
 

 
 
 
 

BEYKOZ KUNDURA’DA BİR YAZ GECESİ SAHNESİ VE SİNEMASI 
EYLÜL AYINDA DA DOPDOLU BİR PROGRAM SUNUYOR  

 
Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVID-19 salgını süresince, Boğaz kenarında yer alan 

geniş ve ferah yeşil alanında takipçilerine benzersiz bir deneyim sunan Beykoz 
Kundura, Bir Yaz Gecesi Sahnesi ve Sineması kapsamında hazırladığı Eylül ayı 

programıyla sanat severleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.  
 
Eylül ayı programının öne çıkan isimleri arasında son dönemin en çok takip edilen             
sanatçılarından, üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım’ı yakın zamanda çıkaran Kalben,          
İstanbul’un unutulmaz gece kulüpleri ve performans sahnelerinin sevilen DJ’lerinden Tolga          
Duyan, İstanbul'lu söz yazarı, besteci, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı, cazdan           
rock’n roll’a, metalden deneysel müzik ve Balkan müziğine, birbirinden farklı tarzlarda           
çalışan birçok müzisyene eşlik eden; yerli caz sahnesinin en başarılı davulcuları arasında            
sayılan Ediz Hafızoğlu, farklı retro tarzıyla öne çıkan Ayşe Sicimoğlu Quartet, Tolga            
Böyük’ün bağımsız müzik projesi Islandman ve Sarp Maden, Alp Ersönmez ve Volkan            
Öktem’in modern caz üçlüsü Maden Öktem Ersönmez yer alıyor.  
 

 
Bir Yaz Gecesi Sahnesi, Beykoz Kundura 2020,  Fotoğraf, Canberk Ulusan  
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Bir Yaz Gecesi Sineması Kundura Sinema Seçkisiyle Devam Ediyor  
Ağustos ayı boyunca MUBI özel seçkisi ile sinema severlerle buluşan Bir Yaz Gecesi             
Sineması Kundura Sinema’nın hazırladığı seçkiyle Eylül ayında kaldığı yerden devam          
ediyor. 90’lı yıllarda Pazar gecelerinin en büyük eğlencesi olan Pazar Gecesi Sinema            
Kuşağı, Kundura Sinema’nın tarihi atmosferinde Pazar Sinema Kulübü başlığında ilk defa           
geçtiğimiz sene izleyiciler ile buluştu. Kundura Sinema takipçilerinin kısa sürede favorisi olan            
bu yeni kuşak, Eylül ayında açık havaya taşınıyor ve ilk konuğu En İyi Müzik, En İyi Ses ve                  
En İyi Film Editi dalında Oscar Ödülü’nü kazanan, Steven Spielberg tarafından 1975            
yılında çekilen ve modern Hollywood sineması açısından bir dönüm noktası kabul edilen            
Jaws filmi oluyor. Gerilim temposunun hiç düşmediği bu filmde sahil kasabasında           
yaşayanların hayatlarını tehlikeye atan beyaz köpekbalığını avlamaya çalışan kasabanın         
önde gelen deniz bilimcisi, polis memuru ve profesyonel köpekbalığı avcısının hikayesini           
anlatıyor. Pazar Sinema Kulübünün bir diğer konuğu yönetmen Luc Besson’un 1994 yapımı            
Leon: The Professional filmi oluyor. Masum bir kız ile bir katilin hikayesine odaklanan film,              
ailesini silahlı saldırıda kaybeden 12 yaşındaki Mathilda’nın Leon’un evine sığınması ile           
başlayan duygusal bağı konu alıyor.  
 
5 Eylül Cumartesi  
Kalben ve Öncesinde Tolga Duyan  
Üçüncü stüdyo albümü “Kalp Hanım”da şarkılarıyla görsel dünyalar var etmeye devam eden            
Kalben, müzikle 8 yaşında annesinin aldığı klavyeyle tanıştı. 14 yaşındaki ilk gitarı Santana,             
müziğe dair alacağı yolun başlangıcı oldu. “Medya ve Kültürel Çalışmalar” üzerine yaptığı            
yüksek lisansını “Anı saklamanın yolları ve Yadigarlar” teziyle taçlandırarak kültür          
endüstrisine önemli bir çalışma bıraktı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak           
çalışmasının ardından senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı,         
çevirmenlik alanlarında profesyonel hayatını devam ettirdi. 
 
Profesyonel iş hayatının yanında kendi müziğiyle konser vermeye devam eden Kalben,           
2014'te Global Ev Konserleri kapsamında Galata'da gitarıyla verdiği konserden yayınlanan          
'Sadece' videosu kısa zamanda en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Kalben, pandemi             
sürecinde müzikseverlere müziğiyle eşlik ederek birbirinden değerli çalışmalara dahil         
olmasının yanında, kendi parçalarını dijital platformlarda sundu. Sosyal sorumluluk         
projelerinde adından söz ettiren Kalben, Metastatik Meme Kanseri olan kadınlara psikolojik           
destek geliri elde etmek amacıyla Pfizer ile ortak bir proje gerçekleştirerek “Yaşamak Var ya”              
adlı şarkısını yazdı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile ortak çalışmalar yürüten           
Kalben halen aktif olarak projelerde yer almaktadır. 
 
Konuk Sanatçılar: Elgün İsmail, Umut Çetin, Buğra Büyükşimşek 
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Tolga Duyan  
Müzik ve arşiv oluşturma tutkusu küçük yaşlarda ortaya çıkan Tolga Duyan, 12 yaşında ilk              
enstrümanını çalmaya başlayarak bu tutkuyu bir adım ileriye taşımaya karar verdi. Uzun            
süre dahil olduğu gruplarla düzenli olarak şehrin önemli mekanlarında çalıp, birçok konserde            
canlı performanslar gösterirken bir yandan da plak toplamaya devam etti. Profesyonel DJ'lik            
hayatına 2006 yılında İstanbul'un unutulmaz gece club'ı kulübü Indigo'nun Resident'i          
resident DJ'i olarak başlayan Tolga Duyan, kısa süre içerisinde yurt içi ve yurt dışında bir çok                
parti, kulüp ve festivalde çalarak setlerini kitleler ile paylaştı. Bireysel ve b2b            
performanslarına yenilik katarak ilerleyen Tolga Duyan, müzik kariyerine aynı zamanda son           
zamanın hip mekanlarından Blok Mekan’ın Müzik&Etkinlik Direktörü ve resident Dj'i olarak           
da devam etmektedir. 
 
6 Eylül Pazar  
Korhan Futacı ve Öncesinde Çağan Tunalı  
Bugüne kadar "Tamburada", Dandadadan", "Korhan Futacı ve Kara Orkestra" ve "Konstrukt"           
projeleri ile sayısız yurt içi ve yurt dışı performansına imza atmış olan, İstanbul'lu söz yazarı,               
besteci, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı, İstanbul'un kendine has kaosunu ve           
deliliğini uzun zamandır birlikte müzik yaptığı değerli müzisyen dostları ile birlikte, enerjik,            
melodik, sert ve karanlık tınılarla bezeli, etkileyici bir sahne şovuna dönüştürüyor ve            
inleyicisine alemler ötesi bir deneyim yaşatıyor.Bu özel performansında da Korhan Futacı ve            
müzisyen dostlarına sadece bu konsere özel trombonda Bulut Gülen ve tuşlu çalgılarda            
Burak Irmak eşlik edecekler. 
 
Feryin Kaya: Bas || Barış Ertürk: Bariton Saksafon || Çağrı Sertel: Tuşlu Çalgılar ||  
Berkan Tilavel: Davul 
 
Çağan Tunalı  
Türkiye'de doğan ve İstanbul'da yaşayan Çağan Tunalı, sadece yapımcı değil aynı zamanda            
aktif bir ses mühendisi. 2009 yılında “Noiseist Records” u kuran Tunalı alternatif müzisyenler             
için müziklerini özgürce ifade edebildikleri samimi ve bağımsız bir ortam yaratmayı           
hedefliyor. Ses mühendisi kimliği işlerine perspektif ve boyut katarken, müzisyen kimliği           
sayesinde sıcaklığını ve samimiyetini aktarabildiği hem fütüristik hem de yürekten tonlarla           
elektronik müzik üretimine devam ediyor. 2019 yılında çıkardığı Likya isimli EP’si ve 2020             
yılında çıkardığı Disco Fiyasko şarkısıyla dünyaca ünlü isimlerin setlerinde yer bulan Tunalı,            
özellikle elektronik müzik ve jazz’ı harmanlayarak müziğine katıyor. 2021 yılında yeni           
albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, müzikle yaşamaya devam ediyor. 
 
13 Eylül Pazar  
Ediz Hafızoğlu ve Öncesinde Evrim Cantimur  
Ediz Hafızoğlu “13” Stüdyo ve konser müzisyeni olarak, cazdan rock’n roll’a, metalden            
deneysel müzik ve Balkan müziğine, birbirinden farklı tarzlarda çalışan birçok müzisyene  
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eşlik eden; yerli caz sahnesinin en başarılı davulcuları arasında sayılan Ediz Hafızoğlu’nun            
ikinci stüdyo albümü “13”, 2018’in Mart ayında Lin Records etiketiyle yayımlandı.           
Hafızoğlu’nun yeni albümü, 13 rakamının gücünü ve değişimi temsil ediyor, dinleyenleri           
karanlıktan aydınlığa, iç karmaşasından düzene doğru akan hislerle dolu bir yolculuğa davet            
ediyor. 
 
13 parçadan oluşan “13”ü, “İnsanların hayatlarında bir anda nelerin değişebileceğini, bu           
değişime açık olmaları gerektiğini vurgulamakla birlikte; hayatın aslında sadece şu an’dan           
ibaret olduğunu hatırlatan ve bizi bu an’da tutmaya çalışan bir albüm” sözleriyle tanımlayan             
Ediz Hafızoğlu, bunun aynı zamanda bir köprü albümü olduğunu, geçmişle şu an’ı birbirine             
bağlayan duyguları içinde barındırdığını da söylüyor. 
 
Bîdar: Vokal || Barış Doğukan Yazıcı: Trompet || Serhan Erkol: Alto Saksafon ||  
Engin Recepoğulları: Tenor Saksafon || Ercüment Orkut: Tuşlu Çalgılar || Cem Tuncer: Gitar            
|| Orhan Deniz: Bas gitar || Ediz Hafızoğlu: Davul 
 
Evrim Cantimur (Kıyı Müzik)  
Sekiz yıldır farklı janralarda, geceli gündüzlü radyo yayınları yapan Kıyı Müzik'ten Evrim           
Cantimur, caz türleri arasında dolaştığı seti ile Beykoz Kundura'da olacak. 
 
20 Eylül Pazar  
Ayşe Sicimoğlu Quartet  
Sorbonne Üniversitesi, École Normal de Musique ve M.I.A.M’dan mezun olan Ayşe           
Sicimoğlu henüz 19 yaşındayken babası Ayhan Sicimoğlu’nun Friends&Family albümünde         
'İstanbul Pas Constantinople' isimli şarkıyı seslendirdi. Ardından yine babasının albümü olan           
En Estambul’da konuk sanatçı olarak yer aldı. 2016 yılında klasik müzik icra ettiği ”Velvet”              
isimli müzik grubunu kurdu. Klasik müzik eğitimi almış başarılı bir soprano olmasına karşı             
diğer müzik tarzlarına olan ilgisi ve yeteneği sayesinde “New Music” doğdu. Hiçbir kalıba             
giremediği için kendi müziğini yaratan Sicimoğlu, klasik müzik temelli teknik yeteneği ve            
bilgisini hayal gücüyle birleştirdiği bu yeni müzik türünde klasik müzikle 80 ve 90’ların pop ve               
rock soundlarını bir araya getiriyor, arada caz ve rock coverlarına da yer veriyor. 
 
26 Eylül Cumartesi  
Islandman  
Montreux Caz Festivali Yetenek Ödülleri kapsamında en iyi çıkış yapan grup seçilmesinin            
ardından lokalde ve yurtdışında yaptığı müziği daha büyük kitlelere ulaştıran; müzisyen ve            
prodüktör Tolga Böyük’ün bağımsız müzik projesi Islandman Bir Yaz Gecesi Sahnesi’nde           
dinleyiciler ile buluşacak. Etkinliğin bir kısmı livestream olarak twitch.tv/beykozkundura         
kanalından da seyredilebilecektir. 
 
 
 
 

Avantajlı biletler ve özel ulaşım imkânları için  www.beykozkundura.com  ||  
Facebook, Twitter @kundurasinema || Instagram @kundurasinemasahne 

 

https://www.beykozkundura.com/sahne/etkinlik-grup/biryazgecesisahnesi
https://www.beykozkundura.com/sahne/etkinlik-grup/biryazgecesisahnesi
https://www.beykozkundura.com/sahne/etkinlik-grup/biryazgecesisahnesi
https://www.beykozkundura.com/sahne/etkinlik-grup/biryazgecesisahnesi
http://www.beykozkundura.com/


 

 
 
 
27 Eylül Pazar  
Maden Öktem Ersönmez  
Sarp Maden, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem’in modern caz üçlüsü yalnızca İstanbul caz             
sahnesinin değil, profesyonel, doğaçlamalarıyla dünya caz sahnelerinin de tozunu atıyor ve           
pop müzik mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pop müziğe karakter katan           
üçlünün ilk solo albümü ‘Bence’yi 2008 yılında yayımlayan Sarp Maden’in Ali Perret, Yahya             
Dai, Erkan Oğur ve Ercüment Ateş’ten oluşan Acid Trippin’, Genco Ari’li Quartet Muartet ve              
Çağlayan Yıldız’lı Trio Mrio gibi beraberlikleri var. İlhan Erşahin’in İstanbul Sessions’Inın           
üyesi Alp Ersönmez bir caz duayeni olmanın yanında Tarkan’ın basçısı, Erik Truffaz’dan            
Wax Poetic’e, Thievery Corporation’ın Karina Zeviani’sından Clark Gayton’a dünya         
starlarıyla stüdyoya girmiş bir müzisyen. Müzik hayatına 11 yaşında İzmir’de askeri           
müzisyenlerle davul çalarak başlayan Volkan Öktem ise, Sezen Aksu’dan Nilüfer’e 100’ün           
üzerinde albüme imza atmış, Sertab Erener ve Tarkan’la turlamış, bir yandan Laço Tayfa’yı             
kurup festival festival dolaşmış çok yönlü bir sanatçı. 
 
Bir Yaz Gecesi Sineması  
Pazar Sinema Kulübü  
 
4 & 18 Eylül, Cuma  
Jaws, Steven Spielberg, 1975  
 
11 & 25 Eylül, Cuma  
Leon: The Professional, Luc Besson, 1994  
 
Bilet Satın Almak İçin 
Beykoz Kundura’da Bir Yaz Gecesi Sahnesi ve Sineması kapsamında gerçekleşen etkinliklere           
www.beykozkundura.com adresinden bilet satın alınabilir.  
 
Beykoz Kundura’dan Ücretsiz Tekne Servisi 
Beykoz Kundura, açık hava etkinlikleri için Beşiktaş’tan Beykoz Kundura’ya ve etkinlik bitiminde            
Kundura’dan Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerine ücretsiz tekne servisi sunuyor. Film ve konser keyfini  
benzersiz Boğaz turu ile ikiye katlamak isteyenler www.beykozkundura.com üzerinden rezervasyon          
yapabilirler. Aynı zamanda Yeniköy-Beykoz motor hattını kullanarak gelmek isteyen misafirler Beykoz           
motor iskelesinin önünden kalkacak ring servislere binerek Beykoz Kundura’ya gelebilirler. 
 
Film Gösterimleri ve Konserler Mesafeli Oturma Düzeninde Gerçekleşecek 
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 için bu link ziyaret edilebilir.  
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Editöre Notlar: 
 

 
 
  

Instagram - @beykozkundura || 
@kundurasinemasahne 

Twitter/Facebook -  @beykozkundura || 
@kundurasinema 

 
 

 

Görseller: *Görselleri kullanırken künye bilgisi vermeye özen gösterelim. 
● Bir Yaz Gecesi Sahnesi (sanatçılar, genel Beykoz Kundura, jenerik görseller) 
● Bir Yaz Gecesi Sineması (filmler, genel Beykoz Kundura, jenerik görseller)  
● Bir Yaz Gecesi Sahnesi Video https://www.youtube.com/watch?v=gJnAKnRVkQg 

 
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 
 
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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