
 

 
 
 

KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ BU YAZ YENİDEN BEYKOZ KUNDURA’DA ATIYOR 
 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle Mart 
ayından beri etkinliklerine ara veren Beykoz Kundura, kontrollü normalleşme 

sürecinde belirtilen tüm sağlık önlemlerini alarak Temmuz ayında kapılarını tekrar 
açıyor. Boğaz kenarında yer alan benzersiz konumu ve ferah atmosferinde uzun bir 
aradan sonra takipçileriyle ilk defa buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Beykoz 

Kundura, yaz aylarını şehirde geçirenler için büyülü atmosferinde 
 müzik ve sinema şöleni sunuyor. 

 
Bir Yaz Gecesi Sahnesi çatısı altında elektronik, world, funk, indie, pop ve rock müziğin en               
heyecan verici notalarını bir araya getiren Beykoz Kundura, ilk konser etkinliğini           
gerçekleştireceği 25 - 26 Temmuz tarihinden Eylül ayının sonuna kadar Boğaz kenarındaki            
açık alanında sanatseverlerle buluşuyor. Beykoz Kundura, açık hava konser programının          
yanı sıra 7 - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kundura Sinema ve MUBI Türkiye iş birliği                
ile gerçekleştireceği Bir Yaz Gecesi Sineması açık hava film gösterimleri ile karantinada            
geçen günlerin ardından, yaz aylarının heyecanla beklenen sanat duraklarından biri olmaya           
hazırlanıyor.  

 

 
 
 

25 - 26 Temmuz 2020 
Bir Yaz Gecesi Sahnesi’nin İlk Konukları* 
 

Beykoz Kundura, Bir Yaz Gecesi Sahnesi’nin      
açılışını yeni nesil Türkçe müziğin en beğenilen       
isimleri Chico, Hedonutopia, The Kites ve      
Undomondo ile 25 Temmuz, Cumartesi günü      
yapıyor. Sahne programının 26 Temmuz, Pazar      
günü gerçekleşecek ikinci gününde ise melodik      
tekno tarzda çalan DJ Büber, groove, house ve caz         
notalarını DJ kabininde bir araya getiren Tolga       
Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin ve başarılı       
trompetçi Barış Demirel - Barıştık Mı? canlı       
performansı yer alıyor.                            The Kites 
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Ağustos ayında temposunu hiç kaybetmeden devam edecek olan Bir Yaz Gecesi Sahnesi’de            
Çağrı Sertel’in yeni projesi Multiverse ilk kez Beykoz Kundura’da canlı dinlenebilecek.           
Islandman, Lalalar gibi müzik sahnesinin önemli isimlerinin yer alacağı Ağustos-Eylül ayı           
programında heyecan verici bir çok yeni isim önümüzdeki günlerde açıklanacak. Konser           
programı, bilet seçenekleri ve Beykoz Kundura’nın etkinlik günleri misafirleri için özel olarak            
organize ettiği tekne ulaşımı hakkında bilgi www.beykozkundura.com adresinde        
bulunabilir**.  
 
Bir Yaz Gecesi Sineması: Yaz Aylarının Beklenen Etkinliği Bu Sene MUBI Türkiye  
İş Birliği İle Heyecanı İkiye Katlıyor 
 
Beykoz Kundura’da yaz aylarının habercisi olan, 2017 yılından beri sinemaseverlerin          
yakından takip ettiği Bir Yaz Gecesi Sineması bu sene yeni bir iş birliğine imza atıyor.               
MUBI Türkiye’nin hazırladığı özel gösterim programı 7 - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında             
izleyicileriyle buluşacak. Eşsiz konumuyla izleyicilerini bu yaz da büyülemeye ve filmlerin           
renkli dünyasına yolculuğa çıkarmaya hazırlanan Kundura Sinema’nın program ve ulaşım          
detayları çok yakında www.beykozkundura.com adresinde açıklanacak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir Yaz  Gecesi Sineması, fotoğraf Canberk Ulusan, 2019 
 

Salgın kapsamında aldığı en üst standartlarda tedbirlerle hazırlıklarını tamamlayan Beykoz          
Kundura, açık hava etkinlik alanı için alınan özel önlemlerin yanı sıra, restoran ve kafelerinin              
oturma planlarını sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenleyerek, misafirlerini          
tedarikten servise tüm aşamalarda hijyen kurallarını en üst seviyede tutarak karşılamayı           
amaçlıyor. Beykoz Kundura’nın beğeni toplayan sağlık önlemleri videosu ve detaylı bilgi için            
bu link ziyaret edilebilir.  
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Bir Yaz Gecesi Sahnesi Konser Programı* 
25 Temmuz, Cumartesi 
15.00 | Kapı Açılış  
16.30 - 18.30 | Chico (Dj Set) 
18.30 - 19.45 | The Kites (Canlı Performans) 
19.45 - 21.45 | Undomondo (Dj Set) 
21.45 - 23.00 Hedonutopia (Canlı Performans) 
 
26 Temmuz, Pazar 
15.00 | Kapı Açılış  
16.00 - 18.00 | Büber (Dj Set) 
18.00 - 19.30 | Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin (DJ ve Canlı Saksafon Performansı) 
19.45 - 21.00 | Barış Demirel - Barıştık mı?  (Canlı Performans) 
 
Bilet fiyatları:  
25 Temmuz, Cumartesi - Tek Günlük Bilet Fiyatı:150 TL 
26 Temmuz, Pazar - Tek Günlük Bilet Fiyatı: 100 TL 
*Bilet fiyatlarına tekne ile ulaşım ve bir ikram dahildir. 
20 Temmuz Pazartesi gününe kadar üye girişiyle satın alınan biletler üzerinden %10 indirim             
Beykoz Kundura tarafından sepette uygulanacaktır.  
 
*Müzik performansları mesafeli oturma düzeninde gerçekleşecektir.  
 
**Tekne kapasite ile sınırlıdır, www.beykozkundura.com ‘dan ön rezervasyon yapılmalıdır.         
Ulaşım ile yeme-içme bilgilerine internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. 
 
Yeniköy-Beykoz motor hattını kullanarak gelmek isteyen misafirler Beykoz motor iskelesinin          
önünden kalkacak ring servislere binerek Beykoz Kundura’ya gelebilirler 
 
Instagram -  @beykozkundura || @kundurasinemasahne 
Twitter/Facebook -  @beykozkundura || @kundurasinema 
 
Etkinlik tanıtım görselleri, Beykoz Kundura genel açık hava görselleri ve Bir Yaz Gecesi 
Sahnesi’nde yer alacak sanatçıların görselleri için BU LİNKİ ziyaret edebilirsiniz. 
*Görselleri kullanırken künye bilgisi vermeye özen gösterelim. 
  
Ayrıntılı bilgi ve söyleşi talepleriniz için: 
funda.kucukyilmaz@flint-culture.com | +90 533 496 48 14 
pelin.davidyan@flint-culture.com | +90 537 399 19 85 
naz.turkmen@flint-culture.com | +90 534 237 32 34 
  
Editöre Notlar: 
Barış Demirel, Barıştık mı? 
Barış Demirel, Efe Demiral, Tibet Akarca ve Tolga Tohumcu'dan oluşan; bu coğrafya ve yakınlarından              
duyduğumuz geleneksel sesler, caz, hiphop, ambient, progresif müzik gibi tarzlardan ilham alan            
sanatçı ekibi; trompet odaklı jazz-rock müziği icra etmektedir.  
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Grup kurulduğu günden bu yana hem yerli hem de uluslararası sahnelerde ve Turquazz Jazz Festival,               
Zorlu PSM Caz Festivali, İstanbul Caz Festivali, Bozcaada Caz Festivali, Montreux Jazz Festival gibi              
prestijli festivallerde sahne aldı. 2018’de yayınladıkları Fail Play isimli albümün ardından 2020’de de             
yeni parçalarını dinleyicileriyle buluşturmaya, yurtdışında ve yurtiçinde sahne almaya devam ediyorlar. 
 
Büber 
2010'da profesyonel olarak dj'liğe adımını attı ve Büber Mixtape serisi ile tanınmaya başlandı.             
Ardından kendisini 93.7 FG Radio’da buldu. Şimdi ise sıklıkla Almanya'da çalıyor. Birlikte sahneyi             
paylaştığı bazı isimler arasında; Dominik Eulberg, Kraak & Smaak, Tiger & Woods, Oliver Koletzki,              
Tube & Berger, Rodriguez Jr., Pional, Betoko, Marco Resmann, Vitalic, Gus Gus yer alıyor. 
 
Chico 
Ses mühendisi, sahne yöneticisi, tur yöneticisi ama asıl müzik bağımlısı olarak 15 yıldır müzik              
sektöründe olan Chico, müziğin şaşırtıcı çeşitliliğinden etkilenerek erken yaşlardan itibaren müzikle           
ilgilenmeye başladı. Her zaman dünyanın her yerinden yeni parçalar keşfetmeye ilgi duyan Chico,             
müzik paylaşmanın insanlar ve kültürler arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirdiğine inanıyor. 
 
Hedonutopia 
2008’de İzmir’de kurulan grup, 2016 yılında Radyo Boğaziçi’nin düzenlediği 18. Battle of the Bands              
yarışmasında birincilik ödülü aldıktan sonra; ilk albümü “Ucube Dizayn”ı, bir yıl sonrasında “Yarı             
Cennet”i, 2018'de "Yakamoz Sandalı"nı ve 2019'un sonunda dördüncü albümü, grubun ismini de            
aldığı "Arzu Ütopyası"nı “Dokuz Sekiz Müzik” etiketiyle yayınladı. Elektronik ritimler, uçuşan melodiler            
ve uzaktan geliyormuş gibi duyulan derin vokaller ile deneyselliğin çorak topraklarından, melankolinin            
derin sularına kadar geniş bir coğrafyada gezinen ikili; şu sıra beşinci albümünü hazırlamakta. 
 
Undomondo 
Undomondo, 2005'te tür, dönem ve coğrafya farkı gözetmeden iyi müzik yayınlama mottosuyla bir             
blog ve dinamo.fm'de radyo şovu olarak başladı. Radyo şovları daha eklektik ve her zaman dans               
etmeye yönelik olmasa da, DJ’lik yaparken müziğin tarzını çok da ayırmadan soul, funk, afro-latin,              
brasil, jazz, kimi zaman da oldskool house ve tekno dünyası içinde dans ettirecek şeyler çalmaya               
gayret eden sanatçı aynı zamanda İstanbul’da yer alan Minimüzikhol'ün kuruculuğunu ve uzun süreli             
olarak müzik direktörlüğünü yaptı. Günümüzde Delüks Sanatçı Ajansını yönetiyor. 
 
The Kites 
İstanbul’da aynı apartmanda doğup, küçük yaşlardan beri birlikte müzik yapan Tan Deliorman ve             
Ozan Erverdi tarafından 2017’nin sonunda kuruldu. Funk, rock ve füzyonu parçalarının temeline            
koyup, woodstock ruhunu caz hissiyatı ile harmanlarken; afrobeat'ten saykedelik rock'a uzanan ilham            
havuzunu tek potada eriten The Kites, kendi besteleri ve düzenlemelerini icra etmeye başladılar.             
Audioban etiketiyle yayımladıkları ilk albümleri “Sunset Vibes” plak halinde ve dijital formatlarda            
dinleyici ile buluştu. Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris’te kaydettikleri single parçaları “New Generation             
Jungle” 8 Mayıs 2020’de tüm digital kanallardan yayınlandı. Sahnede ikiliye bas gitarda Atakan             
Kotiloğlu, tuşlu çalgılarda Yağmur Kerestecioğlu ve perküsyonlarda Yağız Nevzat İpek eşlik ediyor. 
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Tolga Duyan & Bulut Adalı Seçkin 
Boğaziçi Üniversitesi Orkestrasının şefliğini de yürütmüş olan saksafonist Bulut Adalı Seçkin’in ilk kez             
Eylül 2018’de Tolga Duyan’ın canlı çaldığı Minimal Tech House ağırlıklı setinin üzerine saksafonuyla             
eşlik etmesiyle başlayan birliktelik, Nişantaşı Sokak Festivali’nde çaldıkları ilk canlı set sonrası çok             
beğeni topladı ve o günden bu yana PSM Caz Festivali- Stavroz Konseri, PSM Mix Festival, PSM                
After Work, Kastel, KleinGarten, AKS gibi İstanbul’dan İzmir’e uzanan bir çok sahnede kendisine yer              
bulan, dinleyenleri heyecanlandıran bir projeye dönüştü.  
 
MUBI Türkiye 
MUBI, 190’ı aşkın ülkede yayın yapan global bir film izleme platformu. Her gün uzman kişiler               
tarafından özenle seçilen kült, klasik, ödüllü ya da bağımsız bir film MUBI’ de gösterime girer. En yeni                 
festival filmlerinden zamansız klasiklere, bilinmeyen coğrafyalara ait gizli hazinelerden usta          
yönetmenlerin toplu gösterimlerine... Zamanını izleyecek film arayarak değil, en güzel filmleri izleyerek            
geçirmek isteyenler, çoğu başka hiçbir yerde olmayan filmlerden oluşan MUBI seçkisini istedikleri            
anda ve yerde, istedikleri cihaz ve ekranda izleyebilirler. 
 
Beykoz Kundura 
1800'lerin başında bir deri fabrikası olarak kurulan ve 1933'te ayakkabı fabrikasına dönüştürülen            
Türkiye’nin endüstriyel ve kültürel mirası Beykoz Kundura hem Osmanlı Devleti'nin hem de Türkiye             
Cumhuriyeti'nin 200 yılı aşkın kesintisiz sanayileşme planının en önemli aktörlerinden biri oldu.  
 
Beykoz Kundura’da sinema kültürü ise hem çalışanlarının hem de Beykoz halkının katılımıyla            
gerçekleşen film gösterimleri sayesinde fabrika döneminde gündelik hayatın önemli bir parçasını           
oluşturuyordu. 2018 yılının Kasım ayında fabrikanın kalbini oluşturan Kazan Dairesi’nde kapılarını           
açan Kundura Sinema, sinemaya dönüştürülen endüstriyel kültürel sitenin ilk örneğini de oluşturdu.            
Uzun yıllardır Yıldırım Holding bünyesinde film ve dizi platosu olarak hizmet veren Beykoz Kundura,  
Kazan Dairesi’nin restorasyonu kapsamında Kundura Sinema’ya ek olarak açılan Kundura Sahne ve            
mekanın kültürel mirasına sahip çıkma amacıyla Kundura Hafıza başlığı altında yürüttüğü “Sözlü            
Tarih Projesi” ile birlikte, filmlerin ve hikayelerin sadece üretildiği değil; aynı zamanda izleyicisiyle             
buluştuğu, İstanbul’un nitelikli kültür ve sanat alanlarından birine dönüşmeyi hedefliyor.  
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