
24. İstanbul Caz Festivali
4-21 Temmuz 2017
#sarkilarkonusur

gösteri
sponsoru

6 Temmuz
persembe

Muratha
n

ozbek

Bahariye Cad.

Bahar iye Cad.

(Gen. Asım Gündüz Cad.)

Hasırc ıbaşı Cad.

ModaCad.Moda Cad.

Leylek
Sk.

B
adem

altı
Sk.

Mühürdar Cad. Albay Faik
Sözdener Cad.

S
ö

ğ
ü

tlü
çeşm

e
C

ad
.

K
u

şd
ili

C
ad

.

S
ö

ğü
t lü

çeşm
e

C
ad

.

D
r.

E
sat

Işık
C

ad
.

Moda Cad.

Yoğurtçu Parkı Cad.

Dr.EsatIşıkCad.

Moda Bostanı Sk.

ŞairNefiSk.

Hülya Sk.

Yusuf
K

am
ilP

aşa
Sk.

C
em

Sk.

Rızapaşa
Sk.

Serasker
C

ad.

M
uvakkithane

Cad.

SarrafAliSk.

Yasa
Cad.

K
ırtasiyeci

Sk.

Sakızgülü
Sk.

H
alilEthem

Sk.

Kadife Sk.

Mühürdar Cad.

Güneşlibahçe Sk.

Arayıcıbaşı Sk.

Dorock
XL

Kadıköy
Sahne

AllSaints
M
oda

Kilisesi
Club

Quartier

KargART

Living
Room

M
oda

Sahnesi

Zor

B
eşiktaş

İskelesi / M
etro

Kadıköy / Em
inönü

İskelesi

C
aferağa

Spor Salonu

Kadıköy H
alk

Eğitim
 M

erkezi

Rexx Sinem
ası

M
oda İlkokulu

St. Joseph Lisesi

B
arış M

anço Evi

M
oda Ç

ay B
ahçesi

M
oda İskelesi

Süreyya O
perası

A
ltıyol / B

oğa

A
km

ar Pasajı

6 Temmuz persembe

ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
Yusuf Kamil Paşa Sk. 10

19.30 – Özgün Semerci
21.00 – Yakaza Ensemble

CLUB QUARTIER Hülya Sk. 5

19.30 – “Lahza” Cenk Erdoğan & İkiz
21.00 – Kolektif İstanbul
22.30 – Ceylan Ertem

MODA SAHNESİ
Halil Ethem Sk. 43/1

20.00 – Big Beats Big Times
21.30 – Jakuzi
23.15 – Gevende

LIVING ROOM
Arayıcıbaşı Sk. 9

20.00 – Meriç Çalışan Quintet
21.30 – Çağıl Kaya Quintet
23.00 – Cem Tuncer Quartet

DOROCK XL
Mühürdar Cad. 60

20.30 – Help! The Captain Threw Up
22.00 – Eskiz
23.30 – Son Feci Bisiklet
01.00 – Murathan Özbek (DJ Set)

KARGART Kadife Sk. 6

20.30 – Bubituzak
23.00 – Akın Sevgör

KADIKÖY SAHNE
Kırtasiyeci Sk. 25/E

21.30 – Hayvanlar Alemi
23.00 – Kamufle Moral Band

ZOR Moda Cad. 70/3

22.00 – Tolerance Break
23.00 – Grup Ses (DJ Set)
01.00 – Kaan Düzarat

& Kerem Akdağ (DJ Set)

• 
B

u etkinlikte 18 yaş sınırı vardır. 
• 

60 TL’lik biletlerle G
ece G

ezm
esi kapsam

ındaki bütün 
konserlere giriş yapılabilir. 

• 
B

iletlerin, konserlerden önce C
lub Q

uartier, D
orock XL, 

Kadıköy Sahne ve M
oda Sahnesi’nde yer alan danışm

a 
m

asalarında gece boyunca geçerli olacak bilekliklerle 
değiştirilm

esi gerekm
ektedir. 

• 
M

ekânların seyirci kapasitesinin sınırlı olduğunu, kapasiteleri 
dolduğu takdirde içeri seyirci alınam

ayacağını, ancak m
ekân 

kapasitesi açıldıkça giriş yapılabileceğini önem
le hatırlatırız.



AKIN SEVGÖR 
Aldığı klasik müzik eğitimini tutkusu olan 
elektronik müzikle birleştirip çok katmanlı ve bol 
yoğunluklu bir sesler evreni oluşturan Sevgör, 
KargArt izleyicisini kendi evrenine doğru yolculuğa 
çıkaracak. Müzisyen, Fi dizisinin müziklerine de 
imza attı.

KAAN DÜZARAT & KEREM AKDAĞ 
Dünya çapında da en çok aranan Türkiyeli 
prodüktörlerden Kaan Düzarat ile soul ve house 
prodüksiyonlara imza atan, ismini daha şimdiden 
yurtdışı festivallere yazdıran Kerem Akdağ, Zor’da 
sabahın ilk ışıklarını yakacak.

KAMUFLE MORAL BAND 
Türk ezgilerini hip-hop ile buluşturan Kamufle 
Moral Band’le tanışmaya bekleniyorsunuz. Türkçe 
rap’in geniş hayran kitlesine sahip ismi Kamufle ile 
alternatif rock grubu Moral’i buluşturan projenin 
albümü büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

KOLEKTİF İSTANBUL 
Hareketli Balkan melodileriyle yerinizde 
duramayacağınız kesin. Aralarında Montreux Caz 
Festivali’nin de olduğu birçok yurtdışı festivalinde 
sahne alan ve büyük beğeni toplayan ekip, çaldıkça 
zıvanadan çıkıyor, zıvanadan çıktıkça güzelleşiyor.

MERİÇ ÇALIŞAN QUINTET 
22. İstanbul Caz Festivali’nde The Roots of Jazz 
grubuyla sahne alan, caz vokalleriyle parlayan 
genç yetenek Meriç Çalışan, bu yıl Living Room’da, 
beşlisi ile sahnede.

MURATHAN ÖZBEK (DJ Set) 
Gündüzleri ödüllü fotoğrafçı ve yönetmen olan, 
geceleri ise DJ pelerini kuşanıp deep house ve 
neo-disco seçkileriyle gece kuşlarını dans ettiren 
Murathan Özbek kabinin arkasında.

ÖZGÜN SEMERCİ 
Punk kitlelerini yıllarca peşinden sürükleyen 
Second’ın solisti. Semerci’nin hard-core punk 
rock’tan sonra çok daha sakin seslere imza attığı, 
akustik bluegrass ve folk şarkılarına göz kırpan 
projesi, son dönemde alternatif sahnede beğeniyle 
takip ediliyor. 

SON FECİ BİSİKLET 
Bütün şarkıları dillere pelesenk, yükselen yerli 
sahnenin başrol oyuncularından Son Feci Bisiklet, 
samimi sahne performanslarıyla her zaman olduğu 
gibi yine fazlasıyla keyifli dakikalar yaşatacak. 

TOLERANCE BREAK 
2010’ların başında yerli sahneyi kasıp kavuran 
elektro pop grubu Multitap’in arkasındaki isimler 
Selim Siyami Sümer ve Taçkın Bilal’in yeni projesi. 
Yarattıkları elektronik temelli loop’lar üzerine 
müziklerini kuran ikili, huzuru ve enerjiyi bir potada 
eritmeyi başarıyor.

YAKAZA ENSEMBLE 
Sahne alacağı kilisenin atmosferine ziyadesiyle 
uyum sağlayacak grup, Anadolu ile sufi müziğinden 
ve Doğu’dan Batı’ya farklı müzik kültürlerinden de 
beslenen çok enstrümanlı, saykedelik, yoğun ve 
yolculuklu bir müzik icra ediyor.

“LAHZA” CENK ERDOĞAN & İKİZ 
Bir göz kırpma süresi mânâsına gelen “Lahza”, 
davulcu Mehmet İkiz ve gitarist Cenk Erdoğan’ı bir 
araya getiriyor. İkili, projenin isminin tam aksine, 
göz açıp kapayıncaya kadar aklınızdan çıkmayacak, 
yıllarca zihninizde yer alacak müzikal izdüşümler 
sunuyor.

JAKUZİ 
Huzurlarınızda son yılın en çok ses getiren grubu, 
synth pop’u kitlelere yeniden sevdiren Jakuzi. Grup, 
yurtdışında da ses getirerek Berlin menşeli City 
Slang Records bünyesine dahil oldu ve Mayıs’ta 
gerçekleştirdikleri Avrupa turnesiyle saflarını 
okyanus ötelerinde genişletti.

ÇAĞIL KAYA QUINTET 
Happy People ve Bir Şeyler Eksik projelerinden 
tanıdığımız Çağıl Kaya, yepyeni albümü Şimdilik 
Her şey Yolunda’dan şarkıları, harikulade sesiyle ve 
beşlisiyle birlikte sahnede.

ESKİZ 
Üçlü, rock’n roll’a taptaze bir ruh getirdi. Eskiz, 
müziğinde küçük oyunlara yer vermekle uğraşmıyor. 
Mesajını ve müziğini sakınmadan, çekinmeden 
cesurca paylaşıyor. Yüksek enerjisiyle dinleyicilerine 
unutulmayacak bir müzik deneyimi sunacak grup; 
sizi çıldırmaya davet ediyor. 

GRUP SES  
Grup Ses Beats olarak hayatlarımıza hızlı bir giriş 
yapan prodüktör, son dönemde epey popüler olan 
“edit” furyasının yerli sahnedeki öncülerinden. 
Hip-hop, jungle, dubstep ve saykedelik sularda 
gezinecek soluksuz performansıyla Grup Ses Zor’da 
setin başında.

HAYVANLAR ALEMİ 
Saykedelik folk ve rock grubu. İçinde bulunduğumuz 
yüzyıla bir kala 1999’da Ankara’da bir araya gelen 
ekip, vakit kaybetmeden rotasını başkentten çok 
öteye çevirdi ve Avrupa’da bir çok şehirde konserler 
verdi. The Wire, Uncut ve The Guardian gibi müzik 
platformlarında adından övgüyle bahsedildi.

GEVENDE 
Yerli alternatif sahnenin en önemli gruplarından, her 
performansında müziğinden vokaline doğaçlama 
nedir sorusunun cevabını tekrar tekrar veren 
grup, yıllardır hasretle beklenen yeni albümleri 
Kırınardı’nın ardından bütün biletleri tükenen bir 
dizi konsere imza attı. Bunları kaçıranlar veya bu 
tada yeniden varmak isteyenler için huzurlarınızda.

CEYLAN ERTEM 
Her türden müzikseverin aradığını ve istediğini 
bulabileceği dillere destan performansıyla Ceylan 
Ertem, izleyicilere yine bütün şarkılara eşlik 
edip hep bir ağızdan söyleyecekleri ve yerinde 
duramayacakları dakikalar yaşatacak. 

BIG BEATS BIG TIMES FEATURING JAKUB KUREK 
Berke Can Özcan’ın birçok saygın davulcuyu da 
konuk aldığı topluluğuna, bu konserde Polonyalı 
genç trompetçi Jakub Kurek de eşlik edecek. Ekibin 
çok katmanlı, türler arasında gezinen müziği, 
konserden kopmanıza izin vermeyecek.

BUBİTUZAK 
Gaye Su Akyol’un arkasındaki isimler oldukları 
kadar son albümleriyle de ziyadesiyle ses getiren 
Bubituzak’ın alaturka ve rock kıyıları arasında atılan 
kulaçları kulaklarınıza çok iyi gelecek.

CEM TUNCER QUARTET 
Cem Tuncer Quartet, gitarda Cem Tuncer, 
saksafonda Engin Recepoğulları, basta Volkan 
Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşuyor. 
Caz dünyasında hepsi rüştünü ayrı ayrı ispat etmiş 
isimlerin bir araya geldiği dörtlü, kulaklarınıza ikinci 
baharını yaşatacak.

HELP! THE CAPTAIN THREW UP 
Basit bir indie grubundan çok daha fazlası olan 
Help! The Captain Threw Up; post-punk ile yaylıları, 
enstrümantal pasajlar ile vokalleri birleştirmeyi 
başarıyor. İstanbul’dan çıkma en özgün seslerden 
biri olan grubun konseri, Kadıköy’ün en karakteristik 
mekânlarından biri olan KargArt’ta.


