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FATİH ERKOÇ

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

▪▪Ud sanatçısı babası Hasan Erkoç’un, üç

▪▪Antonio Dumoziç’ten gitar dersleri alarak

yaşındayken kendisine hediye ettiği keman
vesilesiyle müzikle tanışan Fatih Erkoç,
İstanbul Belediye Konservatuarı’na yedi
yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas
eğitimi aldı. Trombon sanatçısı olarak
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda,
tromboncu ve solist olarak TRT Hafif Müzik
ve Caz Orkestrası’nda bulundu. Bir süre
TRT’de “Yankılar” adlı müzik programını
gerçekleştirdi. 40 yılı aşkın müzik kariyerinde
10’dan fazla albüm çıkarttı, popüler müzik
kariyerinin yanı sıra caz ve geleneksel müzik
alanında da çok değerli çalışmalar yaptı.
TRT bünyesinde birçok caz konserinde de
yer aldı. Türkiye’ye cazı sevdiren en önemli
isimlerden biri oldu. Cazla ilk defa Ankara’da
askerlik yaptığı yıllarda Erkan Pekcan
Orkestrası ile tanıştığını belirten Fatih Erkoç,
2009 yılında caz standartlarından oluşan
The Lady From Istanbul adlı albümünü
Kerem Görsev’in katkılarıyla yayımladı. Söz
ve besteleri kendisine ait solo caz albümü
True Love’ı 2016 yılında yine Kerem Görsev
işbirliğiyle yayımladı.

müziğe başlayan Kamil Özler, 1977’de
girdiği Kültür Bakanlığı Türk Musikisi
Devlet Konservatuarında, Tülay Örser’den
klarinet, Yavuz Özüstün ile Türk musikisi ve
caz, Demirhan Altuğ’dan armoni dersleri
aldı. Mezun olduğu dönemlerde Berklee
Müzik Okulu’nun dışardan modern armoni,
düzenleme ve orkestrasyon derslerini de
alan Özler, 1982’de girmiş olduğu TRT Hafif
Müzik ve Caz Orkestrası’nda hâlâ görevine
devam ediyor. İTÜ Devlet Konservatuarı
ve Bilgi Üniversitesi’nde solfej, armoni,
orkestrasyon ve gitar dersleri veren Özler,
Klarnet Tekniği adında bir eğitim kitabı da
yazdı. Beste düzenlemeleri ile pek çok esere
imza atan, aynı zamanda gitar ve klarinet
virtüözü olan Özler, TRT Hafif Müzik ve Caz
Orkestrası’nın şefliğini başarıyla sürdürüyor.

▪▪Fatih Erkoç’s first encounter with music
was when his father Hasan Erkoç, who is
an oud player, gave him a violin as a gift
at the age of three. He studied trombone,
piano and bass for seven years at the
Istanbul Municipal Conservatory. Returning
from Norway in 1986 after living there
for 11 years, Erkoç won the first prize at
the 1st Golden Pigeon Song Contest in
Kuşadası for his song “Yol Verin A Dostlar”.
He also produced a music programme
called “Yankılar” for TRT. Throughout the
90s Fatih Erkoç has become one of the
unforgettable figures of pop music and one
of the prominent names in Turkey’s jazz
scene.
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KAMİL ÖZLER

▪▪Kamil Özler entered the State
Conservatory of Turkish Music in 1977.
There, he studied clarinet with Tülay
Örser, Turkish music and jazz with Yavuz
Özüstün, and harmony with Demirhan
Altuğ. He also took classes on modern
harmony, arrangement and orchestration
from Berklee College of Music. Özler, who
continues working at the TRT Big Band
since 1982, also teaches solfege, harmony,
orchestration and guitar at Istanbul
Technical University State Conservatory
and Bilgi University. Özler is also a guitar
and clarinet virtuoso, who is known for his
successful composition arrangements. He
is also the author of a training book called
Clarinet Technique.
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FESTİVAL AÇILIŞI, KONSER FESTIVAL OPENING, CONCERT:
FATİH ERKOÇ / DELADAP
21.15

“TERRAMONDO” JACKY TERRASSON & STEPHANE BELMONDO //
CAN ÇANKAYA & KAĞAN YILDIZ

fatih erkoç vokal vocals | ercüment orkut piyano piano | kağan yıldız kontrbas
contrabass | ferit odman davul drums

deladap: mathıas auınger davul drums | beate baumgartner, farangıs
fırozıan vokal vocals | julıan eggenhofer gitar guitar | josef fuchsberger
22.45
trompet trumpet | wıllıbald rosner bas gitar bass guitar | stanıslav vana MC,
müzikal direktör MC, musical director
4 temmuz july sa. tu. 21.00
avusturya kültür ofisi bahçesi
austrıan cultural office garden

▪▪Festivalin Avusturya Kültür Ofisi

▪▪The much awaited opening night of

Bahçesi’nde gerçekleşen dillere destan
açılış gecesi, TRT Hafif Müzik ve Caz
Orkestrası’nın şefi Kamil Özler ve Türk pop
ve caz müziğinin duayen isimlerinden Fatih
Erkoç’a Yaşam Boyu Başarı Ödülleri’nin
takdim edilmesiyle başlayacak. Fatih Erkoç’un
sevilen caz repertuvarını seslendireceği
konserinin ardından Avusturyalı grup
DELADAP sahne alacak. Swing’in hayli
yüksek enerjisini Balkan melodileriyle
birleştiren grubun performansı karşısında
yerinizde duramayacaksınız.

the festival at the Austrian Cultural Office
Garden will witness the presentation of
the Lifetime Achievement Awards to two
veteran jazzmen: the conductor of TRT Big
Band, Kamil Özler, and a maestro of Turkish
pop and jazz, Fatih Erkoç. Fatih Erkoç will
mark the evening with his delightful jazz
set, then leaving the stage to an Austrian
band, DELADAP. You won’t be able to stop
dancing with energetic Balkan melodies of
this band.

Rezervasyon gereklidir.
Ayrıntılı bilgi için Önemli Bilgiler sayfasını inceleyiniz. (s. 41)
Reservation is required.
For more information please check Important Notices. (p. 41)
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biletler tıckets
150 tl

20.00 can çankaya piyano piano | kağan yıldız kontrbas double bass
21.15

jacky terrasson piyano piano | stephane belmondo trompet & flugelhorn
trumpet & flugelhorn

5 temmuz july ça. we. 20.00
fransız sarayı bahçesi
garden of palaıs de france

▪▪Blue Note ailesinin en değerli üyelerinden

▪▪One of the most praised members of Blue

caz piyanisti Jacky Terrasson Fransız
caz trompetçisi Stephane Belmondo ile
birlikte klasik cazın yıldızını parlatacak.
İkili, romantik, samimi ve yalın müzikleriyle
Fransız Sarayı Bahçesi’nde balatlar,
caz standartları, şansonlar ve biraz da
doğaçlamayla festival takipçilerini nostalji
tüten notalara teslim edecek.
Gecenin açılışını ise Kerem Görsev’in
triosundan da tanıdığımız kontrbasçı Kağan
Yıldız ve yerli caz sahnesinde birçok isimle
projelere imza atan piyanist Can Çankaya,
taptaze duo projeleriyle yapacak.

Note records, jazz pianist Jacky Terrasson
will be joined by the French jazz trumpeter
Stephane Belmondo on a mesmerising
night where the glamour of classical jazz
will shine bright. With their romantic, warm
and effortless music; ballads, jazz standards,
chansons and a pinch of improvisation,
they will leave the audience to the arms of
nostalgia at the French Palace Garden.
The opening of the night is by an newborn
duo consists of contrabass player Kağan
Yıldız and pianist Can Çankaya,

Can Çankaya & Kağan Yıldız konseri, Vitrin Türkiye Güncel
Müzik Buluşması kapsamında gerçekleştirilecektir.
The concert of Can Çankaya & Kağan Yıldız is a part of
Vitrin Showcase for Contemporary Music from Turkey.
Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of

biletler tıckets
150 tl, 100 tl
öğrenci student 50 tl

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind
collaboration of

Mekân Desteği
Venue Support

Rezervasyon gereklidir.
Ayrıntılı bilgi için Önemli Bilgiler sayfasını inceleyiniz. (s. 41)
Reservation is required.
For more information please check Important Notices. (p. 41)
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KORHAN FUTACI VE KARA ORKESTRA //
RAIN LAB İDİL MEŞE & DA POET
22.00

GECE GEZMESİ
NIGHT OUT

ozan erdoğan prodüktör, DJ producer, DJ | idil meşe vokal vocals | beril meşe
saksofon saxophone

korhan futacı saksafon, vokal saxophone, vocals | samad kamali tuşlu çalgılar
keys | ege soydan davul drums | barış ertürk bariton saksafon baritone
23.15
saxophone | ışık üstündağ trombon trombone | deniz kançelik bas gitar bass
guitar | idar filiz vurmalı çalgılar percussions
5 temmuz july ça. we. 22.00
salon iksv

biletler tıckets
50 tl
öğrenci student 40 tl

▪▪Besteci ve saksofonist Korhan Futacı

▪▪Turkish composer and saxophonist

ile orkestrası Kara Orkestra ve Da Poet
ile İdil Meşe’nin ortak projesi Rain Lab
huzurlarınızda. Organik bağlarla birbirine
kenetlenmiş zengin bir orkestral doku
yaratırken yüksek bilinçli bir makine gibi
çalışan Korhan Futacı ve Kara Orkestra
konserlerinde izleyicilerine alemler ötesi
deneyimler yaşatıyor. İstanbul’un kaosu
ve deliliğin müzikal hikâyesini anlatacak
grubun öncesinde şarkıcı ve söz yazarı İdil
Meşe ile yerli hip-hop sahnesinin en başarılı
isimlerinden Da Poet’in trip-hop ve hip-hop’ı
birleştirdiği Rain Lab gecenin açılışını yapacak.

Korhan Futacı and his Kara Orkestra, as
well as Rain Lab, the joint project of Da Poet
and İdil Meşe will share the stage on this
event. Rain Lab is specialised in trip-hop
and hip-hop, and considered among the
most successful names of the local scene
in their own league. Gained recognition
for his lyrics, compositions and saxophone
performances, Korhan Futacı took part
in countless jazz festivals in Turkey and
abroad. Korhan Futacı and Kara Orkestra’s
organic unity weaves a rich orchestral
pattern like a high-intelligence machine.

6 temmuz july pe. th. 19.00
all saınts moda kilisesi
club quartıer
dorock xl
kadıköy sahne
kargart
lıvıng room
moda sahnesi
zor

biletler tıckets
60 tl

▪▪Kadıköy’ün bütün sokaklarına yayılarak

▪▪The “Night Out” offers an even fuller

Anadolu yakasına kesintisiz müzik sunan
Gece Gezmesi üçüncü yılında daha da
genişliyor. Alternatif müzik sahnesinin,
bağımsız ve güncel müziğin en yeni ve en
iyi örneklerini Kadıköylülerle buluşturan
etkinliğin ayrıntılı programı için
caz.iksv.org’u ziyaret edebilirsiniz.

programme in its third year. Featuring the
latest names of alternative music scene and
the most popular names of contemporary
music in Turkey, Night Out presents a oneday-festival on the Asian side of Istanbul.
For programme details, keep following
caz.iksv.org.

Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor
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JUNUN FEATURING SHYE BEN TZUR AND THE RAJASTHAN EXPRESS /
MILES MOSLEY / BİLAL KARAMAN TRIO / MADENÖKTEMERSÖNMEZ
19.45

bilal karaman gitar guitar | apostolos sıderıs kontrbas double bass | erdem
göymen davul drums

mıles mosley kontrbas, vokal upright bass, vocals | tony austın davul drums
20.35 cameron graves piyano, tuşlu çalgılar piano, keys | ryan porter trombone
trombone | phılıp dızack trompet trumpet
22.00

sarp maden gitar guitar | volkan öktem davul drums | alp ersönmez bas gitar
bass guitar

shye ben-tzur vokal, gitar, flüt vocal, guitar, flute | zaki nizami gawwali vokal
qawwali vocal | mohammad zakir aliase aghan gawwali vokal, armonyum
qawwali vocal, harmonium | nathoo lal solankı vurmalı çalgılar, nağara
22.45 percussion, nagara | aamır damamı birinci trompet lead trumpet | chugge khan
vurmalı çalgılar, khartal, bhapang, manjeera percussion khartal, bhapang, manjeera
hasmat hasmat tuba tuba | ajmerı khan percussion dholak dholak | jonathan
albalak gitar guitars
7 temmuz july cu. fr. 19.45
beykoz kundura

Bilal Karaman Trio ve MadenÖktemErsönmez konserleri,
Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması kapsamında
gerçekleştirilecektir.
The concert of Bilal Karaman Trio and
MadenÖktemErsönmez is a part of Vitrin Showcase for
Contemporary Music from Turkey.
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biletler tıckets
80 tl
öğrenci student 50 tl

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of

▪▪Bas gitarist, vokalist ve besteci, Kamasi

▪▪The founder of West Coast Get Down

Washington’ın sağ kolu ve West Coast
Get Down Collective’in kurucusu Miles
Mosley, Beykoz Kundura’da caz müziğin
geleceğini notalara dökecek. Mosley,
kendi hikâyelerini anlattığı ilk solo albümü
Uprising’i İstanbullularla paylaşacak. Beykoz
Kundura’nın hayranlık uyandıran aurasının
içinize iyice nüfuz edeceği gecede kapanışı
ise Junun gerçekleştirecek. Sufi ruhani müzik
geleneğinden Qawwal’i günümüze taşıyan
besteci-ozan Shye Ben Tzur, Hintli ekip the
Rajasthan Express ile gerçekleştirdiği bu
projede, geleneksel müziği elektronik tınılarla
bir araya getiriyor. Kayıtlarında Radiohead’in
gitaristi Jonny Greenwood’un da yer aldığı
proje hakkında, Paul Thomas Anderson’ın
yönetmenliğini üstlendiği Junun adlı belgesel,
İstanbul Film Festivali’nin sunumuyla
2015 yılında gösterilmişti. Gecenin Vitrin
kapsamında ev sahipliğini üstlenecek isimler
ise modal motifler, modern armoniler ve
doğaçlamaları harmanlayan, Türkiye’nin en
yetenekli genç müzisyenlerinden, caz gitaristi
ve besteci Bilal Karaman ve üçlüsü ile Sarp
Maden, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem ile
tabiri caizse bir rüya takımı, caz yatağında
marine edilmiş rock, drum’n bass, punk,
noise, elektronik ve ambient’i birleştiren
MadenÖktemErsönmez olacak.

Collective, bass guitarist, vocalist and
composer Miles Mosley is known as
one of the driving forces behind Kamasi
Washington’s success. Mosley will perform
his latest solo album Uprising, in his way
of envisioning the future of jazz. As Junun
takes over the stage with their spiritual and
ambient sounds, the garden of this old shoe
factory will be further mystified. A project by
composer, poet and reviver of the spiritualist
Sufi music tradition of Qawwal, Shye Ben
Tzur, and the Indian band The Rajasthan
Express, Junun has also been featured in
a documentary directed by Paul Thomas
Anderson. The evening will be co-billed with
two bands from Turkey, within the scope of
the “ViTRin” Showcase: the trio of talented
jazz guitarist and composer Bilal Karaman,
and the dream team MadenÖktemErsönmez
delivering their rock, drum’n bass, punk,
noise and electronica infused sounds.
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ÇOCUKÇA BİR GÜN A CHILDLIKE DAY
ORAN ETKİN TIMBALOOLOO
15.00

oran etkin klarnet qlarinet | deniz taşar vokal vocals | rıccardo merenghı
davul drums | ertan şahin tuba tuba

16.30

hakan başar piyano piano | nezih yeşilnil kontrbas doublebass | alkan başar
davul drums

17.30

barış için müzik bakır üflemeliler topluluğu
musıc for peace brass band

8 temmuz july ct. sa. 15.00
sabancı üniversitesi sakıp sabancı müzesi
sabancı unıversıty sakıp sabancı museum

biletler tıckets
50 tl

▪▪Festival bu yıl çocukların da yüzünü

▪▪The festival puts a smile on children’s

güldürüyor! Dünyaca ünlü klarnet virtüözü
Oran Etkin’in caz enstrümanlarının
hikâyesini çocuklara eğlenceli bir dille
anlattığı konseri ve müzikal eğitim programı,
13 yaşındaki genç piyanist Hakan Başar ve
Barış İçin Müzik Üflemeliler Topluluğu’nun
konserleri, atölyeler ve sergilerle çocukların
hem müzikal yönlerini keşfedeceği hem de
eğleneceği dolu dolu bir cumartesi günü sizi
bekliyor.

faces this year! Children will discover their
musical talents with concerts and workshops
while having a blast on this Saturday. World
renowned clarinet virtuoso Oran Etkin is at
the festival with a special concert in which
he will tell the story of jazz instruments to
children in an amusing way. Come join us for
a day full of concerts of young pianist Hakan
Başar and Music for Peace Brass Ensemble,
workshops, exhibitions and concerts.

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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15.00	Oran Etkin Timbalooloo konseri
(The Seed) 3 - 11 yaş
16.30	Hakan Başar Trio konseri
(The Seed) 3 - 11 yaş
16.30	Caz Modası Atölyesi (Sera Atölye) 7 11 yaş, 25 çocukla sınırlıdır.*
16.30	Barış için Müzik Üflemeliler atölyesi
(Kış Bahçesi) 7 - 11 yaş, 25 çocukla
sınırlıdır.*
16.30	Dev Maskeler Atölyesi (Sicimoğlu
zemin kat) 3 - 6 yaş, 20 çocukla
sınırlıdır.*
16.30	Çocuklar için rehberli Feyhaman
Duran sergi turu, 7 - 11 yaş, 25 çocukla
sınırlıdır.*
17.30	Barış için Müzik Bakır Üflemeliler
Topluluğu konseri (herkese açık)

15.00	Oran Etkin Timbalooloo ages 3 - 11
16.30 Hakan Başar Trio ages 3 - 11
16.30	Jazz Fashion Workshop ages 7 - 11,
capacity limited with 25 children.*
16.30	Music for Peace Wind Instrument
Workshop ages 7 - 11, capacity
limited with 25 children.*
16.30	Giant Masks Workshop ages 3 - 6,
capacity limited with 25 children.*
16.30	Feyhaman Duran guided exhibition
tour for children ages 7 - 11,
capacity limited with 25 children.*
17.30	Music for Peace Brass Band
(public concert)

caz modası: Çocuklardan müziğin onlara
hissettirdiklerini resmetmeleri istenir.
Resmi, tişört ya da bez çanta üzerine
yaparak kendi caz tişörtlerini tasarlarlar.
dev maskeler: Kartonlarla büyük suratlar
ve abartılı gözlerle maskeler tasarlarlar.
barış için müzik bakır üflemeliler
atölyesi: Barış için Müzik Vakfı öğrencileri,
trompet, trombon, korno, tuba ve bazı
üflemeli çalgıların tanıtımını yapacak.
Katılımcılar, müzisyenler eşliğinde
enstrümanları çalmayı deneyecekler.

jazz fashıon: Children are asked to react to
the music by paintings and print their work
on a t-shirt or a tote bag.
gıant masks: Children design giant faces
and exaggerated eyes using cardboards.
musıc for peace brass band workshop:
Students of the Music for Peace Foundation
introduce wind instruments such as
trumpet, trombone, horn, tuba and others,
and let the participants play.
* Rezervasyon gereklidir: rezervasyon.iksv.org
* Reservation required: rezervasyon.iksv.org
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“CAZ MATİNE JAZZ MATINEE”
YÜRÜYEN MERDİVEN FEAT. TOLGA BİLGİN & KRISTIAN LIND // GEEVA FLAVA
geeva flava: aybars gülümser bas gitar | can arsoy klavye | ömer kaya gitar
15.15 guitar | berkin özbatır, kerem duru davul drums | özgün tuncer saksofon
saxophone
yürüyen merdiven: yiğit özatalay piyano piano | mustafa kemal emirel davul
16.30
drums | tolga bilgin trompet trumpet | krıstıan lınd kontrbas contrabass
8 temmuz july ct. sa. 15.15
salon iksv

biletler tıckets
30 tl

▪▪Vitrin kapsamında gerçekleşecek son

▪▪In this day-time event of “Vitrin”

konserlerden Caz Matine’de Yürüyen
Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind
ile Geeva Flava sahne alacak. Geçtiğimiz
yılın Genç Caz finalistlerinden, Parklarda Caz
performanslarıyla Fenerbahçe sakinlerine
neşeli ve hareketli saatler yaşatan Geeva Flava,
matinenin açılışını yapacak. Geeve Flava’nın
ardından Yürüyen Merdiven ekibi sahnede
olacak. Mekanik bir yürüyen merdiven değil,
iki bacaklı bir organizma olan Yiğit Özatalay
ile Mustafa Kemal Emirel’in, davulun melodik
kişiliğiyle piyanoya, piyanonun perküsif
kişiliğiyle davula yaklaşmasıyla oluşturdukları
ruha, İsveçli kontrbasçı Kristian Lind ile
trompetçi Tolga Bilgin eşlik edecek.

Showcase, the stage will host Yürüyen
Merdiven and Geeva Flava. Geeva Flava
one of the finalists of last year’s Young
Jazz series, will be the opening act of the
session with their cheerful and dynamic
performance. The joint project of Yiğit
Özatalay and Mustafa Kemal Emirel:
Yürüyen Merdiven (literally translating as
“escalator”), will then be on stage, joined
by Swedish contrabass player Kristian
Lind and trumpeter Tolga Bilgin. Their
concert will see the celebration the different
characteristics of instruments from the
melodic temperament of drums to the
percussive sounds of piano.

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor
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TAKSİM TRİO

ismail tunçbilek bağlama baglama | hüsnü şenlendirici klarnet clarinet | aytaç doğan
kanun qanun
8 temmuz july ct. sa. 19.30
zorlu psm drama sahnesi
zorlu psm drama stage

biletler tıckets
ı. kategori category 60 tl
2. kategori category 45 tl

▪▪Taksim Trio, enstrümanlarına tutkun

▪▪Taksim Trio features Hüsnü Şenlendirici,

Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve
Aytaç Doğan’dan oluşuyor. 2007’de dünya
müziğinin en önemli fuarı WOMEX’te
dakikalarca ayakta alkışlanan üçlü, ertesi
yıl Londra Caz Festivali kapsamında Queen
Elizabeth Hall sahnesine çıktı. 2013’te
yayımlanan ikinci albümlerinde özgün
bestelerin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü
Livaneli ve Şükrü Tunar’ın parçalarına yer
verdiler. Üçüncü albüm Ahi ise 2016’da
yayımlandı. Müzikal zenginlikleriyle dünya
müziğinde son yılların en dikkat çekici
gruplarından biri sayılan üçlü, klarnet,
bağlama ve kanunun hayranlık uyandıran
birlikteliğini tek ruhta birleştiriyor.

İsmail Tunçbilek and Aytaç Doğan, who
are all in love with their instruments.
Applauded for minutes at the world music
fair of WOMEX in 2007, the trio performed
at Queen Elizabeth Hall within the scope
of London Jazz Festival the next year. Their
second album that was released in 2013
featured their original compositions next to
adaptations of songs by Orhan Gencebay,
Zülfü Livaneli and Şükrü Tunar. Their third
album Ahi came out in 2016. One of the
most exciting names of world music with
their musical richness, the trio is a living
proof to the admirable harmony of clarinet,
baghlama and qanun.

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor

Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru
Venue Sponsor with the Highest Contribution
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PACO DE LUCIA ANISINA “BEYOND THE MEMORY”
REMEMBERING PACO DE LUCIA “BEYOND THE MEMORY”
jorge pardo flüt, saksofon flute saxophone | carles benavent bas gitar bass guitar
jose marıa bandera, nıno josele flamenko gitar flamenco guitar | el pıranha vurmalı
çalgılar percussion | davıd de jacoba, levent yüksel vokal vocals | hüsnü şenlendirici
klarnet clarinet | aytaç doğan kanun qanun | ismail tunçbilek bağlama baglama
cenk erdoğan gitar guitar
8 temmuz july ct. sa. 21.30
zorlu psm ana tiyatro
zorlu psm maın theatre

▪▪Flamenkonun kült gitarist ve
bestecilerinden Paco de Lucía’ya bir saygı
duruşu niteliğindeki bu projede sanatçının
kariyerinin çeşitli evrelerinde birlikte çalıştığı
Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria
Bandera, Nino Josele, El Piraña gibi yıldız
müzisyenlere vokaliyle David de Jacoba eşlik
ediyor. 24. İstanbul Caz Festivali’ne özel bu
projeye Türkiye’den hepsi kendi alanında
önemli üç isim katılıyor. Bir Paco de Lucia
bestesi olan Palenque’nin “Tuana” yorumuyla
Türkçe popun Lale Devri’ni yaşadığı 90’larda
hayatımıza giren Levent Yüksel bu gecenin
olmazsa olmazlarından. Hüsnü Şenlendirici,

Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor
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biletler tıckets
150 tl, 120 tl, 90 tl, 70 tl
öğrenci student 50 tl
İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ı bir araya
getiren ve dünya müziğinde son yılların
en dikkat çekici gruplarından biri olan
Taksim Trio ise klarnet bağlama ve kanunla
flamenkonun sıradışı birlikteliğini gözler
önüne serecek. Türkiye’nin nadide perdesiz
gitar virtüözlerinden, ödüllü film müzikleriyle
tanıdığımız Cenk Erdoğan da bu eşsiz
gecenin konukları arasında yer alıyor.

Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru
Venue Sponsor with the Highest Contribution

▪▪A homage to the cult guitarist and
composer of Flamenco, the great Paco de
Lucía, this unique concert will feature Jorge
Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera,
Nino Josele and El Piraña with whom the
artist had collaborated in different stages of
his career. Renowned singer David de Jacoba
will join the company with his vocals. This
exclusive tribute concert at the 24th Istanbul
Jazz Festival will also feature three names
from Turkey who are all masters in their own
fields. The first to mention is Levent Yüksel
whose “Tuana”, a famous remake of Paco de
Lucia’s “Palenque”, earned him his stardom

in the heydays of Turkish pop, the 90’s.
Taksim Trio is one of the most spectacular
bands of world music in recent years, which
will be on stage to demonstrate the unusual
harmony of clarinet, baghlama, qanun and
Flamenco. Cenk Erdoğan, a rare maestro of
fretless guitar in Turkey and composer of
award-winning film scores, is also among
the guests of this matchless night.

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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“PARKLARDA CAZ” MASTRETTA // GENÇ CAZ KONSERLERİ
“JAZZ IN THE PARKS” MASTRETTA // YOUNG JAZZ CONCERTS

CHRISTIAN MCBRIDE’S NEW JAWN // KANDACE SPRINGS

nacho mastretta klarnet, akordeon clarinet, accordion | marına sorın çello cello
luca frasca piyano klavye piano keyboard | pablo navarro kontrabas double bass
coke santos drums
9 temmuz july pa. su. 16.00
fenerabahçe khalkedon

ücretsiz
free

▪▪Parklarda Caz bu yıl da şehrin sakinlerini

▪▪The outdoor event of the festival once

Fenerbahçe’nin mavisi ve yeşili ortasında
keyifli bir güne davet ediyor. Etkinlikte sahne
alacak Genç Caz grupları hakkında ayrıntılı
bilgi için sayfa 36-37’yi inceleyebilirsiniz.
Genç Caz gruplarının ardından sahne alacak
İspanyol ekip Mastretta ise, zevke davet
eden dans şarkılarıyla festivalin sevilen
etkinliğinin kapanışını yapacak. Mastretta,
arka planına Akdeniz aroması eklenmiş
deneysel seyahatler ve rock dokunuşlarıyla
bu güzel Pazar akşam üstünde Anadolu
yakası sakinlerini popüler ve güncel müziğe
doyuracak. Konserlerden sonra 21.30’da açık
hava sinemasında Searching for Sugarman
gösterimiyle devam edecek etkinlikte TAK ile
Tasarım Pazarı’na uğramayı unutmayın.

again invites the residents of the city to a day
of lying down on the green grass underneath
the blue sky. Please check pages 36-37 for
detailed information about the Young Jazz
bands that will take the stage. Following
the performances of the select Young
Jazz bands, the Spanish band Mastretta
will incite the audience to the pleasure of
dancing until the closing of this popular
festival event. With Mediterranean tastes at
its base, Mastretta will offer experimental
voyages fuelled by rock music on this lovely
Sunday afternoon. Do not miss the open air
cinema with the screening of Searching for
Sugarman at 21.30 and please see the stand
of the Design Bazaar of TAK.

Parklarda Caz Sponsoru
Jazz in the Parks Sponsor

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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20.30

kandace sprıngs vokal, piyano vocals, piano | dıllon treacy davul drums
jesse bıelenberg bas bass

22.15

chrıstıan mcbrıde bas bass | marcus strıckland saksofon saxophones
josh evans trompet trumpet | nasheet waıts davul drums

10 temmuz july pt. mo. 20.30
sultan park - swıssotel the bosphorus

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

▪▪Blue Note’un yeni keşfi, piyanist ve

▪▪The new discovery of Blue Note, pianist

büyüleyici sesiyle vokalist Kandace Springs,
soul, caz ve popu birleştiren enerjik
şarkılarıyla Sultan Park’taki bu gecede
sahneye çıkacak ilk sanatçı olacak. İlhamını
Sade, Ella Fitzgerald, Lauryn Hill, Billie
Holiday, Nina Simone, Erykah Badu gibi
divalardan alan genç müzisyenin sonrasında
Christian McBride, yeni projesi New Jawn
ile modern caz keşiflerine yelken açacak. Yer
aldığı 300’den fazla kayıtla kendi neslinin
en çok kayıtta bulunan caz sanatçılarından
sayılan McBride, sahip olduğu beş Grammy
ödülü ile virtüözlüğünü kanıtladı. Herbie
Hancock, Diana Krall, Chick Corea gibi
caz müzisyenlerinin yanı sıra Sting, Paul
McCartney ve Celine Dion gibi yıldızlarla
da çalışan McBride, aralarında 18 kişilik Big
Band projesinin de olduğu beş farklı ekibe
liderlik ediyor.

and vocalist Kandace Springs will be the
first act on the stage of Sultan Park on this
summer night with her mesmerising vocals
and amusing songs that bring soul, jazz and
pop together. The young musician will be
followed on stage by the new project of the
American jazz bassist Christian McBride’s
New Jawn quartet with their modern
jazz explorations. Considered among the
most productive of his generation of jazz
musicians with over 300 records, McBride
has proved his virtuosity with five Grammy
awards he had received. Having collaborated
with pop and rock stars like Sting, Paul
McCartney and Celine Dion along with
jazz masters like Herbie Hancock, Diana
Krall, and Chick Corea, McBride leads five
different jazz ensembles including a Big
Band with its 18 members.
19

TRT HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI TRT BIG BAND
JOSHUA REDMAN, CHRISTIAN MCBRIDE, KANDACE SPRINGS
kamil özler şef conductor | imer demirer, utku akyol, halil ibrahim ışık, barış
doğukan yazıcı, sercan kerpiççiler trompet trumpet | hüseyin çakır, hakan çimenot,
emre kayhan, kürşad sekban trombon trombone | çağdaş oruç, serdar barçın, meriç
demirkol, barış özer, engin recepoğulları saksofon saxophone | serkan özyılmaz
piyano piano | ozan musluoğlu kontrbas double bass | cem tuncer gitar guitar
ferit odman davul drums | joshua redman saksofon saxophone | chrıstıan mcbrıde bas
bass | kandace sprıngs vokal vocals
biletler tıckets
150 tl, 120 tl, 90 tl, 70 tl
öğrenci student 50 tl

▪▪Ülkemizin en köklü caz topluluklarından

▪▪Another remarkable collaboration at the

TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ve
festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı
Ödülü’nün de sahibi, topluluğun şefi Kamil
Özler; usta basçı Christian McBride, kendi
gruplarıyla olduğu kadar yaratıcı işbirlikleriyle
de tanınan ABD’li caz saksofoncusu Joshua
Redman ve büyüleyici vokaliyle piyanist
Kandace Springs ile buluşuyor. Meraklılarının
her birini ayrı ayrı takip ettiği solistlerin
İstanbul Caz Festivali için ilk kez bir araya
geldiği bu gece, kaçıranın pişman olacağı bir
konser vaat ediyor.

festival! A landmark of jazz scene in Turkey,
TRT Big Band and its conductor, recipient
of this year’s Lifetime Achivement Award
Kamil Özer, will meet with the master
bassist Christian McBride, American
saxophonist Joshua Redman, widely known
for his own band aside from his creative
collaborations and pianist Kandace Springs
with her mesmerising vocals. These sought
after jazz geniuses, will join together with
TRT Big Band for the first time at Istanbul
Jazz Festival on this unmissable night.
Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru
Venue Sponsor with the Highest Contribution
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© andrew lepley

11 temmuz july sa. tu. 21.00
zorlu psm ana tiyatro
zorlu psm maın theatre

“HAVANA GECESİ HAVANA NIGHT”
ROBERTO FONSECA ABUC // DAYME AROCENA

MEHMET ALİ SANLIKOL & WHATSNEXT?
FEATURING TIGER OKOSHI

daymé arocena vokal vocals | rafael aldama chıroles bass bass | raul herrera
20.30 martınez davul drums | jorge luıs lagarza perez tuşlu çalgılar keys | yelfrıs
valdes espınosa trompet trumpet
roberto fonseca piyano, klavye, vokal piano, key, voice | ramses “dınamıte”
rodrıguez davul drums | adel gonzalez vurmalı çalgılar percussion | yandy
22.00 martınez elektrik ve akustik bas electric and acoustic bass | javıer zalba saksofon,
flüt, klarnet saxophone, flute, clarinet | jımmy jenks saksofon saxophone
matthew sımon trompet trumpet | ucha vokal vocals
12 temmuz july ça. we. 20.30
unıq açıkhava sahnesi
unıq open aır stage

biletler tıckets
100 tl, 80 tl, 60 tl
öğrenci student 50 tl

mehmet ali sanlıkol piyano, klavyeli çalgılar, vokal, continuum fingerboard, ney, zurna ve
cümbüş piano, keys, vocals, continuum fingerboard, ney, zurna, shrill pipe | tıger okoshı
trompet trumpet | sam dechenne trompet trumpet | mark zaleskı klarnet, alto saksofon
clarinet, alto saxophone | aaron henry soprano, tenor saksofon soprano, tenor saxophone
bulut gülen trombon trombone | melanıe howell bas klarnet, bariton saksofon bass
clarinet bariton saxophone | cenk erdoğan perdeli ve perdesiz gitar guitar and fretless
guitar | adem gülşen piyano, klavyeli çalgılar piano, keys | alper yılmaz elektrik bas electric
bass | bertram lehmann bateri drums | george lernıs kudüm, darbuka, vurmalı çalgılar
kudüm, darbuka, percussion
13 temmuz july pe. th. 19.00
zorlu psm drama sahnesi
zorlu psm drama stage

biletler tıckets
ı. kategori category 60 tl
2. kategori category 45 tl

▪▪Küba müziğindeki köklere dönüşün adeta

▪▪Dedicated to the musical heritage of Cuba

▪▪Caz müzisyeni, besteci ve akademisyen

▪▪Jazz musician, composer and scholar

destansı bir belgesi olan ABUC ile büyük
başarı edinen Kübalı caz piyanisti Fonseca ile
Kübalı neo-soul vokalisti, Gilles Peterson’un
keşfi Arocena, yerinizde duramayacağınız
ritimleriyle sıcacık bir Afro, Latin ve Küba
müziği akşamı için bir arada. Uçuşan
kıyafetlerinizi hazırlayın: önce Arocena,
sonra da Fonseca ile Havana’nın büyülü
atmosferine doğru yolculuğa çıkacaksınız.

and Afro-Latin sounds, this night will host
World famous Cuban jazz pianist Fonseca
and the 23-year-old Cuban neo-soul vocalist,
a discovery of Gilles Peterson, Arocena.
Get ready to dance: A passionate ride to the
magical atmosphere of Havana is awaiting
you.

Mehmet Ali Sanlıkol, modern caz
kompozisyonlarını Türk müziği etkileriyle
birleştirecek özel bir konser için Japonya
kökenli, ABD’li caz trompetçisi Tiger
Okoshi ve türlere meydan okuyan topluluğu
Whatsnext? ile festivalde. Sanlıkol, New
Orleans cazıyla çiftetelli melodilerini
birleştiren şaşırtıcı sentez işlerine de yer
verdiği son albümü Resolution’dan parçaları
festival izleyicisiyle paylaşacak.

Mehmet Ali Sanlıkol will be joined by jazz
trumpeter Tiger Okoshi and his genrebending ensemble Whatsnext? for a night
that will defy the boundaries between
modern jazz and Turkish music. Sanlıkol
will perform songs from his astonishing
new album Resolution that saw the dazzling
synthesis of New Orleans sounds and such
with the local çiftetelli.

Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor
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Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru
Venue Sponsor with the Highest Contribution
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NIK BÄRTSCH’S RONIN

ANTONIO SANCHEZ & MIGRATION

nık bärtsch piyano, Fender Rhodes, piano, Fender Rhodes | sha alto saksofon, bas klarnet
altosax, bass clarinet | kaspar rast davul drums | thomy jordı bas bass

antonıo sanchez davul drums | seamus blake saksofon saxophone | john escreet
piyano piano | matt brewer bas bass | thana alexa vokal vocals

13 temmuz july pe. th. 21.30
zorlu psm drama sahnesi
zorlu psm drama stage

14 temmuz july cu. fr. 19.00
zorlu psm drama sahnesi
zorlu psm drama stage

biletler tıckets
ı. kategori category 60 tl
2. kategori category 45 tl

biletler tıckets
ı. kategori category 90 tl
2. kategori category 60 tl

▪▪İsviçreli piyanist, besteci ve prodüktör Nik

▪▪Swiss pianist, composer and producer Nik

▪▪Oscar ödüllü Birdman filminin orijinal

▪▪Jazz drummer of Mexican descent

Bärtsch, minimalist ve mistik tınıların öne
çıktığı zen funk dörtlüsü Ronin ile festival
izleyicilerini kendi iç dünyalarına davet
edecek. Bärtsch, yıllar içinde geliştirdiği
müzikal dil ile klasik caz çizgilerini aşarak
çağdaş müzik, blues, etnik müzik gibi farklı
türlerin sınırlarında dolaşıyor.

Bärtsch’s “zen funk” quartet Ronin wanders
beyond the limits of classical jazz, crosses
paths between contemporary and ethnic
music and incorporates elements of blues
with his distinctive musical language that he
has achieved over the course of years.

müziklerine imza atan Meksika asıllı caz
davulcusu Antonio Sanchez, Chick Corea
ve Pat Metheny gibi devlerle sahne aldıktan
sonra, grup lideri olarak kaydettiği son
albümü The Meridian Suite’i takiben ilk defa
İstanbul’da. Beş yaşında davulla tanışan, dört
adet Grammy ödülü sahibi Sanchez, çağının
en önemli grup liderleri arasında görülüyor.
Bazı film eleştirmenleri ise, Sanchez’in
müzikleri olmasaydı Birdman’in o Oscar’ları
alamayacağı iddiasında. Bu iddiaların gerçek
olabileceğine dair inancınızı tetikleyecek bu
performansı kaçırmayın.

Antonio Sanchez is the name behind
the original scores of the Oscar-winning
film Birdman and is known with his
collaborations with Chick Corea and Pat
Metheny. Following the release of his latest
album The Meridian Suite, this is Sanchez’s
first visit to Istanbul. Four-time Grammy
winner, Sanchez is seen among the most
influential band leaders of today. Some film
critics speculate that Birdman owes its Oscar
to the music of Sanchez. Do not miss this
performance that will prove the speculations
right.

Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru
Venue Sponsor with the Highest Contribution
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Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru
Venue Sponsor with the Highest Contribution
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KEREM GÖRSEV QUARTET

FATOUMATA DIAWARA & HINDI ZAHRA

kerem görsev piyano piano | engin recepoğulları saksofon saxophone | kağan yıldız
kontrbas contrabass | ferit odman davul drums

fatoumata dıawara vokal, gitar lead vocal, guitar | zahra hındı vokal | yacouba kone
gitar guitar | sekou bah bas bass | alexıs anérılles klavye, trompet keyboards, trumpet
ze luıs nascımento davul, perküsyon drums, percussions

14 temmuz july cu. fr. 21.30
zorlu psm drama sahnesi
zorlu psm drama stage

▪▪Piyanoyla tanışmasının 50. yılını kutlayan
Kerem Görsev ile Ferit Odman, Kağan Yıldız
ve Engin Recepoğulları’ndan oluşan dörtlüsü,
bu özel gecede sizleri de görmek istiyor. Caz
tutkusu 60’ların sonunda konservatuvara
adım atmasıyla başlayan, ilk bestelerini 90’lı
yıllarda yapan Görsev, Türkiye caz sahnesinin
en önde gelen caz piyanistleri arasında
yer alıyor. Birçok başarılı caz müzisyeniyle
işbirlikleri yapan piyanist, Türkiye’de ve
dünyanın dört bir yanında konserler vermeye
devam ediyor.

biletler tıckets
ı. kategori category 60 tl
2. kategori category 45 tl

▪▪Celebrating the 50th anniversary of his
first encounter with the piano, Kerem
Görsev’s quartet featuring Ferit Odman,
Kağan Yıldız and Engin Recepoğulları
invites you to the retrospective of a
successful career. Kerem Görsev’s passion
for jazz burgeoned with his stepping foot
into conservatory in the 60’s. Composing
his first songs in the 90’s, Görsev became
one of the most prominent pianists of
the jazz scene in Turkey and continues to
perform in Turkey and all around the world.

Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru
Venue Sponsor with the Highest Contribution
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17 temmuz july pt. mo. 21.00
the grand tarabya panorama terrace

biletler tıckets
120 tl
öğrenci student 70 tl

▪▪Damon Albarn’dan Herbie Hancock’a

▪▪The hottest star of African music who

kadar sayısız isme eşlik eden Afrika
müziğinin son yıldızı Diawara ile caz ve
dünya müziğini benzersiz bir biçimde
harmanlayan Zahra, sıcak ve ritmik bir caz
ve dünya müziği akşamı için “Olympic Cafe
Tour” projeleri kapsamında bir arada. Tutkulu
kadın vokallerin gücüyle aklınızı başınızdan
alacak bir akşam!

has accompanied many artists on stage
from Damon Albarn to Herbie Hancock,
Fatumata Diawara will join forces with the
Hindi Zahra, a unique whizz of blending
jazz and world music. Happening under the
duo’s ongoing project “Olympic Cafe Tour”,
this night will bring together the power of
two passionate female vocals.

Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor
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© jımmy kıng

DEE DEE BRIDGEWATER “MEMPHIS”

DONNY MCCASLIN “BEYOND NOW”

dee dee brıdgewater vokal vocals | barry campbell bas gitar bass guitar | charlton
johnson gitar guitar | bryant lockhart saksofon saxophone | sharısse norman,
shontelle norman-beatty geri vokaller back vocals | curtıs pullıam trompet trumpet
carlos sargent davul drums | dell smıth piyano, org piano, organ

donny mccaslın saksofon saxophone | jason lındner klavye, piyano keyboards, piano
nate wood davul drums | jonathan maron bas bass

18 temmuz july sa. tu. 21.00
the marmara esma sultan yalısı
the marmara esma sultan mansıon

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

▪▪Three-time Grammy winner and seven-

Wiz müzikaliyle bir de Tony ödülü bulunan,
Motown Records efsanesinin başrol
oyuncularından Dee Dee Bridgewater,
doğduğu şehir Memphis’in müzikal mirasına
saygı duruşu niteliğindeki özel projesi ile
festivalde. Daha önce de birçok kez festivalin
konuğu olan ve ülkemizde geniş bir hayran
kitlesi bulunan sanatçı, BB King, Al Green
gibi blues ve soul ustalarının şarkılarını
yeniden yorumlayacak. Caz ve soul divası,
Esma Sultan Yalısı’nın boğaza açılan
benzersiz atmosferinde vereceği bu konserle
sevenlerini yine kendine hayran bırakacak.

time nominee, Dee Dee Bridgewater also
holds a Tony Award for the musical The Wiz.
Bridgewater visits the festival with her special
project, which is a homage to the musical
heritage of Memphis, where she was born.
Having a solid fan base in Turkey, the artist
will perform songs by the blues and soul
maestros like BB King and Al Green. The
audience will admire the jazz and soul diva
at the unique atmosphere of Esma Sultan
Mansion, right on the Bosphorus.

28

▪▪Üç Grammy ödülü, yedi adaylığı, The

18 temmuz july sa. tu. 22.30
salon iksv

biletler tıckets
50 tl
öğrenci student 40 tl

▪▪ABD’li caz saksofoncusu, Donny McCaslin ▪▪The American jazz saxophonist
David Bowie’nin yıldızlar arasına karışmadan
hemen önce yayımladığı Blackstar albümüne
katkıda bulunanlar arasında önemli bir yerde
duruyor. Yine Blackstar için birlikte çalıştığı
Tim Lefebvre, Mark Guiliana, Jason Lindner,
Nate Wood ve David Binney’nin işbirlikleriyle
yayımladığı 2016 tarihli son albümü Beyond
Now’u Bowie’ye adayan McCaslin, bu
albümde MUTEMATH, Deadmau5, The
Chainsmokers ve tabii ki Bowie şarkılarına yer
verdi. Albüm, 2016’nın en iyi caz albümleri
arasında gösterildi. Bu yılın başında Grammy
Ödül Töreni’nde Blackstar’ın kazandığı
ödülleri David Bowie adına almak üzere ekibi
Ben Monder, Jason Lindner, Tim Lefebvre ve
Mark Guiliana ile sahneye çıkan McCaslin’in
kendi adına da ayrıca üç Grammy adaylığı
bulunuyor. Deneysel ve tekinsiz nefesiyle
dinleyicilerini büyüleyen McCaslin tüylerinizi
diken diken edecek.

Donny McCaslin was an indispensable
contributor to David Bowie’s final studio
album, Blackstar. McCaslin performed
songs by MUTEMATH, Deadmau5, The
Chainsmokers and of course David Bowie
in his 2016 album Beyond Now, which he
has dedicated to Bowie and recorded with
Tim Lefebvre, Mark Guiliana, Jason Lindner,
Nate Wood and David Binney, whom were
all other names behind the legendary
Blackstar. The album was pinpointed among
the best jazz albums of 2016. Having
received the Grammy Award for Blackstar
on behalf of David Bowie together with Ben
Monder, Jason Lindner, Tim Lefebvre and
Mark Guiliana at the beginning of this year,
McCaslin has three Grammy nominations
of his own. The supernatural McCaslin will
give you the shivers with his experimental
and uncanny style.
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CAZ MATİNE jazz

matınee

ın the parks

TAKSİM TRİO
zorlu psm drama sahnesi | 19.30
60, 45 tl

CHRISTIAN MCBRIDE’S NEW JAWN / KANDACE SPRINGS
sultan park - swıssotel the bosphorus | 20.30
150, 120, 90, tl | 50 tl (öğr stu)

fenerbahçe khalkedon | 16.00
ücretsiz | free of charge

PARKLARDA CAZ jazz

YÜRÜYEN MERDİVEN / GEEVA FLAVA
salon iksv | 15.15
30 tl

PACO DE LUCIA ANISINA
IN MEMORIAM OF PACO DE LUCIA
“BEYOND THE MEMORY”
zorlu psm ana tiyatro | 21.30
150, 120, 90, 70 tl | 50 tl (öğr stu)

nıght

BOKANTÉ / BILL LAURANCE
beykoz kundura | 21.00
80 tl | 50 tl (öğr stu)

DONNY MCCASLIN “BEYOND NOW”
salon iksv | 22.30
50 tl | 40 tl (öğr stu)

KEREM GÖRSEV QUARTET
zorlu psm drama sahnesi | 21.30
60, 45 tl

NIK BÄRTSCH’S RONIN
zorlu psm drama sahnesi | 21.30
60, 45 tl

BASEL RAJOUB’S SORIANA FEATURING SIROJIDDIN JURAEV AND GUESTS
sabancı üniversitesi sakıp sabancı müzesi | 21.00
20 tl

ISFAR SARABSKI AND SPECIAL GUEST İZZET KIZIL / BASEL RAJOUB’S SORIANA FEATURING SIROJIDDIN JURAEV
sabancı üniversitesi sakıp sabancı müzesi | 20.30
100, 75 tl | 50 tl (öğr stu)

DEE DEE BRIDGEWATER “MEMPHIS”
the marmara esma sultan yalısı | 21.00
150, 120, 90 tl | 50 tl (öğr stu)

FATOUMATA DIAWARA & HINDI ZAHRA
the grand tarabya panorama terrace | 21.00
120 tl | 70 tl (öğr stu)

ANTONIO SANCHEZ & MIGRATION
zorlu psm drama sahnesi | 19.00
90, 60 tl

MEHMET ALİ SANLIKOL & WHATSNEXT? FEATURING TIGER OKOSHI
zorlu psm drama sahnesi | 19.00
60, 45 tl

ROBERTO FONSECA ABUC / DAYME AROCENA
unıq açıkhava sahnesi | 20.30
100, 80, 60 tl | 50 tl (öğr stu)

HAVANA GECESİ havana

JOSHUA REDMAN, CHRISTIAN MCBRIDE, KANDACE SPRINGS VE TRT HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI
zorlu psm ana tiyatro | 21.00
150, 120, 90, 70 tl | 50 tl (öğr stu)

sabancı üniversitesi
sakıp sabancı müzesi | 15.00
50 tl

JUNUN FEATURING SHYE BEN TZUR AND THE RAJASTHAN EXPRESS /
MILES MOSLEY / BİLAL KARAMAN TRIO / MADENÖKTEMERSÖNMEZ
beykoz kundura | 19.45
80 tl | 50 tl (öğr stu)

kadıköy, moda | 19.00
60 tl

out

KORHAN FUTACI VE KARA ORKESTRA / RAIN LAB (İDİL MEŞE & DA POET)
salon iksv | 22.00
50 tl | 40 tl (öğr stu)

GECE GEZMESİ nıght

“TERRAMONDO” JACKY TERRASSON & STEPHANE BELMONDO /
CAN ÇANKAYA & KAĞAN YILDIZ
fransız sarayı bahçesi | 20.00
150, 100 tl | 50 tl (öğr stu)

ÇOCUKÇA BİR GÜN a chıldlıke day

openıng, concert

FATİH ERKOÇ / DELADAP
avusturya kültür ofisi bahçesi | 21.00
150 tl

FESTİVAL AÇILIŞI, KONSER festıval

© paulıen verlackt

© francoıs bısı

BOKANTÉ // BILL LAURANCE

21.00

ISFAR SARABSKI AND SPECIAL GUEST
İZZET KIZIL // BASEL RAJOUB’S SORIANA FEATURING SIROJIDDIN JURAEV

bıll laurance piyano, klavye piano, keys | felıx hıggınbottom vurmalı çalgılar
percussion | joshua blackmore davul drums | chrıs hyson bas gitar bass guitar

bokanté: mıchael league bas bass | malıka tırolıen vokal vocals | jamey
haddad, keıta ogawa, andre ferrarı perküsyon percussion | roosevelt collıer
22.30
kucak gitarı lap steel guitar | jay whıte bas gitar bass guitar | jordan peters,
randy runyon gitar guitar
19 temmuz july ça. we. 21.00
beykoz kundura

biletler tıckets
80 tl
öğrenci student 50 tl

▪▪Caz ve elektronik müziği birleştiren füzyon ▪▪The artists behind Snarky Puppy,
mutfağı Snarky Puppy’nin arkasındaki
isimler, Beykoz Kundura’nın atmosferine
çok yakışacak bir performansla festivaldeler.
Snarky Puppy’nin klavyecisi Bill Laurance’ın
performansıyla başlayacak gece, grubun
kurucusu ve bas gitaristi Michael League’in
yepyeni projesi Bokanté ile devam edecek.
League’in tanımıyla “Batı Afrika müziği, delta
blues ve Led Zeppelin’in ilginç bir birleşimi”
olan Bokanté, kulaklarınıza yeni ufuklar
açacak.
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incubator of jazz and electronic fusions, will
be at the peculiar garden of Beykoz Kundura
along the Bosphorus. No other place could
be more convenient for such a performance.
The night will kick off with the performance
of the keyboard player of Snarky Puppy,
Bill Laurance, and move on with the brand
new project of the founder and the bassist
of the band, Michael League. A “weird
combination of West African music, Delta
blues, and Led Zeppelin” in League’s own
words, Bokanté will draw new horizons for
your ears.

20.30

ısfar sarabskı piyano piano | makar novıkov bas bass | sasha mashın davul drums
izzet kızıl vurmalı çalgılar percussion

22.15

basel rajoub saksofon saxophone | andrea pıccıonı vurmalı çalgılar percussion
feras charestan kanun qanun | sırojıddın juraev dutar dutar

20 temmuz july pe. th. 20.30
sabancı üniversitesi sakıp sabancı müzesi
sabancı unıversıty sakıp sabancı museum

biletler tıckets
100 tl, 75 tl
öğrenci student 50 tl

▪▪2009 Montreux Caz Festivali’nde solo

▪▪The winner of the solo piano contest of

piyano yarışması birinciliğini kazanan
Azerbeycanlı piyanist, yaptığı işbirlikleriyle
caz sahnesinde yerini her geçen yıl daha da
sağlamlaştırdı. Royal Albert Hall’dan Queen
Elizabeth Hall’a kadar en görkemli konser
salonlarında sahneye çıkan Sarabski’ye bu
konserde İlhan Erşahin’in Istanbul Sessions
projesinden aşina olduğumuz, Natacha
Atlas ile yıllarca çalışmış İzzet Kızıl eşlik
edecek. Gecenin diğer topluluğu ise, Suriyeli
saksofon sanatçısı Basel Rajoub’un projesi,
Basel Rajoub’s Soriana featuring Sirojiddin
Juraev olacak.

2009 Montreux Jazz Festival, the Azerbaijani
pianist has consolidated his place in the jazz
music scene with his collaborations. Having
performed in magnificent concert halls
from Royal Albert Hall to Queen Elizabeth
Hall, Sarabski’s trio will now be joined by
musicians from Turkey. The next guest of the
night will be the trio of Syrian saxophonist
Basel Rajoub, Soriana Project. Presented in
collaboration with Aga Khan Music Initiative
(a programme of the Aga Khan Trust for
Culture), Soriana is Rajoub’s homage to
Syria’s musical knowledge and tradition
through new inspirations.

Gösteri Sponsoru
Performance Sponsor

Değerli İşbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of
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BASEL RAJOUB’S SORIANA FEATURING
SIROJIDDIN JURAEV AND GUESTS

VİTRİN TÜRKİYE GÜNCEL MÜZİK BULUŞMASI
VİTRİN SHOWCASE FOR CONTEMPORARY MUSIC FROM TURKEY

basel rajoub saksofon saxophone | andrea pıccıonı vurmalı çalgılar percussion
feras charestan kanun qanun | sırojıddın juraev dutar dutar

Uluslararası Müzik Profesyonelleri İstanbul'da Buluşuyor!
International Music Professionals will Meet in Istanbul!

21 temmuz july cu. fr. 21.00
sabancı üniversitesi sakıp sabancı müzesi
sabancı unıversıty sakıp sabancı museum

▪▪Festival kapsamında bu yıl ilk kez

▪▪Held for the first time within the festival,

düzenlenecek “Vitrin” Türkiye Güncel Müzik
Buluşması, yerli sahnenin başarılı müzisyen
ve topluluklarını odağa alarak daha geniş
kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Festivalde
5-8 Temmuz tarihleri arasında sahne alacak,
Türkiye’nin başarılı güncel müzik ve caz
sanatçılarıyla topluluklarının gerçekleştireceği
konserler, festival izleyicisiyle beraber
uluslararası müzik sektörünün önemli
temsilcileri tarafından da izlenecek. Yerli ve
yabancı müzik profesyonellerini de bir araya
getirecek bu etkinlik, önümüzdeki yıllarda
ayrı bir platformda büyüyerek genişleyecek.

Vitrin is a showcase and networking
event dedicated to contemporary music
from Turkey. Vitrin aims to showcase the
current state of all the influences in local
music, with the best examples in different
genres: jazz, rock, electronic music, ethnic
sounds and global fusions. Istanbul Jazz
Festival invites a limited number of music
professionals to attend Vitrin from 5 to 8
July 2017, along with the festival audience.
International delegates will not only
experience the showcases of some of the
best & newest bands from Turkey, but will
also attend networking events, increase their
knowledge about Turkey’s vibrant music
scene and meet with the key players of the
local music industry.

biletler tıckets
20 tl

▪▪İstanbul Caz Festivali, kapanış akşamında

▪▪Istanbul Jazz Festival undertakes a

müziğin birleştirici gücünün bir kez daha
hissedileceği, özel bir konsere imza atıyor.
Festivaldeki ilk konserini önceki gece
gerçekleştirmiş olacak Basel Rajoub’un
Soriana ekibinin yanı sıra Sirojiddin Juraev
ile İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
Suriyeli Mültecilere Destek Ofisi bünyesinde
kurulan ve Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli
kadınların oluşturduğu Suriyeli Kadınlar
Korosu’nun da konuk olacağı bu gecede
hem sahnedeki sanatçılar hem de izleyiciler
çok renkli, çoksesli bir kültürel mozaik
oluşturacak. Suriye kültürü ve müziğinin
festival izleyicisiyle paylaşılacağı bu konserin
öncesinde göç ve müzik temalı bir de söyleşi
gerçekleştirilecek.

special concert where the uniting power of
music will be felt once again on this closing
night. Having performed the day before at
the festival, Basel Rajoub’s band of Sorina
will be joined by Sirojiddin Juraev and
Syrian Women Chorus, founded by Syrian
women who took asylum in Turkey, with the
support of Human Resource Development
Foundation (İKGV). Both the artists on
stage and the audience will form a colourful
and multi-vocal cultural mosaic in the
concert where Syrian culture and music
will be celebrated. Prior to the concert, a
conversation will be held about immigration
and music.

Vitrin Seri Sponsoru
Vitrin Series Sponsor
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GENÇ CAZ
YOUNG JAZZ
BİDAR KALENDER

İPEK GÖZTEPE QUINTET

▪▪Caz, soul, funk ve R&B türlerinde performanslar
veriyor. 2016’da elektronik duo projesi Gap in Delay
ile bir kısaçalar yayımladı, bu sıralar solo albümünün
çalışmalarına devam ediyor.
▪▪Kalender has been performing jazz, soul, funk and
R&B for a long time. Last year, she released her LP
together with her electronic duo project Gap in Delay,
and is currently working on her solo album.

9 temmuz june pa su 17.30
parklarda caz jazz ın the parks

DENİZ ÖZÇELİK QUINTET

9 temmuz june pa su 16.00
parklarda caz jazz ın the parks

▪ Berklee College of Music’de Tiger Okoshi, George
Garzone gibi isimlerle çalıştı. Gitarda Nezih Yeşilnil ve
Erkan Zeki Ar, davulda Mertcan Bilgin, bas gitarda Eren
Turgut, klavyede ise Yiğit Avcı yer alıyor.
▪ She worked with Tiger Okoshi, George Garzone,
studying at Berklee College of Music. Quintet consists
of Nezih Yeşilnil and Erkan Zeki Ar at guitar, Mertcan
Bilgin at drums, Eren Turgut at bass guitar and Yiğit
Avcı at keyboard.

FULYA AKÇA QUARTET

▪▪Elif Çağlar ve Sibel Köse’nin vokal atölyelerine katıldı.
Akbank Caz Festivali JAmZZ Genç Yetenekler Yarışması
Mansiyon Ödülü, Nardis Genç Caz Vokal Yarışması
NTV Özel Mikrofon ödülleri aldı. Fatih Erkoç’la ve
Avrupa’da önemli caz müzisyenleriyle sahneye çıktı.
▪▪Fulya Akça has a musical history of being tutored
by prominent jazz musicians, collecting many awards,
and sharing the stage with the recipient of this year’s
14 temmuz june cu fr 20.45
Lifetime Achievement Award, Fatih Erkoç.
zorlu psm amfi zorlu psm amphı
GAGARIN JAZZ BAND

9 temmuz june pa su 16.45
parklarda caz jazz ın the parks
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▪ 60 m2, Böcek Cafe, Noasis Jazz Bar ve The
Badau gibi mekânlarda sahne aldı. Grup canlı
performanslarında Esbjörn Svensson Trio, Bill Evans
ve Chick Corea gibi isimleri yorumlarken beste
çalışmalarına da devam ediyor.
▪ They are known for their live covers of Esbjörn
Svensson Trio, Bill Evans and Chick Corea and their
talent for composing their own music.

9 temmuz june pa su 18.30
parklarda caz jazz ın the parks

▪ Vokalde İpek Göztepe, klavye ve vokalde Bidar
Kalender, gitarda Erkan Zeki Ar, basta Eren Turgut
ve davulda Necmi Taşkıran’dan oluşan grup; soul,
neo-soul ve jazz-funk sularında yüzen repertuvarlarıyla
eğlenceli bir performans vaat ediyor.
▪ Perhaps the most entertaining and playful young
jazz bands out there, İpek Göztepe Quintet features
İpek Göztepe on vocals, Bidar Kalender on keyboard
and vocals, Erkan Zeki on the guitar, Eren Turgut on
drums.

İSTEMEDEN OLDU!
▪ Saksofonda Yunus Boyraz, trompette Erkan Sönmez,
piyanoda Erol Can Kozanlı, bas gitarda Ali Bertan Akın
ve davulda Sefer Can Zor’dan oluşan beşli, Michael
Brecker, Christan Scott, Charlie Parker, Bela Fleck gibi
veteranları yorumluyor.
▪ The quintette, composed of Yunus Boyraz on the
saxophone, Erkan Sönmez on the trumpet, Erol Can
Kozanlı on the piano, Ali Bertan Akın on the bass, and
Sefer Can Zor on the drums, perform covers of Michael
Brecker, Christan Scott, Charlie Parker, Bela Fleck.

9 temmuz june pa su 19.15
parklarda caz jazz ın the parks

VIBES TRIO
▪ Davulda Mehmet Ali Şimayli, bas gitarda Yiğit
Can Öztop ve piyanoda Cenk Esen’den oluşan
üçlü, repertuvarlarıında geleneklere bağlı kalarak
yorumladıkları caz standartlarının yanı sıra kendi
yaptıkları aranjman ve bestelere de yer veriyor.
▪ Composed of Mehmet Ali Şimayli on the drums,
Yiğit Can Öztop on the bass, and Cenk Esen on
the piano, the trio is famous for their setlists that
13 temmuz june pe th 20.45
hovers on jazz standards in additon to their own
zorlu psm amfi zorlu psm amphı arrangements and compositions.
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BİLET BİLGİLERİ
TICKET INFORMATION

KONSER MEKÂNLARI
CONCERT VENUES
All Saints Moda Kilisesi
All Saints Moda Church
Yusuf Kamil Paşa Sokak, Onlar Apt. No: 10/2
Moda, Kadıköy
Avusturya Başkonsolosluğu /
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi
Consulate General of Austria /
Austrian Cultural Office Garden
Köybaşı Caddesi, No: 44 Yeniköy
Beykoz Kundura
Yalıköy Mahallesi, Serviburnu Sokak, Beykoz
Club Quartier
Caferağa Mahallesi, Hülya Sokak, No: 5,
Kadıköy
Dorock XL
Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi,
No: 60, Kadıköy
Fenerbahçe Khalkedon
Fener Kalamış Caddesi, Marina Karşısı, No: 90
Fenerbahçe, Kadıköy
Fransız Sarayı Bahçesi
Garden of Palais de France
Alt Giriş, Tomtom Kaptan Sokak, Beyoğlu
Kadıköy Sahne
Osmanağa Mahallesi, Kırtasiyeci Sokak
No: 25/E, Kadıköy
KargART
Caferağa Mahallesi, Kadife Sokak, No: 6,
Kadıköy

Moda Sahnesi
Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi,
Halil Ethem Sokak, No: 43/1, Kadıköy
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi
Sabancı University Sakıp Sabancı Museum
Sakıp Sabancı Caddesi, No: 42, Emirgan
Salon İKSV
Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp
Caddesi, No: 5 Şişhane

▪▪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.

▪▪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% are available
for Tulip Card members.

Sultan Park Swissotel The Bosphorus
Vişnezade Mahallesi, Acısu Sokak, No: 19
Maçka, Beşiktaş
The Grand Tarabya Panorama Terrace
Haydar Aliyev Caddesi, No: 154 Tarabya
The Marmara Esma Sultan Yalısı
The Marmara Open Air Stage
Muallim Naci Caddesi, Yalıçıkmazı Sokak,
No: 20, Ortaköy
Uniq Açıkhava Sahnesi
Uniq Open Air Stage
Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4, Ayazağa
Zor
Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No: 70/3,
Kadıköy
Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Zorlu Performing Arts Center
Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Koru Sokak,
No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu, Beşiktaş

Living Room
Caferağa Mahallesi, Arayıcıbaşı Sokak, No: 9,
Kadıköy
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ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT NOTICES
geç gelenler: İzleyicilerimizin
konserlere vaktinde yetişmek üzere titizlik
göstermelerini önemle rica ederiz. Geç
kalan izleyicilerimizin girişleri ara ve/
veya alkış arasında sağlanacaktır. Ara
olmayan konserlerde geç gelen izleyiciler
konser alanına alınmayacak ve bilet iadesi
yapılmayacaktır.
kayıt cihazları: Konser sırasında kamera,
fotoğraf makinesi, cep telefonu ve her türlü
kayıt cihazı ile kayıt yapılması yasaktır.
çocuklu izleyiciler: Konserlere 7 yaşından
küçük çocukların getirilmemesi rica olunur.
“Çocukça Bir Gün” etkinliğine 3 yaşından
büyük çocuklar katılabilir.
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.
öğrenciler: Öğrenci izleyicilerimizin
kontrol için geçerli kimlik ya da belgelerini
yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.
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late-comers: We kindly request our
audiences to arrive at the concert venues on
time. Late-comers will be allowed to enter
the venues only during the break and/or
the applause. In concerts with no break,
late-comers will be refused entry and will
not be able to demand reimbursement of
their tickets.
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. Children older than age 3
are welcomed to attend the “Childlike Day”.
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.
students: Students are requested to present
valid ID’s with their discount tickets.

rezervasyon gerektiren konserler:
Avusturya Kültür Ofisi’nde gerçekleştirilecek
“Festival Açılışı, Konser: Fatih Erkoç /
Deladap” ve Fransız Sarayı Bahçesi’nde
gerçekleştirilecek “‘Terramondo’ Jacky
Terrasson & Stephane Belmondo //
Can Çankaya & Kağan Yıldız” konserlerine
bilet alan izleyicilerimizin konserlerden
en geç bir hafta öncesine kadar
http://rezervasyon.iksv.org adresinden
kendileri ve varsa eşlikçileri için kayıt
yaptırarak adlarını konuk listesine
ekletmeleri gerekmektedir. Mekânların
uygulamaları uyarınca, giriş sırasında
konuklardan biletleriyle birlikte fotoğraflı
kimlik belgelerini göstermeleri istenecek
ve sadece adı konuk listesinde bulunan
izleyiciler mekâna girebilecektir. Web
sitesi üzerinden rezervasyon işlemini
tamamlamayan izleyiciler, biletleri olsa
dahi mekâna giremeyecek ve bilet iadesi de
mümkün olmayacaktır.
güvenlik önlemleri: Mekân girişlerinde
artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle,
izleyicilerimizin yanlarında el çantasından
büyük çanta bulundurmamasını önemle
rica ederiz. Bavul ve büyük sırt çantaları
mekânlara veya vestiyerlere kabul
edilmeyecektir. Fransız Sarayı Bahçesi’ne
küçük el çantaları (30 cm x 30 cm) dışında
sırt çantası, valiz vb. büyük çantalar ve
puset vb. eşyalarla girilememekte ve
mekânda vestiyer bulunmamaktadır. Fransız
Sarayı Bahçesi’ne sadece yaya olarak,
Tomtom Kaptan Sokak üzerindeki kapıdan
girilebilecektir.

concerts requırıng reservatıon:
Ticket holders for “Festival Opening,
Concert: Fatih Erkoç / Deladap” at the
Austrian Cultural Office Garden” and
“‘Terramondo’ Jacky Terrasson & Stephane
Belmondo Can Çankaya & Kağan Yıldız”
at French Palace Garden must make a
reservation for themselves and their
guests by filling out the form at
http://rezervasyon.iksv.org and enrol for
the guest list no later than a week prior to
the concert day. According to the Austrian
Cultural Office’s security measures, guests
will be required to present their valid IDs
upon arrival and only those who have their
names on the guest list will be admitted.
Guests who had not completed their
reservation through the website will not be
allowed into the venue and will not be able
to demand reimbursement of their tickets.
securıty measures: Due to increased
security at our concerts, please make sure
to arrive at the venue at least 30 minutes
prior to the concert and not to carry
anything larger than a handbag. Please
note that suitcases and large backpacks will
not be accepted either in the venue or the
cloakroom. Entrance to the French Palace
Garden will only be possible through the
gate at Tomtom Kaptan Street by walk. It is
not possible to enter French Palace Garden
with bags larger than a hand bag (30 cm
x 30 cm) such as backpacks, luggage or
belongings like strollers, and there will not
be any cloakroom to leave your belongings.
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festival sponsoru
festıval sponsor

iksv
öncü sponsor
leadıng sponsor

iksv
resmi sponsorları
offıcıal sponsors
İletişim
Communication

Taşıyıcı
Carrier

Konaklama
Hotel

vitrin seri sponsoru
vıtrın serıes sponsor

otomotiv sponsoru
automotıve sponsor

yüksek katkıda bulunan
mekân sponsoru
venue sponsor wıth the
hıghest contrıbutıon

parklarda caz sponsoru
jazz ın the parks sponsor

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

gösteri sponsorları
performance sponsors

katkı sağlayan kuruluşlar
acknowledgıng
the kınd contrıbutıon of

değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng
the kınd collaboratıon of

basın sponsorları
press sponsors

televizyon sponsorları
tv sponsors

Dijital Platform Sponsoru
Digital Platform Sponsor

dergi sponsorları
magazıne sponsors

radyo sponsorları
radıo sponsors

iksv
sigorta sponsoru
ınsurance sponsor

iksv
servis sponsorları
servıce sponsors
Kurumsal Eğitim
Corporate Education

Stratejik Araştırma
Strategic Research

iksv
sağlık sponsoru
healthcare sponsor

CRM Danışmanlığı
CRM Consultancy

CRM Yazılım
CRM Software Development

İSTANBUL
KÜLTÜR SANAT VAKFI

ISTANBUL
FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

—İKSV—
festival kampanyası
festıval campaıgn

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

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),
kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına
çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından
bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını
zenginleştiren çalışmalar yürütüyor.
Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film,
Tiyatro ve Caz festivalleri, İstanbul
Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla
Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni
düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler
gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı
Binası’nda yer alan Salon İKSV’de de farklı
disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği
yapıyor. Venedik Bienali’nde dönüşümlü
olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat
Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun
organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür
politikalarının geliştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla araştırmalar
yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf
ayrıca festivallerinde sunduğu ödüller,
verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel ve
uluslararası ortak yapımlar ve Fransa’daki
Cité Internationale des Arts sanatçı
atölyesinde yürüttüğü bir misafir sanatçı
programının yanı sıra her yıl sunduğu
Aydın Gün Teşvik Ödülü ve Talât Sait
Halman Çeviri Ödülü ile güncel kültür
sanat üretimini de destekliyor.
İKSV 2017’de 45. yılını kutluyor.

Istanbul Foundation for Culture and Arts
(İKSV) is a non-profit cultural institution.
Since 1973, the Foundation continues its
efforts to enrich Istanbul’s cultural and
artistic life. İKSV regularly organises the
Istanbul Festivals of Music, Film, Theatre
and Jazz, the Istanbul Biennial, the Istanbul
Design Biennial, Leyla Gencer Voice
Competition, autumn film week Filmekimi
and realises one-off events throughout the
year. The Foundation hosts cultural and
artistic events from various disciplines
at its performance venue Salon, located
at the Nejat Eczacıbaşı Building. İKSV
also organises the Pavilion of Turkey at
the International Art and Architecture
Exhibitions of la Biennale di Venezia.
Furthermore, İKSV conducts studies and
drafts reports with the aim of contributing to
cultural policy development. The Foundation
also supports artistic and cultural production
through presenting awards at its festivals,
commissioning works, taking part in
international and local co-productions,
and coordinating an artist residency
programme at Cité Internationale des Arts
in France, as well as the annual Aydın Gün
Encouragement and Talât Sait Halman
Translation Awards.
İKSV celebrates its 45th year in 2017.

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

İKSV Resmi İletişim Sponsoru Vodafone
24. İstanbul Caz Festivali’ne destek
vermekten mutluluk duyar
Vodafone Red’in katkılarıyla hazırlanan
İKSV Mobil uygulamasını indirin, etkinlikleri kaçırmayın.

Vodafone

İNSANLARI BİRBİRİNE
BAĞLIYOR VE YAŞAMLARINI
İYİLEŞTİRİYORUZ.
220’den fazla ülkede sunduğumuz hizmetlerle
dünya ticaretine güç katarken, kültür ve sanata
verdiğimiz destekle de içinde yaşadığımız
toplumların gelişimine katkı sağlıyoruz.
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DHL Express
www.dhl.com.tr/express

TÜRKİYE’DE İLK DEFA

HAYAT KADAR RENKLİ
TEK GÖSTERİ!

BİLETLER ZORLUPSM.COM
VE BİLETİX’TE!

ISTANBUL CAZ FESTIVALI
ISTANBUL JAZZ FESTIVAL
direktör dırector
Pelin Opcin

FESTİVAL KAMPANYASI
FESTIVAL CAMPAIGN

direktör yardımcısı assıstant dırector
Harun İzer

reklam ajansı advertısıng agency
Alametifarika

YENİ LÜKS.

operasyon koordinatörleri
operatıon coordınators
Bahar Akbaş | Beril Azizoğlu

Rafine ve güçlü duruşuyla Yeni Volvo S90,
lüks algınızı değiştirmek için tasarlandı.
YENİ VOLVO S90

FESTİVAL KİTAPÇIĞI
FESTIVAL BOOKLET
yayıma hazırlayan edıtor
Merve Evirgen
tasarım uygulama ve
baskı öncesi hazırlık
desıgn applıcatıon and
pre prınt preparatıon
Ferhat Balamir
baskı ve cilt prıntıng and bındıng
Format Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mahallesi Girne Caddesi
Dumanlı Sokak No: 2
4. Levent 34418 İstanbul
© istanbul kültür sanat vakfı
Tüm hakları saklıdır. All rights reserved.

caz.iksv.org
istanbulcazfestivali
istanbulcazfest

İstanbul Caz Festivali
Istanbul Jazz Festival
istanbul kültür sanat vakfı
ıstanbul foundatıon for culture and arts

istanbulcazfestivali
#sarkilarkonusur
#istcazfest17

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
t (212) 334 07 00
f (212) 334 07 02
e jazz.fest@iksv.org
caz.iksv.org
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İKSV Mobil
S90 D4 190 hp, D5 AWD 235 hp dizel ve T6 AWD 320 hp benzinli modellerin ortalama yakıt tüketimi 4,4-7,2 lt/100km ve ortalama
CO2 emisyonu 116-165 g/km aralığında değişmektedir.

İKSV Kitaplık
Service
by Volvo

Volvo Car
Garanti

Volvo Car
Finance

Volvo Car
Kasko

VOLVO CAR PRIME

volvocars.com.tr | facebook.com/VolvoCarTurkey | twitter.com/VolvoCarTurkey | Volvo Car Asistans 444 48 58

