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Değerli Kültür Sanat Dostları,
Sanat, hayatın estetik yönlerini farklı algılama, farklı 
bir bakış ile gizli kalmış olan güzellikleri keşfetme; 
görme ve gösterme isteğinin en değerli somut ve soyut 
yansımasıdır. Sanat sadece bireylerin değil, toplumların 
da gelişimlerini yönlendiren önemli bir kavramdır.

Bizleri biz yapan değerlerin ve geçmişten miras 
aldığımız köklü medeniyetin oluşmasında sanat 
en önemli etkiye sahiptir. Bu bilinç ile Arnavutköy 
Belediyesi olarak toplumsal ve kültürel gelişimimizin 
lokomotifi olan kültür ve sanat ürünlerinin halkımızla 
buluşmasında önemli bir misyonu yerine getiriyoruz. 
Açtığımız kültür merkezleri; düzenlediğimiz konser, 
sinema, tiyatro, sergi ve diğer kültür sanat aktiviteleri 
ile sanatı Arnavutköy’de yaşattık ve yaşatmaya devam 
ediyoruz. 2022 yılında kültür ve sanat ile dopdolu, 
keyifle vakit geçireceğiniz birbirinden farklı etkinlikler 
Arnavutköy’de sizleri bekliyor olacak...

Siz değerli Arnavutköylü vatandaşlarımıza sanat ile 
zenginleşen mutlu bir yaşam dilerim.

A. Haşim Baltacı
Arnavutköy Belediye Başkanı



>	 ALAN	ANİMASYON
 ANİMASYON EKİBİ
	 7	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 14:00
	 AVLU	34	ETKİNLİK	ÇUKURU

>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 KAHRAMANLAR KÖYÜ
	 7	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 15:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 KARAGÖZ MUTFAKTA 
	 8	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ANİMATÖR
 JONKLÖR
	 8	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 ÇOCUK	SİNEMASI
 PATRON BEBEK
	 8	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 15:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 ÖZEL	ETKİNLİK
	 SÖYLEŞİ/İMZA	GÜNÜ SITKI ARSLANHAN
	 14	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 16:00
	 M.AKİF	ERSOY	KÜTÜPHANE

>	 ALAN	ANİMASYON
 ANİMASYON	EKİBİ
	 14	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 14:00
	 AVLU	34	ETKİNLİK	ÇUKURU
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>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 SEVGİ MÜZİKALİ 
	 14	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 15:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 DOSTLUK ORMANI 
	 15	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ANİMATÖR
 MEDDAH GÖSTERİSİ
	 15	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 ÇOCUK	SİNEMASI
 KÖFTE YAĞMURU 2
	 15	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 15:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 YETİŞKİN	TİYATROSU
 LACİVERT GÖLGELİ ADAMLAR
	 15	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 18:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 19	MAYIS	ATATÜRK’Ü	ANMA	
					SÖYLEŞİ	/ NURULLAH GENÇ
	 19	MAYIS	PERŞEMBE	•	SAAT 19:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ALAN	ANİMASYON
 ANİMASYON EKİBİ
	 21	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 14:00
	 AVLU	34	ETKİNLİK	ÇUKURU
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>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 KARARSIZ ÇOCUK
	 21	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 15:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 RENGARENK TRAFİK  
	 22	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ANİMATÖR
 SİHİRBAZ
	 22	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 ÇOCUK	SİNEMASI
 KAYIP BALIK DORİ
	 22	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 15:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 YETİŞKİN	TİYATROSU
 ŞİZOFREN BABA
	 22	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 18:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ÖZEL	ETKİNLİK
     SÖYLEŞİ /	SERDAR	TUNCER
	 27	MAYIS	CUMA	•	SAAT 19:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ALAN	ANİMASYON
 ANİMASYON EKİBİ
	 28	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 14:00
	 AVLU	34	ETKİNLİK	ÇUKURU

>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 NEŞELİ ORMAN AİLESİ
	 28	MAYIS	CUMARTESİ	•	SAAT 15:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM
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>	 ÇOCUK	TİYATROSU
 TOMBULLAR DÜNYASI
	 29	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 15:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

>	 ANİMATÖR
 KUKLA GÖSTERİSİ 
	 29	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 ÇOCUK	SİNEMASI
 NEŞELİ AYAKLAR
	 29	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 14:00
	 HADIMKÖY	ARGEM

>	 YETİŞKİN	TİYATROSU
 BİZİM EVDE İKİ DEVRE
	 29	MAYIS	PAZAR	•	SAAT 18:00
	 ARNAVUTKÖY	KSM

Mart 7



8 Mart

ANİMASYON
EKİBİ

AVLU 34 ETKİNLİK ÇUKURU

14:00
7 MAYIS CUMARTESİ

Animatör



Mart 9

Yüzyıllardır nesilden nesile anlatılan masalların sevimli kahramanları şimdi dev maskotlar 
olarak sizlerle buluşturuyor. Geleneksel kültürümüzün köşe taşları Nasreddin Hoca, 
Hacivat-Karagöz, Keloğlan, İbiş ve hatta Karakaçan. Hoca’nın gülerken düşündüren 
ibretlik nükteleri, Karagöz’ün çevresiyle uyumlu olmadan düzenli ve mutlu bir yaşam 
sürdüremeyeceği, Keloğlan’ın saf ve temiz yüreğiyle elde ettiği kazanımlar ve tüm 
kahramanlarımız aynı köyde sizlerle..

KAHRAMANLAR
KÖYÜ

ARNAVUTKÖY KSM

7 MAYIS CUMARTESİ
15:00

Çocuk Tiyatrosu



Mart10

Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli karakterlerinden Karagöz’ün is bulma macerası 
ile başlayan hikayemiz. Birbirinden ilginç konular ve eğitici senaryosu ile müzikli ve 
interaktif çocuk oyunudur. Bu serüvende Ascı olarak izleyecegimiz Karagöz’ü baya zorlu 
bir maraton beklemektedir. Bakalım Karagözümüz mutfak sınavından geçebilecek ve ise 
alınacakmıdır.V

14:00
8 MAYIS PAZAR

ARNAVUTKÖY KSM

KARAGÖZ
MUTFAKTA

Çocuk Tiyatrosu



11Mart

8 MAYIS PAZAR

HADIMKÖY ARGEM

14:00

JONKLÖR

Animatör



12 Mart

HADIMKÖY ARGEM

15:00
8 MAYIS PAZAR

PATRON BEBEK

Çocuk Sineması



13Mart

Sıtkı ARSLANHAN

İMZA GÜNÜ

M.AKİF ERSOY KÜTÜPHANE

16:00
14 MAYIS CUMARTESİ

Özel Program



14 Mart

AVLU 34 ETKİNLİK ÇUKURU

14:00
14 MAYIS CUMARTESİ

ANİMASYON
EKİBİ

Animatör



Mart 15

Daha küçücük bir yavruyken bir çocuk tarafından sahiplenilen Paşa için her şey mükemmeldir. Sahibi 
onu çok sevmekte, birlikte oyunlar oynamakta, eğlenmekte ve uyumaktadırlar. Yıllar birlikte güvenle 
ve mutlulukla geçmiştir.Günlerden bir gün Paşa, ne olduğunu bile anlamadan kendini sokakta bulur. 
Sahibi küçük çocuğu çok sevse de onu sokağa bıraktığı için affedemez, güveni kırılır. Sokakta yaşamak 
ev ortamı kadar güvenli ve kolay değildir.Sokakta yaşayan hayvanların dünyasına müzikal bir yolculuğa 
çıkıyoruz.Yıllar sonra bir küçük kızın sevgisiyle karşılayan Paşa’nın eğlenceli ve özel hikayesini 
seyrediyoruz.Saf ve gerçek sevginin iyileştirme gücü, hayvan sevgisi, güven, ön yargı ve değerler eğitimi 
konularının anlatıldığı müzikalimiz, pedagog ve dramaturg gözetiminde 3 yaş ve üzeri seyircilerimiz için 
hazırlanmıştır.  
“Doğayı, insanları ve hayvanları seversek zamanla onlarda bizi sever. Yürekten gelen saf sevginin 
iyileştirme gücü vardır.”

ARNAVUTKÖY KSM

15:00
14 MAYIS CUMARTESİ

SEVGİ MÜZİKALİ

Çocuk Tiyatrosu



Kurs Kayıtlarımız
Kadın Kültür Sanat Merkezi

Başladı

Bilgi ve Kayıt İçin

681 05 91



Mart 17

Kaplan birgün dostluk ormanında yine tüm enerjikliğiyle oraya buraya zıplamaktadır. Fakat kaplan yalnız başına 
zıplamak istemez. Arkadaşlarından onunla birlikte zıplamalarını ister.Fakat diğer hayvanlar kış için hazırlık yapmak-
tadır. Tavşan temizlik, ayı ise bal peşindedir. Kimsenin onunla zıplayıp oynayacak isteği yoktur. Kaplan kendini yanlız 
hissetmektedir.Eşek ise kışın erken geleceğini söylemekte ve büyük bir fırtınanın yaklaştığını söyler, fakat kimse 
Eşek’in sözlerine aldırış etmez.Kaplan birgün kendi iç sesini duyar ve iç sesi kimsenin ailesiz var olamayacağını ve 
kaplan’ın mutlaka buralarda bir yerde ailesi olduğunu söyler. Bu fikir Kaplan’ın çok hoşuna gider ve Bilge Baykuş’tan 
yardım ister ve Baykuş Kaplan’a kendi aile ağacını bulmadan bunun mümkün olamayacağını söyler.Diğer hayvanlar 
Kaplan’a aile ağacını bulmasında yardımcı olmaya çalışırlar, önce Tavşan’la sonra da Ayı ile birlikte ağacın izini 
sürerler. Ancak aile ağacını bir türlü bulamazlar.Kaplan kendini yalnız hissetmektedir, diğer arkadaşlarının kendini 
sevmediğini fikrine kapılır. Bu durumdan kurtulmak için tek yol aile ağacını dolayısıyla da ailesini bulmasıdır. Kaplan 
kendi aile ağacını ararken kendisini büyük bir fırtınanın içinde bulur.Diğer hayvanlar ise kaplan’i merak edip onun 
peşine düşmüşlerdir. Ve artık herkes bir fırtınanın içinde bir uçurumun kenarındadır.
Peki hayvan dostlarımız bu fırtınadan nasıl kurtulacaktır?

DOSTLUK ORMANI

ARNAVUTKÖY KSM

14:00
15 MAYIS PAZAR

Çocuk Tiyatrosu



18 Mart

HADIMKÖY ARGEM

14:00
15 MAYIS PAZAR

MEDDAH
GÖSTERİSİ

Animatör



19Mart

KÖFTE YAĞMURU
2

HADIMKÖY ARGEM

15:00
15 MAYIS PAZAR

Çocuk Sineması



20 Mart

Hayatında maddi ve manevi ne varsa hırsızlar yüzünden elinden alınmış bir adamın evine 
geldiği esnada hırsızlık yapmaya girmiş bir genci suçüstü yakalaması ile aralarında geçen 
Psikolojik bir iç hesaplaşmayı anlatıyor.

ARNAVUTKÖY KSM

LACİVERT GÖLGELİ 
ADAMLAR

18:00
15 MAYIS PAZAR

Yetişkin Tiyatrosu





22 Mart

Nurullah GENÇ

SÖYLEŞİ

ARNAVUTKÖY KSM

19:00
19 MAYIS PERŞEMBE

Özel Program



23Mart

14:00
21 MAYIS CUMARTESİ

AVLU 34 ETKİNLİK ÇUKURU

ANİMASYON
EKİBİ

Animatör
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Sıcak bir yaz günü güneşin altında top oynayan Emre, oyununu sürdüremez ve yorgun bir hal-
de bir köşeye çöker kalır. Güneşin gücü onu tüketmiş ve oyun oynamasına izin vermemiştir. 
Bunun farkına varan Emre, güneşin gücünden ve insanoğlunun güçsüzlüğünden dem vurur. 
‘Keşke’ der Emre, ‘Ben de güneş olup, onun gibi güçlü olabilseydim’ Bir süre sonra yorgunlukla 
oracıkta uyuyakalır. Rüyasında dolaşırken bir lamba bulur Emre. Lambayı tutup parlatınca 
ortaya bir yardımcı çıkar. Ve ona üç dilek dileyebileceğini ve her dileğini yerine getireceğini 
söyler. Emre hemen güneş olmak istediğini, onun gibi güçlü, erişilmez ve parlak olmayı 
dilediğini söyler. Yardımcı dileği yerine getirir, Emre artık güneş olmuştur.
Bakalım Emre yardımcıdan başka neler isteyecek..

ARNAVUTKÖY KSM

21 MAYIS CUMARTESİ

KARARSIZ
ÇOCUK

14:00

Çocuk Tiyatrosu



25Mart



Mart26

Her ne kadar trafik büyükler için sıkıcı olsa da biz çocuklar tiyatro sahnesinde trafiği 
daha zevkli bir hale getiriyoruz. Otobüs şoförlerinin araç kullanırken nelere dikkat etmesi 
gerektiğini,okul servis araçlarının  öğrencileri indirip bindirirken ne kadar hassas olması 
gerektiğini, taksi gibi özel taşıma araç yolcularının inip binerken nelere dikkat etmesi 
gerektiğini, emniyet kemerinin ne kadar hayati önem taşıdığını bu oyunumuzda çocuklara 
bir kez daha hatırlıyoruz...Çocuklar,oyunumuzun içinde taksi şoförü olmak ister miydiniz ? 
Ya da Okul servis aracını kullanmak? Peki ya kaptan şoför olmaya ne dersiniz?

ARNAVUTKÖY KSM

14:00
22 MAYIS PAZAR

RENGARENK
TRAFİK

Çocuk Tiyatrosu



27Mart

SİHİRBAZ

HADIMKÖY ARGEM

14:00
22 MAYIS PAZAR

Animatör



28 Mart

HADIMKÖY ARGEM

15:00
22 MAYIS PAZAR

KAYIP BALIK
DORİ

Çocuk Sineması



29Mart

Sadabad Tiyatro Atölyesinin ilk yerli meyvesi olan “Şizofren Baba” oyunu, 2018 
nisan ayında gala yaparak seyirciyle buluştu ve izleyicilerin teveccühünü kazan-
mıştır. “Şizofren Baba” oyunu, günlük hayatın içinde farklı kimliklere bürünen 
bir babanın çevresinde gelişen olayları eğlenceli ve duygusal bir üslupla anlatıyor. 
Baba (Selami Bey) rolüyle sahnedeki ağırlığını koruyan başrol oyuncumuz, 
görkemli oyunculuğuyla bizleri oyunun içine ustalıkla çekiyor. Oyun boyunca 
deneyimlerini konuşturan genç oyuncular eşliğinde bizlere unutulmaz bir akşam 
armağan ediyorlar.  

ARNAVUTKÖY KSM

18:00
22 MAYIS PAZAR

ŞİZOFREN BABA

Yetişkin Tiyatrosu



30 Mart

Serdar TUNCER

SÖYLEŞİ

ARNAVUTKÖY KSM

27 MAYIS CUMA
19:00

Özel Program



31Mart

ANİMASYON
EKİBİ

AVLU 34 ETKİNLİK ÇUKURU

14:00
28 MAYIS CUMARTESİ

Animatör



Mart32

Pus ile Bass birbirine bağlı iki oyun arkadaşıdırlar. Aralarına Mimi’nin de katılması ile 
Bass’ın tüm ilgisi küçük Mimi de olur. Ancak bu durum Bass ile dostluklarının bozulacağı 
düşüncesine kapılan Pus’u rahatsız eder ve bir plan hazırlar. “Peki, bu plan kurulan 
dostluklara zarar mı verecektir yoksa yarar mı sağlayacaktır?” Oyun, bu soruya cevap 
ararken, güldüren ama güldürdükçe düşündüren bir konuyu aydınlatır.  

15:00

ARNAVUTKÖY KSM

28 MAYIS CUMARTESİ

NEŞELİ ORMAN
AİLESİ

Çocuk Tiyatrosu



6 Kütüphane
Daha Yaptık

Gençlerimiz ve Geleceğimiz için

A. Haşim BALTACI / Belediye Başkanı

1- Mehmet Akif Ersoy
2- Hadımköy Kitap Kafe
3- Mehmet Akif İnan

4- Cahit Zarifoğlu
5- Erdem Bayazıt
6- İslami Eserler
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   Tombul mu tombul olan ailemizin yaşamını konu alan bu oyunumuz da , sizlere dışarıdan 
göründüğü kadar kolay olmayan hayatlarından bir kesit sunuyoruz.Okula giden Metecan 
ile Ayşecanın zorlukları ev hanımı olan Sevim hanımın sıkıntıları ve evin reisi Ahmet 
beyin iş hayatı.Sonunda sevimli ailemiz karar alır ve sağlıklı zayıf bir hayata kapılarını 
açarlar.Ama hiç de öyle göründüğü gibi kolay olmayacaktır.Çünkü yemeyi , yatmayı ve hiç 
hareket etmeden günü geçirmeye çok alışmışlardır.Gelin bizde onlara destek olalım ve 
onları bu obezite’den kurtalarım..

ARNAVUTKÖY KSM

15:00
29 MAYIS PAZAR

TOMBULLAR
DÜNYASI

Çocuk Tiyatrosu



35Mart

HADIMKÖY ARGEM

14:00
29 MAYIS PAZAR

KUKLA GÖSTERİSİ

Animatör



36 Mart

ARNAVUTKÖY KSM

NEŞELİ AYAKLAR

17:00
29 MAYIS PAZAR

Çocuk Sineması



37Mart

Oyunumuz adında anlaşılacağı gibi aynı ailenin iki ayrı hayatı anlatıyor. Perde de çok başarılı bir 
sporcu döneminden sonra antrenörlük döneminde dikiş tutturamayan ve ekonomik olarak zorla-
nan eski bir futbolcunun bir günlük ev hayatı, aile ilişkileri komik bir şekilde anlatılıyor. Babası, 
amcası, eşi bir kız bir erkek iki çocuğuyla beraber yaşayan Cengiz kuşak farkını babası, amcası ve 
çocukları ile çözmeye çalışıyor ve antrenörlüğünü yaptığı takımın son maçını oynayacaktır. aynı 
gün ve ilk perde kahkahalar ve büyük bir süprizle biter. İkinci perde hayatlarındaki ikinci devridir 
artık. Aile beklenmedik olaylarla çok zengin olmuştur. Ama bu zenginlik mutluluk yerine aile 
içi iletişimsizlik başlatmıştır. Cengiz’in kızı uyuşturucu illetinde, oğlu mafya ile başı beladadır. 
Yaklaşık 100 dakika süren oyunumuzun çokça kahkaha ve final bölümünde gözyaşları var.

 

BİZİM EVDE
İKİ DEVRE

ARNAVUTKÖY KSM

18:00
29 MAYIS PAZAR

Yetişkin Tiyatrosu



Katılacağım	Etkinlikler

Mart38



Mart 39



Not

Mart40



Mart 41
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