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Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ’a,
Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı 

Sayın Burhanettin ÇOBAN’a  ve
Afyonkarahisar belediye Başkanı Sayın Mehmet ZEYBEK’e

saygı ve teşekkürlerimizle,

Bir Anadolu kentinde yapılan bir caz festivalinin on dokuzuncu yılına gelmesinde 
kuşkusuz ki devlet kurumlarının, özellikle de yerel yönetimin desteği çok değerli ve hayatidir. 

Bu bağlamda Afyonkarahisar Belediyesi’nin manevi ya da maddi destekleriyle 
Festivalin yanında olması ve şehrin bu önemli kültür sanat olayına sahip çıkması 

büyük önem arz ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Sayın MUSTAFA TUTULMAZ, oldukça yeni devraldığı makamına gelir gelmez 
şehrimizin kültür ve sanat hayatına ne derece duyarlılıkla yaklaşacağını bizlere hemen gösterdi. 

Bu duyarlılığnı bu yıl da Festivalimizi destekleyerek devam ettirmekte. Valilik kurumunun bir şehrin 
tüm meselelerinde olduğu gibi kültür ve sanat hayatında da gösterdiği tutum ve yaptığı katkılar 

diğer kurumlara da örnek olması açısından son derece önemli bir göstergedir. Sayın Vali MUSTAFA 
TUTULMAZ özellikle Festivalimiz için büyük anlam taşıyan destek ve duyarlılığını göstererek, bu 

konuda sürdürülebilirlik ve süreklilik adına bizlere güven veriyor. 
Festivalimizin  şehrimizin önemli kültür değerlerinden biri olarak korunmasında yanımızda olduğu 

için kendisine Afyonkarahisar halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban da, göreve geldiği ilk geldiği günden 
devir teslim yaptığı ana kadarki uzun yolculuğumuzda Festivalimize olan ilgisini hiç eksik etmedi, 

kesintisiz desteğini sürdürdü. Çabalarımıza duyarsız kalmayarak Afyonkarahisar’da kültür ve 
sanatın gelişimine verdiği önemi bizlere gösterdi. Afyonkarahisar Belediyesi’nin maddi ve manevi 
desteklerinin ötesinde, değerli Belediye Başkanımıza Festivalimizi şahsen yakından takip ederek 
bizleri yalnız bırakmadıkları için derinden müteşekkiriz. Şehrimize ve kültürüne yaptıkları katkılarla 

unutulmazlarımız arasında yerini aldı. Kendisinin yeni yaşamında başarılarının artarak 
devam etmesi en içten dileğimizdir.

Görevi henüz teslim alan yeni Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek’i en 
içten dileklerimizle kutlarız. Şehrimizin ve ülkemizin bu en uzun soluklu kültür sanat olaylarından biri 

olan Festivalimize desteklerini kendisinin de esirgemeyeceğinden eminiz. Festivalimize süreklilik 
ve sürdürülebilirlik kazandırmamızda en büyük güvencemiz ve şansımız her zaman şehrimizin 

yetiştirdiği değerli kadrolar olmuştur. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar dileriz.

Afyonkarahisar Caz Festivali Sanat Yönetmeni
Hüseyin Başkadem

Our thanks and best  regards to
Mr. Mustafa TUTULMAZ, Governor of Afyonkarahisar,

Mr. Burhanettin ÇOBAN,  former Mayor of Afyonkarahisar and 
Mr. Mehmet ZEYBEK, Mayor of Afyonkarahisar

With a jazz festival held in an Anatolian city which is in its nineteenth year, the support of public 
institutes, particularly those of the local government’s, is undoubtedly of great value and 
vital importance. Within this context, the moral and material support of the Municipality of 

Afyonkarahisar to the Festival and its patronage of this important cultural and artistic 
event of the city is something crucial.

Mr. Mustafa TUTULMAZ, the Governer of Afyonkarahisar, revealed us his sensitive approach for the 
cultural and artistic life of the city, not long after he took office, and he has continued this approach 

this year as well. The support and the contributions of the city governorship towards the cultural and 
artistic matters of the city as well as the other matters has a great impact on the other institutions 

as a role model. Mustafa TUTULMAZ, through showing us his support and precision, which bears a 
great meaning for our Festival, is giving us confidence in terms of sustainability and continuity. 

The Mayor of Afyonkarahisar, Mr. Burhanettin Çoban, has not refrained his attention from the 
Festival and continued his solid support during our long journet together from the very start he took 

office until the moment he handed over his duty. He has shown us that he cares for the development 
of art and culture in Afyonkarahisar with an awareness in regards to our efforts. Beyond the 

material and moral support of Afyonkarahisar Municipality, we are deeply grateful to the Mayor 
for his personal attention and close company during the Festival. He took his place amongst our 

unforgettables with his contributions he provided for our city and its culture. It is our sincerest wish 
that his success continues increasingly in his new life.

We also sincerely congratulate our new Mayor of Afyonkarahisar, Mr. Mehmet Zeybek who has just 
took over duty.  We are confident that he also will be unsparing in his support to our Festival which 
is one of the most long-termed culture and art events of our city and country. The valuable cadres 
nurtured by our city has always been our greatest assurance and chance in providing our Festival 

with continuity and sustainability. We wish him outstanding success in his new duty. 

Afyonkarahisar Jazz Festival Art Director
Hüseyin Başkadem
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İki Şehrin Hikayesi: 
Prag-Afyonkarahisar Dostluğu Ondördüncü Yılında

Her şey bundan 14 yıl önce başladı.Prag-Afyon şehirleri arasındaki müzik dostluğu bu yıl 
onuncu yılına giriyor. Hep birlikte Anadolu’nun en uzun soluklu ve sürdürülebilir Festivalinde 

medeniyetler arası dostluğun nasıl olması gerektiğinin en güzel örneğini veriyoruz.

Bundan ondört yıl önce Türkiye’den müzisyen, eleştirmen, basın mensubu ve sanatçıların 
2005 Prag Open Caz Festivali’ne katılmalarıyla başlayan Prag-Afyonkarahisar şehirleri 
arasındaki bu dostluk bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Afyonkarahisar Caz Festivali 
inisiyatifiyle başlatılmış olan bu sivil sanat hareketi, Klasik Müzik Festivali ile daha da 
perçinlendi ve Praglı önemli müzisyenlerin aktif katılımlarıyla farklı bir ivme kazandı. 

Bu karşılıklı çaba ile birlikte Festival’in temel hedefleri arasında bulunan kültürler arası 
diyalogda  önemli bir aşama kaydedildi.

Tümüyle sivil bir girişim olan bu işbirliği daha sonra Praglı sanatçılar ve Afyonkarahisar 
Festivalleri Genel Yönetmeni Hüseyin Başkadem’in kişisel çabalarıyla iki şehir arasında 

uzun vadeli müzikal bir dostluğa dönüştürüldü. Çek Cumhuriyeti ve diğer Avrupa 
kentlerinden çok sayıda sanatçı, bu çerçevede Afyonkarahisar’da 2006 yılından bu yana  

yapılan tüm Klasik Müzik ve Caz Festivalleri’ne kesintisiz olarak katılarak konserler verdiler. 
Festivallerin sosyal hizmet, eğitim ve kültürler arası iletişim boyutlarını çok iyi anlayan ve 

benimseyen sanatçılar, Afyon’un köy ve kasabalarındaki okullara da gönüllü olarak giderek 
buralarda atölye çalışmaları, okul konserleri ve söyleşiler gerçekleştirdiler.

Prag’lı müzisyenlerin Afyonkarahisar’da verdikleri konserler de kentte yoğun ilgiyle 
karşılandı. Konserlerin sanatsal düzeyi de konserleri izleyen eleştirmen ve sanatçılardan 
büyük övgüler aldı. Bazı eleştirmenler, Türkiye’nin kültür başkenti İstanbul’da dahi böyle 

deneysel ve öncü konserlere pek fazla rastlanmadığını belirttiler.

Kişisel çabalar ve iyi niyet ile gerçekleştirilen Afyonkarahisar-Prag müzik ve sanat işbirliği 
kısıtlı ekonomik imkanlara karşın her yıl gelişerek ve kesintisiz devam etti. 

Afyonkarahisar Festivalleri’nin şimdiki hedefi, 19. kez seyircisiyle buluşacak olan  caz 
Müzik Festivali’ni bu yılki çeşitli zorluk ve engellere karşın en anlamlı ve coşkulu biçimde 

gerçekleştirebilmek. Bu çabada Prag’lı müzisyen dostlarımızı bir kez daha şehrimizde 
ağırlamak bizler için paha biçilmez. Önümüzdeki günler Prag’lı müzisyen dostlarımız ve 

bizler için oldukça yoğun geçeceğe benziyor. 

A Tale of Two Cities: 
Prague-Afyonkarahisar Musical Companionship in its Fourteenth Year

Everything has started 14 years ago. The musical companionship between the cities of 
Prague and Afyon has reached its eleventh year. All together we will give the best example 

of the fellowship between civilizations through this most long lasting and sustainable 
Festival which is unique in Anatolia. 

The friendship and cooperation between the cities of Prague-Afyonkarahisar which has 
started 14 years ago with musicians, critics, journalists and artists form Turkey taking 
part in the 2005 Prag Open Jazz Festival, continues to gain momentum this year. This 

civil art movement which started with the initiative of Afyonkarahisar Jazz Festival has yet 
been clinched further with the Classical Music Festival, and accelerated with the active 

participation of the important musicians from Prague. This mutual effort resulted in a leap 
forward in the inter-cultural dialogue which also was among 

the main objectives of the Festival.

The cooperation as a purely civil initiative later gave way to a long term musical 
companionship between the two cities with the very effective efforts of the artists from 

Prague, and Hüseyin Başkadem, the Art Director of the Afyonkarahisar Festivals. A 
considerable number of musicians from the Czech Rebublic and other European countries 
have been participating in Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Festivals since 2006, 

uninterrupted and making concerts within this context. The musicians understood and 
accepted the social, educational and inter-cultural communication aspects of the Festivals 
very well. They volunteered for going to the town and village schools in Afyon and making 

workshops, school concerts and talking sessions at those places.

The concerts performed by musicians from Prague in Afyonkarahisar have also won great 
attention in the city. The artistic level of these concerts were highly appreciated by the critics 
and artists who followed them. Some critics pointed out that such experimental and avant-
garde concerts as these ceased to exist even in İstanbul, the cultural capital of the country.

In the Afyonkarahisar-Prague cooperation, which is conducted by individual efforts and good 
will, the number of the musicians and concerts increases each year. Despite the limited 

financial potentials, this cooperation went on in progress each year 
with continuous progress.

The current priority of Afyonkarahisar Festivals is to materialize the Classical Music Festival, 
which is to be realizing 19. year, with the most meaningful and vigorous way possible, 

despite the various difficulties and obstacles of this year. In this respect it is inestimable for 
us to host our musician friends in our city once more. No wonder to estimate a busy time 

schedule these days for us, together with our friends from Prague. 

Bilet
Konserler ücretsizdir.

 
1  Mayıs 2019 / Açılış

 Açılış Konseri ve NG Hotels Afyon davetiyeleri ücretsizdir.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edilebilir.

 
Gişe ve yer numarası

Konser girişinde davetiye masasından yer numarası alabilirsiniz.

Broşür temini
 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Afyonkarahisar 

0 (272) 213 76 00 / 213 31 47- İstanbul Lale Plak, 
Tünel - Ali Çetinkaya Gar Gişeleri - Kamil Koç Yazıhaneleri-

Nur Lokantası / Afyonkarahisar - İzmir Protek Fotoğrafçılık/Alsancak

Bilgi için
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Afyonkarahisar 

Tel: 0 (272) 213 76 00/213 31 47

Konser Mekanı
NG Hotels Afyon, Demirciler Çarşısı

Teşekkür
Katkı ve desteklerinden dolayı;

 Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü -
Sn. Mehmet SAVAŞ / Belediye Özel Kalem Müdürü - 

Sn. Mehmet TANIR / İl Kültür ve Turizm Müdürü -
Sn. Emel SARLIK / Belediye Kültür Müdürü-

Sn. Muzaffer UYAN / Koordinatör - Sn. Merve ESİN / Koordinatör-
Sn. Atilla ÖZENÇ / Koordinatör- Sn.Okan KASNAK, Sn.Tülay ÖZENÇ

ve Sn.Sinan Millik

 Tickets
Concerts are free of charge

May 1, 2019 / Opening
The invitations fort he Opening Concert and the concerts at the
 NG Hotels Afyon are free of charge and can be obtained from 

Directorate of Culture and Tourism.

Ticket Office and seat number
You can get the seat number from the invitation desk at the concert entrance.

For the brochures
Directorate of Culture and Tourism / Afyonkarahisar 0 (272) 213 76 00 / 213 3147-
İstanbul Lale Plak, Tünel - TCDD Ali Çetinkaya Railway Station Ticket Offices - 

Kamil Koç Offices - Nur Restaurant / Afyonkarahisar - 
İzmir Protek Fotoğrafçılık / Alsancak

For information
Directorate of Culture and Tourism / Afyonkarahisar 0 (272) 213 76 00/213 31 47

Concert venue
NG Hotels Afyon, Demirciler Bazzar

Thanks to
For their supports and contributions;

Province Private Administration - 
Directorate of Culture and Tourism -

Mr. Mehmet SAVAŞ / Principal Clerk of Mayor -  
Mr. Mehmet TANIR / Director of Culture and Tourism - 

Ms. Emel SARLIK / Ministry Director of Culture
   Mr. Muzaffer UYAN/Coordinator - Ms. Merve ESİN / Coordinator-
Mr. Atilla ÖZENÇ / Coordinator- Mr.Sinan Millik, Ms.Tülay ÖZENÇ

ve Mr. Okan KASNAK

/Afyonkarahisar caz festivali



Festivalde bu akşam yeni ve genç, 
konservatuarlı bir grubu dinleyeceğiz. 2014 
yılında Cihan Gülmez - tenor saksofon ve 
Can Mekikoğlu - gitar tarafından Ankara’da 
kuruldu. Uzun süre farklı isimler ve formatlar 
altında çeşitli şehirlerde çok sayıda konser 
verdikten sonra, 2016 yılında Ege Oluklu - 
bas ve Gürcan Konanç - davul gruba dahil 
oldu. Bu süre içinde Can Tutuğ - vokal, 
Sıla Argun - vocal, Buse Şimşek - davul, 
Bilge Özdemir - vokal, Wonju Lee - flüt gibi 
sanatçılarla kolaborasyonlar yaptı. Halen 
konservatuar eğitimlerine devam etmekte 
olan grup üyeleri, caz ve varyasyonları 
üzerine çalışmalarına devam ediyor. 
Festivalde gece kuşağında genç ve dinamik, 
gelecek vadeden önemli müzisyenlerini 
desteklemk ve onlara müzik ortamları 
sunmak, müzik yapma imkanı tanımak biz 
festival yöneticilerine ve Afyonkarahisar 
Klasik Müzik ve Caz Derneği’ne ayrıca 
mutluluk veriyor.

At the Festival tonight we wil listen to a 
young and fresh jazz band with members 
composed of conservatory students. 
Founded by Cihan Gülmez - tenor 
saxophone ve Can Mekikoğlu - guitar in 
2014 in Ankara, has given concerts under 
different names and formats in different 
cities for a long time and then Ege Oluklu 
- bass and Gürcan Konanç – drums 
joined the band in 2016. Within the same 
period, it made collaborations with such 
musicians as Can Tutuğ - vocals, Sıla 
Argun - vocals, Buse Şimşek - drums, Bilge 
Özdemir - vocals, Wonju Lee – flute. The 
members of the band who still continue 
their conservatory education, go on to 
their studies on jazz and its variations. 
As the managers of the Festival and 
Afyonkarahisar Classical Music and 
Jazz Association, at the night section of 
the Festival, it has been our pleasure to 
support young and dynamic, and promising 
musicians, and providing them with 
musical environments and giving them 
the opportunity to perform.Jazz Art Major. 
Recently she performs on stage in Ankara 
and continues her education. 

ABB Kent Orkestrası, evrensel 
değerlerdeki çok sesli müzik eserlerinin 
seslendirilmesi, Türk bestecilerin çok 
sesli yapıtlarının yurt içinde ve dışında 
tanıtılmasına katkıda bulunmak, 
konserler vererek, turneler düzenleyerek 
geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 
kuruldu. Bütün bir yıla yayılan konser 
programının dışında çağdaş çok sesli 
müzik yapıtları ile pop ve caz türlerine ait 
özgün örnekleri de katıldığı konserlerde 
seslendiriyor. Açıkhava konserleri ile 
müzikseverlerle buluşarak başarılı 
konser performanslarına imza atan Kent 
Orkestrası, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Güney Kore gibi ülkelerde düzenlenen 
uluslararası festivallere katılarak 
ülkemizi  temsil etti. Orkestranın şefliğini  
Kemal Günüç üstleniyor. Ankara Devlet 
Konservatuarı Kompozisyon Bölümü 
mezunu olan Günüç besteci ve orkestra 
şefi olarak Avrupa’da ve Amerika’da 
uluslararası birçok yarışma ve etkinliklere 
katılmış, ödülleri olan başarılı bir şef. Bu 
gece Çek kadın vokal Barbora Šedivá 
orkestraya  eşlik edecek.

Barbora Šedivá, Çek Cumhuriyeti’nden 
bir şarkıcı ve aktris. Karlovy Vary’de 
doğdu ve genç yaşından beri şarkıcı 
ve sanatçı olmak istedi. Barbora, 5 
yaşındayken dans etmeye başladı. ZŠ 
ve ZUŠ Šmeralova Dans Okulu’nda 
okudu. Bir dans kariyeri yapmayı 
düşünüyordu, ama aklında daha çok 
sevdiği bir şey vardı. Şarkı söylüyordu. 
Barbora’nın ilk eğitmeni Karlovy Vary 
- Štepánka Leitgebová’daki en iyi 
öğretmendi ve Barbora’yı konservatuara 
hazırladı. Daha sonra 7 yıl boyunca Prag 
konservatuarında oyunculuk yaparak 
çalıştı. Okurken Semafor Tiyatrosu, Na 
Rejdišti Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı 
ve en popüler Çek orkestralarından 
biri olan Karel Vlach Orchestra’da 
baş şarkıcı oldu. Ayrıca Abba World 
Revival grubunda yaklaşık 7 yıl şarkı 
söyledi. Konservatuardan sonra, VOŠ 
Jaroslava Jezka Caz Koleji’inde okumaya 
başladı ve bu yıl bu okulu bitirecek. Üç 
yıl önce Barbora, Jazz Elements adlı 
kendi caz grubunu kurdu ve şimdi Çek 
Cumhuriyeti’nde çok başarılı oldular ve 
Almanya’da da konserler verdiler. Son 
6 aydır eski soul ve blues şarkılarıyla 
ilgileniyor, bu yüzden Barbora Šedivá 
ve Soulboys adlı yeni grubuyla bu stilde 
şarkı söylüyor. Festivalde Kent Orkestrası 
ile birlikte bu gece caz standartları ve 
herkesin seveceği şarkıları kendi tarzıyla 
icra edecek. Bu gece renkli ve güzel bir 
açılışa eşlik edeceğiz.

AMM City Orchestra was established to 
perform polyphonic musical compositions 
of universal value, to contribute to the 
promotion of polyphonic compositions of 
Turkish composers at home and abroad, 
reaching a wide mass of audience through 
giving concerts and arranging tours. In 
addition to a whole year-round concert 
program, AMM City Orchestra gives the 
finest examples of contemporary music 
and original works of pop and jazz music 
styles in concerts it takes part. The 
Orchestra, that has met with its audience 
with highly aclaimed open-air concert 
performances, represented in Turkey 
in international music festivals held in 
various countries as Greece, Bulgaria 
and South Korea. The City Orchestra is 
conducted by Kemal Günüç. Graduated 
from Ankara State Conservatory with a 
degree in composition, Kemal Günüç 
participated in a number of competitions 
and events in the US and Europe. Mr. 
Günüç has been entitled to international 
awards and achievements as a composer 
and a conductor. Tonight Czech female 
vocal Barbora Šedivá will accompany the 
Orchestra.

Barbora Šedivá is a singer and actress 
from the Czech Republic. Born in Karlovy 
Vary, she wanted to become a singer 
and actress since her early childhood. 
Barbora started dancing when she 
was five. She studied at  ZŠ ve ZUŠ 
Šmeralova dance schools. She was 
thinking of a dancing career, but there 
was something she liked better in her 
mind. She was singing. Barbora’s first 
trainer was the best teacher in Karlovy 
Vary - Štepánka Leitgebová and prepared 
Barbora for studiying at the conservatory. 
She studied for seven years at the Prague 
Conservatory while acting later on. She 
became an actress at Semafor Theatre, 
and Na Rejdišti Theatre while studying 
and also became the lead singer at 
Karel Vlach Orchestra, one of the most 
popular Czech orchestras. She also 
was singing at the Abba World Revival 
group nearly for seven years. After the 
conservatory, she started to study at 
VOŠ Jaroslava Jezka’s Jazz College 
and she is going to finish the school 
this year. Barbora founded her own jazz 
band called Jazz Elements three years 
ago, and they became very successful in 
Czech Republic now and they also have 
given concerts in Germany. She has been 
interested in old soul and blues songs in 
the last six months, therefore she sings 
with her new band called Barbora Šedivá 
and Soulboys in this style.She will be 
performing jazz standards and popular 
songs in her own style with the City 
Orchestra tonight. We will be attending a 
colourful and pleasant opening this night.

Eylem Çalı 1978 yılında İzmir’de doğdu. 1998 
yılında Dokuz Eylül Ün.Devlet Konservatuarı 
Şan Bölümü’nden mezun oldu.1995 yılında 
ilk beste grubu ‘’Masalsız Çocuklar ‘’ ile 
sahne hayatına başladı ve başta İzmir 
olmak üzere birçok şehirde konserler verdi. 
2009 yılından beri Ankara’da, halen ortak 
bestelerini de seslendirdiği grubu Zamansız’la 
ve farklı tarzlardaki özgün projeleriyle müzikal 
serüvenine devam ediyor. 
ABB Kent Orkestrası, evrensel değerlerdeki 
çok sesli müzik eserlerinin seslendirilmesi, 
Türk bestecilerin çok sesli yapıtlarının yurt 
içinde ve dışında tanıtılmasına katkıda 
bulunmak, konserler vererek, turneler 
düzenleyerek geniş kitlelere ulaşmak 
amacıyla kuruldu. Bütün bir yıla yayılan 
konser programının dışında çağdaş çok 
sesli müzik yapıtları ile pop ve caz türlerine 
ait özgün örnekleri de katıldığı konserlerde 
seslendiriyor. Açıkhava konserleri ile 
müzikseverlerle buluşarak başarılı konser 
performanslarına imza atan Kent Orkestrası, 
bu gece değerli vokal Eylem Çallı’ya eşlik 
edecek. 

Eylem Çalı was born in İzmir in 1978. She 
graduated from Dokuz Eylül University Singing 
Department in 1998. She started her performing 
career in 1995 with her first composition group 
‘’Masalsız Çocuklar‘’ (Taleless Childern) in 1995, 
and gave concerts in numerous cities, notably 
Izmir. Eylem Çalı, who has been living in Ankara 
since 2009, continues her musical adventure 
with her band Zamansız (Timeless) where 
she also has been performing their collective 
compositions, and with her other original 
projects in different styles. ABB City Orchestra 
was established to perform polyphonic musical 
compositions of universal value, to contribute 
to the promotion of polyphonic compositions 
of Turkish composers at home and abroad, 
reaching a wide mass of audience through 
giving concerts and arranging tours. In addition 
to a whole year-round concert program, ABB 
City Orchestra gives the finest examples of 
contemporary music and original works of 
pop and jazz music styles in concerts it takes 
part. The Orchestra, that has met with its 
audience with highly aclaimed open-air concert 
performances, will accompany talented vocal 
Eylem Çalı tonight. 

Müzik eğitimlerini farklı okullarda 
tamamlamış bakır nefesli çalgılar 
icracılarından oluşan bu altılı Festivalin 
muhtemelen en eğlenceli ve neşeli 
konserlerinden birine imza atacak. Şehrin 
en önemli tarihi mekanlarından biri olan 
Demirciler Çarşısı’nda gerçekleştirilecek bu 
sokak konserine katılacak sanatçıların üçü 
trompet diğer üçü de trombonla cazın sevilen 
örneklerini seslendirecekler. Altılıyı oluşturan 
isimler şunlar: Kaan Çevik – trompet, 
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı; 
Çağın Akgül – trompet, Anadolu Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı; Mehmet Alphan 
– trompet, özel eğitim; Deniz Dişdiş – 
trombon, Anadolu Üniversitesi  Devlet 
Konservatuarı; Gizem Gerçeker – trombon, 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi; Yalın Akdağ – trombon, 
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı.

This sextette which is composed of brass 
instrument players that had their musical 
education different schools will most probably 
will perform one of the most colourful and 
cheerfull concerts of theFestival. The 
musicians, who will take part at this street 
concert that will be held at Demirciler Bazaar, 
one of the most significant historical places 
of the city, will play popular examples of jazz, 
three of them with their trumpets and the 
rest with their trombones. The names of the 
memebers of the sextette are as follows: 
Kaan Çevik – trumpet, Hacettepe University 
State Conservatory; Çağın Akgül – trumpet, 
Anadolu University State Conservatory; 
Mehmet Alphan – trumpet, special training; 
Deniz Dişdiş – trombone, Anadolu University 
State Conservatory; Gizem Gerçeker – 
trombone, Bilkent University Faculty of 
Music and Performing Arts; Yalın Akdağ 
– trombone, Hacettepe University State 
Conservatory.

Barbora Šedivá Çek Cumhuriyeti’nden bir şarkıcı 
ve aktris. Popüler Çek orkestrası Orkestra 
Karla Vlacha ile şarkı söylüyor ve Semafor 
Tiyatrosu’nda çalıyor. Jazz Elements adında 
kendi grubu var ve diğer birçok müzik grubunda 
da şarkıcı. Grupta öne çıkan Petr Mikes 1985’te 
Çek Cumhuriyeti Prag’da doğdu. Prag’daki 
Jaroslav Jezek Konservatuarı’nda ve Brno’da 
Janacek Akademisi’nin Caz Bölümü’nde okudu. 
Davulcu ve basçı olarak geleneksel ve modern 
caz, swing, soul, pop, folk ve dünya müziği gibi 
farklı tarzlarda müzik gruplarında performans 
sergiliyor. Bas gitarda Çekya müziğinin önemli 
isimlerinden Flip Spaleny yer alıyor. Saksofonda 
Karel Becvar, Pilsen Konservatuarı’nda klarnet, 
Prag’da J.Jezek Konservatuarı’nda saksafon ve 
West Bohemia Üniversitesi’nde müzik okudu. 
Uzun yıllar tiyatro orkestrası, caz tarakları ve 
dans gruplarında sahne aldı. Halen pedagojik 
faaliyetler, besteciLik ve düzenleme çalışmaları 
ve bigband (Chris Potter Tribute Bigband), 
çeşitli caz oluşumları (cisarband.cz, satch.cz) 
ve müzik orkestraları (Müzik Tiyatrosu Pilsen) 
ile çalışmalarını sürdürüyor. Piyanoda ise büyük 
usta Jiri Neuzil yer alacak.

Barbora Šedivá is a singer and actress from 
Czech Republic. She sings with the popular Czech 
orchestra - Orchestra Karla Vlacha and she play 
at the Semafor Theatre. She has her own band 
named Jazz Elements and she is a singer in 
many others music bands. Petr Mikes was born 
in 1985 in Prague, Czech Republic. Studied at 
Prague Conservatory of Jaroslav Jezek and at 
the Jazz Department of Janacek Academy in 
Brno. Performs in multiple bands of different styles 
including traditional and modern jazz, swing, 
soul, pop, folk and world music as a drummer 
and a bassist. On e-bass one of the significant 
names in Czechia music scene, Flip Spaleny 
will be on stage. Karel Becvar studied clarinet at 
Conservatory in Pilsen, saxophon at the J.Jezek 
Conservatory in Prague and music at University 
of West Bohemia. Many years performed on the 
cruise ships in theater orchestra, jazz combos and 
dance bands. Currently he dedicates his time to 
pedagogical activities, composing and arranging 
music and performing with big bands (Chris Potter 
Tribute Big band), jazz formations (cisarband.
cz, satch.cz) and musical orchestras ( Musical 
Theater, Pilsen). On piano, there will be a master 
musician Jiri Neuzil performing on stage. 

Bilinen insanlık tarihinin tüm gerçeklerini 
değiştiren, ezberler bozan Göbeklitepe… 
Halihazırda dinler tarihinde önemli bir yeri olan, 
“peygamberler şehri” diye anılan Şanlıurfa, şimdi 
de Göbeklitepe ile dünyanın ilgisini üzerine 
çekmeyi başardı. Göbeklitepe’nin sırrı gün 
yüzüne çıktıkça, yeni cevaplar daha fazla soruyu 
beraberinde getiriyor. Göbeklitepe nedir, neden 
önemlidir? İnsanlığın gizemli inanç tarihinin en 
eski kalıntısı sayılan Göbeklitepe’yi keşfetmek için 
müzikal ve görsel bir yolculuğa çıkıyoruz..! Eserin 
bestecisi Şef Kemal Günüç 1988 yılında Ankara 
Devlet Konservatuvarı Obua ve Komposizyon 
Bölümleri’nden  mezun oldu.1988 yılında 
İtalya’da yapılan Genç Besteciler Festivali’ne 
“Zeytin Dalları” adlı eseriyle katıldı.1991 yılında 
Fransa’da yapılan Elektronik Müzik Yarışmasında 
Dünyanın En iyi 15 Genç Bestecisi arasında yer 
aldı. 1991 yılında Fransız Genç Balesi, Günüç’ 
ün “Türk Vurma Sazları için Çeşitlemeler” adlı 
eseriyle dans etti. 1989-1993 yılları arasında 
Ankara’da yapılan “Uluslararası Yeni Müzik 
Festivali”nde eserleri seslendirildi. 1996 yılında 
Fransa’da aralarında yer aldığı 6 akuzmatik 
müzik bestecisinin eserlerinden oluşan CD 
Fransız Kültür Bakanlığı ve Unesco tarafından 
basıldı. 1996 yılında kurmuş oldukları Rock müzik 
grubu 657 ile “Çatlak” adlı albümü çıkarttı.1998 
yılında Modern Dans Topluluğu için “ Kanat” 
adlı bale müziğini yaptı. 1998-1999 Tiyatro 
sezonunda “ Akrep” ve “ 5. Frank” adlı oyunlar için 
yaptığı müziklerle Sanat Kurumu En İyi Sahne 
Müziği dalında Yılın Sanatçısı ödülünü aldı. 2003 
yılında 657 grubu ile “ Bilseydik Yaşamazdık” 
adlı albümü çıkarttı. 2004 yılında A.B.D’de 
“Duruşma” adlı oyunun müziklerini yaptı. 2005 
yılında Romanya Devlet Tiyatrosu’na “ Gözlerin 
Ardındaki Çocuk” adlı oyunun müziklerini yaptı. 
2005 yılında A.B.D’de “Bekleyiş” adlı oyunun 
müziklerini yaptı. 2007 yılında A.B.D’de Türk-
Amerikan  ortak yapımı olan “Broken Angel” adlı 
filmin müziklerini Amerika’da yaptı. 2011 yılında 
Cüneyt Gökçer Tiyatro Müziği Özel Ödülü’nü 
aldı. Ayrıca Sadri Alışık Tiyatro Ödülü sahibi 
olan Günüç, bugüne kadar Devlet Tiyatroları ve 
özel tiyatrolar için iki yüze yakın oyun müziği ve 
televizyon için de belgesel, dizi ve film müzikleri 
besteledi. Birçok projede müzik direktörlüğü, 
orkestra şefliği yaptı ve şu anda  halen  Afyon 
Caz Festivali Danışma Kurulu üyeliği ve 
A.B.B.Kent Orkestrası’nın Şefliği’ni  sürdürüyor.

Göbeklitepe, which has changed all the facts of 
the known history of humanity... Şanlıurfa, “the city 
of prophets” that already has a significant place 
in the history of religions, now manages to attract 
the attention of the world with Göbeklitepe. While 
the mystery of Göbeklitepe comes to light, the 
new answers bring more new questions. What is 
Göbeklitepe, why is it important? We are setting 
out on a musical and visual journey to discover 
Göbeklitepe, which is regarded as the oldest ruins 
of the history of the mystic beliefs of humanity..! 
The composer of the work Maestro Kemal Günüç 
was graduated from Ankara State Conservatory 
Departments of Oboe and Composition in 
1988. He attended Young Composers Festival 
held in Italy the same year with his work called 
“Olive Leaves”. He became one of the 15 Young 
Composers of the World at the Electronic Music 
Festival held in France in 1991. French Youth 
Ballet danced with Günüç’s “Variations for Turkish 
Percussion Instruments” the same year. His works 
have been performed during the years 1989-1993 
at the International New Music Festival held in 
Ankara. In 1996, a CD composed of the works 
of 6 acousmatic composers in France including 
Günüç was recorded by the French Ministry of 
Culture and Unesco. He released the albüm 
“Çatlak” with his Rock music band 657 founded 
in 1996. He composed the ballet music called 
Kanat (Wing) for the Modern Dance Ensemble 
in 1998. In the 1998-1999 theatrical season, he 
won the Artist of the Year Award for Art Institute 
Best Stage Music with the music he composed 
for the plays Scorpion and 5. Frank. He released 
the albüm “Bilseydik Yaşamazdık” with his band 
657 in 2003. He composed the music for the play, 
the Trial, in 2004 in the US. In 2005, he composed 
the musics of the play, Child Behind the Eyes, for 
Romanian State Theater. He composed the music 
for the play, The Waiting, in 2005 in the US. Also 
composed the musics for the Turkish-American co-
production The Broken Angel in 2007 in the US. 
He received the Cüneyt Gökçer Music for Theater 
Special Award in 2011. Günüç, who also has a 
Sadri Alışık Theater Award, has composed nearly 
two hundred play musics for the State Theaters 
and private theaters, as well as documentary, TV 
series and film musics for televisions. He has been 
a musical director and a conductor for numerous 
projects and continues to work as the Conductor of 
ABB City Orchestra and a member of the Advisory 
Board of Afyon Jazz Festival.

SUCUK EKMEK CAZ / SUJUK BREAD JAZZ    
KLASİKTEN CAZA BRAS ALTILISI 
FROM CLASSICAL TO JAZZ BRASS SEXTETTE

2 Mayıs Perşembe / May 2 Thursday -21:00  

NG  HOTELS AFYON

SOKAK KONSERİ / STREET CONCERT
KLASİKTEN CAZA BRAS ALTILISI 
FROM CLASSICAL TO JAZZ BRASS SEXTETTE

2 Mayıs Perşembe / May 2 Thursday -15:00  

DEMİRCİLER ÇARŞISI DEMIRCILER BAZAAR

BARBORA SEDIVA VE THE GRAY BAND 
BARBORA SEDIVA AND THE GRAY BAND

3 Mayıs Cuma / May 3 Friday - 21:00

NG HOTELS AFYON

AÇILIŞ KONSERİ / OPENING CONCERT
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI 

ANKARA METROPOLİTAN MUNICIPALITY CITY ORCHESTRA 

KEMAL GÜNÜÇ   Şef / Conductor

BARBORA SEDIVA   Solist / Soloist

1 Mayıs Çarşamba / May 1 Wednesday - 21:00

NG  HOTELS AFYON

KAPANIŞ KONSERİ / CLOSING CONCERT
GÖBEKLİTEPE’NİN GİZEMİ..!

THE MYSTERY OF GÖBEKLİTEPE

KEMAL GÜNÜÇ   Besteci - Orkestra Şefi / Composer - Conductor

5 Mayıs Pazar / May 5 Sunday 21:00 

NG HOTELS AFYON LOBİ / LOUNGE

1984 yılında Ankara’da doğdu. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir 
Planlama Bölümü’nde lisans, aynı okulda 
Kentsel Planlama programında yüksek 
lisans derecesini tamamladı. MSGSÜ 
Sosyoloji Bölümü Doktora programında 
kolektif bellek üzerine araştırmalarını 
sürdürmektedir. 2009 yılında Sabancı 
Üniversitesi işbirliğiyle Osmanlı Bankası 
Müzesi’nde sözlü tarih eğitimi alarak, 
sözlü tarih alanındaki birikimiyle 
müzecilik ve sanat alanında üretimler 
gerçekleştirmektedir. 2013 yılından bu 
yana Karşı Sanat Çalışmaları bünyesinde, 
2016 yılından bu yana TÜYAP Sanat Fuarı 
Artist bünyesinde koordinatörlük görevini 
yürütmektedir. 2015 yılında Evin Sanat 
Galerisi’nde Nuri İyem 100 Yaşında Portre 
sergisinde Sözlü Tarih Uzmanı olarak arşiv 
çalışmasını gerçekleştirmiştir. 

Born in 1984 in Ankara, she studied City 
Planning at Mimar Sinan University of Fine 
Arts. She earned her Master’s degree in 
City Planning at the same university. She 
is currently a Phd candidate in sociology 
at Mimar Sinan University, working on 
collective memory. In 2009, she received a 
n education about oral history at Ottoman 
Bank Museum under a program which 
was offered with the support of Sabancı 
University. She has produced works of art 
using her knowledge in oral history and 
museology. She has been working as a 
coordinator at Karşı Sanat since 2013 and 
at TÜYAP Art Fair since 2016. In 2015, 
she did the archive work of the portrait 
exhibition Nuri İyem is 100 Years Old 
organized by Evin Art Gallery as the Oral 
History Expert.

EDA YİĞİT         
Fotoğraf Sanatçısı / Photographer

Okul Etkinliği / School Activity

1960 yılında İstanbul’da doğan Çetin, 
fotoğraf alanında kendisini yetiştirdi. 
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 
lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü’nde yüksek 
lisans derecesini tamamladı. İlk kişisel 
sergisi “Tanıdık Şeyler”i 1988 yılında 
açtığında, fotoğrafa alternatif yaklaşımı 
ile dikkat çekti. Çetin o tarihten bu yana 
çok sayıda kişisel proje gerçekleştirmiş, 
farklı disiplinlerden sanatçılar ile birlikte 
çok sayıda ortak projede yer almıştır.
Orhan Cem Çetin sergi, gösteri 
ve performanslarında kavramsal, 
disiplinlerarası ve cesaretli tutumu 
ile tanınmaktadır. Kişisel çalışmaları, 
denemeleri ve eleştiri metinleri farklı basılı 
ve on-line mecralarda yer alan Çetin, sanat 
çalışmalarının yanı sıra hayatını serbest 
fotoğrafçılık, fotoğraf alanında danışmanlık 
ve fotoğraf eğitmenliği yaparak 
kazanmaktadır.1980’lerin sonlarından bu 
yana farklı üniversitelerde dersler veren ve 
yöneticilik yapan Çetin halen Bahçeşehir 
Ünv. Fotoğraf ve Video bölümü eğitmen 
kadrosundadır.

A self taught photographer, Çetin was born 
in Istanbul in 1960. He graduated from 
the Department of Psychology at Boğaziçi 
University, Istanbul and received his MFA 
degree in Visual Communication Design 
at Istanbul Bilgi University. He opened his 
first solo exhibition “Familiaria” in 1988. His 
work attracted considerable attention with 
its alternative approach to photography. 
Numerous solo and group shows have 
followed ever since. Orhan Cem Çetin is 
recognized for his focus on a conceptual and 
interdisciplinary approach.Today, Çetin earns 
his living as an artist, a photographer, a 
consultant on photography and photographic 
technology, and as a lecturer, currently 
teaching at Bahçeşehir Uni. Dept. Of 
Photography and Video. His personal works, 
essays, and critiques are published in 
various printed periodicals as well as e-zines.

himself@orhancemcetin.com
orhancemcetin.com
orhancemcetin.wordpress.com

FATMANUR ERDOĞAN 

İletişim Uzmanı / Communication Specialist

Okul Etkinliği / School Activity

Norveç, Singapur ve Amerika’da on 
yıl boyunca uluslararası pazarlama 
ve marka yönetimi alanlarında çalıştı. 
50’den fazla ülkede bulundu. Türkiye’de 
uluslararası şirketlerin kurumsal iletişim 
ve sürdürülebilir gelişim stratejilerine 
yön verdi. Geliştirdiği “yaşam kalitesi” 
odaklı yönetim modeli ve iletişim alanında 
uyguladığı sıradışı çalışmaları ile ulusal 
ve uluslararası alanlarda çeşitli ödüller 
kazandı. İletişimin yenilikçi ve yaratıcı 
ismi olarak tanınan Fatmanur Erdogan 
lisansını İşletme (Türkiye), yüksek 
lisansını Psikolojik Danışmanlık (Kanada) 
üzerine yaptı ve pozitif psikoloji alanında 
uzmanlaştı. ABD’de Pazarlama ve Görsel 
İletişim Tasarımı eğitimi aldı.Hürriyet Daily 
News’de girişimcilik üzerine köşe yazarlığı 
yapan Erdoğan’ın “Beyaz Yakalı Girişimci” 
adlı kitabı bulunuyor. Türkiye’nin ilk kariyer 
ve yönetim blogu kariyeryolculugu.com’u 
kurdu.   15 yıldır başarıyla devam eden 
site, alanının en itibarlı sitesi seçildi. 
Fatmanur Erdoğan, IPPA Communications 
şirketinde iletişim direktörü olarak 
çalışmaktadır

Fatmanur Erdogan is a communications 
curator. She worked in Norway, Singapore 
and USA for ten years and traveled over 50 
countries. She lead corporate communications 
and sustainable growth departments of Fortune 
100 companies, and won several local and 
international awards. Her work on “quality 
of life” based management practices and 
unorthodox approaches to communications 
gained her a reputation for being one of the 
most forward-looking communicator in Turkey.
Fatmanur studied management in Turkey, 
and completed her masters in counseling 
psychology in Canada, and focused on positive 
psychology. She completed her postgraduate 
studies in marketing and visual communications 
in California, USA. She worked as a weekly 
entrepreneurship columnist for Hurriyet Daily 
News and published her first book “White-
Collar Entrepreneur”. She launched the 
nation’s first career and management blog 
kariyeryolculugu.com, a site that is continously 
being ranked as the most reputable in its 
category. Fatmanur Erdogan currently serves 
as the communications director at IPPA 
Communications.

Bu projede önemli tambur sanatçısı ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürü Doç.Dr. Murat Salim Tokaç ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Devlet 
Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel birarada 
olacaklar. Günümüz tanbur icrasında özel 
ve çok önemli bir sazende olan Tokaç, ney 
sazında da ülkemizin önemli neyzenlerinden 
kabul ediliyor. Projenin piyano kısmında 
Afyon Festivalleri’nin danışmanı ve ülkemiz 
müziğinin tüm alanlarındaki çalışmalara 
destek vermek için büyük çaba sarfeden 
üstad Şef Orhan Şallıel olacak. Proje Tamburi 
Cemil Bey’in müzikal ve saz musıkisi üzerine 
eserleri, taksimleri ve bilinen eserlerden oluşan 
sanat öngörüsünün yer aldığı özel bir konser 
olacak. Türk musıkisindeki taksim icrası jazz 
müziğindeki emprovizasyon ile eş anlam 
taşır. Emprovize ve enstrüman musıkısinin 
bizdeki dile gelişini en iyi anlatabilecek olan bu 
füzyon proje festivalin en ilginç projesi. Müzik 
olgusunun kavramlarla sınırlandıramayacağını 
anlatan duruşu festivale ayrı bir heyecan ve 
renk getiriyor. Projede perküsyon da Burak 
Çakır eşlik edecek.
In this project, Assoc.Prof.Dr. Murat Salim 
Tokaç, outstanding tambour player and     

Ministry of Culture and Tourism General 
Director of Fine Arts, and Mr. Orhan Şallıel, 
Conductor of Ministry of Culture and Tourism 
Çukurova State Symphony Orchestra will 
league together. Being a significant and special 
instrument player in today’s tambour playing, 
Tokaç is also regarded as one of the most 
important reed (ney) players in our country. 
At the piano part of the project, there will be 
Maestro Mr. Orhan Şallıel who is the advisor of 
Afyon Festivals and who makes a great effort 
in supporting works in all fields of music in our 
country. The project will be a special concert 
where the artistic vision of Tamburi Cemil Bey 
composed of his musical work on instrumental 
music, his instrumental solos (taksim) and 
other known works. In Turkish music taksim 
playing is the synonym of emprovisation in 
jazz. This fusion project, which may be the 
best way to explain the emprovisational and 
instrumental expression in our traditional 
music, is the most interesting project of the 
festival. With a stance which expresses that 
the phenomenon of music cannot be narrowed 
down, it gives a novel touch to the festival. It is 
a surprise and a special project for both Turkish 
traditional music and jazz aficionados. 

KLASİKTEN CAZA 
FROM CLASSICAL TO JAZZ 
ORHAN ŞALLIEL   Caz Piyano / Jazz Piano
MURAT SALİM TOKAÇ   Tanbur / Tanbour

5 Mayıs Pazar / May 5 Sunday 15:30         
NG  HOTELS AFYON LOBİ / LOUNGE

Jirí Neuzil caz piyano ve elektronik klavyeli 
çalgılar öğrettiği Prag’daki Jaroslav Jezek 
Konservatuarı’nda piyano ve kompozisyon 
okudu. Müzikal kapsamı cazdan (Ivan 
Myslikovjan Blue Birds, Petr Kalfus Sextet, 
Konsept Sanat Orkestrası gibi ünlü Çek 
caz oluşumlarıyla işbirliği) dünya müziği 
füzyon projelerine (Taliesyn grubu) ve 
revival rock/pop gruplarına (örneğin 
(Pink Floyd’un Ayın Karanlık Yüzü ve 
Duvar multimedya performansları) kadar 
uzanıyor. Tiyatro için müzik yazarı ve 
icracı (Fransa’da Çek/Fransız tiyatrosu 
Divadlo Na Voru ile uzun süreli işbirliği), 
arada sırada Alain Turban, Cassita ve 
Malaurie Duffaud gibi Paris’li şarkıcılarla 
Fransız şansonları çalıyor. E- basçı Filip 
Spaleny, Prag Konservatuarı Üflemeliler 
ve Jaroslav Jezek Konservatuarı Bas 
Gitar Bölümleri’nden mezun oldu. 
Sayılamayacak kadar fazla grup, müzik 
yapımı ve müzisyenle sahne aldı. Birçok 
stüdyo proje işbirliğinde bulundu. Pedagog 
olarak Prag Uluslararası Konservatuarı ve 
Jaroslav Jezek Konservatuarı’nda dersler 
veriyor.

Jirí Neuzil studied piano and composition 
at Jaroslav Jezek Conservatory in Prague 
where he teaches jazz piano and electronic 
keyboard instruments. His musical scope is 
broad, from jazz (collaborations with well-known 
Czech jazz formations like Ivan Myslikovjan 
Blue Birds, Petr Kalfus Sextet, Concept Art 
Orchestra) to world music fusion projects 
(Taliesyn group) and revival rock/pop bands 
(multimedia performances of Pink Floyd’s 
Dark Side Of The Moon and The Wall). He is an 
author and performer of music for theatre (long-
term collaboration with Czech/French theatre 
Divadlo Na Voru in France), occassionally plays 
French chansons with Paris-based singers like 
Alain Turban, Cassita or Malaurie Duffaud. Filip 
Spaleny (e bass) graduated from the Prague 
Conservatory - tube specialisation and from the 
Jaroslav Jezek Conservatory of Music - bass 
guitar specialisation. He has performed or 
currently performs with an uncountable number 
of bands, music formations or musicians. 
He also participated in many studio project 
collaborations. As a pedagogue he teaches at 
the Prague International Conservatory and 
Jaroslav Jezek Conservatory.

JIRI NEUZIL DÖRTLÜSÜ 
JIRI NEUZIL QUARTET
EYLEM ÇALI VE BIGBAND GECESİ 
EYLEM ÇALI AND BIGBAND NIGHT

3 Mayıs Cuma / May 3 Friday - 22:30
NG   HOTELS AFYON

NADİR EDE  

Fotoğraf Sanatçısı /Photographer

Okul Etkinliği / School Activity

1945 yılında Zonguldak’ta doğdu. 
1955 yılından beri İstanbul’da yaşıyor. 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 
Bölümü’nden mezun oldu. Fotoğraf 
çekmeye Işık Lisesinde okuduğu yıllarda 
başladı. 1982-2000 yılları arasında 
reklam fotoğrafları çekerek hayatını 
kazandı. 1983- 2010 yılları arasında 
Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf 
Bölümünde,1984-2010 yılları arasında da 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Antropoloji Bölümünde fotoğraf üzerine 
dersler verdi. 2007 yılından beri Işık 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
fotoğraf dersleri veriyor. 14 yıl “Fotoğraf 
Dergisi”nin yayın yönetmenliğini yaptı. Yurt 
içinde ve dışında pek çok sergiye katıldı. 
Kişisel seriler açtı. “yüz yıl önce yüz yıl 
sonra İstanbul” sergisi ülkemizin yanı sıra 
Letonya ve Estonya’da da sergilendi.

Born in Zonguldak in 1945, he has been 
living in Istanbul since 1955. Studied 
physics at the University of Istanbul. He 
started taking photographs while studying 
at Isik High School. He made a living as a 
commercial photographer between 1982- 
2000. He thaught photography at Mimar 
Sinan University between 1983-2010 and 
at the University of Istanbul between 1984-
2010. He has been teaching photography 
at Isik University Faculty of Fine Arts 
since 2007. He worked as a publishing 
director at “Photography Magazine” for 
14 years. He took part in and opened 
various galleries both inside and outside 
the country. His gallery titled “Istanbul, a 
hundred years ago, a hundred years from 
now” has neen displayed in Latvia and 
Estonia.

Güçlü Kadınlar
Projeye “ Güçlü Kadınlar ” ismini 
vermemin nedeni güç kelimesinin 
sözlükteki tanımlarından biri olan “…
bir etkiye direnebilme yeteneği ” oldu. 
Projedeki kadınlar, toplumda kadının yeri 
hakkında gün geçtikçe yerleşen algıya, 
farkında olmadan karşı duran kadınlar. 
Yani toplumda erkek işi olarak bilinen 
işlerde çalışabilme gücünü kendinde bulan 
kadınlar...
Güçlü olmak korkusuz olmak mı yoksa en 
ağır yükü kaldırabilmek mi ya da nüfuzlu 
birisi olmak mı? Güç belki de yaşadığımız 
dünyada bize çizilmiş sınırları aşma iradesi 
göstermekti.
İş söze gelince “toplumda kadın ve erkeğin 
yapacağı işler bellidir” ama gerçek hayat 
öyle demiyor... 
Aslında ben bu projede, iş başa düşünce 
yani insanlar eve ekmek götürmek zorunda 
kalınca hayatın kadın ve erkeği eşitlediğin 
göstermeye çalıştım. 

Strong Women
The reason why I call the project “ Strong 
Women ” is one of the definitions of the 
word “ Strong ”;  “ able to withstand force 
and pressure ”. Women of the project are 
those who unknowingly are opposed to the 
preconceived perception of the place of a 
woman in the society. They are the women 
who have the power to work in jobs which 
known as men’s.
Is being strong means to be fearless, or 
to lift the heaviest burden, or is it being a 
pillar of society? Perhaps, it is to have the 
will to cross the boundaries defined for us.
In words, the jobs for men and women are 
pretty well set. However, the real life is 
totaly different. 
In fact, in this project I’ve tried to express 
and show that life equalize the man and 
the woman when it falls to one’s lot, i.e., 
the necessity to bring home the bread.

SERGİ
“ GÜÇLÜ KADINLAR ’’      

   STRONG WOMEN

3 Nisan -5 Mayıs / April 3 - May 5
NG AFYON

Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü 
mezunu. Aynı üniversitede lisansüstü 
çalışması olarak “Geçmişten Günümüze 
Fotoğrafın Tıp Biliminde Bir Araç Olarak 
Kullanımı ve Estetik Bir Değer Olarak 
Kazanımlar” konulu tezini hazırlıyor. 
Fotomuhabiri, fotoğraf editörlüğü, reklam 
fotoğrafçılığı ve değişik kurumlarda 
eğitmenlik yaptı. Sinema sektörüne 
set fotoğrafçılığıyla başlayıp, yapım 
süreçlerinde görevler aldı, yönetmen 
yardımcılığı yaptı. Ayrıca sanatçının 
bir belgesel film çalışması bulunmakta. 
Halen Feyziye Mektepleri Vakfı Işık 
Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak 
fotoğraf temelli dersler veriyor. Sanatçının 
katıldığı birçok karma serginin yanında iki 
tane de kişisel fotoğraf sergisi bulunuyor.

She is graduated from Mimar Sinan 
University, Department of Photography. 
At the same university, she is preparing 
her master’s thesis titled “The Use of 
Photography as a Tool in Medical Science 
and its Achievements as a Esthetic 
Value”. She has worked as a photo 
editor, advertisement photographer and 
instructor in various institutions. She 
started to work in the cinema industry 
as a set photographer, had positions 
in the production phases and worked 
as a director assistant. She also has 
a documentary film. She is currently 
working as a lecturer in Feyziye Schools 
Foundation, Işık University where she 
teaches photography-based courses. She 
participated in several  group exhibitions 
and had two personal photograph 
exhibitions.

DOÇ. DR. GÜLHAN KIRDI 
İNCEDERE    
Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen /
Fotography Artist, Instructor

Okul Etkinliği / School Activity

AHMET ÖRS   
Yazar / Writer

Okul Etkinliği / School Activity

1942 yılında İstanbul’da doğdu. 
Gazeteciliğe 1967 yılında Yeni İstanbul 
gazetesinde başladı. 1981 yılında Hürriyet 
Gazatesi’ne geçti. Magazin Müdürü olarak 
sürdürdüğü görevine Hürriyet Dergi Grubu 
Genel Yayın Müdürü olarak devam etti. 
Sabah Grubu’na bağlı 1 Numara Hearst 
Yayıncılık A.Ş’de Genel Müdür Yardımcısı 
görevindeyken 2001 yılında emekliye 
ayrıldı. Halen Sabah Gazetesi’nde 
gurme yazıları yazan Ahmet Örs, mutfak 
kültürünün vazgeçilmez isimlerinden biridir.
Yemek kültürü ve yazımı değince akla  
ilk gelen isimlerden biri olan Ahmet 
Örs yemeğin ve sanatın nasıl bir kültür 
ve lezzet ortaya koyduğu konusunda 
okullardaki öğrencilerimizle iletişimdeki 
önemli isimlerden biri. Festivalde  turizm 
şehri olmaya çalışan Afyon için yeni 
yetişen nesil için çok önemli bir kişilik 
olacak.

He was born in 1942 in Istanbul. He started 
journalism in 1967 in the Yeni İstanbul 
newspaper. In 1981, he was transferred to 
the Hurriyet newspaper. He continued his 
career as the Editor in Chief of the Hürriyet 
Magazine Group. He was retired in 2001 
while he was an Assistant General Manager 
at 1 number Hearst Yayıncılık A.Ş. of Sabah 
Group. Ahmet Örs who wrote gourmet 
articles in Sabah Newspaper is one of the 
indispensable names of this culture.
Ahmet Örs, one of the first names comes 
to mind when it comes to food culture and 
writing, is one of the important names in 
communicating with our students in schools 
about how food and art make a culture 
and taste. At the festival, he will be a very 
important personality for our new generation 
and Afyon, which is trying to become a 
tourism city.

Çağdaş Türk kültürünün “dünya” sesleri 
arasında önemli bir yeri olan Hasan 
Uçarsu, hayal gücü ve toplumsal vicdan 
sahibi, kültürlü ve edebi, mütemadiyen 
araştıran, estetik ve felsefesi incelikle 
yontulmuş bir insandır. Ateş Orga 
Kişilik ve kimlik konularına önem veren 
bir müzik dili oluşturma amacındadır. 
Güncel estetik ve teknikleri bu doğrultuda 
değerlendirirken yaşadığı coğrafyaya, 
ülkesine ait sesleri, duyarlılıkları ve 
değerleri bu günü ve geçmişiyle birlikte 
kuşatan, toplumsal-insani hassasiyetleri 
olan, geçmişe, gelecekle olan ilişkisi 
bağlamında özel önem veren bir müzik 
anlayışının peşindedir. Ahmed Adnan 
Saygun’un öğrencisi oldu. Pennsylvania 
Üniversitesi’nden bestecilik alanında 
doktora (PhD) derecesi aldı. Halen 
MSGSÜ İstanbul Konservatuvarı’nda 
bestecilik dersleri vermektedir.

Dominant among the ‘world’ voices of 
contemporary Turkish culture, Hasan 
Uçarsu is a man of imagination and social 
conscience, literate and literary, perennially 
enquiring, his aesthetic and philosophy is 
crystal-cut.Ateş Orga His main concern 
is to create a musical language with a 
special emphasis on personality and 
identity issues. While he utilizes novel 
techniques in this respect, he develops an 
aesthetic that is based on socio-humanistic 
and historic reception surrounding the 
sounds, musics, sensivities and cultures 
of his geography throughout its present 
and past. He studied composition with 
Ahmed Adnan Saygun. He completed his 
doctorate in composition at the University 
of Pennsylvania, USA. Since then he has 
served as Professor of Composition at 
Istanbul Conservatory.

PROF. DR. HASAN UÇARSU  
Besteci ve Öğretim Üyesi /
Calligrapher, Painter

Okul Etkinliği / School Activity

YALVAC URAL    
Yazar, Şair / Writer, Poet 

Okul Etkinliği / School Activity

Yalvaç Ural 1945 yılında Konya’da 
doğdu. Yerli ve yabancı televizyonlar için 
animasyon diziler yaptı. Senaryosunu yazıp 
sunuculuğunu üstlendiği “Sarı Trampet” 
adlı TV dizisi, Yalvaç Ural’ın aynı zamanda 
Milliyet gazetesinde yazdığı köşesinin, 
televizyonda sunduğu programın ve 
yayınladığı çocuk dergisinin de adı olarak 
markalaştı. Kendisinin de doğru dürüst 
sayamadığı çocuk kitaplarının sayısı yüzü 
buldu. Yetişkinler için de kitaplar yazan 
Yalvaç Ural, gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında pek çok ödül aldı. Eserleri 
Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, 
Lehçe, Arnavutça, Makedonca, Çingenece, 
Macarca, Rusça, Hollandaca’ya çevrildi. 
Tiyatro oyunları da yazan Yalvaç Ural’ın 
eserleri çocuk tiyatrolarında sahnelendi ve 
ödüller aldı. 2001 yılında da 32. Uluslararası 
Şiir Festivali’nde dünyanın 35 şairi arasında 
ülkemizi ilk kez temsil eden çocuk yazar-
şairi oldu. 5. Uluslararası Çocuk Şiir 
Festivali’nde “Armonikanın Şairi” ve “Dünya 
Çocuk Şiirinin Şampiyonu” diye adlandırıldı.  

Born in Konya in 1945. Ural produced 
animated TV series for televisions home 
and abroad. He both wrote the script 
of and presented the TV series “Sarı 
Trampet” (Yellow Drum); which also gives 
its name to a TV Show he hosted and a 
children’s magazine he published. Though 
not sure of the exact number himself, 
he wrote around a hundred children’s 
boks. Also a writer of adult boks, Yalvaç 
Ural received many awards home and 
abroad. His Works have been translated 
into German, English, Serbian, Croatian, 
Polish, Albanian, Macedonian, Romany 
and Dutch. He also writes plays which 
were performed and won various awards. 
In 2001 he became the first children’s 
writer-poet who represented Turkey at the 
32nd International Poetry Festival. He was 
named as “the Poet of Harmonica” and 
“the Champion of World Children’s Poetry” 
at the 5th International Children’s Poetry 
Festival.

Türk Halk Müziğinin en önemli Mey 
sanatçısıdır. 1979 yılında mezun olduğu
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Devlet 
Konservatuarına aynı yıl öğretim görevlisi 
olarak atandı. Burada üst düzey yönetimde 
görev aldı ve uluslararası sempozyum, 
kongre ve sanatsal etkinliklerde bulundu. 
Ulusal ve uluslararası bildiriler sundu.
TRT ve Kültür Bakanlığı ile ortak projeler 
gerçekleştirdi. Türkiye’de Mey, dilli ve 
dilsiz kaval, zurna sazlarında otorite kabul 
edilir. Bir çok film ve sanatsal etkinlikte 
müzik danışmanı ve icracı olarak yer 
aldı. Türkiye’de nefesli halk müziği 
sazlarının icra ve yaşamasındaki önemli 
isimlerin arasında yer aldı. Halen İTÜ 
Türk Müziği Konservatuarı’nda Sanatçı 
Öğretim Görevlisi olarak görevine devam 
etmektedir.

He is the most important Mey artist of 
Turkish folk music. After he had graduated 
in 1979, he was appointed as a lecturer 
at the State Conservatory of Istanbul 
Technical University in the same year. He 
took part in senior management and held 
international symposiums, congresses and 
artistic events. He has made national and 
international notifications. He has carried 
out joint projects with the TRT and the 
Ministry of Culture. He was accepted Mey 
authority ,  multilingual and flute dumb, 
in the reeds and flutes in Turkey. He has 
appeared in many films and artistic events 
as music consultant and performer. He 
took place among the most important 
figures of woodwind folk music in the 
executive and thatch living in Turkey.
He is still working as an artist lecturer in 
ITU Turkish Music Conservatory.

ALİ YILMAZ  
Sanatçı, Öğretim Üyesi / Artist, Instructor

Okul Etkinliği / School Activity

13.Mart, Ankara doğumlu, Metin Celal 
Zeynioğlu, ODTÜ Petrol Mühendisliği 
eğitim almasına rağmen, İstanbul 
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunda 
da eğitim almıştır. Edebiyat dünyasına, 
yazar ve şair olarak girerek, şiir, roman, 
eleştiri, sözlükler, antolojiler ve çeviri 
alanlarında yapıtlar vermiştir. TYS, PEN, 
Türkiye Yazarlar Birliğinde de üyelikler 
ve başkanlık yapmıştır. Cumhuriyet Kitap 
ekinde 12 yıl, kitap tanıtımları yaparak 
kitap dünyasını bize aktarmıştır. Kendi 
yönettiği ve eserlerini yayınladığı sayısı 
çok edebiyat dergisi vardır. Çok sayıda 
kendi yazdığı kitapları vardır. Kendi yazdığı 
şiirlerinden oluşan kitapları,dört romanı, 
eleştiri yazı ve kitapları, çeviri, antoloji ve 
sözlükler yazan şair ve yazar Metin Celal 
Türk Edebiyatına  yön veren kitap, şiir  
ve edebiyata dair bir çok edebi olay ve 
kurumların yarışmaların seçici kurul üyeliği 
ve yönetmenliğinide yapmaktadır.

Metin Celal Zeynioglu is born on the 13th 
of March, in Ankara, graduated from 
Oil Engineering Faculty at The Middle 
East Technical University and also got 
education from Press Release High 
School at Istanbul University. He has 
given so many numbers of Works on Poet 
Writing, novelising, criticism, dictionaries, 
antologies and translations to the 
Litarature World by opening the creative 
writing doors as a poet and a writer. He is 
a member  and also the Director of Turkey 
Writers Union, Syndicate Writers of Turkey, 
PEN.He has written on national newspaper 
litrature pages for 12 years, by had giving 
us much big information about thousands 
of published books. He has directed and 
published into the World many numerous  
of monthly and quarterly litarature 
magazines.He has written and published 
his many books.There are many numerous 
books ; Anthologies, poems about Atatürk, 
boks of poems and novels‘’ You know I 
love you’’, ‘’Little Life Relations’’,’’Everyone 
exiles from himself’’, ‘’It’s time to go’’ e.t.c. 
and there are many of them like these on 
the shelves has been seen. 

METİN CELAL      
Yazar, Şair, Kitap Eleştirmeni /
Writer, Poet, Critcker

Okul Etkinliği / School Activity

ORHAN CEM CETİN     

Fotoğrafçı vs. Photographer etc.

Okul Etkinliği / School Activity

Levent Öget fotoğrafa 70’lerde başladı. 
1991 yılında Toronto’da düzenlenen “Art On 
Edge” Festivaline katıldığı ilk sergisinden 
sonra, çoğunlukla analog kullanımlarla 
ürettiği siyah/beyaz fotoğraflar, 
enstalasyonlar ya da çerçevelenmeyecek 
çağdaş teknikteki görsel uygulamalarıyla 
kavramsal konseptlere yöneldi. Beden dili 
ve figüre odaklanan işleriyle sahneden 
sokağa, gösteriden harekete güncel sanatın 
ve gelenekselin dengeli bir ortak noktasını 
yakalamaya çalıştı. Kişisel sergilerinin yanı 
sıra işleriyle çok sayıda toplu sergide yer 
aldı. Sanatçı pek çok farklı sanat projesine 
enstalasyonlarıyla katkı sağladı, çeşitli 
radyolarda caz programlarına imza attı.  
Akbank Kültür Sanat Merkezi’nde bir “Caz 
Fotoğrafları Semineri” gerçekleştirdi ve 
bu seminer çerçevesinde yerli ve yabancı 
caz müzisyenleriyle yazılı basın ve Açık 
Radyo’da yayınlanan caz   röportajları ve 
programlar yapıyor.

Photo artist Levent Öget started in the 
70’s. Following his first exhibition at the “Art 
On Edge” festival in Toronto, black / white 
photography led to conceptual concepts 
through installations or visual applications 
in modern technology. The body tries to 
catch a balanced point of contemporary art 
and tradition in action, from the stage to 
the stage, with the works focusing on the 
language and the figure. In addition to his 
personal exhibitions, he has participated 
in numerous exhibitions with his works, 
contributing to many different art projects 
with his installations. The artist has signed 
jazz programs on various radios. Akbank 
K.S. He performed “Jazz Photography 
Seminar” at the Center and various 
universities. Öget, one of the panelists of 
“Jazz in Radio” at the International Akbank 
Jazz Festival last year, published a new 
book entitled “Jazz All About Talking”. He is 
currently working with local and foreign jazz 
musicians in jazz interviews and programs, 
which are published in the press and on 
Açık Radyo, Joy Jazz and Borusan Classic 
radios.

LEVENT ÖGET
 
Fotoğraf Sanatçısı / Photographer

Okul Etkinliği / School Activity

GENÇ CAZ / YOUNG JAZZ

SILA ARGUN  BAND
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NG  HOTELS AFYON - CAZ BAR / JAZZ BAR

Spaleny Prag doğumlu ve müzisyen 
bir aileden geliyor. Prag Konservatuarı 
Nefesli Çalgılar Bölümü’nden mezun 
oldu ve ardından Jaroslav Jezek Müzik 
Konservatuarı Bas Gitar Bölümü’nü 
bitirdi. Çok sayıda orkestra ve müzik 
oluşumunda yer aldı, çeşitli müzisyenlerle 
birlikte çaldı; bunlar arasında Jan Spaleny 
liderlğindeki ASPM, Milan Svoboda 
Dörtlüsü ve Altılısı, Kontraband, Prag 
Big Band, Rudolfinum Jazz Orchestra, 
Markus Deml, Jana Koubkova, Savle 
Mece, Jazz Heads, Andrea Ruilova 
Folhina orkestrası, Adriano Trindade, 
Chicken Soup, Petr Zeman Beşlisi, Marek 
Smaus Dörtlüsü Gera orkestrası, Vibe 
Fantasy, Fabrik, ve Zlababa gibi gruplar 
ve isimler yer alıyor. Çok sayıda stüdyo 
projesine de katkıda bulunan sanatçı, aynı 
zamanda bir pedagog ve Uluslararası 
Prag Konservatuarı ve Jaroslav Jezek 
Konservatuarı’nda dersler veriyor.

Spaleny was born in a small town in 
Prague. He comes from a musical 
family.He graduated from the Prague 
Conservatory - tube specialisation and 
from the Jaroslav Jezek Conservatory 
of Music - bass guitar specialisation. 
He has performed or performs in the 
following bands, music formations or 
musicians: ASPM led by Jan Spaleny, 
Milan Svoboda’s Quartet and Sextet, 
Kontraband, Prague Big Band, Rudolfinum 
Jazz Orchestra, Markus Deml, Jana 
Koubkova, Savle mece, Jazz Heads, 
Andrea Ruilova Folhina band, Adriano 
Trindade, Chicken Soup, Petr Zeman 
Quintet, Marek Smaus Quartet, Gera band, 
Vibe Fantasy, Fabrik, and Zlababa. Her 
also participated in many studio project 
collaborations. As a pedagogue he teaches 
at the Prague International Conservatory 
and Jaroslav Jezek Conservatory.

FILIP SPALENY 
Bas gitar / E bass

OKUL KONSERI / SCHOOL CONSERT

Bu coğrafya ve yakınlarından duyduğumuz 
geleneksel sesler, caz, hiphop, ambient, 
progresif müzik gibi tarzlardan ilham alan 
Barış Demirel; trompet odaklı rock müziği 
icra etmektedir. 4 kişilik ekip ile sahne alan, 
sahnede ve kayıtlarında hem analog hem 
de dijital ekipman kullanarak trompetiyle 
mikrofon arasındaki bağlantıyı geliştiren Barış 
Demirel; çıkışından bu yana hem yerli hem 
de Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere 
gibi ülkelerdeki yabancı festivallerde, konser 
mekanlarında sahne aldı. Kendi projesinin 
yanısıra hiphop, electronica, pop, indie ve 
caz projelerinde de yer alıp ve sahnede ve 
çeşitli kayıtlarda birçok müzisyenle işbirliği 
yaptı. 2011’de Göstembil Project adı altında 
performanslara başlayan Barış Demirel aynı 
yıl Roxy Müzik Günleri’nde birincilik ödülü 
aldı ve 2012’de O.Y.D.H.O.G.Y. (EP), 2015’te 
ise ilk albümü T.E.A.R.’ı yayınladı. Grup 
arkadaşlarıyla girdiği uzun bir çalışma dönemi 
ardından Ekim 2018’de ikinci albümü 
FAIL - PLAY’i Lin Records etiketiyle dinleyicileri 
ile buluşturdu. Barış Demirel: Trompet, Vokal  
(trumpet. vocal) Efe Demiral: Gitar  (guitar) 
Tolga Tohumcu: Bas Gitar  (bass guitar) 
Tibet Akarca: Davul, Perküsyon (drums, 
percussion) 

Barıştık Mı is a project by Turkish singer-
songwriter and trumpet player Barış Demirel, 
influenced by the sounds of Turkey and 
predominantly the genres of rock, jazz, hip hop 
and ambient that are close to the geography. 
Barış enhances the connection between 
his trumpet and microphone using both 
analogue and digital equipment on stage and 
in his recorded music. His mellow vocals and 
innovative use of the equipment his authentic 
yet unique style, making him stand out amongst 
the contemporary jazz musicians and fusionists 
of his time. Hailing from Istanbul, Barış initially 
started performing as “Göstembil Project” in 
2011. This first initiative won 1st place in “Roxy 
Music Days” the same year and received a 
special prize. He then released O.Y.D.H.O.G.Y. 
(EP) in 2012 and his debut album T.E.A.R. 
in 2015. Since his debut, Barış has been 
performing at many domestic and international 
festivals in countries such as Holland, Germany, 
Belgium and England. He has featured on 
dozens of hiphop, electronica, pop, indie and 
jazz projects and collaborated with many 
musicians on stage and in a variety of records. 
After long preparation, his second album 
“FAIL - PLAY” was released under Lin Records 
in October 2018. 

BARIŞ DEMİREL-BARIŞTIK MI
PSM CAZ FESTİVALİ & AFYON CAZ FESTİVALİ 

4 Mayıs Cumartesi / May 4 Saturday -22:00  


