50. İSTANBUL
MÜZİK FESTİVALİ
50TH ISTANBUL
MUSIC FESTIVAL
6-24 HAZİRAN/JUNE
2022

“İSTANBUL”

festival broşürünü ve geçmiş festivallerin e-kataloglarını
mobil cihazlarınızdan görüntüleyin.
view the festival brochure and e-catalogues
of the previous editions on your mobile devices.

muzik.iksv.org
istanbulmuzikfestivali

İKSV Mobil

muzikfestivali
#istanbulmüzikfestivali
#istanbulunsesleri
#istanbulunrenkleri

istanbulmuzikfestivali
#iksv
#50yıldırburada
#iksvseveseve

İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
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Sunuş
Introduction
Sevgili Müzikseverler,
Bu yıl İstanbul Müzik Festivali’nin 50. yılını
kutluyoruz. Hem İKSV hem de tüm İstanbul
Festivallerinin nirengi noktası olan İstanbul
Müzik Festivali, gerçekleştirildiği ilk yıllarda
birçok farklı alandaki sanatsal yaratıcılığın
seçkin örneklerini programında buluşturdu;
ülkemizde festival olgusunun benimsenmesinde
ve sürdürülebilmesinde önemli bir rol üstlendi.
Bu 50 yıl süresinde de İKSV festivalleri farklı
EFRUZ ÇAKIRKAYA alanlarda uzmanlaşan etkinlikler olarak
birbirinden ayrılıp yapılanırken, İstanbul Müzik
festival direktörü Festivali klasik müzik sevgisi ve beğenisinin
festıval dırector yerleşmesi, gelişmesi için çalışmaya,
yaratıcı programlar kurgulayarak sanatçılara
hayal kurabilecekleri bir alan yaratmaya, özellikle eser siparişleriyle ya da ilk
seslendirilişlerle repertuvara katkıda bulunmaya ve yaşamlarımızı zenginleştirmeye
devam etti.
Geçtiğimiz 50 yıl süresince şehrin kültürel hafızasında büyük yer edinen İstanbul
Müzik Festivali, bu önemli kutlama yılında temasını İstanbul’a, zengin tarihi boyunca
farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve nice sanatçıya ilham vermiş bu güzel ve özel
şehre adıyor. İsmini, enerjisini ve esinini dünyanın bu en büyülü şehrinden alan
festival, 50. programında, İstanbul’un çoksesli, çokdilli, çokkültürlü yapısına adanan,
zaman zaman geçmiş festivalleri de anımsatan özel projelere ve repertuvarlara yer
verecek.
İstanbul’un seçkin konser salonlarından, yarım yüzyıldır festivale sahne olmuş tarihi
ve kültürel alanlarına kadar birçok farklı mekânda Türkiye’den ve dünyadan saygın
orkestraları, yıldız solistleri ve toplulukları izleyicisiyle buluşturacak festival, şehre
nefes aldıran noktalarda düzenlenecek ücretsiz etkinlikleriyle tüm İstanbulluları bir
kez daha kucaklayacak, 50. yılını coşkulu bir biçimde kutlayacak.
Duygularımızı güçlendiren, ruhumuzu ve zihnimizi besleyen ve bizleri birleştiren
müziğin sihirli dünyasında buluşacağımız nice 50 yıllara!

Dear Music Lovers,
This year we are celebrating the 50th anniversary of the Istanbul Music Festival.
The keystone of both İKSV and all Istanbul Festivals, the Istanbul Music Festival
had brought outstanding examples of artistic creativity in many different fields
in its programme during its first years and has played an essential role in the
introduction and establishment of the festival phenomenon in our country.
During these 50 years, while İKSV festivals branched off and reorganised into
events specialising in their respective fields, the Istanbul Music Festival continued
to enrich our lives by working for the promotion and expansion of the love and
appreciation of classical music, establishing a space for musicians and composers
to dream by setting up creative programmes and by contributing to the repertoire
with commissioned work or premieres.
For this important anniversary, the Istanbul Music Festival, which has held an
essential place in the cultural memory of the city for the past 50 years, dedicates its
theme to Istanbul, this beautiful and unique city that has hosted different cultures
throughout its rich history and inspired many artists and musicians. The Istanbul
Music Festival will feature special projects and repertoires for its 50th programme
dedicated to the polyphonic, multilingual and multicultural structure of Istanbul,
this magical city from which the festival takes its name, energy and inspiration, that
will at times be reminiscent of past festivals.
The festival will once again embrace all Istanbulites with its free events to be held
at various points in the city and celebrate its 50th anniversary by bringing respected
orchestras, star soloists and ensembles from Turkey and the world together with its
audience in many different venues, from the distinguished concert halls of Istanbul
to the historical and cultural sites that have been the scene of the festival for half a
century.
To many happy 50 years where we meet in the magical world of music which
invigorates our feelings, nourishes our souls and minds, and brings us together!
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Sunuş
Introduction
İstanbul Müzik Festivali, artık yarım asrı geride
bırakmış, gerek ulusal gerek global arenada ilgiyle
ve merakla takip edilen, gurur duyduğumuz
bir organizasyon. Birbirinden değerli sanatçı
ve müzisyeni ağırlayan Festival, markalaşmış
bir organizasyon olarak bu sene de eşsiz bir
program ile izleyicilerle buluşacak.

ZEYNEP HAMEDİ

Geçmişe şöyle bir baktığımızda 50 yılda İstanbul
Müzik Festivali kapsamında pek çok önemli ismi
ağırlarken sanata verilen değer ve ulaşılması
güç olan bu istikrar da önemli bir başarı olarak
öne çıkıyor. Organizasyonun kalitesi ve nitelikli
duruşu, bundan sonrasında neler yapılabileceğine
dair fikir verirken gelecekte ağırlanacak önemli
isimler şimdiden heyecan uyandırıyor.

borusan holding
yönetim kurulu
başkan yardımcısı
vice chairperson
borusan holding Kurucuları arasında yer aldığımız İstanbul Kültür
ve Sanat Vakfı’nın kesintisiz destekçisi ve İstanbul
Müzik Festivali’nin “Festival Sponsoru” olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur
duyuyoruz.
Sanata her daim katkıda bulunan bir kurum olarak bu desteğin her zamankinden
daha kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi döneminde sanatın iyileştirici gücüne
ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. Her ne kadar bu süreçte
teknolojiden faydalanarak sanattan uzak kalmasak da salonlarda yan yana gelmenin,
o havayı solumanın yaşattığı duyguların yeri bambaşka.
Şimdi ise notaların sesi daha yüksek çıkacak, salonları dolduran izleyicilerin heyecanı
neredeyse elle tutulur bir halde olacak. Hepimiz büyük bir özlemle bu anları bekledik.
Umuyorum ki bir daha sanattan ayrı kalmayacak, müziği kulaklarımızdan, sanatın
verdiği hazzı ruhumuzdan eksik etmeyeceğiz.
Türkiye’nin en iyi senfonik topluluklarından biri olarak gösterilen Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve BİFO’nun içinden doğan, ülkemizin en iyi oda müziği
topluluklarından birine dönüşmeyi başaran Borusan Quartet, bu sene de İstanbul
Müzik Festivali’nde yer alarak Borusan olarak bizi gururlandırmaya devam edecek.
Hem İKSV’nin hem de İstanbul Müzik Festivali’nin 50. yılını kutluyor bu değerli
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bu büyük buluşmanın heyecanını biz de Borusan olarak yaşıyoruz. Sanatseverlere
müzik dolu, sanat dolu günler diliyorum.

The Istanbul Music Festival has been in the spotlight, sparking excitement at both
national and international levels, going on for half a century now. It is an event in
which we take great pride and joy. As a branded event that hosts the most reputable
artists and musicians from around the world, this year’s Festival will once again
offer a unique experience to its viewers.
Reflecting back on fifty years of music presents us with numerous prominent
guest musicians, countless familiar melodies reinterpreted in a myriad of ways,
and premieres of some of the newest and most innovative sounds we’ve ever heard.
All these accomplishments share between them a love and admiration for the arts
that is consistent with the ideals the Istanbul Foundation for Culture and Arts
(IKSV) holds dearest. As one of its founders and a tireless promoter of IKSV, we are
honored and delighted to be the official sponsors for the Istanbul Music Festival.
As Borusan, a company known for valuing the importance of and committed to
continuing its support of the arts, I honestly believe that our role is more important
now than ever. Going through a pandemic that took a serious toll on the entire
world has made us realize how much we need the healing power of art. Though we
were able to keep music in our lives somewhat thanks to modern technology, there
is nothing quite like the feeling you get from gathering together at a live venue,
breathing the anticipation in the air. Screens can help us stay connected and allow
us to experience everything we can in real life, but I don’t think any of us will take
for granted again that special moment when the musicians walk onstage and the air
fills with the sound of instruments tuning before the performance.
Now, too, for the musicians the notes will be played with even more heart, the
eyes of the audience felt with more poignance. Every moment will be a highlight
because we know that things can change so suddenly, and we’ve all been craving
this physical celebration of art for so long. I hope we will never have to go without
art ever again; instead we will keep feeding our ears with music and our souls with
the joy we get from the creativity and magic.
The Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra (BIPO): long regarded as one
of Turkey’s best symphonic groups, as well as the Borusan Quartet: one of the
country’s leading chamber ensembles, will continue to make Borusan proud by
taking part in this year’s Istanbul Music Festival once again.
I would like to congratulate both IKSV and the Istanbul Music Festival on their
50th anniversary, and thank everyone who was involved in organizing such a
prestigious and beloved event.
As Borusan, we are delighted and eagerly anticipating this landmark gathering and
we wish you art lovers many days filled with music and with art.
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AÇILIŞ KONSERİ:
TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI
& KIRILL GERSTEIN
OPENING CONCERT:
TEKFEN PHILHARMONIC ORCHESTRA
& KIRILL GERSTEIN

TA
LE
Bİ

06.06.2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
pt mo 20.00 Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

L

azız shokhakımov şef conductor
kırıll gersteın piyano piano

biletler tıckets 475, 375, 300, 200 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Ferit Tüzün

▪  İstanbul Müzik Festivali 50. yılında!
İKSV’nin ilk etkinliği ve tüm İstanbul
Festivallerinin amiral gemisi olan, ilk
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
kez 1973 yılında gerçekleşen Festival
Piyano Konçertosu no.1, Si bemol
50. yılında temasını İstanbul’a,
minör, op.23
zengin tarihi boyunca farklı kültürlere
Piano Concerto no.1 in E flat minor, ev sahipliği yapan ve yarım asırdır
op.23
festivallere adını veren, bu güzel ve
özel şehre adıyor. “İstanbul” temasıyla
Leonard Bernstein
50. İstanbul Müzik Festivali başlıyor!
Batı Yakasının Hikâyesi’nden
Açılış Konseri’nde “Üç Denizin
Senfonik Danslar
Sesi” olarak anılan, bugüne kadar

Nasreddin Hoca, “Humoresque”

© marco borggrev

yerleştiren enerjik, yaratıcı bir müzikal varlıkla eşleşen kusursuz bir teknik ve
olağanüstü bir zekâyı ön plana çıkıyor. Eleştirmenlerin dediği gibi “Gerstein, yarattığı
kendine özgü ses dünyası ve son derece evrensel müzik anlayışıyla en ünlü klasik
piyanistler sınıfına giriyor.” Sanatçı, geçtiğimiz sezon Alan Gilbert yönetiminde Royal
Concertgebouw ve NDR Elbphilharmonie, Camerata Salzburg, Chicago Symphony
gibi topluluklarla konserler verdi, pek çok turne gerçekleştirdi ve Wigmore Hall’da
unutulmaz bir resitale imza attı. Kayıtlarıyla geçtiğimiz yıl ICMA (Uluslararası Klasik
Müzik Ödülü), 2020 Gramophone ve üç Grammy adaylığını içeren etkileyici bir dizi
ödül aldı.
Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca adlı eseri, Çaykovski’nin etkileyici 1. Piyano Konçertosu
ve aşkın müzikle buluştuğu, Bernstein’ın Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik
Danslar’la İstanbul Müzik Festivali bir kez daha İstanbul’a merhaba diyor!

Symphonic Dances from
West Side Story
Arasız 90’ sürer. Lasts 90’ without interval.
konserden önce ödül ve plaket töreni
olacaktır. 50. istanbul müzik festivali
onur ödülü özkan manav’a sunulacaktır.
an award and plaque ceremony wıll be held
before the concert. the 50th ıstanbul
musıc festıval honorary award wıll be

© fatih pınar

presented to özkan manav.

gerçekleştirdiği projelerle adından
gururla bahsettiren Tekfen Filarmoni
Orkestrası, daimi şefi ve sanat
direktörü Aziz Shokhakimov ile birlikte
günümüzün yıldız piyanistlerinden Kirill
Gerstein’a eşlik edecek.
Gerstein, Rus, Amerikan ve Orta Avrupa
müzik geleneklerini ve anlayışlarını
sonsuz bir merakla birleştiriyor. Bu
nitelikleri ve orkestralar, şefler, müzisyenler, şancılar ve bestecilerle geliştirdiği
ilişkiler, onu hem yeni hem de eski oldukça geniş bir repertuvar yelpazesini
keşfetmeye yöneltiyor. Bach’tan Adès’e, Gerstein’ın icrası onu mesleğinin zirvesine
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

 ekfen Filarmoni
T
Orkestrası, İstanbul Müzik
Festivali 2019-2022
Açılış Konseri Orkestrası’dır.
Tekfen Philharmonic Orchestra is the
2019-2022 Opening Concert Orchestra of
the Istanbul Music Festival.

▪  The festival begins with the
magnificent Opening Concert.
Tekfen Philharmonic Orchestra under
the baton of Aziz Shokhakimov, will
accompany the prestigious pianist
Kirill Gerstein. Gerstein’s heritage
combines the traditions of Russian,
American and Central European
music-making with an insatiable
curiosity. These qualities and the
relationships that he has developed
with orchestras, conductors,
instrumentalists, singers and
composers, have led him to explore a
huge spectrum of repertoire both new
and old. The festival is opening!

© mischa blank
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“İSTANBUL SENFONİSİ”
BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI
& FAZIL SAY
“İSTANBUL SYMPHONY”
BİLKENT SYMPHONY ORCHESTRA
& FAZIL SAY
can okan şef conductor
fazıl say piyano piano
aykut köselerli vurmalı çalgılar percussions
burcu karadağ ney
hakan güngör kanun qanun
konuk sanatçı guest soloist BÜLENT EVCİL flüt flute
L
TA
Bİ
LE

07.06.2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
sa tu 20.00 Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

© marco borggreve

biletler tıckets 600, 500, 400, 300, 200 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Robert Schumann

Piyano Konçertosu La minör, op.54
Piano Concerto in A minor, op.54
Fazıl Say

“Portreler”, piyano ve flüt için,
op.101, no.6:
“Portraits”, for piano & flute, op.101,
no.6:
Nejat Eczacıbaşı
Fazıl Say

İstanbul Senfonisi (Senfoni no.1),
op.28
Istanbul Symphony (Symphony
no.1), op.28

İstanbul için Fazıl Say, yeni eseri ve ona 2013’te ECHO Klassik Ödülü’nü getiren ünlü
ilk senfonisi İstanbul ile unutulmaz bir saygı duruşunda bulunacak.
Olağanüstü yeteneğini nefes kesici üretkenliğiyle buluşturan nadir sanatçılardan biri
olan Fazıl Say hem dünyaca ünlü bir piyanist hem de eserleri heyecanla beklenen
bir besteci… Günümüzün en büyük şefleri ve topluluklarıyla, Berlin Konzerthaus,
Viyana Konzerthaus, Hamburg Elbfilarmoni ve Théâtre des Champs-Elysées dahil
dünyanın gözbebeği konser salonlarında çalan Say, doğrudan, açık ve heyecan veren
yorumlarıyla müzikseverlerin kalbine hitap ediyor. İcracılığında olduğu gibi eserlerinde
de her daim canlı olanı merkeze alıp, o canlılığı yeniden yaratarak dinleyicisine
mükemmel bir biçimde aktaran besteci, teatral, karizmatik, çok ince ve ustaca
işlenmiş ayrıntılara sahip eserlerine bir yenisini daha ekliyor bu konserde; Bülent
Evcil solistliğinde seslendirilecek “Portreler” başlıklı flüt ve piyano için yeni eserinde
yarattığı festivallerle İstanbul’a büyük bir emek vermiş olan İKSV’nin kurucusu
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nı da bir bölümle anıyor.
Çağımızın en üretken bestecileri arasında yer alan Say’ın yeni eserinin yanı sıra dinleyeni
coşkusu ve şiirselliğiyle büyüleyen İstanbul Senfonisi’ni Can Okan yönetimindeki Bilkent
Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği, eserin dünya prömiyerinde ve ECHO Ödüllü
kaydında da solist görevi üstlenen Burcu Karadağ, başarılı perküsyon sanatçısı Aykut
Köselerli, kanun icrasında kendine özgü bir teknik ve anlayış yaratan Hakan Güngör’den
dinleyeceğiz.
Stockholm Royal College of Music’de orkestra şefliği yüksek lisans öğreniminin
ardından İsveç’te birçok senfoni orkestrası ile opera, senfonik ve çağdaş müzik

Ara dahil yaklaşık 110' sürer.
Lasts app. 110’ with interval.
konsere doğru pre-concert talk*
18.30-19.30 akm
aydın büke ve zeynep oral ile
“festivalin 50 yılı”
by aydın büke and zeynep oral on
“the festıval’s 50 years”
© zeynel abidin ağgül

* türkçe ın turkısh

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

▪  Bu yıl, “İstanbul” teması altında gerçekleşecek olan İstanbul Müzik Festivali, yarım
asırdır şehre klasik müziğin canlılığını ve zenginliğini armağan ediyor. Tam 50 yıldır
festivale yalnızca adını değil, aynı zamanda hızını, şaşırtıcılığını, heyecanını veren

© zeynel abidin ağgül

© emre ünlenen

dağarcığından eserleri yöneten Okan, yurtiçi ve yurtdışında hem piyano hem de şeflik
kariyerine başarıyla devam ediyor.
“İstanbul Senfonisi” Bilkent Senfoni Orkesrası & Fazıl Say konseri, İstanbul’un kalbi
Taksim’de tüm ihtişamıyla yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi’nde!
▪  The Istanbul Music Festival, which will take place under the theme of ‘Istanbul’
this year, has been vitalising and enriching the city’s cultural life with classical
music for half a century. In this concert, Fazıl Say will perform his renowned first
symphony, which brought him the ECHO Klassik Award in 2013.
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FESTİVAL BULUŞMASI:
FESTIVAL ENCOUNTER:
BORUSAN QUARTET
& XAVIER DE MAISTRE

© gregor hohenberg

TA
LE
Bİ

08.06.2022 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
ça we 20.00 Kadıköy Municipality Süreyya Opera House

L

borusan quartet
Esen Kıvrak keman violin
Nilay Sancar keman violin
Efdal Altun viyola viola
Çağ Erçağ viyolonsel cello
xavıer de maıstre arp harp

biletler tıckets 350 (loca box), 280, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

François-Adrien Boieldieu

Arp ve Orkestra için Konçerto
(Düz: Bob. D. Litterell)
Concerto for Harp and Orchestra
(Arr.: Bob D. Litterell)
Claude Debussy

Danse sacrée et danse profane, arp
ve yaylı çalgılar için
Danse sacrée et danse profane, for
harp and strings
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.3, Mi
bemol minör, op.30
String Quartet no.3 in E-flat minor,
op.30

hassasiyetle yorumluyor. Kendi kuşağının
en yaratıcı ve sıradışı müzisyenlerinden
biri olarak tanınmasında kuşkusuz ki
arp repertuvarını genişleterek hem
yeni yapıtları hem de düzenlemeleri
müzikseverlere ulaştırmasının da büyük
bir payı var. Bu müzikal vizyon onu Sir
André Previn, Sir Simon Rattle, Riccardo
Muti, Daniele Gatti, Philippe Jordan,
Daniel Harding gibi şeflerle çalışmaya
yönlendirdi; ayrıca dünyanın dört bir
yanında, City of Birmingham, NHK, St
Petersburg ve Tonhalle-Orchester Zürich
gibi topluluklar tarafından davet aldı.
Orkestralı konserlerine paralel olarak oda

“Xavier de Maistre,
son derece müzikal ve dikkate değer
bir nüans yelpazesini icra etme yeteneğine sahip,
üst düzeyde bir virtüöz.”
— Gramophone
müziğinin de tutkulu bir savunucusu olan de Maistre, özgün resital projelerine imza
atıyor. Düzenli olarak yakın işbirliği yaptığı sanatçılar arasında ise Diana Damrau,
Arabella Steinbacher ve Daniel Müller-Schott bulunuyor. İstanbul Müzik Festivali’nin
50. yılında De Maistre, ülkemizin en sıcak, samimi ve başarılı dörtlülerinden Borusan
Quartet ile aynı sahneyi paylaşıyor.
Süreyya Operası’ndaki düzenli sezon konserlerinin yanı sıra, 2020’den bu yana
dünyanın en prestijli oda müziği etkinliklerinden biri olan Amsterdam Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü Bienali’nin (SQBA) programında yer alan Borusan Quartet, bu yıl da bienal
kapsamında Amsterdam Müziekgebouw’dan canlı yayınla dinleyicilerine ulaştı ve
yorumu Hollanda radyosundan tüm Avrupa’ya yayıldı. 2010’da Andante dergisi
Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülünün ve yine aynı yıl
New York’taki Carnegie Hall’da finali gerçekleşen ICMEC Uluslararası Oda Müziği
Topluluğu Yarışması’nda altın madalyanın sahibi oldu.
“Tamamıyla romantik” bu konser, Xavier de Maistre ve Borusan Quartet ile Süreyya
Operası’nda!
© özge balkan

Ara dahil yaklaşık 90’ sürer.
Lasts app. 90’ with interval.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

▪  Sıcak, samimi ve üretken dörtlü
Borusan Quartet ve günümüzün önde
gelen arp sanatçılarından Xavier de
Maistre, son derece etkileyici eserlere
imza atan Boieldieu, 19. yüzyılın şiirinin
tüm derinliğini sunan Debussy ve
romantik dönemin tutkulu bestecisi
Çaykovski’nin yapıtlarından oluşan bir
programla karşınızda!
Xavier de Maistre, arpın yorum
olanaklarını yeniden tanımlayan seçkin
bir solist. Kaija Saariaho gibi bestecilerin
yapıtlarının yanı sıra, Smetana’nın Ma
Vlast gibi eserlerini nefes kesici bir
YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN KURUM
HIGHER
CONTRIBUTING
INSTITUTION

13

▪   One of today’s leading harpists, Xavier de Maistre, and Borusan Quartet join
forces at this concert that will be dedicated to the music of the harp devotee
Boieldieu, Debussy’s 19th century poetics and the passionate composer of the
romantic period, Tchaikovsky.

14
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DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER
BERLIN & ANNA PROHASKA

TA
LE
Bİ

09.06.2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
pe th 20.00 Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

L

gıovannı antonını şef conductor
anna prohaska soprano

biletler tıckets 650, 550, 450, 350, 250 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Ludwig van Beethoven

Prometheus’un Yaratıkları Uvertürü,
op.43
Ouverture to Die Geschöpfe des
Prometheus, op.43
Wolfgang Amadeus Mozart

Titus’un Merhameti’nden KV 621,
Vitella’nın Aryaları:
Vitella’s Arias from La clemenza di
Tito, KV 621:
“Ecco il punto, oh Vitellia”
“Non più di fiori”
Joseph Haydn

Issız Ada, Uvertür, Sol minör,
Hob.Ia:13
L’isola disabitata, Ouverture in G
minor, Hob.Ia:13
Joseph Haydn

From Scena di Berenice’den,
“Berenice, che fai?”, Hob XXIVa:10
Ludwig van Beethoven

Senfoni no.2, Re Majör, op.36
Symphony no.2 in D Major, op.36
Ara dahil yaklaşık 90’ sürer.
Lasts app. 90’ with interval.

▪  Bir sopranodan çok daha fazlası…
Hem müzikseverleri hem de eleştirmenleri
büyüleyen performanslarıyla Anna
Prohaska, yorumundaki incelik ve
tutkuyla devleşen bir diva… Berlin
Devlet Operası’nda ilk kez sahneye
çıktığı zamandan bugüne dek en saygın
şeflerle çalıştı; Daniel Barenboim,
Philippe Jordan ve Simon Rattle ile pek
çok konserde aynı sahnede yer aldı.
Uluslararası kariyerinde, her repertuvarda
çokyönlülüğünü kanıtlayan, La Scala di
Milano, Bolşoy Tiyatrosu, De Nationale
Opera Amsterdam, Covent Garden Kraliyet
Opera Evi ve Paris Operası gibi en saygın
sahnelerde konserler veren Prohaska,
2008’den bu yana Salzburg Festivali’nin
sürekli sanatçısı. Çok sayıda resitali ve
opera kaydıyla dinleyicilerinin gönlünde
taht kuran ECHO Klassik Ödüllü soprano,
50. İstanbul Müzik Festivali’nde, opera
repertuvarının aranılan şefi Giovanni
Antonini yönetiminde köklü topluluklardan
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile
Mozart’ın Titus’un Merhameti ve Haydn’ın
Issız Ada ve Berenice operalarından en
sevilen ve beğenilen aryaları seslendirecek.
Daha önce Il Giordino Armonico ile
festivale konuk olan şef Giovanni
Antonini, klasik ve barok repertuvara

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS

© kai bennert

© christoph valentien & daria kornysheva

getirdiği incelikli ve yenilikçi yorumuyla tanınıyor. Müziğe yaklaşımıyla “gerçek bir
deha” olarak kabul edilen Antonini, Berlin Filarmoni Orkestrası, Concertgebouworkest,
Tonhalle Orkestrası, Mozarteum Orkestrası, Leipzig Gewandhausorchester,
Londra Senfoni Orkestrası ve Chicago Senfoni Orkestrası’nın da daimi konuk şefi…
Haydn’ın 300. yıldönümünde bestecinin tüm senfonilerini Il Giardino Armonico
ve Kammerorchester Basel ile kaydetmek için Haydn2032 projesinin sanat
yönetmenliğini de üstlenen Antonini, festivalin bu konserinde Deutsches SymphonieOrchester Berlin ile birlikte, büyük bestecilerin, Mozart ve Beethoven’ın dünyasına
davet ediyor bizleri.
Olağanüstü tınısıyla dinleyicilerini kendine hayran bırakan bir topluluk: Ünlü
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Bu sezon 75. yılını
kutlayan orkestra, dünyanın en önemli şeflerini ağırladı,
yıldız sanatçılara eşlik etti. Konser programlarının zengin
dramaturjisi, çağdaş müziğe olan bağlılığı ve sonsuz bir
repertuvar keşfiyle, önce Berlin ve daha sonra tüm dünyada
adından saygıyla bahsettiren DSO, imzasının bulunduğu her
konserde farkını ortaya koyuyor.
Festivalin 50. yılında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom
Opera Salonu’nda, kaçırmak istemeyeceğiniz bir konser
huzurlarınızda…
▪  We present an impressive programme at the Atatürk
Cultural Center Türk Telekom Opera Hall with the stars at the
crown of their international careers. The outstanding soprano
Anna Prohaska, a ‘true genius’ Giovanni Antonini, and Deutsches SymphonieOrchester Berlin, which celebrates its 75th anniversary this season, will interpret
the works of Haydn, Mozart and Beethoven.

16
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İSTANBUL: ŞEHRİN MÜZİĞİ
İSTANBUL: MUSIC OF THE CITY
çağlar fidan vokal, daire, def
asıneth fotını kokkala kanun
nıkos papageorgıou tanbur, lavta

10.06.2022
cu fr 21.00

Şerefiye Sarnıcı
Şerefiye Cistern

ücretsiz free of charge

Mesud Cemil

Udi Afet Mısırlıyan

Martılar ah eder çırparlar kanat
(Söz Lyrics: Nâzım Hikmet Ran)

Bir âşık-ı dil-hastayı dil-şad edecek
yok

Şevki Bey

Peruz Terzakyan?

Severim can ü gönülden seni tersa
çiçeğim

Hicran Kantosu: Ah unuttun derd-i
hicranın çeken bi-çareyi

Şekerci Cemil Bey

Lavtacı Civan

Ne küstün bi-sebep öyle
(Söz Lyrics: Leyla Saz)

Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet
mi olur
(Söz Lyrics: Mehmet Sadi Bey)

Fahri Kopuz

Karşıdan gel göreyim saçın uzun
öreyim

Karnik Garmiryan

Anonim Anonymous

Anonim Anonymous

Gönlümü yaktın benim ey şivekar

Semai: “Kahvehane mahall-i eğlence” Ada sahillerinde bekliyorum
(Söz Lyrics: Üsküdarlı Vasıf Hiç)
Mâni (Derleyen: Radife Erten)
Arasız yaklaşık 60’ sürer.
Lasts app. 60’ without interval.
Anonim Anonymous

Balat Kapısı’ndan girdim içeri
Anonim Anonymous

Yangın olur biz yangına gideriz

▪  İstanbul’un en büyüleyici tarihi
mekânlarından birinde, Yerebatan
Sarnıcı’nda Çağlar Fidan, Asineth Fotini
Kokkala ve Nikos Papageorgiou 16. ve
17. yüzyıl Osmanlı/Türk müziğinden
örnekler sunacak…
TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Çağlar
Fidan, küresel salgının ilk zamanlarında
her gün Osmanlı döneminden bir
eseri seslendirerek, müzikseverlerin
beğenisine sunmuş bir sanatçı.
İstanbul’da yaşayan Yunanistanlı
müzisyenler Asineth Fotini Kokkala ve
Nikos Papageorgiu, 2020’nin sonundan
bu yana, NikoTeini ikilisi olarak yaptıkları
icra kayıtlarını internet üzerinden
dinleyicilerle paylaşıyor.
Üçlünün, tamamen İstanbul’a özel
olarak kurguladıkları “İstanbul: Şehrin
Müziği” başlıklı konserde, Osmanlı
İstanbul’unda doğmuş veya yaşamış
farklı dinlere mensup bestecilere
ait eserler izleyicilerle buluşacak.
İlhamını Osmanlı İstanbul’unun
gündelik hayatından alan repertuvarda,
kahvehanelerde, meyhanelerde, mesire
yerlerinde, Beyoğlu tiyatrolarında,
Boğaziçi mehtaplarında söylenen şarkılar
ve şehrin farklı katmanlarından müzik
insanlarının besteleri Şerefiye Sarnıcı’nda
yankılanacak.
▪  In one of the magnificent ancient
buildings of İstanbul, the Şerefiye
Cistern, Çağlar Fidan, Asineth Fotini
Kokkala and Nikos Papageorgiou will
present examples of 16th and 17th
century Ottoman/Turkish music...

Sultan III. Selim

Bir pür-cefa hoş dilberdir
(Söz Lyrics: Sultan III. Selim)
Anonim Anonymous

Opios den vasta tus orkus tis filias
Anonim Anonymous

Sultan İbrahim’in huzurunda
oynanan raks: Saçbağı takar saçına
Petros Peloponnesios

Nihavend peşrev

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF
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* Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 18 Mayıs 2022 Çarşamba gününden
itibaren rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Reservation is required due to limited activity capacity. Online registration opens on
18 May 2022 Wednesday via rezervasyon.iksv.org.
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HAFTA SONU KLASİKLERİ-I
WEEKEND CLASSICS-I

▪  İstanbul Müzik Festivali, çocuklar ve ailelerini klasik müzikle buluşturmaya devam
ediyor. Festivalin beğenilerek takip edilen en renkli etkinliklerinden Hafta Sonu
Klasikleri’nde Boğaziçi Gençlik Korosu, Fenerbahçe Parkı’nda izleyicileriyle bir araya
gelecek.
Edindiği sayısız başarı, yürüttüğü ve yer aldığı sıradışı, yenilikçi projelerle Türkiye’de
koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen “Dünya Şampiyonu” Boğaziçi
Caz Korosu bünyesinde şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan, ülkemizde koro
müziği bilincinin daha da gelişmesi ve çoksesliliğin bir ortak değer haline gelmesi
yolunda atılmış önemli bir adım olarak müzik hayatına başlayan Boğaziçi Gençlik
Korosu ise bugüne kadar gerçekleştirdikleri yaratıcı projelerle dünyanın birçok
ülkesinde izleyicileriyle buluştu ve saygın ödüllerin sahibi oldu.

boğaziçi gençlik korosu
boğaziçi youth choır
masis aram gözbek koro şefi chorus master

11.06.2022
ct sa 19.00

19

Fenerbahçe Parkı

ücretsiz free of charge

Ahmet Adnan Saygun

Ayşem nerden geliyon
(Düz. Arr. Masis Aram Gözbek)
Witness (Düz. Arr. Jack Halloran)
Kızılcıklar oldu mu
(Düz. Arr. Hakan Önsöz)
Suda balık oynuyor
(Düz. Arr. Erdal Tuğcular)
Ēriks Ešenvalds

Northern Lights
Jaakko Mantyjarvi

Pseudo Yoik
Pentatonix

Run to You
Josua (Düz. Arr. Albert Hosp)
Engel (Düz. Arr. Oliver Gies)
Yayla yollarında yürüyüp gelir
(Düz. Arr. Deniz Yıldız)
Kara üzüm salkımı
(Düz. Arr. Erdal Tuğcular)
Yol havası (Düz. Arr. Erdal Tuğcular)
Skyfall (Düz. Arr. Alex Turley)

Hafta Sonu Klasikleri-I, haftanın tüm yorgunluğunu bir kenara bırakacağınız
Fenerbahçe Parkı’nda sizleri bekliyor!
▪  Istanbul Music Festival has prepared a wonderful programme for Istanbulites in
Fenerbahçe Park, which you can be enjoyed free of charge on a weekend as a family.
In the Weekend Classics-I, the Boğaziçi Youth Choir will meet with music lovers.

Alberto Grau

Kasar Mie La Gaji
Jake Runestad

Nyon Nyon
Balleilakka (Düz. Arr. Ethan Sperry)

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
WITH HIGHER
CONTRIBUTION

Arasız yaklaşık 60’ sürer.
Lasts app. 60’ without interval.

* Konserde oturma düzeni yoktur; kısıtlı sayıda minder mevcuttur.
İsteyenler kendi portatif sandalyelerini veya minderlerini getirebilirler.
There is no seating plan, only a limited number of cushions.
You can bring your own portable chairs and cushions if you wish.

20
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FINDIKKIRAN VE BEN
THE NUTCRACKER AND I
“Çocuklar İçin Masalsı Bir Konser”
“A Fairytale Concert for Children”

21

© mark allan

TA
LE

Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu
Atatürk Cultural Center, Theatre Hall

Bİ

11.06.2022
ct sa 11.00

L

alexandra darıescu piyano ve yapım piano & producer
nıck hıllel yönetmen director
adam smıth sanat ve animasyon yönetmeni art director and director of animation
Imogen-Lily Ash balerin ballerina
jenna lee koreografi choreography
yeast culture video tasarım, yapım video design & production

350 tl (yetişkin adult + 2 çocuk chıldren) — 300 tl (yetişkin adult + 1 çocuk chıld)
200 tl (yetişkin adult)

Piotr Ilyich Tchaikovsky

Fındıkkıran Süiti, op.71a
The Nutcracker Suite, op.71a
Arasız yaklaşık 50’ sürer.
Lasts app. 50’ without interval.

Ulusal Orkestrası, Kraliyet Liverpool
Filarmoni Orkestrası ve Bournemouth
Senfoni Orkestrası gibi önemli İngiliz
orkestralarıyla yakın ilişkiler geliştiren
sanatçı, Londra’da Royal Albert Hall,
Southbank Centre ve Wigmore Hall,
Amsterdam’da Concertgebouw ve New
York’ta Carnegie Hall’da resitaller verdi.
2013’te Sanat ve Kültür kategorisinde
Birleşik Krallık’ın Geleceğin Kadınları
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

▪  Masal dünyasının kapıları sizler için
açılıyor! Bir zamanlar küçük bir kızın yeni
yılda aldığı hediye olan Fındıkkıran, o
büyülü masal dünyasından çıkıyor ve bir
masalı yeniden yaratmak için İstanbul’a
geliyor. Oyuncakların ve perilerin sihrinin
bir parçası olmaya ne dersiniz?
50. İstanbul Müzik Festivali, piyanist
Alexandra Dariescu’yu Fındıkkıran
ve Ben projesi ile ağırlıyor. Çığır açan
multimedya, dans ve dijital animasyonlarla
zenginleştirilmiş bu özel proje, çocuklara
eğlenceli ve müzikle dolu bir deneyim
sunacak.
Dariescu, klasik müziğin güzelliğini
genç izleyicilerle paylaşmak için bir
köprü kuruyor bu projesinde. Yarattığı
hikâyeleri müzikle aktararak farklı bir
dünya yaratan piyanist, “Genç bir sanatçı
olarak sorumluluğumun olabildiğince
çok insana ulaşmak ve klasik müziğe
yeni başlayanlar için köprüler kurmak
olduğuna inanıyorum.” diyor ve
parlak müzikalitesiyle dünya çapında
müzikseverleri büyülemeye devam ediyor.
Londra Filarmoni Orkestrası, Kraliyet
İskoç Ulusal Orkestrası, Kraliyet Filarmoni
Orkestrası, Hallé Orkestrası, Galler BBC

Ödülü’nü aldı; 2015’te ise Romanya Kraliyet Madalyası’na layık görülen en genç
müzisyen oldu.
Alexandra Dariescu, programlarında cinsiyet eşitliğini önemseyen, az bilinen eserleri
destekleyen ve farklılık ve kapsayıcılığı temel değerleri olarak benimseyen bir piyanist
olarak oldukça önemli bir rol üstleniyor. Fındıkkıran ve Ben’de, Çaykovski’nin hikâyesini
kurduğu sihirli dünyaya aktarıp, daha önce piyano resitallerinde görülmemiş bir
teknolojiyi kullanarak bir hayali yeniden kurmamızı sağlıyor.
Masal dünyasının atmosferini sahneye taşıyan Çaykovski’nin en sevilen eserlerinden
Fındıkkıran Atatürk Kültür Merkezi’nde!
▪  Pianist Alexandra Dariescu wants to challenge the traditional concert format
and reach out to new audiences who might not have considered a classical concert
to be enjoying before. She has devised a live multi-media performance piece for
piano, featuring a ballerina and digital animation for the most cherished piece of
Tchaikovsky, The Nutcracker.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA
& GAUTIER CAPUÇON

TA
LE
Bİ

12.06.2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
pa su 20.00 Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

L

cemi’i can deliorman şef conductor
gautıer capuçon viyolonsel cello

biletler tıckets 400, 350, 300, 250, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Cemal Reşit Rey

© anoush abrar

Enstantaneler (Senfonik İzlenimler)
Instantanes (Impressions for
Orchestra)

St. Denis ve Evian gibi festivallerde aynı sahnede yer aldı. Oda müziği alanında ise çok
aktif. Jean-Yves Thibaudet ve Lisa Batiashvili ile Elbphilharmonie Hamburg, Tonhalle
Zürich, Philharmonie Berlin, Herkulessaal der Residenz Munich ve Philharmonie Paris’i
kapsayan turnelere çıkan Capuçon’un yakın işbirliği yaptığı isimler arasında Yuja Wang,
Nikolai Lugansky, Martha Argerich, Andreas Ottensamer, Daniil Trifonov ve Labèque
kardeşler gibi yıldız sanatçılar bulunuyor. Paris’teki Louis Vuitton Vakfı’nda Classe d’
Excellence de Violoncelle’in ve ayrıca genç sanatçıları desteklemek amacıyla kurduğu,
kendi adını taşıyan Fondation Gautier Capuçon’un lideri olan, ülke çapında 40 binden
fazla çocuğun klasik müzikle tanışmasını sağlayan Capuçon, 2020’de çıkan son albümü

Edward Elgar

Viyolonsel Konçertosu, Mi minör,
op.85
Cello Concerto in E minor, op.85
Antonín Dvořák

Senfoni no.9, Mi minör,
“Yeni Dünyadan”, op.95, B178
Symphony no.9 in E minor,
“From the New World”, op.95, B178
Ara dahil yaklaşık 100’ sürer.
Lasts app. 100’ with interval.
konsere doğru pre-concert talk*
18.30-19.30 akm
evin ilyasoğlu ve prof. dr. ertuğrul
sevsay ile “istanbul’un bestecisi cemal
reşit rey”
by evin ilyasoğlu and prof. dr
ertuğrul sevsay on “the composer of
ıstanbul: cemal reşit rey”
* türkçe ın turkısh
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▪  İstanbul Müzik Festivali’nin 50. yılı için olağanüstü bir kutlama! Şimdiden dünyanın
sayılı konser salonlarına girmeye aday, festivalin ilk yıllarından bu yana muhteşem
etkinliklere ev sahipliği yapmış olan Atatürk Kültür Merkezi’nde, günümüzün en
önemli viyolonselcilerinden Gautier Capuçon, Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile sahnede!
Konser performanslarında olağanüstü bir incelik, kendini sürekli yenileyen bir cesaret
ve esnek ifadelerle viyolonseli kusursuz bir biçimde ortaya çıkaran sanatçı berrak
yorumuyla seyircisini derinden etkiliyor. Daha önce de festivalin konuğu olan Capuçon,
dünyanın önde gelen orkestra şefleri ve solistleriyle Enescu, Rostropovich, Prag Baharı,

Emotions ile Fransa’da listelerin bir numarası oldu, 30 haftadan fazla bir süre yerini
korudu ve bu çalışması 50 binden fazla kopya sattı.
Capuçon’un Edward Elgar’ın “bir insanın yaşama karşı tavrı” diye nitelendirdiği,
en ünlü eserlerinden biri olan Viyolonsel Konçertosu’nu seslendireceği konserde,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Müzik Direktörlüğü görevini üstlenen
genç ve başarılı şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki topluluk, yapıtlarıyla
gurur kaynağımız olan “gerçek bir İstanbul bestecisi” Cemal Reşit Rey’in şehre
dair tutkusunu yansıtan Enstantaneler’ini ve Dvořák’ın “Yeni Dünyadan” başlığını
taşıyan etkileyici senfonisini yorumlayacak. Graz KUG, Sicilya Senfoni, Lizbon Müzik
Üniversitesi Orkestraları ve Almati Operası gibi uluslararası topluluklarda konuk
şef olarak görev yapan Deliorman’ın hâkimiyetinin CSO’nun gücü ve tutkusuyla
birleşeceği konserde İstanbul fotoğraflarının gözümüzde canlanacağı son derece
şiirsel bir akşam sizleri bekliyor…
▪  An extraordinary celebration for the Istanbul Music Festival’s 50th year! One
of the most prominent cellists of our time, Gautier Capuçon is on stage with the
Presidential Symphony Orchestra under the baton of Cemi’i Can Deliorman at the
iconic Atatürk Cultural Center Türk Telekom Opera Hall.
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“EY GÜZEL İSTANBUL,
BENİM SEVGİLİ YÂRİM”
İstanbul Semt Şarkıları
Songs from Istanbul

Kadri Şençalar

Nihâvend Şarkı: Ey güzel İstanbul benim sevgili yârim /
Güzelliğin aksetmiş Boğaz’ın sularına
(Güfte: Vecdi Bingöl)
Nuri Halil Poyraz

Nihâvend Şarkı: Çamlıca yolunda
(Güfte: Lâedri)

dilek türkan solist soloist
ibrahim suat erbay solist soloist
özata ayan tambur
mete aslan ud oud
derya türkan istanbul kemençesi & şef istanbul kemenche & conductor
devrim ekiz kanun qanun
volkan erten viyolonsel cello
serdar bişiren vurmalı çalgılar percussions

Fâiz Kapancı

Nihâvend Şarkı: Gel güzelim Çamlıca’ya bu gece
(Güfte: Lâedri)
Cevdet Çağla

Acemkürdi Saz Semai
Bİ

LE

TA

L

13.06.2022 Sakıp Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras
pt mo 20.00 Sakıp Sabancı Museum, Fıstıklı Terrace
biletler tıckets 350, 250, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Arif Sami Toker

Acemaşiran Şarkı: Gam çekme güzel n’olsa baharın sonu yazdır
(Güfte: Faruk Nafiz Çamlıbel)

Tiryaki (Petros Pelopponnesios)

Nihâvend Peşrev

Yesari Asım Arsoy

Kürdilihicazkâr Şarkı: Bir Harbiyeli Çamlıca’da gönlümü çaldı
Yesari Asım Arsoy

Nihâvend Şarkı: Sonbahârı bir genç kızla Hisarlar’da geçirdim
(Güfte: Bestekârındır)

Muzaffer İlkar

Eyyubi Mustafa Sunar

Kürdilihicazkâr Şarkı: Çamlar arasından süzülürken mehtâb neydi o
akşam Adalar
(Güfte: Bestekârındır)

Nihâvend Şarkı: Gel seninle Marmara’ya pupa yelken açalım
(Güfte: Lâedri)

Lâvtacı Hristo Ağa (Hristâki Kiryazis)

Ahmet Yekta Madran

Kürdilihicazkâr Şarkı: Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim
(Güfte: Yahya Kemal)

Nihâvend Şarkı: Bir ipek çarşafa işlendi gönül /
Yeniden Şişli’de şişlendi gönül
(Güfte: Aka Gündüz)

Mesut Cemil

Hicaz Şarkı: Martılar âh eder çırparlar kanat /…/
Görünsün karşıdan İstanbul şehri
(Güfte: Nâzım Hikmet)

Mısırlı İbrahim Efendi

Nihâvend Şarkı: Semâlardan güneş hâlâ inmiyor /…/
Ada sensiz yüreğime hiç sinmiyor
(Güfte: Ahmet Refik)

Alâeddin Yavaşça

Hicaz Şarkı: Boğaziçi şen gönüller yatağı
(Güfte: Bestekârındır)

Münir Nurettin Selçuk

Nihâvend Şarkı: Yok başka yerin lûtfu ne yazdan ne de kıştan /
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
(Güfte: Behçet Kemal Çağlar)
Refik Fersan

Nihâvend Şarkı: Beğendim biçimin her yerin mini mini /
Dudaklarım ismini / Anıyor âh Kadıköylü
(Güfte: Lâedri)

Karagöz ve İstanbul Türküleri

Dügâh Şarkı: Aksaray’dan çevirdiler yolumu
Hüseyni Şarkı: Balat kapısından girdim içeri
Uşşak Türkü: İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider
Tahir Türkü: Deve yüksek atamadım urganı
Karcığar Türkü: Zümrüt gibi yeşillenmiş
Anonim

Çargâh Sirto

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
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Ara dahil yaklaşık 110’ sürer. Lasts app. 110’ with interval.
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© kalan müzik

▪  İstanbul Müzik Festivali 50 yıldır adını taşıdığı şehrin mâzisine götürüyor
müzikseverleri... İstanbul’a dair tüm özel eserlerin itinayla seçilerek programda
yer aldığı bu konserde İstanbul’un ruhu, duygusu, gücü, ayrıntısı, kısacası eşsiz ve
benzersiz dokusu kuşatacak bizleri. Lâvtacı Hristo Ağa, Yesari Asım Arsoy, Refik
Fersan ve Münir Nurettin Selçuk gibi bestecilerin İstanbul’un semtlerini müzikle
tasvir ettiği eserleri festival dinleyicisiyle buluşuyor.
Dilek Türkan ve İbrahim Suat Erbay’ın sesleri ve Derya Türkan, Özata Ayan, Mete
Aslan, Volkan Erten, Serdar Bişiren ve Devrim Ekiz’in enstrümanlarıyla hayat bulacak
eserlerle İstanbul Müzik Festivali, dinleyicisine unutulmaz bir konser vaat ediyor.
İstanbul Hanımları ve İncesaz ile tanınan Dilek Türkan gerçekleştirdiği albüm
çalışmalarıyla dinleyicilerinin gönlünü fethetmiş bir sanatçı. Kelimelere
dökülemeyecek yoğun duyguları yorumuyla adeta bir bedene büründüren Türkan, ses
sanatçısı olarak pek çok toplulukta görev aldı; Sony Music etiketiyle raflarda yerini
alan Suya Söyledim ve An adlı kayıt çalışmalarına imza attı.
27. İstanbul Türk Müziği Festivali’nde “2020 Türk Müziği Erkek Solisti” ödülünün
sahibi olan ses sanatçısı ve neyzen İbrahim Suat Erbay, yurtiçi ve dışında verdiği
konserlerle Türk sanat müziğinin tanıtılması ve daha geniş bir dinleyici kitlesine
kavuşmasına katkıda bulunuyor.
Konserde yer alan diğer usta isimler ise, pek çok önemli sanatçıya tamburuyla eşlik
eden Özata Ayan, dünya çapında önemli festivallerde ve projelerde yer alan ud sanatçısı
Enver Aslan, Osmanlı müziği repertuvarındaki olağanüstü yorumları, birbirinden
başarılı albüm çalışmalarıyla bilinen Derya Türkan, viyolonsel sanatçısı Volkan Erten,
vurmalı çalgılarda Serdar Bişiren ve kanunda Devrim Ekiz… Boğazın tüm ihtişamını
gözlerimizin önüne seren Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta, Çamlıca’dan
Beyoğlu’na, Kalamış’tan Adalara şehrin semtlerinde dolaşmaya ne dersiniz?
▪  A concert by master performers near the Bosphorus, in which old Istanbul songs
will meet the present… The programme includes a meticulous selection of songs
that reflect the city’s unique texture in their delightful sonic details.
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AMSTERDAM SINFONIETTA
& ANASTASIA KOBEKINA
amsterdam sınfonıetta
CANDIDA THOMPSON sanat direktörü artistic director & konzertmeister
ANASTASIA KOBEKINA viyolonsel violoncello

Bİ

LE

TA

L

14.06.2022 Cemal Reşit Rey Konser Salonu
sa tu 20.00 Cemal Reşit Rey Concert Hall
biletler tıckets 400, 350, 280, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Thomas Adès

Shanty – Over the Sea*

* türkiye prömiyeri
turkısh premıere

* avustralya oda orkestrası,
new jersey senfoni orkestrası,
münih oda orkestrası,
hong kong sınfonıetta,
amsterdam sınfonıetta, isveç
oda orkestrası, basel oda
orkestrası ve gstaad menuhin
Piyotr Ilyich Tchaikovsky
festivali ve akademisi, istanbul
Noktürn, viyolonsel ve yaylılar için
müzik festivali ortak siparişi.
Nocturne, for cello and strings
commıssıoned by australıan
chamber orchestra, new
Piyotr Ilyich Tchaikovsky
jersey symphony orchestra,
Pezzo Capriccioso, op.62, viyolonsel
münchener kammerorchester,
ve yaylılar için
hong kong sınfonıetta,
Pezzo Capriccioso, op.62, for cello
amsterdam sınfonıetta,
and strings
swedısh chamber orchestra,
kammerorchester basel wıth
William Walton
gstaad menuhın festıval &
Yaylılar için Sonat
academy, and ıstanbul musıc
Sonata for Strings
festıval.
Joseph Haydn

Viyolonsel Konçertosu, Do Majör,
HobVIIb, no.1
Violoncello Concerto in C Major,
HobVIIb, no.1

Ara dahil yaklaşık 95’ sürer.
Lasts app. 95’ with interval.
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© marco borggreve

© gio kardava

▪  İstanbul Müzik Festivali, 2011’den bu yana yeni eser siparişlerinin yanı sıra, klasik
müzikte çığır açan yepyeni eserlerin ilk seslendirilişlerine de ev sahipliği yapıyor.
New York Times’ın “neslinin en başarılı ve eksiksiz müzisyenlerinden biri” diye
övdüğü muazzam bir besteci, şef ve piyanist Thomas Adès’in İstanbul Müzik
Festivali’nin ortak siparişi son eseri Shanty – Over the Sea’nin Türkiye prömiyeri
İstanbul’da gerçekleşecek.
Bu konserde, son derece yenilikçi programlar yaratmasıyla ve aynı zamanda şefsiz
müzik icrasıyla uzmanlaşan, Avrupa’nın en önemli konser salonları ve müzik
festivallerinin düzenli konuğu olan Amsterdam Sinfonietta ise konzertmeister’ı
Candida Thompson ile birlikte baroktan çağdaş müziğe uzanan geniş repertuvarıyla
genç neslin en heyecan verici çellistlerinden biri olarak kendini kanıtlayan Anastasia
Kobekina ile aynı sahnede yer alacak.
Kobekina Haydn’ın Viyolonsel
Konçertosu ve Çaykovski’nin
etkileyici eserleriyle, Amsterdam
Sinfonietta ise hikâyesinin
çeşitliliğiyle mükemmel bir
derinlik yaratan, özgürlük, özlem
ve rüyanın kesiştiği Thomas
Adès’in İstanbul semalarında ilk
kez yankılanacak yeni eserinde
sizlerle…
▪  The Turkish premiere of
Shanty–Over the Sea, the latest
work by Thomas Adès, a
magnificent composer, conductor
and pianist, whom The New
York Times praised as ‘one of the
most successful musicians of his generation’, will be performed by Amsterdam
Sinfonietta. For this concert, Anastasia Kobekina, one of the most exciting cellists
of the younger generation, will take the audience to the Haydn and Tchaikovsky’s
world.
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YILDIZLARLA BİR KUTLAMA AKŞAMI:
A CELEBRATION EVENING WITH STARS:
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
Müzik Yıldızları Oda Orkestrası
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Foundation
Music Stars Chamber Orchestra
konuk sanatçı guest soloist gülsin onay piyano piano *
konuk sanatçı guest soloist hande küden keman violin *
gökhan aybulus piyano piano *
iris şentürker piyano piano *
özgür ünaldı piyano piano *
EZGİ GÖKTÜRK piyano piano
elvın hoxha-ganıyev keman violin & konzertmeister *
nil kocamangil viyolonsel cello *
melih kara viyolonsel cello *
dr. nejat F. Eczacıbaşı vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Music Stars Chamber Orchestra
L
TA
LE

GÖSTERI SPONSORU
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© anna-maria viksten

© gökhan polat

© seylan kandak

▪  Geleceğe umutla bakan İstanbul Müzik
Festivali’nde, İKSV’nin kurucusunun adını
taşıyan 1987’den bu yana sayısı 200’e
Antonio Vivaldi
yakın genç sanatçının müzik eğitimine
İki Viyolonsel için Konçerto, Sol
destek veren ve bugünün yıldızlarını
minör, RV 531**
yaratan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın
Concerto for Two Cellos in G
bursiyerleri bir kutlama konserinde
minor, RV 531**
buluşuyor. Genç yeteneklerin hayallerine
destek olmaktan büyük mutluluk duyan
Johann Sebastian Bach
Vakıf, her yıl verdiği müzik bursu ile pek
İkili Konçerto, Re minör, BWV 1043** çok müzisyenin eğitim hayatına katkıda
Double Concerto in D minor, BWV bulundu; alanında olağanüstü yeteneklere
1043**
sağladığı destekle müzisyenlerin
yurtdışında eğitimlerine devam etmelerini
Johann Sebastian Bach
sağladı. Bugün bu programla desteklenip
İki Piyano için Konçerto, Do minör, kendi kuşaklarının en parlak yıldızları olan
BWV 1060**
solistler ve halen bu destekten faydalanan
Concerto for Two Pianos in C
müzisyenler bir araya geliyor.
minor, BWV 1060**
Eczacıbaşı Holding’in 80. ve İstanbul
Müzik Festivali’nin 50. yılında Dr. Nejat
Johann Sebastian Bach / Antonio Vivaldi
F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda
Dört Piyano için Konçerto****
Orkestrası, kurucusunun izinde ilk
Concerto for Four Pianos ****
konserine imza atacak.

© kürşad sezgin

Ara dahil yaklaşık 100’ sürer.
Lasts app. 100’ with interval.

© kaupo kikkas

Edward Elgar

Yaylı Çalgılar Orkestrası için
Serenad, Mi minör, op.20
Serenade for String Orchestra in
E minor, op.20

© emre ünlenen

biletler tıckets 250, 200, 150, 90 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

© pelinnur ışıkçı

Bİ

15.06.2022 Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu
ça we 20.00 Atatürk Cultural Centre, Theatre Hall

Genç sanatçılara verdiği desteğiyle tanınan, özellikle yılmadan ve yorulmadan
eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle müzisyenlerin geleceğe umutla bakmasını
sağlayan piyano virtüözümüz Gülsin Onay ve Berlin Filarmoni Orkestrası’na asil üye
olarak kabul edilen ülkemizin ilk keman sanatçısı Hande Küden ise bu konserde, her
biri kendi alanında yetkin hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılara imza atan
Gökhan Aybulus, İris Şentürker, Özgür Ünaldı, Ezgi Göktürk, Elvin Hoxha-Ganiyev,
Nil Kocamangil ve Melih Kara ile bir kardeşlik ve dayanışma duygusu ile birleşiyorlar.

▪  The music scholars of the Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı Foundation come together
in this celebration concert with an
inspirational note for the future of classical
music. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Music
Stars Chamber Orchestra brings together
the brightest soloists of their generation
whose careers have been supported by the
programmes of the Foundation.
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ECHOES OF LIFE
“Yaşamdan Yansımalar”
ALICE SARA OTT
alıce sara ott piyano piano
hakan demirel dijital sanat enstalasyonu digital art installation

LE

TA

L

Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cemal Reşit Rey Concert Hall

Bİ

16.06.2022
pe th 21.00

biletler tıckets 400, 350, 280, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

IN THE BEGINNING WAS
Francesco Tristano

LULLABY TO ETERNITY
Alice Sara Ott

In The Beginning Was

Lullaby To Eternity (W.A. Mozart’ın
Lacrimosa’sından kesitler üzerine
On some sections of W.A.
Mozart’s Lacrimosa)

Frédéric Chopin

Prelüdler Preludes op.28, no.1-4
Prelüdler Preludes no.1-4
INFANT REBELLION
György Ligeti

Musica Ricercata, I. Sostenuto

Arasız yaklaşık 75’ sürer.
Lasts app. 75’ without interval.

Vals Valse

konsere doğru pre-concert talk*
19.30-20.30 crr üst fuaye upper foyer
hakan demirel ve kerem piker:
“yansımalar, düşsel mekânlar...”
başlıklı sohbet
hakan demirel & kerem piker:
“reflectıons, ımagınary spaces...”

Frédéric Chopin

* türkçe ın turkısh

Prelüdler Preludes no.5-9
WHEN THE GRASS WAS GREENER
Nino Rota

Prelüdler Preludes no.10-15
NO ROADMAP TO ADULTHOOD
Chilly Gonzales

Prelüd, Do diyez Majör Prelude in
C-sharp Major
Frédéric Chopin

Prelüdler Preludes no.16-18
IDENTITY
Tōru Takemitsu

Litany, I. Adagio
Frédéric Chopin

Prelüdler Preludes no.19-20
A PATH TO WHERE
Arvo Pärt

Für Alina
Frédéric Chopin

GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS

Prelüdler Preludes no.21-24
BERRİN ERENGÜL
ELVAN TUĞSUZ GÜVEN
EVA BARLAS

▪  Klasik müziğin en yaratıcı zihinlerinden
biri olan Alice Sara Ott, müzik yaşamının
yansımalarını içeren albümü Echoes Of
Life ile aynı adı taşıyan projesiyle İstanbul
Müzik Festivali’nde!
Kuşağının en başarılı yıldızlarından biri
olarak gösterilen Ott, Echoes Of Life’ın
dünya prömiyerini Kasım 2021’de
Londra Southbank’ta yaptı ve ardından
Paris La Seine Musicale, Münih
Prinzregententheater, Lucerne KKL,
Budapeşte MUPA, Antwerp de Singel,
Klavierfest Ruhr, Lille Piyano Festivali
ve Japonya’yı kapsayan büyük bir turne
için yola çıktı. Nightfall, Wonderland
ve The Chopin Project gibi çığır açıcı
albümlerin devamı niteliğinde olan
ve Deutsche Grammophon etiketiyle
çıkan Echoes Of Life ile toplam albüm
dinlenme sayısını 150 milyonun
üzerine çıkardı.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Frédéric Chopin

© pascal albandopulos

Echoes Of Life, Alice Sara Ott’un müzik yaşamının, kendi yaşam yolculuğuna
yansımalarını içeriyor; Chopin’in opus 28 Prelüdler’inin etrafında inşa edilen, György
Ligeti, Nino Rota, Chilly Gonzales, Tōru Takemitsu, Arvo Pärt, Francesco Tristano ve
Ott’un yapıtlarıyla gelişen, büyüyen, büyüleyen bir çalışma... Mimar Hakan Demirel
ile yaptığı işbirliği, resitale eşlik eden, izleyiciyi kendi sanal yolculuğuna çıkaran ve
tamamen özgün bir konser deneyimi yaratan dijital video yerleştirmesiyle taçlanıyor.
Kişisel deneyimin sanatsal deneyim ile birleştiği bu benzersiz, derin ve bir o kadar da
etkileyici proje, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda izleyicinin kendinden bir parça
bulacağı bir serüven vaat ediyor…
▪  Echoes Of Life is a unique project in classical music, in which the award-winning
pianist Alice Sara Ott reflects on the impact of music on her personal life. Expect
a mesmerising musical and visual experience that portrays the life of a classical
musician today who grew fascinated with the likes of György Ligeti, Nino Rota,
Chilly Gonzales, Tōru Takemitsu, Arvo Pärt, Francesco Tristano.
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KINAN AZMEH CITYBAND

TA
LE
Bİ

17.06.2022
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
cu fr 20.00 Tophane-i Amire Culture and Arts Center

L

kınan azmeh klarnet clarinet
kyle sanna gitar guitar
josh myers kontrbas double bass
john hadfıeld vurmalı çalgılar percussions

biletler tıckets 350, 250, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Kinan Azmeh’in caz dünyasını, Arap
müziği ve diğer eserleri bir araya getiren
özgün çalışmalarının yanı sıra, Şam ve
New York’tan esintileri taşıyan eserleri.
Original music by Azmeh which brings
together the worlds of Jazz, Arabic music
and other works music influences elements
in addition to influences from both of his
homes: Damascus and New York.
Ara dahil yaklaşık 115’ sürer.
Lasts app. 115’ with interval.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR

▪  Müziğini dünyanın dört bir köşesine
taşıyan Kinan Azmeh ve topluluğu,
festivalin 50. yılında, derin ve bir o kadar
da etkileyici bir iz bırakmak için İstanbul’a
geliyor!
Eserlerini ve yorumunu dinleyenler, Doğu
kültürlerinin dinginleştirici ve ilham veren
dünyasıyla tanışırken Batı’yla kurduğu
ince ve sağlam bağlarla kendisine hayran
oluyorlar. Azmeh, neşe ve hüznü, teknik
hâkimiyet ile akışın doğasını tamamıyla
kendine özgü üslubuyla yeniden bir araya
getiriyor ve tanımlanması oldukça güç
olan duyguları yorumunda hafızalardan
silinmeyecek müzikal bir anlatıya
dönüştürüyor.
Suriye’nin Şam kentinden olan Kinan
Azmeh, solist, besteci ve doğaçlama virtüözü… Sanatçı, Paris Bastille Operası’ndan
Moskova Grand Hall’a, New York Carnegie Hall’dan, Londra Royal Albert Hall ve
oradan Buenos Aires Teatro Colón, Berlin Philharmonie ve Washington DC Kennedy
Center’a uzanan konserleriyle, New York Filarmoni, Seattle Senfoni, Bavyera Radyo
Orkestrası, Düsseldorf Senfoni, Doğu-Batı Divânı ve Suriye Senfoni Orkestrası gibi
birçok prestijli orkestrayla, ayrıca Yo-Yo-Ma, Daniel Barenboim, Marcel Khalife ve Jian
Gasparian gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.
The New York Times’ın “yoğun duygulu”, The New Yorker’ın “büyüleyici” diye
nitelediği, 2019’da prestijli Opus Klassik Ödülü’nün sahibi olan dünyaca ünlü
klarnetçi ve besteci Kinan Azmeh, zengin ses dünyası ve farklı müzik türlerinde
kendine özgü yaklaşımıyla tanındı.

© liudmila jeremies

Kyle Sanna, Josh Meyers ve John Hadfield’den oluşan CityBand ve Hewar Trio ile pek
çok sahnede müzikseverlerle buluşan Azmeh, 2012’den bu yana, Grammy ödüllü
Silkroad Ensemble ile çalıyor.
Kinan Azmeh ve topluluğu, Tophane-i Amire’nin büyülü atmosferinde caz
dünyasını, Arap müziği ve diğer eserleri bir araya getiren özgün çalışmalarının yanı
sıra, sanatçının her iki evinden Şam ve New York’tan esintileri taşıyan eserlerini
seslendirecek.
▪  Hailed as ‘intensely soulful’ by The New York Times and ‘spellbinding’ by The
New Yorker, the winner of 2019 Opus Klassik award, clarinetist and composer
Kinan Azmeh and CityBand adorn the festival. The concert programme will feature
original music by Azmeh, which brings together the worlds of jazz, Arabic music
and others. His influences include both his homes: Damascus and New York.
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HAFTA SONU KLASİKLERİ-II
WEEKEND CLASSICS-II
18.06.2022
ct sa 19.00

Yıldız Parkı

ücretsiz free of charge

jamd trıo
Roy Shiloah keman violin
Zvi Carmeli viyola viola
Prof. Zvi Plesser viyolonsel cello

duo alıada
Michal Knot saksofon saxophone
Bogdan Laketic akordeon accordion

Franz Schubert

Petruşka Süiti (1910-11), 4 sahnelik
burlesk:
Petrushka Suite (1910-11),
Burlesque in four scenes:

Igor Stravinsky

Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Si bemol
Majör, D471
String Trio in B-flat Major, D741

I. Şrovetid Panayırı
I. The Shrovetide Fair

Gideon Klein

Yaylı Çalgılar Üçlüsü
String Trio

Aaron Copland

Three Moods (1921)
I. Embittered
II. Wistful
III. Jazzy
Chick Corea

Béla Bartók
Handel Halvorsen

Romanya Halk Dansları, SZ56
Romanian Folk Dances, SZ56

Çocuk Şarkıları (no.6, no.4, no.11,
no.7)
Children’s Songs (no.6, no.4, no.11,
no.7)

Passacaglia Duo, keman ve viyola
için
Passacaglia Duo for Violin and
Viola

Geleneksek İskandinav Traditional
Scandinavian

George Gershwin

Ludwig van Beethoven

Dorotea’dan Polska: Drømte mig
en drøm, Polska from Dorotea

Üç Prelüd
Three preludes

Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Sol minör,
op.9, no.1
String Trio in G minor, op.9, no.1

Duo Aliada / Vlastimir Pavlović

Doğaçlama Improvisation: Žikino
kolo

Arasız yaklaşık 60’ sürer.
Lasts app. 60’ without interval.

I. Allegro ben ritmato e deciso
II. Andante con moto
III. Agitato
Arturo Márquez

Danzòn no.2

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
WITH HIGHER
CONTRIBUTION

Arasız yaklaşık 60’ sürer.
Lasts app. 60’ without interval.

▪  İstanbul Müzik Festivali, çocuklar ve
ailelerini klasik müzikle buluşturmaya
devam ediyor. Festivalin beğenilerek
takip edilen en renkli etkinliklerinden
birinde, Hafta Sonu Klasikleri’nin
ikincisinde Jamd Trio ve Duo Aliada
Yıldız Parkı’nda izleyicileriyle bir araya
gelecek.
Kudüs Müzik ve Dans Akademisi
bünyesinde kurulan başarılı topluluk
JAMD Trio, alanında uzman
sanatçılarla keyifli bir dinletiyle
karşınızda olacak. Wiener Musikverein
tarafından “olağanüstü yetenekli
ve yaratıcı müzisyenler” olarak
adlandırılan Duo Aliada, saksofoncu
Michał Knot ve akordeoncu Bogdan
Laketic’ten oluşuyor. Klasik müzik
dünyasının dikkatini hızla çeken
ikili, şimdiye kadar pek çok ülkede,
Carnegie Hall, Zürih Tonhalle ve
Saint Petersburg Hermitage Tiyatrosu
gibi ünlü konser mekânlarında
150’den fazla performansla yoğun bir
programa imza attı.
Hafta Sonu Klasikleri-II, haftanın
tüm yorgunluğundan sonra keyifli
dakikalarla Yıldız Parkı’nda!
▪  Istanbul Music Festival continues to
bring together young audiences and
their families with classical music.
In one of the most colourful events
of the festival, Jamd Trio and Duo
Aliada will come together with their
music lovers at the Yıldız Park, free of
charge.

* Konserde oturma düzeni yoktur; kısıtlı sayıda minder mevcuttur.
İsteyenler kendi portatif sandalyelerini veya minderlerini getirebilirler.
There is no seating plan, only a limited number of cushions.
You can bring your own portable chairs and cushions if you wish.
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MÜZİK ROTASI@KADIKÖY
MUSIC ROUTE@KADIKÖY

13.10-14.00
14.10-15.00

L

Bİ
LE
TA

L

KADIKÖY
12.00-16.35 | 13.00-17.35
12.00-16.35 13.00-17.35
|
Bİ
LE
TA

Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu
Kadıköy Hemdat Israel Synagogue

jamd trıo
Roy Shiloah keman violin
Zvi Carmeli viyola viola
Prof. Zvi Plesser viyolonsel cello

bilet tıckets 500 tl

19.06.2022
pa su

mois gabay rehber guide
selçuk eracun rehber guide
Rota profesyonel rehberler eşliğinde
Professional guides will walk you the route.
yürünecektir. Rehberli gezi infoport sistemi ile Infoport system will be used in the guided
gerçekleştirilecektir. Dinleyicilerimiz ücretsiz
tour. You can get your head-set at the first
kulaklıkları, ilk konser mekânında kimlikleri
venue free of charge by depositing your
karşılığında teslim alabilirler. Kimliklerini, son ID card and reclaim it when you return
konser mekânı çıkışında kulaklıkları teslim
the head-set at the last venue.
ettiklerinde geri alacaklardır.

Franz Schubert

Ludwig van Beethoven

Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Si bemol
Majör, D471
String Trio in B-flat Major, D741

Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Sol minör,
op.9, no.1
String Trio in G minor, op.9, no.1

Gideon Klein

Yaylı Çalgılar Üçlüsü
String Trio
14.35-15.25
15.35-16.25

Kadıköy Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi
Kadıköy Hagia Triada Greek Orthodox Church

paolo taglıamento keman violin
* Türkçe

* in Turkish
Johann Sebastian Bach

12.00-12.50
13.00-13.50

Solo Keman için Sonat ve Partitalar:
Sonatas & Partitas for Solo Violin:
Keman Sonatı no.1, Sol minör, BWV 1001
Violin Sonata no.1 in G minor, BWV 1001
Keman Partita no.2, Re minör, BWV 1004
Violin Partita no.2 in D minor, BWV 1004

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi
Yeldeğirmeni Arts Centre

gülin ataklı obua oboe
barış büyükyıldırım piyano piano
Camille Saint-Saëns

Eugène Bozza

Obua ve Piyano için Sonat,
Re Majör, op.166
Sonata for Oboe and Piano in
D Major, op.166

Pastoral Fantezi, op.37, obua ve
piyano için
Fantaisie Pastorale, op.37, for oboe
and piano

Robert Schumann

Ulvi Cemal Erkin

Obua ve Piyano için Üç Romans,
op.94
Three Romances for Oboe and
Piano, op.94

Üç Parça: I. Ninni, III. Zeybek
Türküsü
Three Pieces: I Lullaby, III. Zeybek
Türküsü

15.45-16.35
16.45-17.35

Moda Meryem Ana - Asompsiyon Kilisesi
Moda L’Eglise Notre dame de L’Assomption

duo alıada
Michal Knot saksofon saxophone
Bogdan Laketic akordeon accordion
Chick Corea

Marina Dranishnikova

Çocuk Şarkıları (no.6, no.4,
no.11, no.7)
Children’s Songs (no.6, no.4,
no.11, no.7)

Obua ve Piyano için Şiir
Poetry for Oboe and Piano

Béla Bartók

George Gershwin

Romanya Halk Dansları, SZ56
Romanian Folk Dances, SZ56

Üç Prelüd
Three preludes

Duo Aliada / Vlastimir Pavlović

Arturo Márquez

Doğaçlama Improvisation:
Žikino kolo

Danzòn no.2

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Igor Stravinsky

Petruşka Süiti (1910-11), 4 sahnelik
burlesk: I. Şrovetid Panayırı
Petrushka Suite (1910-11), Burlesque
in four scenes: I. The Shrovetide Fair

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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MERYEM ANA
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KADIKÖY
HEMDAT İSRAEL SİNAGOGU

© sahir uğur eren

KADIKÖY
AYA TRİADA RUM ORTODOKS KİLİSESİ

© sahir uğur eren

MODA
MERYEM ANA - ASOMPSİYON KİLİSESİ

▪  İstanbul’un incisi: Kadıköy… Haydarpaşa’da
hâlâ devam eden kazılar gösterdi ki, bu güzel
ve huzurlu semtin geçmişi, insanlık tarihinin
altın devrine, dünya üzerinde en barışçıl
dönem olan neolitik çağa kadar uzanıyor.
MÖ 513-512 yıllarında ünlü Pers komutanı
Megabazos, tam karşı kıyıda kalan
Byzantion’a bakıp bir zamanlar adı
Kalkhedon olan Kadıköy için “körler ülkesi”
demiş, zira Kalkhedon’un Byzantion’dan
tam 17 yıl önce kurulduğunu öğrenmiş:
“kör olmasalardı, kentlerini kurmak için
ellerinin altında daha güzeli varken kötü bir
mevkii seçmezlerdi.”
Ve onun bu sözü tarih boyunca kulaktan
kulağa yayılmış, hiç unutulmamış. Halbuki
eski adıyla Kalkhedon “bakır ülkesi” anlamına
gelir, zengin toprakları, bu toprakları besleyen
dereleriyle tam da yaşanacak bir yerdir!
Müzik Rotası, İstanbul Müzik Festivali’nin
50. yılında seyri Kadıköy’e çeviriyor. Tam
da semtin kurulduğu güzergâhlardan
biri olan Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde
başlıyor müziğin ve tarihin iç içe geçtiği
yolculuğumuz. Yarının Kadın Yıldızları
programının ilk kazananlarından, geçtiğimiz
yıl Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün de sahibi
olan başarılı obua sanatçısı Gülin Ataklı
ve müziğin pek çok alanında çalışmalarını
sürdüren ve New York Steinway Hall’da
sergilediği solo performansıyla dikkat
çeken piyanist Barış Büyükyıldırım ile,
Saëns, Schumann, Bozza ve Erkin’in
eserlerinden oluşan bir performansla
güne başlıyoruz. Ardından rehberlerimizle
birlikte Yeldeğirmeni’nde “dünyanın en
güzel sinagoglarından biri” olarak anılan
Hemdat İsrael Sinagogu’na geçiyoruz. 1899
yılında II. Abdülhamid’in izniyle inşa edilen
sinagog 19. yüzyıl yaşamının Kadıköy’deki
tüm güzelliğini yansıtıyor. Rotanın bu
durağında, bu muhteşem sinagogda
Beethoven, Schubert ve Klein’in eserlerine
uzanan bir programda Kudüs Müzik ve
Dans Akademisi bünyesinde kurulan başarılı
topluluk JAMD Trio’yu dinleyeceğiz. Ardından
Bahariye’deyiz… Aya Triada Rum Ortodoks
Kilisesi’nin kapıları Müzik Rotası’nın kâşifleri
için açılacak. İstanbul’da fetih sonrası inşa
edilen kiliseler arasında yer alan neoBizans ve neo-Rönesans üslubunda inşa
edilen, aynı zamanda Osmanlı etkilerini
taşıyan bina, Türkiyeli Rumların en önemli
ve merkezi ibadethanelerinden… Burada
başarılı kemancı Paolo Tagliamento’nun
vereceği, tamamen Bach’ın eserlerinden
oluşan dinletiden sonra yönümüzü Moda’ya
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çeviriyoruz: Notre-Dame de L’Assomption Kilisesi’ne. 1865 yılında inşa edilen kilisenin
mimarı, Beyoğlu Belediyesi Binası’nda da imzası olan Giovanni Batista Barberini.
Kilise bugün hem Latin Katolikler hem de Ortodoks Süryaniler tarafından kullanılıyor ve
özellikle gösterişli çan kuleleriyle dikkat çekiyor. Burada, Rota’nın son dinletisiyle Duo
Aliada bizleri bekliyor. “Olağanüstü yetenekli ve yaratıcı müzisyenler” olarak övgüler
alan ikili, dünyanın en önemli konser salonlarında müzikseverlerle buluştu.
Müzik Rotası, bu festivalde İstanbul’un, rengini halkların ve inançların çeşitliliğinden
alan en güzel semtlerinden birinde Kadıköy’de sizleri bekliyor.
▪  The Music Route sets to explore one of the multicultural centres of Istanbul:
Kadıköy. The district, where Turks, Greeks, Armenians and Jews have lived together
to this day…

© siavash talebi

© sahir uğur eren

YELDEĞİRMENİ
SANAT MERKEZİ

50 t h ıstanbul m usıc festıval

© zura gvantseladze
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• Müzik Rotası yürüyerek yapılacaktır. Mekânlara araçla ulaşım sağlanmayacaktır.
• Etkinlik kapsamında yer alan tüm mekânların girişlerinde kimlik kontrolü yapılacaktır.
İzleyicilerin yanlarında kimlik getirmeleri gerekmektedir.
• Rota üzerinde yokuş ve merdivenler bulunduğundan dinleyicilerimizin rahat ayakkabılar
giymesi tavsiye olunur.
• Mekânlar engelli erişimine uygun değildir.
• Mekânlarda yiyecek içecek satışı yoktur.
• Bu etkinlikte öğrenci bileti uygulaması yoktur.
• Music Route is covered on foot. The festival will not provide any vehicles to the venues.
• T here will be a name check at the venues. Guests are required to bring ID with them.
• T he route has slopes and stairs at places. We recommend you to wear comfortable shoes.
• Disabled access not available.
• T here will be no cash-bar at the venues.
• T here will be no student tickets for the event.
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YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ:
CHAMBER MUSIC WITH STARS:
MILOŠ & OTTENSAMER
mıloš karadaglıć gitar guitar
andreas ottensamer klarnet clarinet *

LE

TA

L

Harbiye Saint Esprit Katedrali
Harbiye Saint Esprit Cathedral

Bİ

19.06.2022
pa su 21.00

biletler tıckets 475, 325, 275 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Fernando Sor

Mozart’ın Bir Teması Üzerine
Çeşitlemeler, op.9
Variations on a Theme of Mozart,
op.9

43

Dark Moon başlıklı gitar konçertosunun dünya prömiyerini gerçekleştiren sanatçı,
bu eserin Türkiye’deki ilk seslendirilişine İstanbul’da Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası ile birlikte imza attı. Geçtiğimiz sezon, Wigmore Hall, Verbier ve Rheingau
Müzik Festivallerinde resitaller verdi; 12 toplulukla birlikte, Asya, Birleşik Krallık ve
ABD’de Voice of Guitar başlıklı programla kapsamlı bir turneye çıktı.
Ve “klasik müziğin gitardaki kahramanı” Miloš, Sor, Bach, Albéniz, Piazzolla ve
Villa-Lobos’un her biri yoğun duyguları çağıran, yazıldığı dönemi aşıp evrenselleşen
yapıtlarından oluşan bir programda Avusturyalı klarnet virtüözü Andreas
Ottensamer’i sahnesine konuk ediyor.
Etkileyici albümleriyle 2015’te ECHO Klassik’i kucaklayan Ottensamer, Barbican,
Carnegie Hall, Konzerthaus gibi Avrupa’nın önemli merkezlerinde, aralarında Mariss

© lars borges

Johann Sebastian Bach

Re minör Partita no.2, “Chaconne”
Partita in D minor, no.2, “Chaconne”
Isaac Albéniz

İspanyol Süiti From Spanish Suite,
op.47’den: Asturias, Sevilla
Ástor Piazzolla

Histoire du Tango: Mov. 1., 2., 3.
bölümler *
Heitor Villa-Lobos

Prelüd no.1, Mi minör
Prelude in E minor, no.1
Prelüd no.3, La minör
Prelude in A minor, no.3
Prelüd no.5, Re Majör
Prelude in D Major, no.5
Ara dahil yaklaşık 100’ sürer.
Lasts app. 100’ with interval.
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▪  “Aranjuez’in kralı” adıyla anılan Miloš Karadaglić İstanbul Müzik Festivali’nde
Andreas Ottensamer ile buluşuyor!
Gitar repertuvarının inanılmaz çeşitliliğini, olağanüstü bir biçimde dinleyicisine
aktaran Classic BRIT ödüllü Miloš, seslendirdiği eserlerde beğeninin en üst sınırlarını
belirliyor.
Grammophon ile işbirliğinden bu yana, biletleri günler önceden tükenen resitallerin
yanı sıra uluslararası orkestralarla dünyanın en önemli müzik merkezlerinde ve
festivallerde yer aldı; gerçekleştirdiği kayıtlarla da müzik listelerinin üst sıralarına
yerleşti. Royal Albert Hall’da, tüm salonun hınca hınç dolu olduğu solo gitar
konseriyle izleyicileri ve eleştirmenleri kendine hayran bırakan Miloš, bu yılın
Haziran’ında yeniden Royal Albert Hall’da bir konser verecek.
BBC Proms’da yaklaşık 6000 izleyiciye BBC Senfoni ile birlikte Joby Talbot’ın Ink

SAINT
ESPRIT
KATEDRALİ

Jansons, Simon Rattle, Yannick Nézet-Séguin’in de bulunduğu şefler yönetiminde
Berlin, Viyana, Rotterdam ve Bremen Filarmoni de dahil olmak üzere pek çok
toplulukla birlikte konserler verdi; enstrümanının olanaklarını ustaca dinleyicilerine
yaşattı.
Gitar ve klarnetin eşsiz bir biçimde buluştuğu Yıldızlarla Oda Müziği, barok tarzının
en ince detaylarını barındıran, tablo ve vitraylarıyla, tavanındaki inanılmaz güzellikteki
resimlerle büyüleyici bir atmosfer yaratan Harbiye Saint Esprit Katedrali’nde!
▪  Miloš Karadaglić, known as the ‘king of Aranjuez’ and ‘the hero of classical
music on the guitar’ meets with Andreas Ottensamer at the Istanbul Music
Festival. The irresistable harmony of guitar and clarinet will echo on the walls of
an enchanting holy place: Harbiye Saint Esprit Cathedral.
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Mekânlar
Venues

Saat
Time

Açılış Konseri:
475
375
300
200
—
10
Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein*							
Opening Concert:
Tekfen Philharmonic Orchestra & Kirill Gerstein*

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

20.00

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

20.00

			

“İstanbul Senfonisi”
600
500
400
300
200
10
Bilkent Senfoni Orkestrası & Fazıl Say							
“İstanbul Symphony”
Bilkent Symphony Orchestra & Fazıl Say

8 ça
		
we

Festival Buluşması Festival Encounter:
280
190
—
—
350
10
Loca
Borusan Quartet & Xavier De Maistre							
Box

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Kadıköy Municipality Süreyya Opera House

20.00

9 pe
		
th

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
650
550
450
350
250
10
& Anna Prohaska							

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

20.00

10 cu
		
fr

İstanbul: Şehrin Müziği****
—
—
—
—
—
—
İstanbul: Music of the City****							

Şerefiye Sarnıcı
Şerefiye Cistern

21.00

11 ct
		
sa

Hafta Sonu Klasikleri-I***
—
—
—
—
—
—
Weekend Classics-I***							

Fenerbahçe Parkı
Fenerbahçe Park

19.00

		
		
			
			

Fındıkkıran ve Ben**
350
300
200
—
—
—
The Nutcracker and I**							
Yetişkin
Yetişkin
Yetişkin
+ 2 çocuk
+ 1 çocuk
Adult
“Çocuklar İçin Masalsı Bir Konser”
Adult
Adult
+ 2 children + 1 children
“A Fairytale Concert for Children”

Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu
Atatürk Cultural Center, Theatre Hall

11.00

12 pa
		
su

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon
400
350
300
250
190
10
Presidential Symphony Orchestra & Gauiter Capuçon							

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

20.00

13 pt
		
mo
			

“Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim”
350
250
190
—
—
10
İstanbul Semt Şarkıları							
Songs From Istanbul

Sakıp Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras
Sakıp Sabancı Museum, Fıstıklı Terrace

20.00

14 sa
		
tu

Amsterdam Sinfonietta
400
350
280
190
—
10
& Anastasia Kobekina							

Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cemal Reşit Rey Concert Hall

20.00

15 ça
		
we

Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu
Atatürk Cultural Center, Theatre Hall

20.00

			
			

Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı:
250
200
150
90
—
10
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası 							
A Celebration Evening with Stars:
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Music Stars Chamber Orchestra

16 pe
		
th
			

Echoes Of Life
400
350
280
190
—
10
“Yaşamdan Yansımalar”							
Alice Sara Ott

Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cemal Reşit Rey Concert Hall

21.00

17 cu
		
fr

Kinan Azmeh CityBand
350
250
190
—
—
10
							

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Tophane-i Amire Culture and Arts Center

20.00

18 ct
		
sa

Hafta Sonu Klasikleri-II***
—
—
—
—
—
—
Weekend Classics-II***							

Yıldız Parkı
Yıldız Park

19.00

19 pa
		
su

Müzik Rotası@Kadıköy**
500
—
—
—
—
—
Music Route@Kadıköy**							

Kadıköy
Kadıköy

		
		

Yıldızlarla Oda Müziği** Chamber Music with Stars:**
475
325
275
—
—
10
Miloš & Ottensamer							

Harbiye Saint Esprit Katedrali
Harbiye Saint Esprit Cathedral

21.00

20 pt
		
mo

Mare Nostrum**
500
400
280
—
—
10
							

Fransız Sarayı
Palais de France

21.00

21 sa
		
tu
			

Il Pomo D’oro & Jakub Józef Orliński
450
400
300
200
—
10
“Aşkın Yüzleri” 							
“Facce d’Amore”

İş Kuleleri Salonu
Is Towers Hall

20.00

22 ça
		
we

Bir Prömiyer: Tan Dun
450
400
350
280
190
10
A Premiere: Tan Dun							

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

20.00

23 pe

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Kadıköy Municipality Süreyya Opera House

20.00

			

Yarının Kadın Yıldızları:
550
450
150
90
—
10
Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu							
Platin
Altın
Destek
Destek
Woman Stars of Tomorrow:
Platinum
Golden
Support
Support
Young Women Musicians Support Fund							

24 cu
		
fr

“Rameau à la Turque”
350
250
190
—
—
10
Musica Sequenza							

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Tophane-i Amire Culture and Arts Center

21.00

Bİ
LE
TA
L

Haziran Konserler
June Concerts
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Bilet Fiyatları (tl) Ticket Prices

Bİ
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L
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6 pt
		
mo
			

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE
T

AL

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ

LE

TA

L

Bİ
LE
TA
L

			

7 sa
		
tu
			

		
th

		

** Bu konserde canlı yayın yapılacaktır. This concert will be live streamed.
** Yerler kategori içinde numarasızdır. Seats are unnumbered within each category.

kademe category

1.st

2.nd

3.rd

4.th

5.th

eczacıbaşı
genç bilet
youth tıcket

**** Ücretsiz, oturma düzeni yoktur. Free entrance, no seating.
**** Ücretsiz, rezervasyonludur. Free entrance, reservation is required.

12.00 | 13.00
12.00
BİLET AL | 13.00
BİLET AL
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MARE NOSTRUM
rıchard gallıano akordeon accordion
paolo fresu trompet trumpet
jan lundgren piyano piano

Bİ
LE

TA

L

20.06.2022 Fransız Sarayı
pt mo 21.00 Palais de France
biletler tıckets 500, 400, 280 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

47

yakalıyorlar. Fresu, Galliano ve Lundgren de böyle… Dünya çapında sayısız dinleyici,
onların müziklerinde hayat bulan “Avrupa’nın sesiyle” büyüleniyor. Cazın sınırlarını,
kendi köklerini araştırarak genişleten üçlü, denizin yaşamlarındaki rolünü, sürekli
bir varlık, ilham kaynağı, düşsel yolculuk ve karşılaşmanın başlangıç noktası olarak
görüyor.
Onlar, aynı zamanda, deneyimlerini modern caz alanında gerçekleştirdikleri çok
sayıda projeye yansıtan, sınırları aşan ve türleri birbirine bağlayan müzisyenler...
Yorumlarındaki şiir, müziğe olan aşkları aralarındaki bağı oluşturuyor ve yeni
albümlerinde bunu her zamankinden daha fazla gerçekleştiriyorlar.

Jan Lundgren

Mare Nostrum
Richard Galliano

Chat Pitre
Paolo Fresu

Apnea
Jan Lundgren

Leklåt
Richard Galliano

Aurore
Richard Galliano

Blues sur Seine
Paolo Fresu

Pavese
Paolo Fresu

Human Requiem
Jan Lundgren

“Güçlü bir iç dengeye sahip
lirik bir caz topluluğu”
— Downbeat, USA

© steven haberland

Ronneby
Perfetta
Jan Lundgren

Love Land
Michel Legrand

The Windmills of Your Mind
Richard Galliano

Letter to My Mother

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR

Arasız yaklaşık 80’ sürer.
Lasts app. 80’ without interval.

▪  Fransız Sarayı’nın, her bir köşesi
asırların sesi olan dokusunda, Fransız
akordeoncu Richard Galliano, Sardinyalı
trompetçi Paolo Fresu ve İsveçli
piyanist Jan Lundgren’den oluşan üçlü,
son kayıt çalışması Mare Nostrum ile
müzikseverlerle…
Mare nostrum, Latince hem Akdeniz’e
verilen isim hem de “bizim denizimiz”
anlamını taşıyor. Büyük bir denizin
çevresinde yaşayan halklar, alışkanlıklar,
nesilden nesile aktarılan duygular
ve kimi zaman ifadeler adeta tek bir
atmosferde, kültürlerin kuşatıcılığı ve
kapsayıcılığında o biricik, ortak anlamı

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Paolo Fresu

2020’de sanatta 50. yılını kutlayan, üretken kariyeri boyunca 50’den fazla albümde
imzası bulunan Richard Galliano, klasik repertuvar ve pek çok orkestra için Nigel
Kennedy ile projeler üretmiş bir sanatçı.
Son 30 yılda Afro-Amerikan müziğinin en önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaşan
Paolo Fresu, hem bir eğitimci hem kültür-sanat yöneticisi hem de benzersiz trompet
yorumuyla çağdaş caz sahnesinin önemli isimlerinden biri.
Farklı türler arasında müzik yapabilen bir sanatçı olarak tanımlanan Jan Lundgren ise
Avrupa cazını tanımlama ve Amerikan cazından ayırma sürecinde öncü oldu.
Bu üç müzisyen, Mare Nostrum ile bu kez İstanbul’da, şehre maviliğini veren denizin
kokusunda Fransız Sarayı’nda!
▪  Sardinian trumpeter Paolo Fresu, French accordionist Richard Galliano and
Swedish pianist Jan Lundgren… Countless listeners worldwide have been captivated
by their music, by this distinctive ‘sound of Europe’. The festival welcomes them at
Palais de France, with Mare Nostrum.

* Kapıda isim kontrolü yapılacaktır.
İzleyicilerimizin yanlarında kimlik getirmeleri gerekmektedir.
* T here will be a name check at the door.
Guests are required to bring ID with them.
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IL POMO D’ORO &
JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI
“Aşkın Yüzleri”
“Facce d’Amore”

49

“Polonyalı kontrtenor Jakub Józef Orliński,
tonunun güzelliğini sıradışı yorumuyla
birleştiren bir sanatçı.”
— The New York Times

MAXIM EMELYANYCHEV şef ve klavsen conductor & harpsichord
jakub józef orlıńskı kontrtenor countertenor

Bİ

LE
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L

21.06.2022 İş Kuleleri Salonu
sa tu 20.00 Is Towers Hall
biletler tıckets 450, 400, 300, 200 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Francesco Cavalli

Nicola Matteis

Sinfonia “Erme e solinghe…” ve
La Calisto’dan: “Lucidissima face”
from La Calisto

Don Kişot Sierra Morena’da’dan
“Ballo dei Bagatellieri”
from Don Chisciotte in Sierra
Morena

Giovanni Antonio Boretti

Eliogabalo’dan: “Chi scherza con
Amor” from Eliogabalo
Sinfonia & Claudio Cesare’den:
“Crudo amor non hai pietà”
from Claudio Cesare
Giovanni Battista Bononcini

La Costanza non gradita’dan:
“Infelice mia costanza”
from La Costanza non gradita

Luca Antonio Predieri

Scipione ve Giovane’den: “Finchè
salvo è l’amor suo”
from Scipione i Giovane
Giuseppe Maria Orlandini /
Johann Mattheson

Nerone’den: “Che m’ami ti prega”
from Nerone
Ara dahil yaklaşık 80’ sürer.
Lasts app. 80’ with interval.

Sinfonia & “La Nemica d’Amore
fatta amante”
Francesco Bartolomeo Conti

Don Kişot Sierra Morena’da’dan:
“Odio, vendetta, amor”
from Don Chisciotte in Sierra
Morena
Luca Antonio Predieri

Scipione ve Giovane’den: “Dovrian
quest’occhi piangere”
from Scipione i Giovane

© jean-baptiste millot

George Frideric Handel

Muzio Scevola’dan: “Spera che tra le
care gioie” from Muzio Scevola
Johann Adolph Hasse

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
WITH HIGHER
CONTRIBUTION

Orfeo’dan: “Sempre a si vaghi rai”
from Orfeo

© jyang chen

▪  Barok dünyasının saklı hazinesi İstanbul’da! “Aşkın Yüzleri” İtalyan operalarındaki
aşkın tüm hallerini, en dokunaklı, en dramatik aryalardan incileri birbiri ardına dizerek
resmediyor. Tarihin sayfalarına gömülmüş değerli bestecilerin büyüleyici eserleriyle İş
Kuleleri Salonu’nda, en iyi kontrtenorlardan biri olarak tanınan Jakub Józef Orliński ve
Il Pomo d’Oro ile aşka adanmış bir konser sizleri bekliyor.
Bu yıl prestijli Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri’nin (ICMA) sahibi olan Orliński’nin
tekniği büyüleyici; tonlama, diksiyon, nefes kontrolüyle eleştirmenlerden tam not
alan sanatçı, içten yorumu, geniş ifade aralığı, kısacası kusursuzluğuyla bir fenomene
dönüştü.
Orliński, bir programlama şaheseri olarak nitelendirilen konserle aynı adı taşıyan
albümünden bir seçkiyle yine Il Pomo d’Oro ile Maxim Emelyanychev şefliğinde
İstanbul Müzik Festivali’nde yer alacak.
Özellikle opera ve enstrümantal eserlerin özgün ve her daim dinamik yorumlarıyla
ön plana çıkan Il Pomo d’Oro, albümleriyle Opus Klassik ve Abbiatodel Disco
ödüllerine layık görüldü. Çeşitli projelerde ise pek çok müzik merkezinde uluslararası
orkestralarla çalışan konuk şef Francesco Corti topluluğu yönetiyor.
▪  The hidden treasures of the baroque world will be explored in Istanbul! ‘Facce
d’Amore’ depicts all aspects of love in most dramatic arias from Italian operas.
A concert dedicated to love with Il Pomo d’Oro and one of the best countertenors,
Jakub Józef Orliński, under the baton of Maxim Emelyanychev, awaits you in the
grandiose atmosphere of Is Towers Hall.
© nicola dalmaso

“Il Pomo d’Oro, bugün erken dönem
müziği sahnesinde
en parlak topluluklardan
biri olduğunu kanıtlıyor.”
— BBC Music Magazine
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“Onun müziği

50 t h ıstanbul
m usıc festıval
hem alabildiğine
kapsayıcı 51
hem de
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büyük bir dinleyici kitlesinde
olağanüstü bir yankı uyandırıyor.”
— Gramophone

BİFO İLE BİR PRÖMİYER:
TAN DUN
A PREMIERE WITH BIPO:
TAN DUN

TA
LE
Bİ

22.06.2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
ça we 20.00 Atatürk Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall

L

tan dun şef conductor
danıel hope keman violin
alexey botvınov piyano piano

biletler tıckets 450, 400, 350, 280, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Igor Stravinsky

Feu d’artifice, op.4 (Fireworks)
Tan Dun

İkili Konçerto, keman, piyano,
yaylılar orkestrası ve vurmalılar için*
Double Concerto, for violin, piano,
and string orchestra with percussion*
Tan Dun

Passacaglia: Secret of Wind and
Birds
Igor Stravinsky

Ateş Kuşu Süiti (1919)
Firebird Suite (1919)

new century oda orkestrası,
odessa classıcs festivali,
istanbul müzik festivali ve
borusan sanat ortak siparişi.
co-comıssıoned by new century
chamber orchestra, odessa
classıcs festıval, ıstanbul musıc
festıval and borusan sanat.
konsere doğru pre-concert talk*
18.30-19.30 akm
feyzi erçin ile “perdeden sahneye:
film müziklerini dinlemek”
by feyzi erçin on “from screen to
stage: listening to soundtracks”
* türkçe in turkish

Ara dahil yaklaşık 80’ sürer.
Lasts app. 80’ with interval.

konser öncesinde tan dun’a 50. istanbul
müzik festivali’nin yaşam boyu başarı

* türkiye prömiyeri
turkısh premıere

ödülü sunulacaktır.
tan dun wıll be presented wıth the
50th ıstanbul musıc festıval lıfetıme
achıevement award before the concert.

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
WITH HIGHER
CONTRIBUTION

© özge balkan

© daniel waldhecker

“Günümüz klasik müzik sahnesinde,
müzik elçisi rolünü Daniel Hope kadar
mükemmel bir şekilde taşıyan
çok az kişi var.”
— Gramophone

“Alexey Botvinov, dünya çapındaki
kariyerinin zirvesinde bir piyanist.”
— Tages Anzeıge

▪  Tarih boyunca ilklere ev sahipliği yapan İstanbul’a muhteşem bir armağan:
Dünyaca ünlü şef ve besteci Tan Dun, Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyenlerin yıllar
sonra dahi hatırlayacağı bir prömiyere imza atacak.
Doğu ve Batı geleneklerinin sınırlarını aşan ve onları adeta yeniden tanımlayan
yaratıcı repertuvarı, dünyanın önde gelen orkestraları tarafından seslendirilen
yapıtları, orkestrayı ve konser deneyimini yeniden ele alan ve çığır açan yaklaşımları,
bambaşka ses alanlarını keşfeden buluşlarıyla dünya müzik sahnesinde kalıcı bir iz
bırakmaya devam eden Dun’un, 2021 Mayıs’ında dünya prömiyeri yapılan eseri, uzun
yıllardır yakın bir işbirliğine imza atan Borusan Sanat ve İstanbul Müzik Festivali’nin
ortak siparişi; bu işbirliğini daha da ileri taşıyacak bir adım...
Eleştirmenlerin “Jacqueline du Pré’den bu yana gelmiş geçmiş en heyecan verici
İngiliz yaylı çalgı icracısı” diye övdüğü Hope ile birlikte bu konserde “özgün müzik
anlayışının gerçek bir göstergesi” olarak nitelenen piyanist Alexey Botvinov yer
alıyor ve iki sanatçı müzikal diyaloglarını dünya prömiyerini yaptıkları Dun’un İkili
Konçerto’suyla İstanbul’a taşıyor, bu konserde birbirinden başarılı kayıt çalışmaları,
turneler ve birçok eserin dünya ve Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştiren,
ülkemizin en başarılı topluluklarından BİFO ile buluşuyorlar.
▪  A wonderful gift to Istanbul, a city that witnessed many other firsts throughout
history: World-renowned conductor and composer Tan Dun will premiere his
signature work, Double Concerto, for the Istanbulites at the glamorous Atatürk
Cultural Center, Türk Telekom Opera Hall. A concert to be remembered for years to
come!
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YARININ KADIN YILDIZLARI:
WOMEN STARS OF TOMORROW:
Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu
Young Women Musicians Support Fund
Konuk sanatçı guest artist pelin halkacı akın keman violin
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23.06.2022 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
pe th 20.00 Kadıköy Municipality Süreyya Opera House
biletler tıckets 150, 90 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl
platin destek platınum support 550 tl — altın destek golden support 450 tl

DESTEĞE HAK KAZANAN MÜZİSYENLER
MUSICIANS ENTITLED TO SUPPORT
Aygül Yeniev flüt flute
Başak Merev piyano piano
Begüm Aslan kontrbas double bass
Billur Tankişi keman violin
Cansu Naz Eriş piyano piano
Çisil Korkmaz korno horn
Duru Aydın piyano piano
Ece Naz Aydoğdu keman violin
Eda Seviniş piyano piano
Ekin Kuzukıran keman violin
Göksu Türkmen flüt flute
Hatice Öykü Güneç viyola viola
İlayda Deniz Oğuz piyano piano
İlayda Yılmaz klarnet clarinet
Selinsu Zeynep Düz keman violin
Şule Berna Kontaş viyolonsel cello

© u.özge balkan

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

▪  İstanbul Müzik Festivali’nin TSKB’nin
değerli destekleri ve siz dinleyicilerimizin
katkılarıyla oluşturduğu Genç Kadın
Müzisyenler Destek Fonu’na hak
kazanan gençlerimiz belli oldu. Pek
yakında uluslararası sahnelerde adlarını
sıkça duyacağımız yarının kadın
yıldızlarını bugünden keşfetmek için
hepinizi bu konsere bekliyoruz!
* türkçe ın turkısh
İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Yeşim Gürer Oymak
başkanlığında İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya, Hakan Şensoy, İris
Şentürker ve Bülent Evcil’den oluşan Seçici Kurulun bu yıl başvuran hepsi de pırıl pırıl
genç kadın müzisyenlerimiz arasından seçtiği 16 kişi uluslararası arenada kariyerlerini
ilerletmek yolunda ihtiyaç kapsamları gözetilerek destekten faydalanacak. Konserde
yer alacaklar ve program da önümüzdeki günlerde duyurulacak.
Yarının Kadın Yıldızları projesinin beşinci yılında kanaat önderi olarak, BİFO’nun
konzertmeisterı Pelin Halkacı Akın da sahnede gençlerle olacak.
▪  The festival’s new project supports 16 young women musicians in its fifth year.
Pelin Halkacı Akın will be the special guest of this evening.
EĞITIM DESTEK
FONU SPONSORU
EDUCATION
SUPPORT
FUND SPONSOR

konsere doğru pre-concert talk*
18.30-19.30 süreyya operası balo
salonu süreyya opera house ball room
menekşe tokyay moderatörlüğünde
belfu berkol ve büşra ün’ün başarı
hikâyeleri
moderated by menekşe tokyay: belfu
berkol and büşra ün’s success storıes

İş hayatına katılan her kadınla kalkınma yolculuğunda önemli bir adım atıldığına inanan TSKB, kadın
istihdamı ve fırsat eşitliğine verdiği önem doğrultusunda, “Yarının Kadın Yıldızları” projesine destek veriyor.
Believing that every woman engaged in business life is an important step in the journey to development,
TSKB supports the project ‘’Women Stars of Tomorrow’’ in line with the importance it attaches to women’s
employment and equal opportunities.
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“RAMEAU À LA TURQUE”
MUSICA SEQUENZA

TA

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Tophane-i Amire Culture and Arts Center

Bİ
LE

24.06.2022
cu fr 21.00

L

ensemble musıca sequenza
burak özdemir sanat direktörü & barok fagot artistic director & baroque bassoon
dıana ramırez soprano
KAORI KOBAYASHI keman violin
LAURA VON DER GOLTZ keman violin
CHANG-YUN YOO viyola viola
WOLF HASSINGER viyolonsel cello
mırjam wıttulskı kontrbas double bass
charlıe zhang lavta lute
cengiz özdemir perküsyon ve klavsen percussions & harpsichord
asım şenocak kanun qanun
ercan ırmak ney nay

biletler tıckets 350, 250, 190 tl — eczacıbaşı genç bilet youth tıcket 10 tl

Tanburi Mustafa Çavuş

Jean-Philippe Rameau

Dök zülfünü meydana gel

From Les Indes galantes, RCT 44’ten:
La terre, les cieux, et les mers

Jean-Philippe Rameau

© daniel mulder

From Les Indes galantes, RCT
44’ten: Danse du grand calumet de
la paix

Tanburi Mustafa Çavuş

Jean-Philippe Rameau

From Les Indes galantes, RCT
44’ten: “Ranimez vos flambeaux”

İndim yârin bahçesine ayvalık narlık
Jean-Philippe Rameau

From Les Indes galantes, RCT
44’ten: “Forêts paisibles”

Tanburi Mustafa Çavuş
Jean-Philippe Rameau

Küçük suda gördüm seni

From Les Indes galantes, RCT
44’ten: “Amour, Amour, quand du
destin j’éprouve la rigueur”

Tanburi Mustafa Çavuş

Tanburi Mustafa Çavuş

Jean-Philippe Rameau

Keremkânı efendim gel gül yüze

From Les Indes galantes, RCT
44’ten: Regnez, plaisirs et jeux

Fırsat bulsam yare varsam

Jean-Philippe Rameau

From Les Indes galantes, RCT
44’ten: Sur nos bords, l’amour vole

Arasız yaklaşık 70’ sürer.
Lasts app. 70’ without interval.

Tanburi Mustafa Çavuş

From Les Indes galantes, RCT
44’ten: Tambourins I & II, Partez

konsere doğru pre-concert talk*
19.30-20.30 tophane-i amire
tophane-i amire
dr. yeşim gürer oymak ve burak
özdemir: “batıda doğunun izleri”
“prınts of the east ın the west”

Tanburi Mustafa Çavuş

* türkçe in turkish

Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali
Jean-Philippe Rameau

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Elmas senin yüzün gören

▪  İmza attığı projelerle izleyicileri ve dinleyicileri kendine hayran bırakan, enstrümanı
fagotun bambaşka dilini müzikseverlere çığır açan projeleriyle sunan Burak Özdemir,
topluluğu Musica Sequenza ile birlikte Fransız barok ve Osmanlı saray müziğinin
mükemmel bir diyaloğunu sunuyor: “Rameau à la turque.”
Barok müziğin mimarlarından Parisli besteci Jean-Philippe Rameau’nun Les Indes
galantes’i, bu yıl festivalin de temasını belirleyen İstanbul’un saray bestecisi Tanburi
Mustafa Çavuş’un eserleriyle buluşuyor bu projede… Birbirinden tamamıyla farklı
türde eserler veren bu iki tarihi ismin müziğe yaklaşımları bir araya geldiğinde, barok
müziğin dinleyeni hayran bırakan bir türü ortaya çıkıyor: Yepyeni ve ilham veren bir
yorum, bir karşılaşma, büyüleyen bir performans…
Besteci, fagot sanatçısı ve şef Özdemir, oldukça etkileyici bir kariyere sahip.
Dünyanın en saygın müzik okullarından Julliard’da ve Berlin Üniversitesi’nde eğitim
gören sanatçı, 2008’de kültürlerarası pek çok projeyi hayata geçirdiği Musica
Sequenza’yı kurdu; dans tarihinin en önemli isimlerinden Sasha Waltz ile çalıştı,
Rolando Villazon, Matthew Herbert, Werner Ehrhardt ve Fazıl Say gibi dünya
yıldızlarıyla aynı sahnede yer aldı. Tarzlar, dönemler ve eğilimleri kendi has üslubuyla
sanatsal bir oyun alanı gibi kurgulayan Burak Özdemir, “Rameau à la turque” ile
köklerinin derinlerine iniyor. Osmanlı modernleşmesinin Fransız kültürüyle kurduğu
ilişkiyi, 18. yüzyıl Avrupa resmindeki Doğu motiflerinden, bazen İstanbul’daki sokak
adlarından ya da tabelalardan, kimi zaman dönemin Paris modasından esinlenerek
ilişkilendiriyor ve bu projesinde “Doğu’ya özgü ney ve kanunun Batı barok
çalgılarıyla birlikte yer alması fikri böylece doğdu.” diyor.
Rönesans bestecilerinden günümüz eserlerine uzanan çok geniş bir repertuvara
sahip, Berlin merkezli müzik topluluğu Musica Sequenza ile geçmişi tüm canlılığıyla
yaşatan Tophane-i Amire’nin etkileyici atmosferinde kolay kolay hafızalardan
silinmeyecek bir konserle festival sona eriyor!
▪  Parisian composer Jean Philippe Rameau’s opera ballet Les Indes galantes
engage in a dialogue with the works by Istanbul palace composer Tanburi
Mustafa Çavuş. The instrumental versions of the songs to be performed by three
Turkish musicians will provide an unusually inspiring link between western and
oriental art music.

Etkinlikler
Events

MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU I-II
A WEEKEND WITH MUSIC I-II
Aile Etkinlikleri
Family Events

11.06.2022
ct sa

Fenerbahçe Parkı

18.06.2022
ct sa

Yıldız Parkı

ücretsiz free of charge

16.00-16.30 Atölye “Ses Ver, İlham Ver”
Workshop “Let have a sound, let have an inspiration”
3-6 yaş 3-6 years
17.00-18.00	Performans “İstanbul Efsaneleri”
Performance “İstanbul Legends”
7 yaş ve üzeri for 7+
aysu zehra şanver flüt flute / piccolo
ebru mine sonakın klarnet clarinet / bas klarnet bass clarinet
imge tilif keman violin
deniz yurdakul kontrbas doublebass
ipek mine sonakın arp harp

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

▪  50. İstanbul Müzik Festivali, İKSV Alt Kat’ın işbirliği ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu
yıl da çocuklara ve ailelerine özel, Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlik serisini düzenliyor.
Programda, 3-6 yaş grubuna yönelik olarak Atölye Pikolo’nun yürüteceği atölyede,
mitolojiden ve müziğin ilham perisi Euterpe’den ilham alan küçük müzisyenler, farklı
müzik aletlerini tanıyarak seslere kulak verecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim,
hareket egzersizleri yapacaklar. Atölyenin ardından, 50. yılını kutlayan festivalin İstanbul
temasına özel hazırlanan, 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik İstanbul Efsaneleri başlıklı eser
sahnelenecek. Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı Çevik Azazi

ve Roza Erdem’in kaleme aldığı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı, İstanbul’u
konu alan çeşitli mitolojik hikâyelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde,
Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek. Eserin metin danışmanlığını Prof. Dr. Nihal
Kuyumcu üstleniyor. İstanbul’un her iki yakasında, Fenerbahçe ve Yıldız Parkı’ında
ücretsiz düzenlenecek etkinliklerle farklı yaşlardaki izleyicileri kucaklayan Müzikli Bir
Hafta Sonu, çocukları doğanın içinde, müzik ve sanatla bir araya getiriyor.
▪  The 50th Istanbul Music Festival, in collaboration with İKSV Alt Kat, is organizing
an event series under the title of A Weekend with Music for children and their
families. A Weekend with Music, embracing various age groups with four different
events on both sides of Istanbul, will bring children together with music and art.

* Türkçe in Turkish
* Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 18 Mayıs 2022 Çarşamba gününden
itibaren rezervasyon.iksv.org/muzikfestivali adresinden rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Reservation is required due to limited activity capacity. Online registration opens on
18 May 2022 Wednesday via rezervasyon.iksv.org/muzikfestivali
* Tüm çocuk etkinlikleri ilgili yaş gruplarına uygun geliştirilen içeriklerle, uzman eşliğinde
gerçekleştirilecektir.
* Etkinlikler ailelerin erişimine uygun tasarlanmış olup, tüm atölye ve performanslar,
ebeveyn veya bakımveren katılımıyla gerçekleştirilecektir.
* “Ses Ver, İlham Ver” atölyesi için ihtiyaç duyulacak malzemeler İstanbul Müzik Festivali
tarafından sağlanacaktır.
* T he content of all children’s activities has been developed for the relevant age groups.
The activities will be held under the supervision of an expert.
* Our workshops are designed to be accessible for the family. All workshops and
performances will be held with the participation of parents or caregivers.
* T he materials needed for the workshop “Let have a sound, let have an inspiration” will be
provided by the Istanbul Music Festival.
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KONSERE DOĞRU KONUŞMALARI PRE-CONCERT TALKS
Edebiyat eleştirmeni Asuman Kafaoğlu-Büke danışmanlığında hazırlanmıştır.
Drafted under the supervision of literary critic Asuman Kafaoğlu-Büke.
▪  50. İstanbul Müzik Festivali dinleyicilerinin deneyimlerini zenginleştirmek üzere
hazırladığı Konsere Doğru Konuşmaları’nda farklı disiplinlerden konuşmacıları sizlerle
buluşturuyor. Program içeriklerine, sanatçıların hayatlarına ve festival temasına
değinilecek bu sohbetler sanata olduğu kadar hayatın kendisine dair, bilgilendirici
olduğu kadar keyifli.
Konuşmalar ayrıca belirtilmediği sürece Türkçe yapılacaktır.
▪  The Pre-Concert Talks are designed to enhance festival followers’ experience
through a multidisciplinary series of talks covering the concert programmes, artists’
lives, and the festival theme.
The talks are in Turkish, unless specified otherwise.

aydın büke
Müzik yazarı ve İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu üyesi
Music writer & Istanbul Music Festival Advisory Committee member

50 t h ıstanbul m usıc festıval

evin ilyasoğlu
Müzik yazarı ve öğretim görevlisi
Music writer & academician

prof. dr. ertuğrul sevsay
Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi
University of Music and Performing Arts Vienna

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA
& GAUTIER CAPUÇON
12.06.2022 pa su | 18.30-19.30
Atatürk Kültür Merkezi | Atatürk Cultural Center
Evin İlyasoğlu ve Prof. Dr. Ertuğrul Sevsay ile “İstanbul’un Bestecisi Cemal Reşit Rey”
By Evin İlyasoğlu and Prof. Ertuğrul Sevsay on ‘The Composer of Istanbul: Cemal
Reşit Rey’

zeynep oral
Gazeteci, yazar, eleştirmen
Writer, journalist, critic

“İSTANBUL SENFONİSİ”
BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI & FAZIL SAY
“ISTANBUL SYMPHONY”
BILKENT SYMPHONY ORCHESTRA & FAZIL SAY
07.06.2022 sa tu | 18.30-19.30
Atatürk Kültür Merkezi | Atatürk Cultural Center
Aydın Büke ve Zeynep Oral ile “Festivalin 50 Yılı”
By Aydın Büke and Zeynep Oral on ‘The Festival’s 50 Year’

hakan demirel
Mimar
Architect

kerem piker
Mimar
Architect

ECHOES OF LIFE
“Yaşamdan Yansımalar”
ALICE SARA OTT
16.06.2022 pe th | 19.30-20.30
CRR Konser Salonu Üst Fuaye | CRR Concert Hall Upper Foyer
Hakan Demirel ve Kerem Piker ile “Yansımalar, Düşsel Mekânlar...”
Hakan Demirel & Kerem Piker: ‘Reflections, Imaginary Spaces…’
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feyzi erçin
Avukat, müzik yazarı, eleştirmen ve
İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu üyesi
Attorney, music writer, critic and
Istanbul Music Festival Advisory Committee member

BİFO İLE BİR PRÖMİYER:
TAN DUN
A PREMIERE WITH BIPO:
TAN DUN
22.06.2022 ça we | 18.30-19.30
Atatürk Kültür Merkezi | Atatürk Cultural Center
Feyzi Erçin ile “Perdeden Sahneye: Film Müziklerini Dinlemek”
By Feyzi Erçin on ‘From Screen to Stage: Listening to Soundtracks’

menekşe tokyay
Gazeteci, yazar
Writer, journalist

belfu berkol
BioDIF ve İhtiyaç Kutum Kurucusu
Founder of BioDIF and İhtiyaç Kutum

büşra ün
Paralimpik Oyunlar’a katılan ilk ve tek Türk kadın tenisçi
The first and only Turkish female tennis player to participate in the
Paralympic Games

YARININ KADIN YILDIZLARI:
GENÇ KADIN MÜZİSYENLER DESTEK FONU
WOMEN STARS OF TOMORROW:
YOUNG WOMEN MUSICIANS SUPPORT FUND
23.06.2022 pe th | 18.30-19.30
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Balo Salonu
Kadıköy Municipality Süreyya Opera House Ball Room
Menekşe Tokyay moderatörlüğünde Belfu Berkol ve Büşra Ün’ün Başarı Hikâyeleri
Moderated by Menekşe Tokyay: Belfu Berkol and Büşra Ün’s Success Stories

50 t h ıstanbul m usıc festıval

dr. yeşim gürer oymak
İKSV Genel Müdür Yardımcısı
İKSV Deputy Director General

burak özdemir
Besteci, fagot sanatçısı ve şef
Composer, bassoonist, conductor

“RAMEAU À LA TURQUE”
MUSICA SEQUENZA
24.06.2022 cu fr | 19.30-20.30
Tophane-i Amire Kültür Merkezi | Tophane-i Amire Cultural Center
Dr. Yeşim Gürer Oymak ve Burak Özdemir: “Batıda Doğunun İzleri”
Dr. Yeşim Gürer Oymak & Burak Özdemir: ‘Prints of the East in the West’
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Festival Mekânları Festival Venues
Atatürk Kültür Merkezi
Atatürk Cultural Center
Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi
Bahariye Hagia Triada Greek Orthodox Church
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cemal Reşit Rey Concert Hall
Fransız Sarayı**
Palais de France**

Gümüşsuyu
Mahallesi Mete Caddesi No. 2
Beyoğlu
Caferağa,
Hacı Şükrü Sokak No. 17
Kadıköy
Harbiye,
Dar’ül Bedayi Caddesi No. 6
Şişli
Nuru Ziya Sokak No. 271
Beyoğlu

Fenerbahçe Parkı
Fenerbahçe Park

Kadıköy

İş Kuleleri Salonu
Is Towers Hall
Harbiye Saint Esprit Katedrali
Harbiye Saint Esprit Cathedral
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Kadıköy Municipality Süreyya Opera House

İş Kuleleri,
Levent
Ergenekon,
Cumhuriyet Caddesi 127/A
Şişli
Caferağa,
General Asım Gündüz Caddesi No. 29
Kadıköy

Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu*
Kadıköy Hemdat Israel Synagogue*

Rasimpaşa,
İzzettin Sokak No. 61
Kadıköy

Moda Notre-Dame de L’Assomption Kilisesi
Moda L’Eglise Notre dame de L’Assomption
Sakıp Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras**
Sakıp Sabancı Museum, Fıstıklı Teras**
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Tophane-i Amire Culture and Arts Center

Caferağa,
Cem Sokak No. 11
Kadıköy
Emirgân,
Sakıp Sabancı Caddesi No. 42
Sarıyer
Kılıçali Paşa
Meclis-i Mebusan Caddesi No. 1
Beyoğlu

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi
Yeldeğirmeni Arts Centre

Rasimpaşa,
İskele Sokak No. 43/1
Kadıköy

Yıldız Parkı
Yıldız Park
** Kapıda isim kontrolü yapılacaktır.
İzleyicilerin yanlarında kimlik getirmeleri gerekmektedir.
** T here will be a name check at the door.
Guests are required to bring ID with them.
** Açık havaya uygun kıyafet giymenizi hatırlatmak isteriz.
** We would like to remind you to wear clothes suitable for the outdoors.
Yol tarifleri için web sitemizi ziyaret ediniz: muzik.iksv.org
For directions please visit our website: muzik.iksv.org/en

Beşiktaş

İSTANBUL
KÜLTÜR SANAT VAKFI

ISTANBUL
FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

—İKSV—
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),

Istanbul Foundation for Culture and Arts

kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına

(İKSV) is a non-profit cultural institution.

çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından

Since 1973, the Foundation continues its

bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını

efforts to enrich Istanbul’s cultural and artistic

zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. İstanbul

life. İKSV regularly organises the Istanbul

Müzik, Film, Tiyatro ve Caz festivalleri,

Festivals of Music, Film, Theatre and Jazz,

İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali,

the Istanbul Biennial, the Istanbul Design

Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni

Biennial, Leyla Gencer Voice Competition,

düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler

autumn film week Filmekimi and realises

gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı

one-off events throughout the year. At the

Binası’nda yer alan Salon İKSV’de farklı
disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği
yapıyor ve İKSV Alt Kat’ta kültür-sanata
erişim ve katılımı artırmak amacıyla

Nejat Eczacıbaşı Building, the Foundation
hosts cultural and artistic events from various
disciplines at its performance venue Salon
İKSV and offers a creative events programme

yaratıcı programlar sunuyor. Venedik

for improving access to and participation in

Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası

culture and the arts. İKSV also organises the

Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye

Pavilion of Turkey at the International Art

Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen

and Architecture Exhibitions of la Biennale

İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine

di Venezia. Furthermore, İKSV conducts

katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar

studies and drafts reports with the aim of

yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca
festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği eser
siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası
ortak yapımlar ve Fransa’daki Cité

contributing to cultural policy development.
The Foundation also supports artistic and
cultural production through presenting
awards at its festivals, commissioning

Internationale des Arts sanatçı atölyesinde

works, taking part in international and local

yürüttüğü bir misafir sanatçı programının

co-productions, and coordinating an artist

yanı sıra her yıl sunduğu Aydın Gün Teşvik

residency programme at Cité Internationale

Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve

des Arts in France, as well as the annual Aydın

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik

Gün Encouragement, Talât Sait Halman

Ödülü’yle güncel kültür sanat üretimini de
destekliyor.

Translation and Gülriz Sururi-Engin Cezzar
Theatre Encouragement Awards.

İstanbul Müzik Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival
is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
www.iksv.org
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Bilet Bilgileri
Ticket Sales
Daha fazla bilgi için For more information, please visit muzik.iksv.org
GENEL SATIŞ
GENERAL SALES
▪  Genel satış 11 Mart Cuma günü saat 10.30’da başlar. İKSV ana gişe, pazar hariç
her gün 10.00-18.00 arasında açıktır.
▪  General sales begin on Friday, 11 March, at 10.30. İKSV box office is open
every day between 10.00-18.00, except Sundays.
PASSO SATIŞ KANALLARI
PASSO SALES CHANNELS
▪  Biletler passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturarak
veya İKSV ana gişeden satın alınabilir. Etkinliklere e-posta adresinize iletilen,
aynı zamanda Passo web sitesindeki profil bilgilerinizin altında, “biletlerim”
sekmesinden erişilebilen PDF biletlerinizle katılabilirsiniz. Bilet fiyatlarına
hizmet bedeli dahildir.
▪  Tickets can be purchased through passo.com.tr/en and Passo Mobile app
by creating an account or at İKSV box office. You can enter the events by
presenting your PDF ticket, which is sent to your e-mail address and also
stored under ‘my tickets’ section of your profile page at the Passo website.
Service fee is included in ticket prices.
ECZACIBAŞI GENÇ BİLET
ECZACIBAŞI YOUTH TICKET

▪  Eczacıbaşı Genç Bilet tüm Passo gişelerinden ve passo.com.tr’den üyelik
oluşturarak satın alınabilir. Bilet satın almak için kampanya ekranında çıkan kod
alanına “eczacibasigencbilet” yazılmalıdır. Passo Mobil uygulaması üzerinden
Genç Bilet satın alınamaz.
▪  Her etkinliğin kontenjanına bağlı olarak, sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet
satışa sunulacaktır. Tek seferde yalnızca bir adet Eczacıbaşı Genç Bilet alınabilir.
Oturmalı etkinliklerde bu kategoriye özel bir oturma bölümü oluşturulur, ayakta
etkinliklerde aksi belirtilmediği sürece ayakta tam ve ayakta öğrenci aynı yerdedir.
▪  Eczacıbaşı Genç Bilet alan izleyicilerin öğrencilik durumları etkinlikler öncesinde
mekân girişlerinde kontrol edilecektir. Eczacıbaşı Genç Bilet’in kullanılabilmesi
için öğrencilerin, geçerli öğrenci kimliklerini göstermeleri zorunludur. Eczacıbaşı
Genç Bilet’in kullanılabilmesi için bilet sahiplerinin kimlikleri ile birlikte
geçerli fotoğraflı okul kartlarını veya e-devlet üzerinden örgün eğitim öğrencisi
olduklarını göstermeleri gerekmektedir. İstanbul Kart geçersizdir. Yurtdışında
eğitim alan öğrencilerin okul kartları geçerlidir.
▪  Geçerli bir öğrenci kimliğinin gösterilememesi durumunda bilet sahibi izleyici,
fark bileti alması için gişeye yönlendirilir. Fark bileti, en düşük genel satış
kategorisiyle öğrenci bileti arasındaki tutar kadar olacaktır. Fark bileti satın
alınması sırasında oluşabilecek sıra bekleme süresi sebebiyle etkinliğe geç
kalınması durumunda sorumluluk izleyiciye aittir, hiçbir şekilde bilet iadesi
yapılmaz. Geçerli belge ibraz edemeyen ve fark bileti almak istemeyen izleyicilere
bilet iadesi yapılmaz.
▪  Eczacıbaşı Genç Bilet için yaş sınırı yoktur. Giriş için her etkinliğin kendi alt yaş
limiti geçerlidir. Bilet almadan önce etkinliğin alt yaş limitini kontrol etmenizi
önemle rica ederiz.

▪  Eczacıbaşı Youth Tickets can be purchased from all Passo counters and passo.
com.tr by creating a membership. To purchase tickets, “eczacibasigencbilet”
must be written in the code field on the campaign screen. Youth Tickets
cannot be purchased through Passo Mobile app.
▪  Depending on the quota of each event, a limited number of Eczacıbaşı Youth
Tickets will be on sale. Only one Eczacıbaşı Youth Ticket can be purchased at
a time. In seated events, a special sitting section is created for this category.
In standing activities, unless otherwise stated, regular and student ticket
holders will be mixed.
▪  T he student status of the audience with Eczacıbaşı Youth Tickets will be
checked at the venue entrances before the events. In order to enter the event,
students must show their valid student ID or a formal student document
retrieved from E-Devlet (E-Government) for Turkish citizens. Istanbul Card is
invalid. Student IDs of students studying abroad are valid.
▪  If a valid student ID cannot be shown, the ticket holder will be directed to
the box office to purchase a difference ticket. The difference will be the
amount between the lowest general sales category and the student ticket.
In case of being late to the event due to the waiting time that may occur while
purchasing the difference ticket, the responsibility belongs to the audience,
and the ticket will not be refunded in any way. Tickets will not be refunded
to those who cannot present valid student documents and refuse to buy a
difference ticket.
▪  T here is no age limit for Eczacıbaşı Youth Ticket. Each event has its own age
limit for entry. We kindly ask you to check the age limit before purchasing a
ticket.
LALE KART ÜYELERİ
TULIP CARD HOLDERS
▪  4 Mart’ta Siyah Lale, 7 Mart’ta Beyaz Lale, 9 Mart’ta Kırmızı Lale Kart üyeleri
için 10.30’da öncelikli satış dönemi açılacaktır. Lale Kart üyeleri biletlerini ön
satış döneminde, passo.com.tr, Passo Mobil uygulaması ve 10.00-18.00 saatleri
arasında İKSV ana gişeden, hiçbir satış kanalında hizmet bedeli ödemeden
alabilirler. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyelerimiz tüm etkinliklerde %25; Kırmızı Lale
Kart üyelerimiz çevrimiçi etkinliklerde %20, fiziksel etkinliklerde %15 oranında
indirim hakkına sahiptir.
▪  Priority sales for Tulip Card members begin at 10.30 on 4 March for Black
Tulip, 7 March for White Tulip, and 9 March for Red Tulip Card members.
During the period of priority sales, Tulip Card members can purchase their
tickets through passo.com.tr/en, Passo Mobil app, and at İKSV box office
(between 10.00-18.00), and will be exempt from service fee in all sales
channels. Black and White Tulip Card holders are entitled to a discount of
25% for all events, while 20% (for online events) and 15% (for physical events)
discount is applicable for Red Tulip Card holders.
Lale Kart üyesi olmak için
To become a Tulip Card member, please visit
lalekart.iksv.org
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Önemli Bilgiler
Important Notices

COVID-19 Önlemleri
COVID-19 Measures

Güvenlik önlemleri nedeniyle, konser başlangıç saatinden en az 30 dakika
önce mekânda hazır bulunmanızı ve yanınızda el çantasından büyük çanta
bulundurmamanızı önemle rica ederiz. Bavul ve büyük sırt çantaları mekâna
ve vestiyere kabul edilmeyecektir.
Pandemi koşulları nedeniyle festival programında son dakika değişiklikleri
olabilir. En güncel program için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

▪  İKSV etkinliklerinde alınan önlemler, TC Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri ve
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeler doğrultusunda güncellenmektedir. 27
Nisan 2022 tarihli genelge uyarınca “toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları
hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulaması
sona erdirilmiştir”. Bu doğrultuda etkinliklerimizde maske kullanma zorunluluğu
bulunmamaktadır. İzleyicilerimizin, tedbir amacıyla kapalı mekânlarda maske
kullanımına devam etmelerini öneririz.
▪  Misafirler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.

Due to 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 admitted either in the
venue or the cloakroom.
Last minute changes in the festival programme can occur due to the circumstances
of the pandemic. Please visit our website for the up-to-date programme.
UYARILAR VE HATIRLATMALAR
WARNINGS AND REMINDERS
geç gelenler Konsere geç gelen izleyiciler, sadece ilk alkış esnasında içeri alınır.
İlk alkışı kaçıran izleyiciler konser arasını beklemek zorundadır. Ara olmayan
konserlerde geç gelen izleyiciler salona alınmayacaktır. Geç gelen izleyicilerimize
bilet iadesi yapılmayacaktır.
kayıt cihazları Konser sırasında kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve her
türlü kayıt cihazı ile kayıt yapılması yasaktır.
çocuklu izleyiciler Konserlere yedi yaşından küçük çocukların getirilmemesi rica
olunur. Yedi yaş ve üzeri çocuklar için bilet alınması gerekmektedir.
bilet iade ve değişikliği Satın alınan biletler, konserin iptali veya tarih değişikliği
olması dışında değiştirilemez veya iade edilemez. İptal veya tarih değişikliği
sonucunda yapılacak iade ve değiştirme işlemleri değişiklik duyurusunda belirtilen
tarihe kadar gerçekleştirilmelidir.
mekân değişikliği Elde olmayan nedenlerle konser mekânlarında değişiklik
olabilir. Festival yönetimi, yeni mekânda izleyicilerimize bilet numaralarına en yakın
yeri temin edecek bir oturma planı hazırlayacaktır. Mekân değişikliği nedeniyle satın
alınan biletler iade edilmez.
programda değişiklik Elde olmayan nedenlerden dolayı konser programlarında
değişiklik yapılabilir. Program değişikliği nedeniyle satın alınan biletler iade edilmez.
sağlık Tüm konser mekânlarında sağlık ekibi ve ambulans bulunmaktadır.
latecomers Latecomers are allowed to enter the halls only during the first applause.
Those who miss this chance must wait until the interval. In concerts without
interval, latecomers won’t be allowed to enter the hall and will not be refunded.
recorders Any visual or audio recording, using handy-cam, camera, mobile
phone or any other type of recording device during the concert is not allowed.
parents and chıldren Parents are asked not to bring their children under seven
to the concerts. Children of seven years old and older need tickets for entrance.
tıcket return or change Purchased tickets cannot be changed or returned
unless the concert is cancelled or its date is changed. In such cases, requests
should be made before the announced date.
venue changes Venue changes may occur due to reasons beyond control.
The festival authority shall re-arrange the new sitting order according to seat
numbers on the tickets, providing the audience with the closest sitting positions.
Tickets cannot be returned for reason of venue change.
programme changes Changes in the concert programme may occur due to
reasons beyond control. Tickets cannot be returned for reason of programme
change.

▪  T he measures taken at İKSV events are updated in accordance with the
directions of the Ministry of Health. According to the statement made on
March 2, 2022, the use of masks in open air venues will be left to the discretion
of the audience. Masks are required for indoor events. Guests are required to
enter the venues with masks and wear masks while they are inside. Masks will
be available in the venues for the use of guests who do not have a mask or who
need a replacement. Those who insist on not wearing a mask will be escorted
out of the venue. There will be no HES code control before the events.
▪  COVID-19 measures must be respected.
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İKSV KONAKLAMA SPONSORU
THE MARMARA HOTELS,
50. İstanbul Müzik Festivali'ne destek vermekten mutluluk duyuyor.

Siber Güvenlikte
Dünya Lideri
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