
السبت 13 مايو  

افت�تاح معرض “رب�يع”    17:00
مريفى  إرسان،  أليف  دان،  بري�وني  ديمريتاس،  أسلهان  الفني،  داس  مشروع  باسوز،  سينا 
جري�ج،  وخليل  توما  حاجي  جوانا  غولدوان،  بنجي  غوكمني،  أونور  بلقيس،  فاطمة  إرتوفان، 
عايشة إنجي  )إك بيش يي إيش( وبيغوم أتاكان، جواو مود، بينار أورينجي، أوليفيا بليندر، 
سيمريجي  أولغني  فوليو(،  )مع  تورنا  َتْبتيك،  علي  الساعة(،  )عالمات  تايم  أوف  ساينس 

وبورجي ياجيولو، دينيز تورتم
 

احتفال “هدراالس” )عرض أداء االفت�تاح(     18:30
دينيز تاشار مع شنتورك أوزتاس وإيكني  جنكيز خان إيّليه    

“نوم: عميق”     
)عرض أداء موسيقي(    

الموقع: قصر عبود أفندي    
حي السلطان أحمد، اسطنبول    

أليمدار ماهاليسي، أليمدار كاد. رقم:5-3، سلطان أحمد، فاتح/ اسطنبول    

األحد 14 مايو

“تصّور” من قبل )ركن في العالم(    16:00
)دونيادا بري كوشي َتَرفندان  كورغوالنان(    

“المسري عند ركن بومونتي”    
)عرض أداء مسري(    

الموقع: بومونتيادا     
مريكيز ماه. سيالسور كاد. برياهان سوك.    

تاريهي بومونتي بريا فابريكيسو رقم: 1، 34384 شيشلي/ اسطنبول    

    
دعاء علي    19:00

“الراديكاليون األحرار: عرض األداء”    
)عرض أداء(    

   
الموقع: قصر عبود أفندي    

حي السلطان أحمد، اسطنبول    
أليمدار ماهاليسي، أليمدار كاد. رقم:5-3، سلطان أحمد، فاتح/ اسطنبول    

 

أونور كاراوغلو    20:00
إجهاد األقلية -أشياء أفكر بها وال أستطيع اإلفصاح عنها    

)عرض أداء مكّلف(     
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الموقع: قصر عبود أفندي    
حي السلطان أحمد، اسطنبول    

أليمدار ماهاليسي، أليمدار كاد. رقم:5-3، سلطان أحمد، فاتح/ اسطنبول    
االثنني 15 مايو

كريم بايار    18:00
ترجمة مقابلة مع زكي اآلسيا     

“صحائف: خريطة تركيا الجيولوجية “    
“أقوله حزينًا ولكني أحب السينما أكرث”    

)إطالق مطبوعات(    

الموقع: قصر عبود أفندي    
حي السلطان أحمد، اسطنبول    

أليمدار ماهاليسي، أليمدار كاد. رقم:5-3، سلطان أحمد، فاتح/ اسطنبول    

دعاء علي )إعادة(    19:00
“الراديكاليون األحرار: عرض األداء”    

)عرض أداء(    

الموقع: قصر عبود أفندي    
حي السلطان أحمد، اسطنبول    

أليمدار ماهاليسي، أليمدار كاد. رقم:5-3، سلطان أحمد، فاتح/ اسطنبول    

أونور كاراولو )إعادة(    20:00
قلق األقلية -أشياء أؤمن بها وال أستطيع البوح عنها    

)عرض أداء(     

الموقع: قصر عبود أفندي    
حي السلطان أحمد، اسطنبول    

أليمدار ماهاليسي، أليمدار كاد. رقم:5-3، سلطان أحمد، فاتح/ اسطنبول    

برييكان )ميليز تزكان وأوكان أورون(     20:15
“هذه النهاية، يا صديقي الجميل”     

)عرض أداء مكّلف(    
   

الموقع: اسطنبلووم: إسينتيبي ماهاليسي، كور شيهيتلريي كد. 1-16، 34394 شيشلي/ اسطنبول    

الثالثاء 16 مايو

برييكان )ميليز تزكان وأوكان أورون( )إعادة(    20:15
“هذه النهاية، يا صديقي الجميل”     

)عرض أداء مكّلف(    
   

الموقع: اسطنبلووم: إسينتيبي ماهاليسي، كور شيهيتلريي كد. 1-16، 34394 شيشلي/ اسطنبول    
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