
"Hat, ami 

Shakespeare sonelerinden 
Latin ezgilerine, 

"Kara Tiyatromdan Çigan 
•• • w • müziine, 

›˛ Sanat Ocak'ta müzik, tiyatro ve dansla dolu çengin bir 
program sunuyor 

›˛ Sanat Kültür Merkezi. Ocak ayında Sha-
kespeare soneleri ve ˛arkılarından Meksi-
ka ve Paraguay ezgilerine, efsanevi Çek ti-
yatrosu Kara Tiyatrodan etnik caz ve Çi-
gan müziine uzanan dopdolu bir prog-
ram sunuyor. Ocak ayının ilk konserini 5 
Ocak tarihinde Grup Gündogarken vere-
cek. Topluluk. ›lhan. Burhan ve Gökhan 
fie˛en'den olu˛an kadrosuyla ›˛ Sanatta 
sevilen ˛arkılarını seslendirecek. 
Ünlü ›ngiliz tenor Mark Padmore. Royal 
Shakespeare Company'nin ödüllü sanatçı-
sı Josette Simon ve lavta sanatçısı Eliza-
beth Kenny, S Ocak tarihinde ›˛ Sanatta 

"Shakespeare Soneler re fiarkılar" ba˛-
lıklı bir müzik ve ˛iir programıyla sanatse-
verlerin kar˛ısında olacaklar. "Soneler ve 
fiarkılar", ˛a˛ırtıcı bir zenginlik içeren lav-
ta ˛arkıları repertuarının yanı sıra. geç Eli-
zabeth ve erken Jakoben döneminden 
eserleri ›stanbullu müzikseverlerle bulu˛-
turacak. Dowland. Campian ve John Dani-
el'in bestelerinin seslendirilecei bu gece-
de Shakespeare. Donne ve Samuel Dani-
el'in ˛iirleri müzikle yorumlanacak. 
›srailli tenor David De'or ise 10 Ocak tari-
hinde ›˛ Sanatta bir konser verecek. Dört 
oktav geni˛liindeki sesi ve "˛a˛ırtıcı per-
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formansı "via tanınan, hem aktör hem de 
˛an sanatçısı olarak "Cabaret". "Blook 
Wedding". "Cry My Beloved Country" gi-
bi prodüksiyonlarda sahne alan David 
De'or. özellikle "Phantom of the Opera" 
ve Gluck'un "Orphea'sındaki yorumuyla 
büyük ba˛arı kazandı. ›˛ Sanat 12 Ocak 
tarihinde Latin Amerika'nın hareketli ez-
gilerinin ›stanbul'a ta˛ınacaı bir konsere 
ev sahiplii yapacak. Los Paraguayos top-
luluu. Meksika ve Parauguay'a özgü bü-
yülü tınıları bu kez ›˛ Sanatta seslendire-
cek. 1947'de kurulan topluluk, ülkeleri-
nin müzik geleneklerini yansıtan repertu-
arıyla tanınıyor. Geleneksel Laz halk ˛ar-
kılarının yanı sıra ninni ve destanları der-
leyerek bu müziin ya˛atılmasına yönelik 
çalı˛malarıyla tanınan Birol Topalolu ise 
15 Ocaktaki konserle müzikseverlerle bu-
lu˛acak. 

"KARA T›YATRO"DAN IfiIK VE DANS 
GÖSTER›S› 

Çeklerin efsanevi "Kara Tiyatro'su (The-
ater Image) ise 18 ve 19 Ocak tarihlerin-
de ›˛ Sanatta ı˛ık ve dans gösterisi suna-
cak. "Parlayan Yıldızlarımız" ba˛lıklı kon-
ser dizisinde ise 22 Ocakta Özcan Ulucan 
(keman) ve Birsen Ulucan (piyano) müzik-
severlerle bulu˛acak. Müziklerinde caz ile 
geleneksel Türk müzii ezgilerinin "mut-
lu birliktelii"ni kurmayı amaçlayan Hab-
becik Topluluu ise. 25 Ocak tarihindeki 
konserlerinde kendilerine özgü müzikal 
sentezden örnekler sunacak. 
"Çingene kemancı", "klasik bir virtüöz", 
"caz müzisyeni" gibi çe˛itli tanımlarla anı-
lan, doaçlamaa özellikleri ve sıradı˛ı ki-
˛iliiyle dikkat çeken Roby Lakatos. top-
luluuyla birlikte 26 Ocakta ›˛ Sanatın 
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konuu olacak. 18. Yüzyıldan bu yana 
Balkan corafyasında yeti˛en keman sa-
natçılarını büyük ölçüde etkilemi˛ bir aile-
den gelen Roby Lakatos. ünlü Macar-Çin-
gene kemancı Janos Bihari'nin yedinci ku-
˛aktan torunu. Avrupa ve ABD'nin en 
önemli festivallerinde çalan Lakatos. As-
yalı müzisyenlerle yaptıı i˛birliiyle dik-
kat çekiyor. ›˛ Sanat. 30 Ocak tarihinde 
ise elektronik müzik alanındaki çalı˛mala-

rıyla tanınan ve bu alanda 
önemli bir beyin olarak kabul 
edilen. 1990'de yitirdiimiz 
Bülent Arel anısına gerçekle˛-
tirilecek bir dinletiye ev sahip-
lii yapacak. 

T›YATRO 
STÜDYOSU'NDAN 
"SPEER" VE ÇOCUK 
S›NEMASI 
GÖSTER›MLER› 

Tiyatro Stüdyosunun "Dün-
yanın Ba˛kenti" adlı oyunu 
ise. 7-14-21-28 Ocak tarih-
lerinde sahnelenecek. Ahmet 
Levendolu'nun yönettii tek 
perdelik oyunda Nihat ›leri ve 
Mehmet Ali Kaptanlar rol 
alıyor. ›˛ Sanat'ta Çocuk 

Sineması programında ise. 6 Ocak'ta 
"Tenten • Tekboynuz'un Esrarı". 13 Ocak 
tarihinde "Asterix Britanya'da". 20 
Ocak'ta "Red Kit Daltonların Pe˛inde" ve 
27 Ocak'ta "Titan A.E- Dünyadan Sonra" 
adlı filmler 12.00 ve 14.15 seanslacında 
gösterilecek. 

Not ›˛ Sanat'taki etkinliklerin ba˛lama 
saati 19.30'dur. 
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