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Dünyanın Müzii».. 
i˛ Sanat'ta 

›˛ Sanat hu ay, "dünya müzii ve kültürünün referans 
noktası" olarak nitelendirilen "Marcanja'Çingene 
fiarkıları" projesiyle Yıldı; thrahimova, vibrafon ve 

marimba ustası Dave Samuels, günümüzün en önemli lied 
˛arkıcılarından Wolfgang Holrmair konserlerinin de yer 

aldıı dopdolu bir program sunuvor. 

Her ay birbirinden keyifli konserlere imza 
atan ›˛ Sanat Kültür Merkezi Mart ayı 
programına, ölümünün 10. yılında beste-
kar Yesari Asım Arsoy'un anısına düzenle-
necek bir konserle ba˛lıyor. ›˛ Sanat. 6 
Mart tarihinde ise. "fiair ve Müzik Dizisi" 
kapsamında. Modern Türk Edebiyatının 
ünlü ˛airlerinden Ahmet Muhip Dranas'ı 
konu alan bir ˛iir dinletisine ev sahiplii 
yapacak. 

17. ve 18. yüzyıl Fransız ve ›talyan eserle-
ri konusunda uzman bir müzisyen olarak 
kabul edilen Gerard Lesne. barok çag or-
kestralarının özelliklerini ta˛ıyan toplulu-
u II Seminario Musicale ile 7 Mart tari-
hinde sanatseverlerin kar˛ısında olacak. 
9 Mart tarihinde ünlü perküsyoncu Ma-
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rilyn Mazur sahne alacak. Dünya kültürle-
rinden esinlendii özgün müziklerini de-
i˛ik enstrümanlarla çalan Mazura bu 
konserde Future Song e˛lik edecek. Ça-
da˛ müzik alanında dünya çapında bir ba-
˛arıya ula˛an Moskova Perküsyon Grubu 
ise. 23 Mart'ta verecei konserle müzikse-
verlere keyifli saatler ya˛atacak. 
Dört oktavlık muhte˛em sesiyle müzik 
dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Yıl-
dız ›brahimova. "dünya müzii ve kültü-
rünün referans noktası" olarak nitelendi-
rilen "Marcanja-Çingene fiarkıları", klasik 
müzik. Rus çingene romansları ve caz 
müzii arasında bir köprü kuruyor. Dirim 
okurlarına özellikle tavsiye edeceimiz 
›brahimova'yı 12 Mart'ta dinleyebilirsiniz. 
›˛ Sanat 16 Mart'ta ise vibrafon ve marim-
ba ustası Dave Samuels ve Latin müzii-
ne virtüoziteyi getiren ünlü flütçü Dave 
Valentin'i aırlıyor. Samuels ve Valentin 
önderliindeki "The Caribbean Jazz Pro-
ject", konserde. Afro-Küba ve Güney 
Amerika müziklerini bulu˛tururken. ›s-

tanbullu cazseverlere egzotik melodiler 
sunacak. 
2000 yılında Karadeniz Ekonomik ›˛birli-
i bölgesinde kültürel birlii salamak 
için kurulan Teklen Karadeniz Solistleri 
Orkestrası ise. 13 Mart tarihinde bir kon-
ser verecek. 
Geleneksel müziimizden yola çıkarak gü-
nümüze uzanan ve geni˛ bir yelpazeye 
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açılan sade ve dingin bir müzik anlayı˛ı 
yorumlayan Yansımalar ise 20 Martta, 
ney. tanbur. vurmalı çalgılar ve kontra-
bastan olu˛an enstrümanlarla, konuk sa-
natçıların da katılacaı bir konser progra-
mı sunacak, i˛ Sanat. 14 Mart tarihinde 
ise. zamanımızın en önemli lied ˛ar-
kıcılarından Wolfgang Holzmair'ın muh-
te˛em ˛an resitaline sahne olacak. Holz-
mair'e bu konserde, yeni müziin en 
büyük destekçilerinden biri olan Imogen 
Coopers piyanosuyla e˛lik edecek. The 
Washington Post Gazetesinin "milli ser-
vet" olarak nitelendirdii arp sanatçısı 
fiirin Pancaroglu'nun konseri ise 19 Mart 
tarihinde. ›˛ Sanat Mart ayı programı. 

Suzi - Yasmin Levi'nin 30 Martta 
verecei Sefarad Konseri ile son bulacak. 
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