalist. Have you seen the documentary on
okumuşcasına genç bir ses ile İstanbul’a gelecek
Carreta Carreta turtles, which come out of their eggs
Roberto. Kuma gömülü yumurtasından çıkıp içgüdüsel
buried in the sand and instinctually move towards
bir şekilde denize kavuşmak isteyen Carreta Carreta’ların
the sea? Perhaps it is such an intuition that leads all
belgeselini gördünüz mü? Tüm Kübalılar da bir süre sonra
Cubans to the roots of their musical heritage, West
müziklerinin doğduğu yerlere, Batı Afrika’ya, köklerine
Africa. Fatoumata Diawara is voice coming out of those
belki de içgüdüsel olarak gitmek istiyorlar. Fatoumata
roots. A touching voice from Muslim Mali. I have not
Diawara kökten gelen yeni bir ses. Müslüman Mali’den
yet had the opportunity to watch them live but I have
yanık bir ses. Ben canlı izlemedim ama bu ikilinin en son
listened to their live Marciac Jazz recording. It seems
Nisan ayı Marciac Jazz kayıtlarını dinledim. Müthiş bir
that we will witness an amazing collaboration.
beraberliğe şahit olacağız gibi görünüyor.
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Charnett
Moffett’s
Nettwork feat.
Cyrus Chestnut,
James “Blood”
Ulmer and Jeff
“Tain” Watts

ortaya koyuyor. Gerçekten bu kadar büyük
müzisyenlerden oluşan bir dörtlüye her zaman pek
kolay rastlanmaz. Yeni Nettwork, Moffett’in kendisi
gibi çalgısının zirvesinde oturan virtüöz müzisyenlerin
katılımıyla oluşturulmuş: gitarda James Blood Ulmer,
piyanoda Cyrus Chestnut, davulda ise Jeff “Tain” Watts.
48 yaşındaki basçı Charnett, müzisyen bir aileden
geliyor, davulcu Charles Moffett’in oğlu. Sekiz
yaşından beri de sahnede. Hem büyüklerinin hem de
küçüklerinin yanında sahneye çıkmış, birlikte çalmadığı
müzisyen kalmamış; Marsalis biraderlerden Melody
Gardot’ya, Ornette Coleman’dan McCoy Tyner’a,
Pharoah Sanders’tan Herbie Hancock’a.
Güney Karolinalı gitarcı James ‘Blood’ Ulmer
için Jimi Hendrix’in funk tesviyesinden geçirilip, caz
tornasında çapaklarının alındığı, ama ruhuna hiçbir
şekilde zarar verilmediği hali desek yanlış olmaz.
Füzyon gitarında bir devrim niteliğindeki (harmolodic
müzik olarak tarif edilen, armoni ve melodinin
birleştiği) özgün dokunuşu, bugün sayısız müzisyen
için halen aşılmamış bir örnek teşkil eder.

bas bass

charnet moffett
piyano pıano

cyrus chestnut
gitar guıtar

james “blood”
ulmer
davul drums

jeff “taın” watts
3 Temmuz July
Cuma
Friday
21.00
S.Ü. Sakıp
Sabancı Müzesi
S.Ü. Sakıp
Sabancı
Museum
Biletler Tickets
80, 60, 50 tl
sponsor

sponsor

Charnett Moffett’s Nettwork
feat. Cyrus Chestnut, James “Blood” Ulmer and Jeff “Tain” Watts

Charnett Moffett’s Nettwork feat.
Cyrus Chestnut, James “Blood”
Ulmer and Jeff “Tain” Watts
Dört büyük virtüöz İstanbul’da siftah yapıyor
Four great virtuosos together in Istanbul
MURAT BEŞER
tr

Aslında Nettwork adını verdiği proje
Charnett Moffett için çok yeni bir fikir değil,
sadece eski bir albümün yeni teknolojik ve
müzikal gelişmeler ışığı altında yeniden ele
alınışı. Tabii yeni müzisyenlerle birlikte. Zira
New Yorklu bas virtüözü Moffett, Nettwork
adını verdiği albümü rahmetli piyanist Kenny
Kirkland ile birlikte 1991 yılında çıkarmıştı,
duo formatında.
24 yılın ardından aynı isimli projenin,
farklı bir konseptle (ve dörtlü formatta)
canlandırılışı, her şeyden evvel Moffett’ın
topluluk oluşturmadaki eşsiz becerisini ve
müzisyen tercihlerindeki kusursuzluğunu

en

As a matter of fact, Charnett Moffett’s
project Nettwork is not a new idea; it is a
reconsideration of an album under the
light of new technological and musical
developments –of course, with new
musicians. In 1991, the New York bass
virtuoso Moffett first released Nettwork
as a duo with the now deceased piano
player Kenny Kirkland.
Reviving of the project under the
same name in a new concept (and as a
quartet) 24 years after the album’s first
release is a testimony to Moffett’s unique
skill in forming ensembles, as well as his

perfectionism in his choice of musicians. One rarely
comes across a quartet composed of such great names.
The new Nettwork is composed of the contributions
of virtuosos like Moffett himself: Stanley Jordan on
guitar, Cyrus Chestnut on piano and Jeff “Tain” Watts
on drums.
The 48-year-old Charnett comes from a musical
family and is the son of drummer Charles Moffett.
He has been on stage since he was 8. He took the
stage alongside his seniors and juniors. He played
with a long list of musicians: from the Marsalis
brothers to Melody Gardot, from Ornette Coleman
to McCoy Tyner, from Pharoah Sanders to Herbie
Hancock.
It wouldn’t be too far off to say that the Southern
Californian guitarist James ‘Blood’ Ulmer is the
end product of levelling Jimi Hendrix by funk and
smoothening the remaining splinters in a jazz
lathe while keeping the spirit as is. His unique
touch (which integrates harmony and melody and
is defined as harmolodic music) is revolutionary in
fusion guitar. To this
day, it still constitutes
Nettwork projesinin 24 yılın ardından farklı bir konseptle yeniden
as an unsurpassed
canlandırılışı, her şeyden evvel Moffett’ın topluluk oluşturmadaki eşsiz
example for countless
becerisini ve müzisyen tercihlerindeki kusursuzluğunu ortaya koyuyor.
musicians.
Reviving of Nettwork in a new concept after 24 years is a testimony to
The piano player
Moffett’s unique skill in forming ensembles, as well as his perfectionism in Cyrus Chestnut is one
of the three stars of
his choice of musicians.
the Young Lions galaxy,
alongside Brad Mehldau and Jacky Terrasson. He
Brad Mehldau ve Jacky Terrasson ile birlikte, Genç
was trained by Oscar Peterson and Quincy Jones as
Aslanlar galaksisinin parlayan üç yıldızından biri piyanist
a student. Upon graduation, he came to maturation
Cyrus Chestnut. Öğrencilik yıllarında Oscar Peterson ve
Quincy Jones tarafından eğitilmiş. Mezuniyet sonrasında through working with musicians such as Terence
Blanchard, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard,
Terence Blanchard, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard,
Branford Marsalis, Chick Corea and Dizzy Gillespie.
Branford Marsalis, Chick Corea, Dizzy Gillespie gibi
His music is public, yet he is a unique man with his
müzisyenlerin yanında pişmiş. Müziğiyle kamusal,
feelings and spirit.
duyguları ve ruh hali kişiye özel bir adam.
Born in 1960, Jeff “Tain” Watts, was nicknamed by
Başta Marsalis’lerin olmak üzere, sayısız
Kirkland and is the first choice for drummer of many
dev müzisyenin vazgeçilmezi, ilk davulcu tercihi
great musicians, first and foremost the Marsalises.
1960 doğumlu -adının ortasındaki lakabı Kirkland
He is among the top names have a feeling for swing.
tarafından takılan- Jeff “Tain” Watts. Swing duygusu
Even though his albums are some of the finest
en gelişkin isimlerin başında geçer adı. Post-bop’un
examples of post-bop, he is mostly remembered for
iyi örneklerinden olmasına karşın, adı albümlerinden
his astonishing collaborations.
ziyade daha çok parmak ısırtıcı eşlikleriyle anılır.
If you recall, we have seen all these musicians –
Hatırlarsanız biz -Moffett dışında- bu müzisyenleri
except for Moffett – in Istanbul in separate projects.
daha önce tek tek başka projelerde şehrimizde
But this performance will be Moffett’s first in Istanbul
izlemiştik, ancak -Moffett’in memleketimizdeki
as well as the first of the quartet. The concert will
siftahı dışında- dördünü de ilk kez birlikte ağırlıyor
take place in the semi-pastoral garden of Sakıp
olacağız. Sakıp Sabancı Müzesi’nin yarı-pastoral
Sabancı Museum and will probably be one of the best
bahçesinde gerçekleşecek konser, festivalin en iyi
performances of the festival.
performanslarından biri olmaya aday.
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Dave Holland-Chris Potter-Lionel Loueke-Eric Harland
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Dave Holland-Chris PotterLionel Loueke-Eric Harland
Dört dörtlük virtüözler aynı sahnede
Excellent virtuosos on the same stage

erıc harland
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21.00
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barış selimoğlu
tr Bu yıl festivalde cazseverleri en mutlu
en One of the concerts that will surely please
edecek konserlerinden biri yıldız isimleri bir
the jazz lovers most in the festival is a project
araya getiren proje. Dave Holland’ın “Prism”
that brings together star names. The project
projesinde ve birçok albümünde birlikte
is composed of drummer Eric Harland who
çaldığı davulcu Eric Harland, Critical Mass
accompanied Dave Holland in his project
albümünde ona eşlik eden saksofoncu Chris
“Prism” and other albums, sax player Chris
Potter ve daha önce Herbie Hancock’un “The
Potter who accompanied Holland in the
River of Possibilities” projesinde birlikte
album Critical Mass and guitar player Lionel
çaldığı gitarist Lionel Loueke’den oluşan proje, Louke who played with Herbie Hancock in
dünya turnesinin bir ayağı olarak İstanbul’a
“The River of Possibilities” and will stop in
uğrayacak. Projenin mimarı Dave Holland’ı ve Istanbul in their world tour. Let us recall the
diğer müzisyenleri kısaca tekrar anımsayalım.
architect of the project Dave Holland and
Miles Davis’in muhteşem basçısı Ron
other musicians.
Carter’ın ekipten ayrılmasının ardından,
After Miles Davis’ incredible bassist
efsaneleşmiş In a Silent Way ve Bitches
Ron Carter left the team, 21 year old young
Brew albümlerinde çalan 21 yaşındaki genç
bassist who played in legendary albums In
basçının performansı herkesi büyülemişti.
a Silent Way and Bitches Brew enchanted
Dave Holland’ı caz müziğine kazandıran
everyone with his performance. Miles Davis
Miles Davis olmuştu. Grubuna seçtiği
was the one who contributed Dave Holland
müzisyenler konusunda son derece hassas
to jazz music. 50 years of Holland’s shining
davranan Davis’in ne denli doğru bir tercih
career is a proof of Davis’ sensitivity and
yaptığını, Dave Holland’ın her geçen gün
insight in picking musicians for his band.
daha da parlayarak süren 50 yıla yaklaşan
Holland has played with the likes of Miles
kariyerine baktığımızda anlıyoruz. Miles
Davis, Thelonious Monk, Stan Getz, Chick
Davis, Thelonious Monk, Stan Getz, Chick
Corea, John McLaughlin, Hebrie Hancock,
Corea, John McLaughlin, Hebrie Hancock,
and Kenny Barron and worked in almost
Kenny Barron gibi isimlerle yan yana çalan
150 albums, 20 of which has been under
Holland, bugüne dek 20’si kendi adına
his name. Holland stopped in Istanbul last
olmak üzere 150’ye yakın albümde çalmış.
year with Kenny Barron for their album tour
En son geçen yıl Kenny Barron’la birlikte
of Art of Conversation and entranced music
yaptıkları duo albüm Art of Conversation için
lovers.
düzenlenen turne kapsamında İstanbul’a
Labelled as the “sax player whom I take
gelen Dave Holland, müzikseverlere büyülü
the most pleasure in listening” by Michael
dakikalar yaşatmıştı Barron ile birlikte.
Brecker, one of the best tenor sax players of
Cazın gelmiş geçmiş en iyi tenor
jazz, Chris Potter is among the top notch
saksofoncularından biri olan Michael
contemporary musicians. It is not entirely
Brecker’ın, “dinlemekten en büyük
accurate to call him a sax player. His love
haz duyduğum saksofoncu” şeklinde
of instruments that began with guitar and
nitelendirdiği ve günümüzün üst klasman
piano steered towards sax after hearing Paul
müzisyenleri arasında gösterilen Chris Potter
Desmond. In 2002, he released critically

Dave Holland
da bu projenin üyelerinden biri. Onu sadece saksofoncu
olarak nitelendirmek doğru değil aslında. Gitar ve
piyanoyla başladığı enstrüman sevdası, Paul Desmond
dinledikten sonra saksofona doğru ilerlemiş. 2002 yılında
John Scofield, Adam Rogers, Kevin Hays, Scott Colley ve
Bill Stewart’la birlikte Verve’den çıkarttığı Traveling Mercies
adlı albümü eleştirmenler ve cazseverler tarafından çok
beğenilmişti. En son ECM etiketiyle 2013’te çıkarttığı
Sirens adlı albümü ise müzikal olgunluğa eriştiği bir nokta
olarak nitelendirildi. O albümde de yine Eric Harland
davulda yer alıyordu ve albüm Homeros’un ünlü destanı
Odysseia’nın müzikal bir yansımasıydı.
1978 doğumlu oldukça genç bir müzisyen Eric Harland.
Ben kendisini ilk olarak Jacky Terrason’la birlikte dinlemiş
olsam da, o adını ilk olarak Charles Lloyd Quartet’le
birlikteyken duyurmuştu. Dave Holland’ın ‘Prism’
projesinde ve Joshua Redman’ın grubunda çalarken, tüm
caz dünyası müthiş bir davulcu kazandığının farkına
varmıştı. 2003 yılında yaşayan efsanelerden McCoy
Tyner’ın Land of Giants albümünde, Bobby Hutcherson
ve Charnett Moffett gibi tecrübeli isimlerle birlikte çaldı.
“Sideman” olarak Terence Blanchard, Ravi Coltrane,
Chris Potter ve Kenny Garrett gibi önemli isimlerle
çalan Harland, 2010’da ilk albümü Voyager’ı, 2014’te ise
Vipassana’yı çıkarttı. En son da Elif Çağlar’ın Misfit adlı
albümünde rastladık kendisine.
Afrika’nın caz müziğine kazandırdığı bir yetenek
de Lionel Loueke. Kendisi için bir Herbie Hancock
keşfi dememiz hiç yanlış olmaz aslında. Terence
Blanchard’la çalarken 2004’te ilk albümü Incantation’ı
çıkartmış, ardından da Herbie Hancock’un Possibilities
albümünde yer bulmuştu. Ardından, Herbie Hancock’un
direktörlüğünü yaptığı Thelonious Monk Institute of
Jazz’e girdi. Burada yeteneğini daha da pekiştiren Loueke,
kendine özgü gitar ve vokal tekniğiyle günümüz caz
müziğinin en aranan isimlerinden biri oldu. Avishai Cohen,
Gretchen Parlato gibi çağdaş tınılara sahip isimlerle
birlikte de çalışan Loueke’nin, caz müziğinde derin izler
bırakacak bir müzisyen olması kaçınılmaz görünüyor.

Chris Potter
acclaimed Traveling Mercies with Verve alongside John
Scofield, Adam Rogers, Kevin Hays, Scott Colley, and Bill
Stewart. His 2013 album Sirens released with ECM label
was considered as his maturation point. In the album that
musically reflected Homer’s Odyssey, Eric Harland was
again on drums.
Born in 1978, Eric Harland is a young musician.
I first listened to him along with Jacky Terrason but he
first made a name playing in Charles Lloyd Quartet. When
he was playing in Dave Holland’s “Prism” project and in
Joshua Redman’s band, the jazz
Caz dünyasına
world acknowledged him as an
Miles Davis
amazing drummer. In 2003, he
tarafından
tanıtılan
played with experienced names
Dave Holland,
like Bobby Hutcherson and
neredeyse 50 yıldır
Charnett Moffett in the living
herkesi büyülüyor.
legend McCoy Tyner’s album
Land of Giants. Harland played
Introduced to
with important names like
the jazz world by
Terence Blanchard, Ravi Coltrane,
Miles Davis, Dave
Chris Potter, and Kenny Garrett
Holland has a
as a “sideman” and released his
shining career of
first album Voyager in 2010 and
almost 50 years.
Vipassana in 2014. Most recently
we encountered him in Elif
Çağlar’s album Misfit.
Lionel Loueke is another talent Africa contributed
to jazz music. It would not be a mistake to call him a
discovery of Herbie Hancock. He released his first album
Incantation in 2004 when he was playing with Terence
Blanchard and consequently he found a place in Herbie
Hancock’s album Possibilites. After that, he entered the
Thelonious Monk Institute of Jazz directed by Herbie
Hancock. There Louke further developed his talents
and became one of the most sought out names with his
original guitar and vocal techniques. Louke worked with
names like Avishai Cohen and Gretchen Parlato known
for their contemporary tunes and will surely become a
musician who leaves a mark in jazz music.

44
Michael
Kiwanuka
vokal, gıtar
vocals, guıtar

mıchael
kıwanuka

davul drums
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Kapanış Partisi Closing Party
Michael Kiwanuka / Hiatus Kaiyote / Theo Croker

graham godfrey
bas bass

pete randall
gitar guıtar

mıles james
Hiatus Kaiyote
vokal, gitar, klavye
vocals, guıtar,
keyboards

naı palm
bas bass

paul bender
synth

sımon mavın
davul,
vurmalı çalgılar
drums, percussıon

perrın moss

Theo Croker
trompet trumpet

theo croker
davul drums

kassa overall
bas bass

erıc wheeler
tuşlu çalgılar
keyboards

mıchael kıng
saksofon saxophone

anthony ware

15 Temmuz July
Çarşamba
Wednesday
19.00
Uniq Açık
Hava Sahnesi
Uniq Open
Air Stage
Biletler Tickets
60, 45 tl

Tanıştırayım: Bay Sonsuz Tevazu
Introducing Mr. Eternal Modesty  

Hiatus Kaiyote

BARIŞ AKPOLAT
tr Yağmur yağıyor, kaldırımlar pırıl pırıl.
Yakaları kalkık paltomun içine sakladığım plak
torbasının ucu ıslanmasın diye muazzam bir
uğraş vermişim zaten. Keyfim gıcır. Sesler
kulaklığımın açıldığı dünyada yankılanıyor.
Otis Redding, Neil Young, Van Morrison arka
arkaya çıkıyor karşıma, selamlaşıyoruz. Ben
susuyorum, onlar anlatıyor. Daha önce hiç
duymadığım bazı şarkılarım da var cebimde.
İşte tam o sırada tanışıyoruz Michael
Kiwanuka’yla. Gencecik bir ses, yüzyılların
dinginliğiyle söylüyor şarkılarını. Evimden
uzakta, ama biraz muhabbetle hatır sorsam
evim gibi alışacağım bir plak dükkânı
kapısındayız ikimiz de. “Home Again” deyişi
dikkatimi çekiyor. O şarkı söylüyor, ben
yağmurdan kaçıyorum. Yaşlarımız yakın.
Londra’dayım ya, aynı sokakta yürüdüğümüze
eminim sanki küçücük bir mahalleden
bahsediyormuşuz gibi. Çocukken o plakçıya
en az birkaç kez gitmiştir. “Home Again”in ilk
notasını yazdığında salonunda mı oturuyordu
yoksa? Benim yarım saatte hayran kaldığım o
plakçıdan hiç plak almış mıydı? Gereksiz bir

en It is raining and sidewalks are shining.
I had worked hard to keep dry the album
I hid under my jacket’s collars. I am in a good
mood. Sounds echo in the world opened up
by my earphones. Otis Redding, Neil Young,
and Van Morrison come one after another
and we salute each other. I am quiet, they are
telling stories. I also carry some songs I have
not heard before in my pocket. That’s when I
meet Michael Kiwanuka. A youthful voice
singing his songs with the calm of centuries.
We are both at the door of a record store; I am
away from home but I would feel comfortable
here after a few conversations. I notice him
saying “Home Again.” He sings and I run
away from rain. We are about the same age.
Because I am in London, I am sure that I am
walking on the same streets as if it was a
small neighborhood. He probably went to
that record store at least a few times when he
was a child. Was he sitting in his living room
when he wrote the first note of “Home
Again”? Did he ever buy records from that
store I loved in just a few minutes? I had all

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the
kınd collaboratıon of

Michael Kiwanuka

Theo Croker

samimiyetle sorduğum meraklı sorularım vardı işte.
these questions carrying an unnecessary intimacy. Probably
Mesleki deformasyondan olsa gerek.
an occupational hazard.
Çocukken hayranı olduğu o muhteşem Blur,
Maybe you bought those Blur, Radiohead and Nirvana
Radiohead, Nirvana plaklarını buradan almıştın belki de.
records you loved so much as a child from this store. And
Aklıma gelmişken Nevermind’ı o kadar severken nasıl bu
while I am at it, how could you create such a soft album
kadar yumuşak bir albüm yazmıştın acaba? Benden iki yaş when you adored Nevermind so much. You are two years
küçüksün. İlk albümünü 25 yaşında kaydettin. Kimin ruhu,
younger than me. You recorded your first album when you
sana nasıl geçti be Michael? Morrison mı, yoksa Redding
were 25. Who possessed your soul and how? Morrison or
mi? Hadi kabul et. Biraz da Marvin Gaye var kanında.
Redding? Come on, admit it you have some Marvin Gaye
Bulaşmış bir şekilde.
blood in your soul. It somehow got in the mix.
“Home Again”i ne düşünerek yazdığını bilemiyorum.
I don’t know what I wrote thinking of “Home Again.”
Bir kahve içerken dikkat kesildiğimde, o ilk albümüne,
When I concentrated over coffee, I adored his first album,
yumuşak sesine hayran kaldım. “Sesi şahane de acaba
his soft voice. I was a little disappointed when I wondered
neler anlatıyor,” diye dikkat kesildiğimde biraz hayal
about the stories he told with that voice. He couldn’t have
kırıklığına uğramıştım. Bob Dylan’a
been just impressed with Bob Dylan’s
Festival yenilikçi bir seriyle
ihayran kaldığı gün sadece gitar tonuna
guitar tone when he became his fan.
kapanıyor.
Yeteneğiyle
göz
hayran kalmış olamazdı. Sözler ve
He should have been nourished by
dolduran trompetçi Theo
tavırdan da beslenmiş olmalıydı. Belki
words and attitude as well. Maybe
Croker, soul’un geleceği
bir sonraki albümde Uganda’dadaki İdi
in his next album, he will talk about
olarak gösterilen Hiatus
Amin rejiminden kaçan ailesi, Kuzey
his family who escaped Idi Amin’s
Kaiyote
ve
yıldızı
parlayan
Londra’daki geçirdiği çocukluğundan da
regime in Uganda and his childhood
soul müzisyeni Michael
bahseder. Richie Havens, Bill Withers,
in Northern London. I am sure he
Kiwanuka dinleyicilerle
Jimi Hendrix, Nirvana, Bob Dylan gibi
was influenced by the words of Richie
buluşuyor.
pek çok farklı isimden etkilenirken
Havens, Bill Withers, Jimi Hendrix,
sözlerinden de etkilenmiştir. Eminim,
Nirvana, and Bob Dylan. I am sure it
The festival ends with a series
yakında çıkar ortaya.
will soon come through.
you do not want to miss. The
Neo-soul’un genç ihtiyarı Kiwanuka.
Kiwanuka is the young old man
promising jazz trumpeter
Şu anda ruhu gayet oturmuş 28 yaşında
of neo-soul. He is a 28-year-old
Theo Croker, the go-getter
bir genç. Tavrına ve duruşuna festival
whose soul is already mature. We will
neo-soul quartet Hiatus
kapanışında şahit olacağız. Öylesine bir
witness his attitude and stance at the
Kaiyote, and the brilliant soul
adam değil. Neo-soul’un tartışmasız en
closing night of the festival. He is not
musician Michael Kiwanuka
yetenekli yeni isimlerinden biri. Home
an ordinary man. He is undeniably
will storm the night.
Again eksikliklerine rağmen gayet temiz
the most talented new name in neobir “çıkış” albümüydü. Kiwanuka’nın
soul. Home Again was a perfect
ne söylediğine dikkat etmeseniz bile atmosferi şahane
debut album despite its shortcomings. Even if you didn’t
armonilerle doldurabiliyorsunuz.
pay attention of Kiwanuka’s words you could fill the
Yoğun geçecek festivali bir maraton olarak gören bizler atmosphere with his wonderful melodies.
için muhteşem bir Kapanış Partisi bu. Önce genç nefesiyle
This is the perfect Closing Party for those of us
trompetçi Theo Croker karşımızda olacak. Sonra soul ve
who view the festival as a marathon. We will first watch
funk’ın Avustralyalı modern yetenekleri Hiatus Kaiyote ve
trumpeter Theo Croker. Then modern Australian soul and
en sonunda dingin, sakin ve sonsuz tevazusuyla Michael
funk talents Hiatus Kaiyote will take the stage and finally
Kiwanuka.
Michael Kiwanuka, a man of calm and eternal modesty.
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Gece Gezmesi
Night Out
ilhan erşahin’s
ıstanbul
sessıons
neşet ruacan
band
gaye su akyol
kaan boşnak
kalben
can güngör
the away days
burcu tatlıses
& cihan
mürtezaoğlu
alpman &
the mıdnıght
walkers
barış demirel
aka barıştık mı?
ha za vu zu
can kazaz

İlhan erşahin’s ıstanbul sessions

mikado
su idil
deniz taşar
quıntet
samet kılıç
serhat yılmaz
duo
8 Temmuz july
Çarşamba
Wednesday
20.00
Kadıköy-ModaYeldeğirmeni
Biletler tickets
50 tl
sponsor

sponsor

değerli işbirliğiyle
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nıGht out
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Gece Gezmesi night out
Müzik sokaklara taştı
Music out on the streets

Moda’ya, Moda’dan Yeldeğirmeni’ne doğru göç ettiği
aşikâr. Gece Gezmesi de kendine bu rotayı belirledi.
Birden fazla mekâna yayılacak etkinlikte kendinizi dev
bir Avrupa festivalinde sahneden sahneye koşturur gibi
hissedebilirsiniz, tabii daha minimal ölçekte.
Peki, Kadıköy’ün her köşesinden müziğin
yükseleceği bir akşamda canınız caz mı çekiyor, blues
mu, akustik indie mi, dream pop mu, folk mu? Hiç dert
etmeyin, hepinize yetecek kadar müzik türü var.
İlhan Erşahin ve virtüözlerle dolu ekibiyle İlhan
Erşahin’s İstanbul Sessions, gittiği uzaydan henüz
dönen Gaye Su Akyol, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un
beyni Kaan Boşnak, kalbinden melodileri ve sözleriyle
Kalben, indie ve dream-pop adına ülkenin yüz akı The
Away Days, avangard caz yorumlarıyla Mikado, caz
sahnesinin yıldızı parlayan trompetçisi Barış Demirel,
akustik tınıları ve huzur veren vokaliyle Can Kazaz,
modern funk tonlarıyla Alpman and The Midnight
Walkers, sevdiğiniz neredeyse bütün Türkçe pop
şarkılarının söz yazarı Burcu Tatlıses ile 8 mekânda
toplamda 16 çiçeği burnunda grubun sahne alacağı
etkinlik, tam ağzınıza layık.
Üstelik Gece Gezmesi’nde sadece konser
değil, atölyeler de var. TAK Kadıköy, Tasarım Bakkalı
ve Ha Za Vu Zu işbirliğiyle gerçekleştirilecek
atölyelerde katılımcılar pet şişe, balon gibi objelerle
enstrümanlarını tasarlayacak, sahne tasarımı yapmayı
ve konser alanı düzenlemeyi öğrenecek. 8 Temmuz’da
müziğe doyacaksınız.
Ayrıntılı program için caz.iksv.org adresini ziyaret edin.

Out also takes this route. With eight different venues,
you can feel as if you are running from one stage
to another at a European festival, albeit in a more
minimal way.
So on a night when music is echoed throughout
streets of Kadıköy, do you prefer jazz, blues, acoustic
indie, dream pop or folk? Don’t worry. There is
enough music for us all.
İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions composed
of İlhan Erşahin and other virtuosos İstanbul
Sessions, Gaye Su Akyol who just returned from the
space she visited, Kaan Boşnak, the brains behind
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kalben with its heart-felt
melodies and lyrics, country’s indie and dream-pop
pride The Away Days, Mikado with its avant-garde
jazz interpretations, the rising star of jazz trumpet
Barış Demirel, Can Kazaz with his acoustic tunes and
peaceful vocals, Alpman and the Midnight Walkers
with their modern funk tones and the song writer of
all your favorite Turkish pop songs Burcu Tatlıses will
all be in this event that will take place in 8 venues and
with 16 new bands.
Moreover Night Out is not just a series of concerts,
there will also be workshops. The workshops hosted
in cooperation with TAK Kadıköy, Tasarım Bakkalı
and Ha Za Vu Zu will invite the participants designing
their own instruments with plastic bottles, balloons,
and other objects, as well as building a stage. You will
get your fill of music on July 8th.
Please visit caz.iksv.org for detailed programme.

MeRVe eVİRGen
Gaye su akyol
tr

İstanbul’da mı yaşıyorsunuz? Şehirde
gerçekleşen müzik olaylarını takip etmeden
duramıyor musunuz? Son birkaç yıldır
yeşerdikçe yeşeren güncel müzik sahnesi
ağzınızı mı sulandırıyor? Gideceğiniz
konserleri seçerken büyük konser salonlarının
programlarına bakmak yerine Beyoğlu’nun
veya Kadıköy’ün ara sokaklarındaki mekânların
broşürlerini mi kovalıyorsunuz? Artık favori
müzik bloğunuzdan ziyade Sofar İstanbul’u
mu takip ediyorsunuz? Geçtiğimiz bütün kışı
kah Kalben’i, kah Alpman’ı, kah Can Güngör’ü,
kah The Away Days’i bir yerlerde yakalamaya
uğraşmakla mı geçirdiniz? Bu sorulara
cevabınız evetse, festivalde sizin için beşi bir
yerde gibi bir etkinlik var: Gece Gezmesi.
İstanbul müzik sahnesinin, sosyal
hayatının son yıllarda Beyoğlu’ndan Kabataş’a
doğru inip, vapura atlayıp Kadıköy’e geçtiği,
Kadıköy’den Bahariye’ye, Bahariye’den

en

Do you live in Istanbul? Are you an
avid follower of music events in
Istanbul? Does your mouth water with
the flourishing contemporary music
scene? Do you check out the flyers of
back street venues of Beyoğlu and
Kadıköy instead of those of big concert
halls? Do you now follow Sofar Istanbul
instead of your favorite music blog? Did
you spend all last winter with trying to
catch Kalben or Alpman or Can Güngör
or The Away Days at some place? If your
answer is yes to these questions there is
an event just for you at the festival:
Night Out.
It is obvious that the Istanbul music
scene has walked down to Kabataş from
Beyoğlu, took the ferry to Kadıköy, walked
through Bahariye, and then to Moda and
finally migrated to Yeldeğirmeni. Night

the away Days

kaan boşnak

burcu tatlıses

kalben
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Avrupa
Caz Kulubü
European
Jazz Club
SALON İKSV
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AVRUPA CAZ KULÜBÜ
EUROPEAN JAZZ CLUB

weed feat. ernst
reıjseger
30.06.2015
Sa Tu 21.30

tr

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

WeeD FEAT. ERNST REIJSEGER
30.06.2015 sa tu 21.30
tr Çağdaş müziğin ikonik ismi John Cage ile Harvard Üniversitesi
bünyesinde ve Amerika’nın çeşitli yerlerinde performanslar ve
dünya prömiyerleri gerçekleştiren Şenol Küçükyıldırım, gitarda
Çağlayan Yıldız ve Şevket Akıncı’nın ve bas gitarda Murat Çopur’un
olduğu WeeD ile seslerin sınırlarında gezinerek keşfedilmemiş
olanın izini sürüyor. WeeD’e bu konserde Hollandalı çellist Ernst
Reijseger eşlik edecek. Ernst Reijseger, Werner Herzog’un film
müziklerinden klasik ve çağdaş müziğe birçok alanda eser vermiş,
çellosunu çok yaratıcı bir şekilde kullanabilen usta bir isim.

en

European Jazz Club concert series
continues at Salon İKSV to bring together jazz
masters from Turkey and Europe.

ediz hafızoğlu
nazdrave feat.
harald lassen
03.07.2015
Cu Fr 22.30

tr

Şenol Küçükyıldırım’s band WeeD, with Çağlayan
Yıldız and Şevket Akıncı on the guitar and Murat
Çopur on the bass guitar, strolls on the borders of
sounds in search of the yet undiscovered. Şenol
Küçükyıldırım has performed and gave premieres
with the iconic John Cage at the Harvard University
and other destinations in America. In this concert, the
WeeD will feature Dutch cellist Ernst Reijseger, a
virtuoso renowned for his creative use of the cello in
many genres and styles, from classic to modern and to
the scores of Werner Herzog films.

güç başar
gülle feat. amır
elsaffar
10.07.2015
Cu Fr 21.30

Şirin Soysal feat. Frode Haltli, 2014 © Zeynep Doğan

dave allen
quartet feat.
mıchael grıener
08.07.2015
Ça We 21.30
başak yavuz band
feat. vıncent
peıranı
09.07.2015
Pe Th 21.30

EDİZ HAFIZOĞLU “NAZDRAVE” FEAT. HARALD LASSEN
03.07.2015 cu fr 22.30
tr

Uraz Kıvaner Quintet feat. Marco Tamburini, 2013 © Fatih Küçük

burak bedikyan
european
quartet
14.07.2015
Sa Tu 21.30

Biletler Tickets
40, 30, 25 tl

european jazz club
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2014’te yayımlanan Nazdrave, Ediz Hafızoğlu’nun kişisel ve müzikal
sınırlara takılmadan beraber çalıştığı müzisyenler için yazdığı parçalardan
oluşan ve farklı türleri bir araya getiren bir caz/dünya müziği albümü.
Nazdrave’nin şarkılarında vokallerde Ceylan Ertem, Elif Çağlar ve Eylem
Aktaş yer alırken, Engin Recepoğulları saksafonları, Barış Doğukan Yazıcı
trompetleri, Ercüment Orkut tuşlu çalgıları, Cenk Erdoğan ve Cem Tuncer
gitarları, Orhan Deniz de bas gitarları çalıyor. “Nazdrave” ile Ediz
Hafızoğlu’nun Bulgaristan’ın Paisevo köyünde başlayan, her adımında
müzikle şekillenen ve beslenen, son olarak İstanbul’da devam eden
yolculuğuna tanık olacaksınız. “Nazdrave” ekibine bu konserde Pixel ve
Mopti gibi grupların üyesi, Norveç’in genç caz sahnesinin üretken
müzisyeni, saksofoncu Harald Lassen eşlik edecek.
tr Ediz Hafızoğlu works primarily with jazz musicians, along with
many others from a wide variety of genres. His jazz/world music
album Nazdrave, released in late 2014, has drawn much attention for
the collaborations he had with musicians such as Ceylan Ertem, Elif
Çağlar, Eylem Aktaş, Ercüment Orkut, Cenk Erdoğan, Cem Tuncer, and
Orhan Deniz. With “Nazdrave”, you will witness Hafızoğlu’s musical
journey started in a village of Bulgaria, Paisevo, and continues in the
city of Istanbul. Harald Lassen, saxophonist, a member of Pixel and
Mopti bands, a productive musician of Norwegian jazz scene, will
accompany “Nazdrave” band at this concert.
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DAVE ALLEN QUARTET FEAT. MICHAEL GRIENER
08.07.2015, ça we 21.30

european jazz club
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GÜÇ BAŞAR GÜLLE
FEAT. AMIR ELSAFFAR
10.07.2015, cu fr 21.30

tr Etkileyici tekniği ve güçlü melodileriyle dikkatleri
çeken gitarist Dave Allen, Amerika dışında Avrupa ve
Asya’da da David Liebman, Mark Turner, Jeff Ballard,
Marcus Gilmore gibi birçok caz sanatçısıyla birlikte
çalıştı. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan Dave Allen,
piyanoda Serkan Özyılmaz, bas gitarda Matt Hall ve
bateride harikalar yaratan Alman caz müzisyeni
Michael Griener ile birlikte sahnede olacak.

tr Renowned for his impressive technique and powerful tunes,
guitarist Dave Allen enjoys an international career spanning not
only the United States, but also Europe and Asia, where he
collaborates with many jazz musicians, including David
Liebman, Mark Turner, Jeff Ballard, and Marcus Gilmore. Dave
Allen has been living in Turkey for many years now and he will
take to the stage with his band and German jazz musician
Michael Griener.

tr

Osmanlı-Türk müziği ve klasik-caz batı müziği hakkındaki
birikimini çeşitli projelerde ortaya koyan, kendine has müzik
diliyle dikkatleri üzerine çeken Güç Başar Gülle, ilk albümü İki
Renk’i 2010 yılında yayımladı. İlk albümünden farklı bir müzik
anlayışı ortaya koyduğu ikinci albümü Bensiz’i ise 2013 yılında
dinleyicileriyle buluşturdu. Müzik kariyerinin yanı sıra araştırmacı
olarak da önemli çalışmalara imza atan Gülle, dünyada pek çok
önemli okulda eğitim veriyor. Gülle’ye Arap makam müziğini caz
doğaçlama tekniği ile birleştirdiği “Two Rivers” projesiyle Irak
kökenli ABD’li trompetçi Amir ElSaffar eşlik edecek.
tr Güç Başar Gülle is renowned for his profound
knowledge in Ottoman-Turkish music as well as in
classical-jazz music that manifests itself in his
genuine musical language and highly creative
projects. His debut album İki Renk was released in
2010. His second album Bensiz, released in 2013,
differed from the first in its musical conception. Also
a leading researcher in his field, Gülle teaches in
distinguished schools throughout the world. Güç
Başar Gülle’s band with Volkan Hürsever along other
musicians will also feature trumpeter Amir ElSaffar.

BAŞAK YAVUZ BAND FEAT. VINCENT PEIRANI
09.07.2015, pe th 21.30

BURAK BEDİKYAN EUROPEAN QUARTET
tr

İstanbul Caz Festivali dâhil olmak üzere
New York, Montreal ve İstanbul’un çeşitli
kulüplerinde sahneye çıkmış caz vokalisti
Başak Yavuz, Tamer Temel, Adem Gülşen,
Alper Yılmaz ve Erdem Göymen’den oluşan
grubuyla birlikte Fransız akordeoncu Vincent
Peirani ile aynı sahneyi paylaşacak. Avrupa
cazının yükselen yıldızları arasında gösterillen
Peirani, geçtiğimiz yıl ülkesinde Victoires du
Jazz ödülünü, Almanya’da da ECHO Jazz
ödüllerini kazandı.
tr Jazz vocalist Başak Yavuz, familiar to the
Istanbul Jazz Festival stage as well as to jazz
clubs in New York, Montreal, and Istanbul, will
perform with her band comprising Serhan Erkol,
Barış Ertürk, Alper Yılmaz, Riccardo Marenghi,
Adem Gülşen and Cansun Küçüktürk, and they
will be joined by French accordionist Vincent
Peirani. Peirani received the prestigious Victoires
du Jazz award as “newcomer jazz artist of the
year” in his home country and won the German
ECHO Jazz award in 2014.

14.07.2015, sa tu 21.30
tr 2013 yılından bu yana yayımladığı Circle of Life ve
Leap of Faith albümleriyle, başta Downbeat, Jazzwise,
Financial Times ve The Guardian olmak üzere dünya caz
basınının övgüsünü kazanan Burak Bedikyan, İsviçreli,
Avusturyalı ve Amerikalı müzisyenlerden oluşan
dörtlüsüyle festivalin bu yılki konukları arasında. Grup
üyeleri ilk olarak, Viyanalı piyanist/besteci Fritz Pauer
anısına düzenlenen bir dizi konser vesilesiyle, 2014
yılının Ekim ayında İstanbul’da bir araya gelerek, gerek
hayata gerekse müziğe bakışlarında doğal bir uyum
yakalamaları üzerine Bedikyan’ın önderliğinde
birlikteliklerini sürdürme kararı aldılar. Dörtlünün
repertuarını piyanistin post-bop ve modern caz
çizgisinde seyreden özgün kompozisyonları
oluşturuyor.
tr Critically acclaimed by Downbeat, Jazzwise,
Financial Times and The Guardian with his albums
Circle of Life and Leap of Faith, talented pianist Burak
Bedikyan is one of the guests of the festival with his
“European “Quartet”. The quartet first performed in a

series of concerts organized in the memory of Viennese pianist
and composer Fritz Pauer, reunited in October 2014 in Istanbul,
and decided to remain together under the leadership of
Bedikyan. The repertoire of the quartet consists of Bedikyan’s
post-bop and modern jazz compositions.
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the soul rebels
22.30 – 23.30
gettysburg
college jazz
ensemble
21.00 – 22.00
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pARKlARDA cAZ
JAZZ In THe pARKS

sıDe events

2 2 N D I s ta N b u L j a z z f e s t I va L

yan etkinlikler
side events

nARDIS JAZZ clUB’DA
AT nARDIS JAZZ clUB

can koçlar
quartet
18.45 – 19.30

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.

eren akgün
septet
19.45 – 20.30
the cold vıbes
20.15 – 21.00
the roots of jazz
19.00 – 19.45
vocca acapella
17.30 – 18.15
brass solıst
17.00 – 17.30
18.15 – 18.45
19.30 – 20.00

16 telden caz / jazz from 16 strıngs
1 temmuz july çarşamba wednesday 21.30
35 tl, 20 tl

şallıel bros.
9 temmuz july perşembe thursday 21.30
35 tl, 20 tl

serhan erkol quartet
2 temmuz july perşembe thursday 21.30
35 tl, 20 tl

ilham gencer feat. ayşe gencer&imer demirer
10 temmuz july cuma frıday 22.30
40 tl

deniz taşar quıntet
3 temmuz july cuma friday 22.30
35 tl, 20 tl

cansu tanrıkulu quartet - recordshop
11 temmuz july cumartesi saturday 22.30
40 tl

şenay lambaoğlu band
4 temmuz july cumartesi saturday 22.30
35 tl, 20 tl

ilay bal quıntet
13 temmuz july pazartesi monday 22.30
35 tl, 20 tl

ercüment orkut trıo
6 temmuz july pazartesi monday 21.30
35 tl, 20 tl

olgun açar quartet
14 temmuz july salı tuesday 21.30
35 tl, 20 tl

flapper swıng
7 temmuz july salı tuesday 21.30
35 tl, 20 tl

yavuz akyazıcı trıo
15 temmuz july çarşamba wednesday 21.30
35 tl, 20 tl

standard a la turc
8 temmuz july çarşamba wednesday 21.30
35 tl, 20 tl

kürşad deniz trıo
16 temmuz july perşembe thursday 21.30
35 tl, 20 tl

sponsor

sponsor

tr

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the
kınd collaboratıon of

Caz ışığı bu yıl da parklara ışıldıyor.
Müzikseverleri yine güneşli bir günde, çimlerin
üzerinde caz müziğin tadını çıkarmaya davet
ediyor. Serinin bu yılki ilk konuğu funk, soul ve
caz arasında mekik dokuyan ve popüler
şarkılara getirdikleri eğlenceli yorumlarla
tanınan 8 kişilik New Orleans bandosu The
Soul Rebels. İkinci konuk, swing, Latin, fusion,
bop yorumlarıyla bugüne dek birçok büyük
festivalde boy gösteren köklü üniversite grubu
Gettysburg College Jazz Ensemble. Seri
kapsamında Genç Caz Yarışması’nın finalistleri
Can Koçlar Quartet, Eren Akgün Septet, The
Cold Vibes, The Roots of Jazz ve Vocca
Acapella da sahnede olacak.

en

The parks once again sparkle with joy of
jazz. All Istanbulites are invited to enjoy
jazz music on green grass on a shiny day.
the soul Rebels, an eight-piece New
Orleans based brass ensemble that
incorporate elements of soul, jazz, and funk,
is the first guess of “Jazz in the Parks”.
The second guest, Gettysburg College jazz
ensemble will perform myriad styles of jazz
encompassing swing, Latin, fusion, and bop.
The series will also feature the finalists of
the Young Jazz Competition, namely Can
Koçlar Quartet, eren akgün septet, the
Cold vibes, the Roots of jazz and vocca
acapella.
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luıs ernesto gomez y la descarga band
17 temmuz july cuma frıday 22.30
40 tl

ülkü aybala sunat band
24 temmuz july cuma frıday 22.30
40 tl

ipek dinç yüce band
18 temmuz july cumartesi saturday 22.30
40 tl

ıstanbul funk unıt
25 temmuz july cumartesi saturday 22.30
40 tl

yeşim pekiner band
20 temmuz july pazartesi monday 21.30
35 tl, 20 tl

jean-baptıse hardy band
27 temmuz july pazartesi monday 22.30
35 tl, 20 tl

tuba doğan sextet
21 temmuz july salı tuesday 21.30
35 tl, 20 tl

doksanlar dörtlüsü
28 temmuz july salı tuesday 21.30
35 tl, 20 tl

ceyda özbaşarel band
22 temmuz july çarşamba wednesday 21.30
35 tl, 20 tl

bora çeliker trıo
29 temmuz july çarşamba wednesday 21.30
35 tl, 20 tl

şenova ülker & önder focan & kağan yıldız trıo
23 temmuz july perşembe thursday 21.30
35 tl, 20 tl

önder focan trıo ile kapanış jam
30 temmuz july perşembe thursday 21.30
35 tl, 15 tl

LIVING ROOM’DA
AT LIVING ROOM
tr Anadolu yakasının Kadıköy’deki belli başlı caz
kulüplerinden Living Room, festival sırasında da önemli caz
konserlerine ev sahipliği yapıyor. Konserlere ilişkin ayrıntılı
bilgiye livingroom.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Festival bilet satışı sisteminde yer almayan konserler için
biletlerinizi Living Room’dan alabilirsiniz.

en One of the major jazz clubs of the Asian Side of Istanbul,
the Living Room in Kadıköy also offers several jazz concerts
to be the part of the excitement during the festival. For
detailed information, please visit livingroom.com.tr. Tickets
for these concerts will not be sold through festival ticket sale
system, but can be purchased from the club.

eren noyan “ıstanbul swıng all stars”
2 temmuz july perşembe thursday 22.00
25 tl

neşet ruacan band
8 temmuz july çarşamba wednesday 22.00
35 tl, 25 tl

dolunay obruk albüm konseri
3 temmuz july cuma frıday 22.00
35, 25 tl

şenay lambaoğlu & önder focan trıo
10 temmuz july cuma frıday 22.00
35 tl, 25 tl

arda gulyan project
4 temmuz july cumartesi saturday 22.00
25 tl

ilham gencer & ipek dinç yüce & neşet ruacan trıo
11 temmuz july cumartesi saturday 22.00
40 tl, 25 tl

2 2 N D I s ta n b u L j a z z f e s t ı va l

KONSER MEKÂNLARI CONCERT VENUES
Avusturya Başkonsolosluğu / Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi
Consulate General of Austria / Austrian Cultural Office Garden
Köybaşı Caddesi No: 44, Yeniköy
Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı
Embassy of Germany Tarabya Summer Residence
Yeniköy Caddesi No: 88, Tarabya
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
Topkapı Sarayı 1. Avlu Sultanahmet
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cemal Reşit Rey Concert Hall
Darülbedayi Caddesi, Harbiye
Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, ENKA
Eşref Denizhan Open Air Theatre, ENKA
Sadi Gülçelik Spor Sitesi, İstinye
Feriye Lokantası, Ortaköy
Feriye Restaurant, Ortaköy
Çırağan Caddesi No: 40, Yıldız, Beşiktaş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi
Metropolitan Municipality of Istanbul, Cemil Topuzlu Open Air Stage
Kadırgalar Caddesi, Harbiye
İstanbul Erkek Lisesi Bahçesi
Istanbul High School’s Garden
Türkocağı Caddesi No: 4, Cağaloğlu
Fenerbahçe Parkı, Fenerbahçe Khalkedon
Fenerbahçe, Kadıköy
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 Pavillion
Kennedy Caddesi No: 3 Sarayburnu, Sirkeci, Fatih
Uniq Açık Hava Sahnesi
Uniq Open Air Stage
Ayazağa Caddesi No: 4 Maslak, Sarıyer

concert venues
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bİlet bİlGİlerİ
ÖneMlİ bİlGİler

22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

BİleT BİlGİleRİ TIcKeT InFoRMATIon

ÖneMlİ BİlGİleR IMpoRTAnT noTIceS

tr

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). Lale Kart
üyelerine %25’e varan indirimlerle.
en Tickets are available at Biletix Call Centre
(216) 556 98 00, biletix.com, Biletix retail outlets and
the Main Box Office at İKSV (from 10.00 to 18.00,
every day except Sundays). Discounts up to 25%
available for Tulip Card members.

caz.iksv.org
istanbulcazfestivali
istanbulcazfest
istanbulcazfestivali
#cazisigi

İKSV Mobil

İKSV Kitaplık

geç gelenler: 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.
en late-comers: Late-comers 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.

concert venues
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teşekkür
acknowledgements
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 22. 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 22nd Istanbul Jazz Festival.

Avusturalya Büyükelçiliği (Michelle Wild, Büşra Çopuroğlu)

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
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Kurulu Temsilciliği
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
TC İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği
İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ
İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ
İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlüğü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Beyoğlu Kaymakamlığı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü
Kadıköy Belediyesi Başkanlığı
Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kadıköy Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrüğü Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrüğü Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Biletix

tr

Avusturya Kültür Ofisi (Christine Wendl, Doris Danler, Olgu Çoban)
Atölye Hangart
Babajim Istanbul Studios & Mastering (Ethel Lunsford, Berrak Kaya)
Burak Güç
BEK Tasarım (Kağan Gözen)
Bülent Erkmen
Ce Doruk Güvenlik
Cemal Reşit Rey (Tolga Tartan)
Cemil Koral
Cidal Nişli
Coca Cola Meşrubat Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
(Nazlı Çağlayan, Selmin Anafarta)
Danny Kapilian
EMI (Nazan Hacıgüzeller, Arzu Güldiken, Ayhan Ergönül, Berna Özyurt,
Gülşah Görücü)
Feriye Lokantası (Zümrüt Eryiğit, Üstün Karabol)
Filmişleri
Format Matbaacılık
Fransız Kültür Merkezi (Ekim Öztürk, Berenice Gulmann)
Genç Caz Seçici Kurulu (Elif Çağlar, Ferit Odman, Hülya Tunçağ, Önder Focan,
Sevin Okyay, Feridun Ertaşkan, Murat Beşer)
Gözde Eldemir
Haliç Kongre Merkezi
Hayyam Stüdyoları
İstanbul Erkek Lisesi (Abdullah Mollaoğlu, Hikmet Konar)
İstanbul Modern (Oya Eczacıbaşı, Funda Öge, Müge Turan, Çelenk Bafra)
İstanbul Goethe Enstitüsü (Petra Diehl)
Karga Sahne (Tayfun Polat, Murat MRT Seçkin)
Köşe
Living Room (Arda Gülyan)
Mahmut Karaman ve Ekibi
Martı Istanbul Hotel
MESAM
Moda Sahnesi (İrfan Varlı)
MSG
Müzik Evi
Norveç Büyükelçiliği ( Janis Bjorn Kanavin, Lise Albrechtsen, Melida Tüzünoğlu)
Nardis Jazz Club (Zuhal Focan, Öz Kaynak)
Ofset Yapımevi
Onur Temurlenk
Photoluce (Gürsel Zengin)
Roka Davet (Erim Leblebicioğlu)
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi
(Nazan Ölçer, Nazlı Beşer, Hüma Arslaner)
Saint Joseph’liler Mezunlar Derneği (Erkay Kantar)

ABD Başkonsolosluğu (Sevil Sezen, Craig Dicker)
Adam Mickiewicz Institute (Michal Hajduk, Aleksandra Wieczorek)
Afiş Adam
A.K. Müzik Yapım (Kerim Selçuk, Tansu Özyurt)
Alametifarika
(Uğurcan Ataoğlu, Kenan Ünsal, Handan Tepe, Pınar Ulus, Burçin Perçin)
All Saints Kilisesi ( Jaklin Tezcan ve Turgay Üçal)
Almanya Başkonsolosluğu (Harald Schindler, Verena Hein)
Alt (Kemal Balta, Murat Beşer)
Antonina Turizm
Aslan Ruso
Avrupa Müzik (Begüm Örnek)

Santa Turizm (Saim Alabalık, Sevcan İlhan, Çağla Cömert, Meryem Çıkrıkçı)
Securitas Güvenlik Hizmetleri AŞ (Şerife Yavuzkurt)
Serdar Elektrik
Simten Gündeş
Sony Music (Güniz Türkyılmaz)
Tasarım Atölyesi Kadıköy (Onur Atay)
Tasarım Bakkalı
Toprak Sergen
Türk Tuborg AŞ (Cem Kırmacı)
TÜRSAB İstanbul Arkeoloji Müzeleri (Köyüm Özyüksel)
Uniq Istanbul (Sonay Yücel, Eda Kendirli)
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi (Bükra Kuru)
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı
22. İstanbul Caz Festivali’nin
gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, TC İstanbul Valiliği,
TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Beyoğlu Kaymakamlığı ve
Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür eder.

The Istanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the Ministry of Culture and Tourism,
Governorship of Istanbul, Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship,
and the Beyoğlu Municipality whose contributions have made
the 22nd Istanbul Jazz Festival possible.

festival sponsoru
festıval sponsor

iksv
öncü sponsor
leadıng sponsor

iksv
resmi sponsorları
offıcıal sponsors
İletişim
Communication

Taşıyıcı
Carrier

Konaklama
Hotel

en yüksek katkıda bulunan
gösteri sponsorları
performance sponsors wıth the
hıghest contrıbutıon

otomotiv sponsoru
automotıve sponsor

parklarda caz sponsoru
jazz ın the parks sponsor

katkı sağlayan kuruluşlar
acknowledgıng the kınd contrıbutıon of

gösteri sponsorları
performance sponsors

değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng
the kınd collaboratıon of

basın sponsorları
press sponsors

televizyon sponsorları
tv sponsors

dergi sponsorları
magazıne sponsors

radyo sponsorları
radıo sponsors

iksv
servis sponsorları
servıce sponsors

festival kampanyası
festıval campaıgn

Sigorta
Insurance

Stratejik Araştırma
Strategic Research

Sağlık
Healthcare

Kurumsal Eğitim
Corporate Education

CRM Danışmanlığı
CRM Consultancy

CRM Yazılım
CRM Software Development

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

“İstanbul”u burada yaşayın! From Design to Cuisine, a True Sense of Place
Çağdaş mimarinin Türk tasarım dokunuşları ile birleştiği Martı Istanbul Hotel, şehrin kalbindeki konumu ile misafirlerine özgün
İstanbul deneyimi sunuyor. Kurulduğu günden bugüne bir çok ödül ve beğeni toplayan Martı Istanbul Hotel;
farklı lezzetlerin sunulduğu seçkin restoranları, tam donanımlı toplantı salonları,
360 derece İstanbul manzaralı Mixo Terrace’ı, ESPA ürünleriyle hizmet veren Martı Wellness SPA’sı ile
lüksün yeni adresi olarak en özel hizmetleri misafirlerine sunuyor.
Located in the heart of the city, Martı Istanbul Hotel offers the luxurious space with inspired interiors and
hospitality that are hallmarks of this very unique destination. Internationally acclaimed with numerous awards since
its inception 2 years ago, Martı Istanbul Hotel is the new perfect address of luxury services and amenities,
from tastefully appointed restaurants and generous meeting facilities to an exceptional 360 degree Istanbul view Mixo Terrace and
Martı Wellness Spa featuring ESPA products and treatments.

Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B Taksim 34437 İstanbul - TURKEY Tel: +90 212 987 4000
www.martiistanbulhotel.com martiistanbulhotel@marti.com.tr

AKASYA | CAPACITY | CITY’S NİŞANTAŞI | İSTİNYEPARK | KANYON | PALLADIUM | ANKARA ARMA DA

Explore the new collection at bananarepublic.com.tr
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

YÖNETİM

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü

MANAGEMENT

Istanbul Design Biennial Director

YÖNETİM KURULU

YÜRÜTME KURULU

DENETLEME KURULU

BOARD OF ADMINISTRATION

EXECUTIVE BOARD

AUDITORS

Başkan

Başkan

selahattin beyazıt

Chairman

Chairman

rıza kutlu ışık

bülent eczacıbaşı

bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcıları

Üyeler

Vice Chairmen

Members

ahmet kocabıyık

ahmet kocabıyık

Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü

prof. dr. münir ekonomi

prof. dr. münir ekonomi

Marketing and Business Development

deniz ova
Genel Müdür
General Director

Salon İKSV Direktörü

görgün taner

Salon İKSV Director
bengi ünsal

Mali ve İdari İşler Başkanı
Head of Finance and Administration

Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü

ahmet balta

Cultural Policy Studies Director
özlem ece

Director
Üyeler

tuba tortop

Members
nuri çolakoğlu

Sponsorluk Programı Direktörü

hayri çulhacı

Sponsorship Programme Director

ahmet misbah demircan

yasemin keretli çavuşoğlu

oya eczacıbaşı
gencay gürün

Medya İlişkileri Direktörü

tayfun indirkaş

Media Relations Director

doç. yekta kara

ayşe bulutgil

ergun özen
ethem sancak
dr. mimar kadir topbaş

İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Direktörü

oya ünlü kızıl

Human Resources and

Kurumsal Kimlik Danışmanı

semin aksoy

Administration Director
Corporate Identity Advisor
bülent erkmen

İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director

Kurumsal İletişim Danışmanı

dr. yeşim gürer oymak

Corporate Communication Advisor
anna turay turhan

İstanbul Film Festivali Direktörü
Istanbul Film Festival Director

Hukuk Danışmanları

ıstanbul foundatıon for culture and arts

2 2 N D I s ta n b u L j a z z f e s t ı va l

azize tan

Legal Advisors
esat berksan

İstanbul Bienali Direktörü

sadife karataş kural

Istanbul Biennial Director
bige örer

İdari İşler Danışmanı
Advisor for Administrative Affairs

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü

rıfat öktem

Istanbul Theatre Festival Director
dr. leman yılmaz
İstanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director
pelin opcin

Yönetici Asistanı
Executive Assistant
nilay kartal
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22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ
ISTANBUL JAZZ FESTIVAL
DANIŞMA KURULU

FESTİVAL

MEDYA İLİŞKİLERİ

ADVISORY COMMITTEE

THE FESTIVAL

MEDIA RELATIONS

İKSV STÜDYO

PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME

Gişe Görevlileri

İKSV STUDIO

MARKETING AND BUSINESS

Box Officers

DEVELOPMENT

Direktör Director

Direktör Director

faruk eczacıbaşı

pelin opcin

ayşe bulutgil

feridun ertaşkan

Direktör Director
tuba tortop
KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR

Asistan Assistant
erman pehlivan

Pazarlama Yöneticisi

hakan atala

Direktör Yardımcısı

Yöneticiler Managers

Marketing Manager

hülya tunçağ

Assistant Director

özlem bekiroğlu

irem akev uluç

murat beşer

harun izer

elif obdan gürkan
(Uluslararası Basın

yavuz baydar
Operasyon Koordinatörleri

Görsel İçerik Sorumlusu

beril azizoğlu

Visual Archive Associate
özge güleryüz

Konuk Ağırlama Hospitality
(Koordinatör Coordinator)
başak güleç

SPONSORSHIP PROGRAMME

zeynep pekgöz

Marketing Associates

Editör Editor

cansu aşkın

merve evirgen

Koordnatör

ayşen gürkan

Coordinator
zeynep karaman
Sponsor İlişkileri Sorumlusu

başat karataş

zeynep seyhun

Sponsor Relations Associate

sergen tertemiz
tuğçe nogay
barış atasoy
(Kulis Amiri Backstage Manager)
gözde koca

ırmak kaleli

International Press)
hüma üster
Video Çekimleri

Yayın Operatörü
Üye İlişkileri Sorumlusu

Publications Operator

Member Relations Associate

ferhat balamir

yıldız lale yıldırım
Grafiker
Üye İlişkileri Asistanları

Graphic Designer

Member Relations Assistants

selin pervan

Operasyon Sorumlusu

lara eram

Operation Associate

gülce şahin

pelin davidyan

Video Recordings

Bilet Satış Sorumluları

hamit çakır

Ticket Sales Associates

sayit çakır

ercan kaya
gonca varol

Corporate Sales Representative
neva abrar

Ushers Coordinator)
Saha Operasyonları Sorumlusu
belfu gülra kaba
(Ofis Asistanı Office Assistant)

Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster

Bilet Satış Asistanı
(Hostes Ekibi Koordinatörü

Publications Coordinator

meriç yirmili

beril meşe
deniz kıvılcım

Yayın Koordinatörü
cüneyt tabanoğlu

Assistants

nihat karakaya

Manager

Pazarlama Sorumluları

Asistanlar

sabahattin tertemiz

didem ermiş

Yönetici Manager

Associate

(Uluslararası Basın

Yönetici Manager
Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi

dilan beyhan

Saha Ekibi Site Teams
(Saha Amiri Site Manager)

PUBLICATIONS

yasemin keretli çavuşoğlu

Sorumlu

(Asistan Assistant)

CORPORATE IDENTITY AND

Sales and Business Development
Direktör Director

bahar akbaş

lında banjska

SPONSORLUK PROGRAMI

International Press)

Operation Coordinators

yağmur korkmaz
derya öztürk

Yönetici Manager
selçuk metin

elif güvenen
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Field Operations Associate
sezer kari
Sosyal Medya Sorumlusu
Social Media Associate
bahar helvacıoğlu
CRM Sorumlusu
CRM Associate
özge genç

sezen özgür
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PRODUCTION

22. İ s ta n b u l c a z f e s t İ va l İ

İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND

Yönetici Manager
umut kurç
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
erdal hamamcı

ADMINISTRATION

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
CULTURAL POLICY DEVELOPMENT
AND SOCIAL RESPONSIBILITY
PROJECTS

Direktör Director
semin aksoy

Direktör Director
özlem ece

İnsan Kaynakları Uzmanı
BİLGİ VE BELGE MERKEZİ

Human Resources Specialist

Araştırma Uzmanı

eren ertekin

Research Specialist
ceren yartan

INFORMATION & RECORDS CENTRE
İnsan Kaynakları Asistanı
Yönetici Manager

Human Resources Assistant

esra çankaya

cansu zülfikar

Arşiv Görevlisi

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi

Archive Assistant

Building Administration and

SALON İKSV
SALON İKSV

dilan bolluk

Security Manager

Direktör Director
bengi ünsal

ersin kılıçkan
Mekân ve Prodüksiyon Sorumlusu
MALİ İŞLER

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu

Venue and Production Manager

FINANCE

IT Support Technician

egemen eti

kadir ayyıldız
Operasyon Koordinatörü

Yöneticiler Managers
Danışma Görevlisi

Operations Coordinator

(Bütçe ve Muhasebe

Reception Officer

deniz kuzuoğlu

Budget and Accounting)

ışıl öztürk

ahmet buruk

Ses Mühendisi
başak sucu yıldız (Finans Finance)

Depo Sorumluları

Sound Engineer

Shopkeepers

sinan özçelik

Muhasebe Sorumluları

muzaffer sayan

Accounting Associates

şerif kocaman

kadir altoprak
deniz yılmaz

Sahne Amiri
Stage Supervisor

Yardımcı Hizmetler

ufuk şakar

Services
Muhasebe Memuru

özden atukeren

Işık Tasarımcısı

Accounting Officer

aşkın bircan

Ligting Engineer

çiğdem arslan

ibrahim çakmak

efe sümer

aydın kaya
hayrullah nişancı
KAMU DESTEKLERİ VE
ULUSLARARASI FONLAR
PUBLIC AND INTERNATIONAL
GRANTS
Yönetici Manager
aslı yurdanur

serap sürgit
müzeyyen öztürk

FESTİVAL DERGİSİ FESTIVAL MAGAZINE
yayıma hazırlayan edıtor
Cüneyt Tabanoğlu

Festival Kampanyası
Festival Campaign

çeviri translatıon
Irmak Ertuna-Howison, Esra Yalçınalp

reklam ajansı advertısıng agency
Alametifarika

katkıda bulunanlar contrıbutors
Barış Akpolat, Derya Bengi, Murat Beşer, Feridun Ertaşkan,
Merve Evirgen, Zülâl Kalkandelen, Danny Kapilian,
Yekta Kopan, Sevin Okyay, Zeynep Oral, Barış Selimoğlu,
Ayhan Sicimoğlu, Zekeriya Şen, Hülya Tunçağ
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
baskı ve cilt prıntıng and bındıng
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İstanbul Caz Festivali
Istanbul Jazz Festival
istanbul kültür sanat vakfı
ıstanbul foundatıon for culture and arts
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
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