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KUKLA T İYATROSU

YALNIZCA ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİLDİR!

KUKLA SANATI

YETİŞKİNLERİN DÜNYASINA DA SESLENEN

GÜÇLÜ BİR SAHNE DİL İDİR!

PUPPET THEATRE

IS  NOT ONLY FOR CHILDREN!
ART OF PUPPETRY

IS A CAPTIVATING LANGUAGE OF STAGE (PERFORMANCE)

THAT APPEALS TO ADULTS AS WELL !



Akademi dünyasındaki önemli ilkelerden biri kültürel
vebilimsel bilgilerin paylaşılmasıdır. Bilim ve sanat insanları başta
yayınlar olmak üzere farklı iletişim araçlarından yararlanarak
birbirleriyle iletişim kurarlar. Diğer yandan bu yayınlar, bilginin
halkla buluşturulması anlamına da gelir. Üniversitelerin en
önemli sorumluluklarından biri ürettiklerini paydaşların hepsi ile
buluşturmaktır. Kültürel ve bilimsel bilgilerin halka buluşturulması
ve bilginin yaygınlaştırılması Ankara Üniversitesi’nin de görevleri
arasındadır.Bu sorumluluk, kendi içinde hesap verebilirlik ilkesini
de taşıması nedeniyle Üniversitemiz için ayrıca anlamlıdır.Bu
nedenle yakın çevrenin bilimsel birikimle birlikte sanatla
buluşmasına Ankara Üniversitesi ayrı bir önem vermektedir. 

Kukla sanatı, Anadolu’da birbirinden farklı isimlerle yüz yıllardır
icra edilmektedir. Kukla sanatının yanı sıra gölge oyunu ve
Karagöz’ün de toplumumuzda ayrı bir yeri olduğu
bilinmektedir.

2019 yılında beşincisi düzenlenen Uluslararası Ankara Kukla
Festivali, ilk yılından itibaren Ankara Üniversitesi tarafından
desteklenmektedir. Misyonumuzun bir parçası olan sanat
etkinlikleri aracılığı ile temas ettiğimiz pek çok paydaşla yeni
kültür alanlarının oluştuğunu görebiliyoruz. Bu durum elbette
bizi mutlu ediyor. Festivalin uluslararası nitelikte olması, ayrıca
çocuk-genç-yaşlı olmak üzere birbirinden farklı kuşakları bir
araya getirmesi mutluluğumuzu daha da arttırıyor. 
Festival; Ankara Üniversitesi, KUKSADER (Kukla, Karagöz, Gösteri
ve Sahne Sanatları Derneği) ve Tiyatro Tempo işbirliği ile
düzenlenmektedir. Bu festivalin, Ankara’nın sanat ve kültür
yaşamına önemli katkı getirmeye devam edeceğine inanarak
tüm tiyatro severlere iyi seyirler dilerim.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü  

One of the most important principles of academy is sharing
scientific knowledge. Scientists and artists communicate with
each other by using different communication tools, especially
with their publications. On the other hand, these publications
mean sharing knowledge with people. One of the most
important responsibilities of universities is sharing these
publications with everyone. Dissemination of cultural and
scientific knowledge is one the duties of Ankara University.
This responsibility is also meaningful for our university because
it has the principle of accountability. That’s why Ankara
University makes a point of the meeting people with science
and art.
The art of puppet has performed for centuries in Anatolia

with different names. In addition, it is known that shadow
puppetry and Karagoz are so important for Anatolia.
The International Ankara Puppet Festival which is organized
fifth in this year. Ankara University has supported this festival
from the first year. Like other supporters, we are trying to
create new cultural areas with art events as a part of our
mission. This makes us happy, of course. The internationality
of this festival and bringing different generations together
increase our happiness. 
This festival is organized in cooperation with Ankara

University, KUKSADER (The Association of Puppet, Karagoz,
Show and Performing Arts) and Theater Tempo. I wish all
thater lovers a good look with believing that it will continue to
make significant contributions to art and cultural life of Ankara.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
President, Ankara University

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

President of the Ankara University



İnsan hayatının birçok yüzünü gösteren kukla sanatı
19. yüzyılın sonunda nihayet kültürel miras olarak
araştırılmaya başlandı. Sanat tarihçileri, felsefeciler,
sosyologlar, etnograflar, pedagoglar, koleksiyoncular,
oyuncak uzmanları, herkesin ilgisini çekti kukla…
Tüm bu araştırmacılar “neden kukla” ve “kukla nedir”
sorularının cevaplarını bulmaya çalıştılar. “İnsan
tarafından ağaçtan, metalden, bezden, deriden,
samandan ve buna benzer malzemelerden yapılan
ve canlı bir varlığı simgeleyen bir nesnedir kukla”. 
Bu araştırmalara göre kuklanın iki çeşidi vardır: kukla –
oyuncak (oynatılan kukla) ve kukla – model (süs
olarak kullanılan kukla). Biz oynatılan kuklayla ilgiliyiz
ve ilk olarak akla hep ‘çocuk-kukla’ ikilisi gelir. Ancak
insanlık tarihi boyunca çocuğun küçücük hayatının
önemli bir parçası olan kukla yetişkin dünyasına da
hızla giriş yaparak kararlı bir şekilde büyük adımlarla
ilerliyor ve bize sürekli yeni kapılar açıyor. O kapıların
arkasında her seferinde yeni bir hayal, yeni bir buluş,
yeni gizemli bir dünya bizi bekliyor…

Marina Yüce
Festival Direktörü 

Puppet art, which shows many faces of  human
life, was finally explored as a cultural heritage at the
end of the 19th century. Art historians,
philosophers, sociologists, ethnographers,
pedagogues, collectors, toy experts, puppet drew
everyone's attention… All these researchers tried to
find the answers to the questions “why puppet”
and “what is puppet”. “It is an object made by
human beings made of wood, metal, cloth, leather,
straw and similar materials, symbolizing a living
being”. According to their explanations, there are
two types of puppet: puppet - toy (playacting
puppet) and puppet - model (puppet used as an
ornament). Our focus is the acting puppet. The first
thing that comes to mind here is the ‘child-puppet’
duo. However, throughout the history of humanity,
the puppet, which has been an important part of
the child's tiny life, is also rapidly entering the adult
world and decisively taking big steps and constantly
opening up new doors for us. Behind those doors
a new dream, a new invention, a new mysterious
world awaits us every time…

Marina Yüce
Festival Director

Marina YÜCE
Festival Direktörü

Director of the Festival



Top ve Topochka, yaz tatilini büyükannesi ile dedesinin
köydeki evinde geçirir. Bir gün, büyükannesi ile dedesi
önemli işleri için evden gittiklerinde kardeşler tek başına
kalır. Evde tek başına kalmak çok eğlenceli. Peki,
büyükanne ile dede de bu yaramazlıkları eğlenceli
bulacak mı, onlara göz umacak mı? Gelin, hep birlikte
izleyip görelim.

Top and Topochka spend summer vacation in their
grandparents’ village house. Ona day, their
grandparents leave home; and brothers stand alone.
Staying alone at home is so enjoyable. Well! Will their
grandparents consider these mischiefs as enjoyable?
Let’s watch and see together.

Neşeli Ayıcıklar
Cheerful Little Bears

Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu 
Almaty State Puppet Theatre

Kazakistan / Kazakhstan
Dil / Language: Kazakça / Kazakh

Yaş grubu / Age Group: 3+ 
Süresi / Duration: 40 dak./min.

Yazan / Story: M. S. Polivanova
Yöneten/ Director: V.Berkin, G.İlyasova



Orman içinde yolculuk yapan Kırmızı Başlıklı Kız
büyükannesinin evine geldiğinde hep Kurt’la karşılaşır…
Bu sefer de öyle mi olacak acaba?
Charles Pierrot’un aslında yetişkinler için yazılmış, ama
sonradan bütün dünyada hem yetişkinler hem de
çocuklar tarafından çok sevilmiş olan bu eski öykü,
modern kukla oynatım teknikleriyle birleşerek büyüleyici
bir görünüm kazanmıştır. Çocukları heyecanlandıran,
onları düşünmeye ve soru sormaya yönlendiren ve tabii
ki, bolca güldüren ve eğlendiren bu oyunda herkes
kendisi için bir şeyler bulacaktır.

This performance was not just adopted at the time,
but French, Polish, German, Hungarian and, of course,
Ukrainian spectator fell in love with it. A performance
that allows children to laugh and wonder, and adults
laugh and think. And the main thing - everyone will find
some-thing that will not leave them indifferent. In
secret, The play is based on the tales of Charles
Perrault, who wrote the story for ... adults, that is,
history with a teaching, with morality. Are you
intrigued? Just believe that the performance is still
more interesting.

Kırmızı Başlıklı Kız 
Little Red Riding Hood

Teatralna Masternya Puppet Theatre 
Teatralna Masternya  Kukla Tiyatrosu

Ukrayna / Ukraine
Dil/ Language: Ukraynaca / Ukrainian 

Süresi/ Duration: 40 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 4+

Yazan / Author: Michailo Yaremchuk
Yöneten / Director: Vadim Kozhevnikov
Oynayanlar/ Performers: Malvina Saliichuk, 
Inna Lutsak, Stanislav Shchokin, Borys Knyzhenko, 



Hokus Pokus Bir Öykü
A Hokus Pokus Story

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu/ Age Group: 3+ 

Süresi/ Duration: 35 dak./min.
Yazan / Author: Ahmet Önel
Yöneten / Director: Haluk Yüce
Kukla Tasarım/Puppet Design : Haluk Yüce
Oyuncular/ Performers: Marina Yüce, Haluk Yüce

Kelebekler vadisine bir Uç-uç Böceği gelir. Yavru Uç-
uç Böceği rüzgarda buraya savrulmuş ve ailesini
kaybetmiştir. Henüz uçmayı da bilmiyordur. Ona
yardımcı olup uçmayı öğreten ise tırtıl olacaktır. Uçmayı
öğrenen Uç-uç Böceği annesiyle babasını bulur.
Peki öyküdeki Hokus Pokus kısmı nerede? Gelin birlikte
keşfedelim…

A ladybug comes to the valley of butterflies. The
baby ladybug was thrown in the wind; and it lost its
family. It doesn’t know how to fly yet. A caterpillar
teaches flying to the ladybug. The ladybug learning to
fly finds its parents. Well! Where is the hokus pokus
part of this story? Let’s explore it together.



Asırlar geçse de anne ve çocuk kavramlarının anlamı
hep aynı kalacaktır. Anne ve çocuk… Bunlar, hayatın
esas anlamını oluşturan, birbirinden ayrılmaz ikiz
kavramlardır. Peki, günümüzde bu kavramları nasıl
algılıyoruz? 
Herkesin anne sevgisi kendi kalbindedir. Kazak halkının
inanışı, ‘anneni sırtlanıp üç kere Mekke’ye götürüp
getirsen de ona karşı görevini tamamlamış olmazsın’
der. Günümüz gençliği, anne-çocuk ilişkisini nasıl
anlıyor? Hem görsel hem de anlamsal açıdan çok
zengin olan bu oyun, işte bu soruları irdeleyerek
cevaplar arıyor…

Even after centuries, the meaning of the notion of
mother and child will remain the same. A mother and a
child… This relationship is the basis of the meaning of
life. Well, how we perceive this relationship today?
Everyone’s love of mother in in their heart. According
to belief of Kazakh people, “You will not repay the
owe to your mother even if you carry your mom on
back to Mekka for three times.” How today’s youth
understands the mother-child relationship? This play
which is very rich both visually and semantically
examines this question.

Ana Yüreği
Mother’s Heart

Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu 
Almaty State Puppet Theatre

Kazakistan / Kazakhstan

Dil/ Language: Kazakça / Kazakh
Yaş grubu/ Age Group: 16+ 

Süresi/ Duration: 50 dak./min.

Yazan / Author : E. Ionov
Yöneten / Director: Anton Zaytsev
Sahne Tasarım / Stage Design: Sergey Meltsev
Oyuncular / Performers:  Abu Ruslan, Tolkyn Tleuliyeva,
Maksat Kamalov, Aray Saktaganova, Araylym Bayirbekova, 

Aydın Jakypbayev, Gulvira Beysembayeva



Mister R-r-r adında bir kaplan, uçabilmeyi hayal eden
bir domuz, nazik bir fil… Hepsi birbirinden çok farklı
olan bu hayvanlar aslında bir arada olamaz gibi görünse
de aralarındaki bağlılık ve dayanışma sayesinde her biri
arkadaşlarının desteğiyle hayallerinin peşinden koşarken
birbirini daha iyi tanıma fırsatı bulurlar ve dünyaya farklı
bir bakış açısı kazanırlar. Siz de hayallerini
gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor ve
arkadaşlarınızı da destekliyorsanız, bu oyun tam size
göre!

This play-game has united in itself the most beloved
stories and characters of well-known English fairy tales:
The tiger named Mister R-r-r, the pig who dreams of
flying and kind Elephant Horton who has hatched a
chick. This play-game is about mutual support and
commitment, about listening and being heard. They are
all great oddities, dreamers and visionaries who are not
afraid to embody their dreams in life. If you are one of
them, then come to our show and go on a fascinating
journey with our heroes!

Bay R-r-r
Mister R-r-r

Teatralna Masternya Kukla Tiyatrosu 
Teatralna Masternya Puppet Theatre

Ukrayna / Ukraine
Dil/ Language: Ukraynaca / Ukrainian 

Süresi/ Duration: 40 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 4+

Yazan / Author: Michailo Yaremchuk
Yöneten / Director: Vadim Kozhevnikov
Oynayanlar/ Performers: Malvina Saliichuk, Inna Lutsak, 
Stanislav Shchokin, Borys Knyzhenko



Ayşe’nin mutlu olması için bir kelebek resmi yetermi?
Ressam Haluk, komşu kızı ve arkadaşı Ayşe’ye doğum
günü hediyesi olarak ‘mutlu bir kelebek’ resmi yapmaya
söz verir. Kelebeği yapar, ama onu mutlu etmeye
çalışırken saçını başını yolar. Kelebek mutsuz oldukça
Ayşe de mutsuz olur ve hep bu duygusunu ağlayarak
yansıtır. Peki, kelebek ve Ayşe nasıl mutlu olacaklar?

Is a picture of ‘Butterfly’enough to make Ayşe happy?
Haluk the painter promises his neighbor and friend
Ayşe to make a picture of a happy butterfly for as a
birthday gift. He draws butterfly, but he has great
difficulty in trying to make the butterfly happy. The
more the butterfly is unhappy, the more Ayşe is
unhappy and she cries. Well, how will the butterfly and
Ayşe be happy?

Mutlu Kelebek
Happy Butterfly

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye/ Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu/ Age Group: 3+ 

Süresi/ Duration: 35 dak./min.Yazan / Author: Wieslaw Hejno
Çeviren / Translation: Tuğrul Çetiner
Yöneten / Director: Haluk Yüce 
Oyuncular/ Performers: Marina Yüce, Haluk Yüce
Kukla Tasarım / Puppet design: Haluk Yüce
Kukla yapımı / Puppet making: Savaş Bayram



Bu hikayeyi bilmeyen var mı? Çalışmayana yemek yok! 
Bu bir atasözüdür ve içerdiği bilgece mesaj gayet açık:
yemek yiyebilmek için çalışmak, yani çaba harcamak
gerekir! 
Oyun, geleneksel Bulgar kıyafetleri, sahne ve kukla
tasarımlarıyla göz zevkimize hitap ederken, oyuncular
da muhteşem bir performans sergiliyor. 

Who hasn't heard this story?
The title - proverb!
The message - wise saw!
On the stage - folklore magic!
The puppets - wonderfull!
The actors - masters!

Çalışmayana Yemek Yok!
Who Do Not Work Those Cannot Eat 

(No Working, No Meal!)
Stara Zagora Devlet Kukla Tiyatrosu 
Stara Zagora State Puppet Theatre

Bulgaristan / Bulgaria

Dil/ Language: Bulgarca / Bulgarian
Yaş grubu/ Age Group: 5+ 

Süresi/ Duration: 45 dak./min.

Yazan / Author: Bulgar Halk Masalı / Bulgarian Folk Tale
Yöneten / Director: Iroslav Petkov
Oyuncular/ Performers:  Bilyana Raynova, Gergana Vasileva,
Kaloyan Georgiev



Aşk nazik midir? Hayır! O, sert ve kızgındır. Gül dikeni
gibi batar ve acıtır… der Romeo arkadaşı Mercutio’ya.
Nefret, kızgınlık, bencillik ve kibir dolu dünyada aşka yer
yoktur. Bu dünyada karşılıklı aşk da ister istemez acı
kaynağı oluverir. Shakespeare’in trajedisindeki ana
karakterler mutluluğu yakalamak için çabalarlar, ancak
ailelerinin çok eskilere dayanan düşmanlığı, birbirine aşık
olan iki gencin acı dolu kaderi olur.  

“Is love gentle? No! This is hard and angry. Like thorn,
it pricks and hurt…” Romeo states that to his friend
Mercuito. “There is no love in this world which is filled
with hate, anger, selfishness and arrogance. Love
would be necessarily pain in this world.” The main
characters in Shakespeare’s tragedy attempt to catch
happiness, but the rooted hostility of their families will
be their fate full of pain in spite of their love

Romeo ve Juliette
Romeo & Juliette

Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu 
Almaty State Puppet Theatre

Kazakistan / Kazakhstan
Dil/ Language: Kazakça / Kazakh

Yaş grubu/ Age Group: 16+ 
Süresi/ Duration: 90 dak./min.

Yazan / Author: William Shakespeare
Yöneten / Director: D. Jumabayeva
Oyuncular/ Performers: Galym Amangeldyuly, Saltanat Torebay,
Aray Saktaganova, Shohan Kulnazarov, Maksat Kamalov, 
Araylym Bayirbekova.



Babası Aslan Kral’ın tacını devralmaya hazırlanan Teo bu
göreve pek de istekli değil. Onun gönlünde çok daha
başka bir dilek yatıyor. Karamela Ormanı’nın bir başka
sakini olan Maymun Momo ise Aslan Teo’nun istemediği
bu görevi almaya can atıyor. Ne dersiniz, ikisi bir
anlaşma yapıp görevlerini değiştirebilir mi?

Teo, which is prepared for taking over the crown of
his father Lion King, is not willing. Much more wish lies
in his heart.  At the same time, Monkey Momo, which
lives in Caramel Forest, is willing to undertake this task.
What do you say? Can they make a deal to exchange
their roles?

Kral Olmak İstemeyen Aslan 
Lion Who Doesn’t Want To Be A King
Alanya Belediye Tiyatrosu / Alanya  Town Theatre 

Alanya Türkiye / Alanya Turkey

Dil/ Language: Türkçe / Turkish
Yaş grubu / Age Group: 3+ 

Süresi/ Duration: 40 dak./min.

Yazan-Yöneten / Author-Director: Nil Banu Engindeniz
Dekor, Kostüm, Kukla / Decor, Costume, Puupet: Ayten Öğütçü
Işık Tasarım / Lighting Design: Arya Grup
Oyuncular/ Performers: Esra Tığlı Kutertan, Fırat Onur Deniz, Nilay Kara,
Burak Kaya, Mustafa Erman Doğan, Birke Muratal, Kartal Türkoğlu, Murat
Demir Tetik, Merve Nural, Aysel Özdemir



Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçmak için çalışmaları
Leonardo Da Vinci’nin çizimlerinden de yararlanarak
sürmektedir. O bu hayalini gerçekleştirme çabasındayken
çevresinde onu destekleyen kimse yoktur. Halk onun
cambazlık gösterisi yapacağını, amacının halkı eğlendirmek
olduğunu düşünmektedir. Sarayda Hezarfen’in uçma planı
duyulmuş, önce yasaklanmak istenmiş, ama Vezir’in
çabasıyla, nasıl olsa başaramaz, yere çakılır ölür, diyerek
serbest bırakılmıştır. Hezarfen karşısına çıkan zorlukları
kendisinden önce bilim adamlarının çalışmalarından
cesaret alarak sürdürür. Hatta yorgun ve kendisini yalnız
hissettiği bir gece rüyasında Galileo’yu görür. Galileo Galilei
ona, ‘dünya dönüyor’ dediğinde ona da kimsenin
inanmadığını ama dünyanın dönme gerçeğini kimsenin
değiştiremediğini ve çalışmalarına devam etmesi gerektiğini
söyleyerek onu cesaretlendirir. Hezarfen çalışmalarına
devam eder ve yaptığı kanatlarla havada kalmayı başarır. 

Hezarfen Ahmet Çelebi's efforts to fly was in process by
the help of Leonardo da Vinci's drawings. While he is trying
to achieve his dream, there is nobody supporting him. People
think that this is going to be  just another acrobatic show to
entertain them. In the mean time, the palace already receives
the news about his plans to fly. At first, they want to ban him
from experimenting his plans. However, with the help of Prime
Minister, they allow him to try it by thinking that he won't
succeed it anyway. The great efforts of the previous scientists
who lived before his age encourage him to follow his dream.
One night while he feels tired and alone, he has a dream of
Galileo. Galileo tells him that when he told that the Earth is
moving around the Sun, nobody believed him but this didn't
change the fact. He also encourages him by telling him that
he should continue his research and studies. Hezarfen keeps
working on his dream and finally he manages to fly with the
wings that he made. 

Uçmak Özgürlüktür
Flying is Freedom

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye / Turkey

Yaş grubu / Age Group: 8-12
Dil / Language: Türkçe / Turkish
Süresi / Duration: 40 dak./min.

Yazan / Author: Ahmet Önel
Yöneten / Director: Haluk Yüce
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Oyuncular / Performers: Haluk Yüce, Marina Yüce, Savaş Bayram



Dumpu ve Dinki, birbirini ilk kez gören iki çocuk. Birisi
huysuz ve ters, diğeri ise meraklı, neşeli ve enerji dolu.
Karşındaki kişi nasıl biri acaba? Arkadaş mı yoksa düşman
mı? Ona ne kadar güvenebilirsiniz? 
Dumpu ve Dinki kişiliklerini ortaya koymaya ve kendini
korumaya çalışıyor, ama yabancı biriyle karşılaşmak,
onunla tanışıp arkadaş olmak ve oyunlar oynamak çok
eğlenceli bir şey. Sadece ellerle oynanan, arkadaşlık ve
güven duygusu üzerine eğlenceli bir çocuk oyunu. 

Two hands, Dumpu and Dinki, meet for the first time.
They both are total strangers to each other. The one
hand is grumpy and clenched as a fist, the other is
cheeky, playful and curious. Who is the other? Friend or
foe? Each of them wants to maintain their position and
be the one and only. But meeting strangers can be fun,
and so they soon play funny games with hand figures,
gestures and sounds. 
Can there really be one – or how about going hand in
hand? A theatre play about whole cosmos of human
relationships, in which trust and confidence eventually
prevail. 

Dumpu Dinki

Anne Kathrin Klatt Figuren-Theater
Almanya / Germany

Tasarım & Uygulama / Idea & Realisation: Anne Kathrin Klatt
Yöneten / Director: Michael Miensopust
Sahne Tasarım / Stage Design: Anne Kathrin Klatt, Claudia Sill
Müzik / Music: Emil Kuyumcuyan
Oyuncular/ Performers: Anne Kathrin Klatt

Dil/ Language: Sözsüz / No words
Yaş grubu / Age Group: 4+ 

Süresi/ Duration: 40 dak./min.



Dünyadaki en güzel şey nedir?
Oyundaki iki anlatıcı bu soruya cevap ararlar. Aslında bir
cevapları vardır; ama yol üzerinde onları şaşırtan
sürprizlerle karşılaşırlar. Sorunun cevabı oyun boyunca
sürekli değişecek, iki anlatıcı da beklenmedik bir
yolculuğa sürüklenecektir...

What is the most beautiful thing in the world?
Two narrators in this play seek an answer to this
question. Actually, they have an answer, but they meet
some surprises in their way. The answer of this
question will be change during the play; and the
narrators take an unexpected journey while seeking
the answer.

Dünyadaki En Güzel Şey
The Most Beautiful Thing in the World

Genç Sahne / Young Stage
Ankara Türkiye / Ankata Turkey

Dil/ Language: Türkçe / Turkish
Yaş grubu / Age Group: 4-8

Süresi / Duration: 35 dak./min.
Yazan / Author: Søren Valente Ovesen
Yöneten / Director:  Søren Valente Ovesen & Tülin Sağlam
Reji Asistanı / Assitant of Director: Gülden Ateş
Müzik / Music: Uygar Erkuş & Semih Ali Aksoy
Oyuncular / Performers: Ceren Özcan & Özgün Çakar Özdemir
Kukla Yapım / Puppet Realisation: Savaş Bayram
Teknik Sorumlu / Technical: Ziya Can



Gümüş Yıldız, herkesin ilgisini çekmeye çalışan ve
bundan dolayı sürekli komik durumlara düşen bir genç
Yıldız’dır. Bir gün, Göknine yıldızlara başka bir evrenden
Kuyruklu Yıldız’ın yaklaştığını ve onlara konuk olacağını
söyler. Kuyruklu Yıldız gelir, diğer yıldızlarla oyunlar
oynar, onlara yeni oyunlar öğretir ve herkesi çok mutlu
eder. O arada Aydede’yi görüp hayran kalan Kuyruklu
Yıldız onu sürekli kaybetmektedir. Gümüş Yıldız,
kuyruğundan bir parça karşılığında Kuyruklu Yıldız’ın
Aydede ile buluşmasına yardımcı olacağını iddia eder…
Kuyruklu Yıldız, kandırıldığını öğrenirse ne yapar?

Silver Star is a young star which tries to attract
everyone’s attention, so it constantly falling into funny
situations. One day, Sky Nana states that a comet is
coming near as a guest. A comet comes. It plays games
with other stars. It teaches new games. It makes them
happy too much. Then, the comet sees the moon.
Silver Star says that I can help you to meet the moon in
exchange for the part of its tail. What does the comet
do if he finds out he’s been tricked?

Göknine’ye Konuk Geldi
A Guest Comes to Sky Nana

Tiyatro Tempo / Theater Tempo
Ankara, Türkiye / Ankara, Turkey

Yazan/ Author: Ahnet Önel
Yöneten/ Director: Haluk Yüce
Müzik/ Music: Nedim Yıldız
Oyuncular/ Performers: Marina Yüce, Şirin Ceylan Özen

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age group: 3 +

Süresi/ Duration: 35 dak./min.



Sokrates, bilindiği gibi, keskin sözleri ve uluorta
konuşmaları nedeniyle ölüm cezasıyla yargılanıp
hücreye konulmuştur. Artık beklenen şey suçun infazının
yerine getirilmesidir. Oyunumuz, işte o gecede
geçmektedir. Gardiyan gelişmelerden oldukça
hoşnuttur çünkü Düşünür’ün ölüm öncesi
düşüncelerine ve yaşadıklarına tanıklık etmektedir.
Yaşadıklarını başkalarıyla paylaşarak belki de cebini
parayla dolduracaktır.  Ne var ki, bu dürtü onu trajikomik
durumlara da düşürecektir.

Socrates, as is known to all, was sentenced to
capital punishment and put into a cell because of his
sharp words and reckless speech. Now, the only thing
that is expected is the execution of the crime. Our
play takes place in that night. The guardian is very
satisfied with this situation because he is a witness to
the philosopher’s thoughts and his life in prison before
his death. Perhaps he will fill his pockets with money
by sharing this experience with others. However, this
desire of his puts him in a tragicomic situation.

Sokrates’in Son Gecesi
Last Night of Socrates

Tiyatro Tempo / Theater Tempo
Ankara, Türkiye / Ankara, Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age group: 16 +
Süresi/ Duration: 65 dak./min.

Yazan / Author: Stefan Tsanev
Kukla için Uyarlayan/ Adaptation for puppet: Petar Todorov
Yöneten / Director: Petar Todorov
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Kukla ve Sahne Tasarımı/ Puppet and Set Design: Hanna Schwartz
Vokal/ Vocal: Yıldız İbrahimova
Oynayanlar/ Performers: Haluk Yüce, Marina Yüce



Bir sandviç acıkabiliyorsa ejderhalar da aşık olabilir.
Peki, bir insan evde yaşıyorsa ev nerede yaşıyordur?
İki insan ayrı ayrı çok güzel öyküler yazabiliyor. Ya bir
araya gelirlerse bunu başarırlar mı? Ara sıra didişseler,
hatta yastık savaşları yapsalar bile Jeremy ve Shay
birbirine yardım edince yazdıkları öykü çok daha güzel
olacaktır. Bunu nasıl başaracaklarını ise gelin birlikte
görelim…

If sandwiches can be hungry then monsters can fall in
love. And if the man lives in the house, then where
does the house live?
Jeremy attempts to write all kinds of stories. Sometimes
Shay helps him, sometimes not. But only together they
will succeed in the task - to tell a story about how to
tell a story!
And how to live happily ever after, too…

Aç Sandviç
Hungry Sandwich

The Train Theatre
İsrail / Israel

Yazan/ Author: Shay Persil
Yöneten/ Director: Shay Persil
Müzik/ Music: Dan Karger
Oyuncular/ Performers: Jeremie Ravon, Shay Persil

Dil/ Language: İbranice / Hebrew
Yaş grubu/ Age Group: 3+ 

Süresi/ Duration: 45 dak./min.



Gösteri dünyasının tanınan ismi KEREM ESER;
Nam-ı diğer PAYTAK
Çocuk, genç veya yaşlı olsun; ailelerin bütün fertlerine
hitap eden, eğlendiren, düşündüren ve gündelik
hayatın stresinden bir parça da olsa uzaklaştıran Kerem
Eser herkesi; birlikte eğlenceli dakikalar geçirmeye,
gülmeye, kahkaha atmaya, mutluluğu paylaşmaya, davet
ediyor.
Gösterileriyle yetişkin ve çocuklar için iki ayrı konseptte
izleyiciye hitap eden Kerem Eser, interaktif sahne şovları
ve renkli etkinlik biçimi ile fark yaratıyor.  

Yurt dışında da çeşitli organizasyonlara katılan Kerem
Eser’in 2006 Balkan illüzyon Festivalinde “Comedy
Magic” dalında birincilik ödülü bulunmaktadır.

Well-known name in the Show business: KEREM ESER;
Aka other PAYTAK
His show is for everyone, children, teenagers, adults, all
members of families… He invites you to have fun
together, to laugh, to share happiness.
Kerem Eser, which has two different concepts for
adults and children, makes a difference with his
interactive and colorful show.
Kazım Eser, participating in various organizations in
abroad, has won grand prize in the branch of Comedy
Magic in 2006 Balkan Illusion Festival.

Sihirbazlık Gösterisi
Magic Show

Kerem Eser Show
Türkiye/ Turkey

Dil/ Language: Sözsüz/ No words
Yaş grubu/ Age Group: 5+ 

Süresi/ Duration: 35 dak./min.
Oynayan / Performer: Kerem Eser



Her zaman olduğu gibi Karagöz işsizdir. Hacivat
Karagöz’den Çelebi’nin oğlunun doğum günü için
‘komik bir adem’ bulmasını ister. Bunu yaparsa para da
kazanacaktır. Karagöz nerede, nasıl arayacağını
bilmediği komik ademi bulmak için her önüne gelene
‘komik adem’ olup olmadığını sorar. Zenne’ye doğum
günü kutlamalarında yeni moda olan ‘masal kahramanı’
olmayı önerir ama onun hiçbir masaldan haberi bile
yoktur.  Beberuhi ‘palyanço’ (!) olabileceğini söyler ama
çok beceriksizdir.  Tuzsuz zaten sarhoş ve ayakta
duramamaktadır. Laz Dursun ise ‘komiklik’ nedir
bilmediğini söyler. Karagöz aradığı ‘komik adem’i
bulamamıştır ama onu bu arama sırasında seyreden
Çelebi’nin oğlu çok eğlenmiştir. Komik adem olarak
Karagöz’ü davet ederler. Bu arada doğum gününün ne
zaman olduğunu bilmeyen Karagöz’ün de doğum günü
kutlanır.

Karagoz is unemployed, as always. Hacivat wants
from Karagoz  to find a funny man for Çelebi’s son’s
birthday. Karagoz, to find funny man that he doesn’t
know how and where to seek, ask to everone
whether he is funny man or not. He suggests Zenne to
be a fairy-tale which is a new fashion at birthday
parties, but Zenne doesn’t know any fairy-tale.
Beberuhi says that he could be a clown but he is very
incompotent. Tuzsuz is already drunk and could not
stop standing. On the other hand Laz Dursun says he
doesn’t know the mean of funniness. Karagöz has not
found the funny man however son of Çelebi has so
much fun by watching him during this searching. They
invites Karagöz as funny man. By the way they
celebrate also birthday of Karagöz who doesn’t know
when his own birtday. 

İyi Ki Doğdun Karagöz
Happy Birthday Karagöz
Tiyatro Tempo / Theatre Tempo

Türkiye / Turkey

Yaş grubu / Age Group: 6+ 
Dil / Language: Türkçe / Turkish
Süresi / Duration: 45 dak./min.

Yazan / Author: Ahmet Önel
Yöneten / Director: Haluk Yüce
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Oyuncular / Performers: Haluk Yüce, Marina Yüce, Savaş Bayram



Öykü Grimm Kardeşler ve Susam Sokağı yapımcılarının
bu öykü üzerine yaptıkları ‘Muppet Çalgıcıları Bremen’de’
filminden esinlenerek oluşturulmuştur. Klasik Bremen
öyküsünde olduğu gibi eşek, horoz, köpek ve kedi
evden kovulurlar. Öyküyü anlatan oyuncunun
yönlendirmesiyle Eşek Kara Dudak, Bremen’deki ‘Sokak
Çalgıcıları Festivali’ne katılmak üzere yola koyulur. Daha
sonra ona köpek, horoz ve kedi katılırlar. Eşeğin hırsız olan
sahibinin son olarak çaldığı ‘çalgılar’ eşeğin sırtındaki
torbadadır ve onları paylaşıp çalmaya başlarlar. Müzik
yapmak onların arasındaki bağı güçlendirir. Bu arada bu
dört hayvanın sahiplerinin tümü de hırsızdır ve bir evde
buluşmuşlardır. Orada dinlenen dört hayvan evde parti
yapıldığını düşünür ve onlara konser vererek yaptıkları
müziğin ‘BEĞENİLİP BEĞENİLMEYECEĞİNİ’ öğrenmek
isteyeceklerdir. Ne var ki, sürpriz olsun diye pencerenin
altında başladıkları müzik, sahipleri korkutur ve kaçırır.
Onlar yollarına devam edip Bremen’e ulaşırlar ve konser
verirler. 

The story is inspired by The Musicians of Bremen by
Grimm Brothers and The Muppet Musicians of Bremen by
the producers of Sesame Street. As in original story, a
donkey, a dog, a cat and a rooster thrown out of the
house. Under favour of the guidance of storyteller,
Donkey Black Lips starts off in order to join Buskers
Festival. Then, the dog, the rooster and the cat joins him.
There are the instruments which is stolen by the owner
of a the donkey in the bag on the donkey. They
distribute these instruments; and they starts to play them.
At the same time, the owners of them -all of them are
burglars- come together in a house. The four animals of
this story suggest that there is a party in this house. They
want to  examine whether their music is liked or not; and
they start to give a concert. However, their surprise
concert, which starts near the window, scared the
burglars; and they run away. The Bremen Orchestra get
back on the road; and they gives a concert in Bremen.

Bremen Orkestrası
The Bremen Orchestra

Tiyatro TEMPO / Theatre TEMPO
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 6+

Uyarlama / Adaptation: Haluk Yüce
Yönetmen / Director: Haluk Yüce
Muzik / Music: Nedim Yıldız
Teknik / Technic: Savaş Bayram
Oynayanlar / Performers: Marina Yüce, Şirin Ceylan Özen, Haluk Yüce



Sahnedeki sessizliğe siz, değerli seyircilerin, ses
vermesiyle renklenen interaktif bir oyundur, MimeSes.
Zaman zaman sahnede koskoca bir orkestra hayal
edebilir veya bu orkestranın bir parçası olabilirsiniz.
Oyunun süresi sizin katılımınıza göre değişebilir. Hadi
süreyi birlikte uzatalım…

MimeSes is an interactive play which is formed by the
silence on stage which is colored by audience’s
voices. Sometimes, it can be imagined a huge
orchestra on the stage; and you can be a part of this
orchestra. The duration of this play is based on
audiences. Let’s extend this duration

MimeSes Pantomim Gösterisi
MimeSes Pantomime Show

Onur Kaya
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Sözsüz / No words 
Süresi/ Duration: 30 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 12+

Yazan / Author: Onur Kaya
Yöneten / Director: Onur Kaya
Müzik / Music: Ömür Kaya
Oyuncu / Performer: Onur Kaya



Geleneksel ipli kukla varyete gösteri geleneğini
sürdüren Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu bu gösterisinde 10
kukla ile izleyicisiyle buluşuyor. Yarım saat süren bu
yüksek tempolu kukla gösterisinde Can İbrahim Atlığ
izleyicisiyle de ilişki kurarak onları sahneye bağlıyor.
Anadolu insan mozayiğinin sahneye müzik eşliğinde
taşındığı gösteride Seymen, Laz, Aşuk ile Maşuk, Efe,
Palyaço, Top Cambazı, Oryantal, Barış Manço vb
kuklalar bizimle birlikte olacaklar.  

In this show, Hadi Poyrazoğlu Theater, which maintains
the tradition of puppet theater and variety show, will
meet the audience with 10 puppets by the
performance of the Puppeteer Can İbrahim Atlığ. This
fast-paced puppet show will take half an hour. In this
show, which tries to present Anatolian culture with
music, there are many puppets like Laz, Aşuk and
Maşuk, Efe, Clown, Ball Actobat, Oriental Dancer and
Barış Manço.

Kukla Karnavalı
Puppet Carnival

Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu / Theatre
Türkiye / Turkey

Yaş grubu / Age Group: 5+
Dil / Language: Sözsüz / No words

Süresi / Duration: 30 dak./Min.
Tasarım Koreografik Reji / Design&Reji: Şafak Poyraz
Oyuncular / Performers: Can İbrahim Atlığ



Haluk Yüce’nin babası başka bir ülkeye gitmiştir ve
onun odasına aile uzun süredir girmemektedir. Haluk
çocukluğunda babasının okuduğu bir kitabı
oyunlaştırmak düşüncesiyle, odaya girmeye ve o kitabı
bulmaya karar verir. Kitaplık çok tozludur. Tozlar
alındıkça kitaplar canlanmaya ve kendine özgü
deneyimlerini paylaşmaya başlar. Ve Tozbezi
beklenmedik sürprizlerle karşılaşır.

Haluk Yüce’s dad has gone to another country. The
family hasn’t been in father’s room in a long time.
Haluk remembers the book, which is read by his dad
in his childhood. He decides to enter the room and
find this book to make this story a play. The library is
very dusty. As he tries to remove dust, the books
starts to wake up and share their unique experiences.
And the dust cloth meets unexpected surprises.

Tozlu Kitaplar
Dusty Books

Tiyatro TEMPO / Theatre TEMPO
Türkiye/ Turkey

Yaş grubu / Age Group: 3+
Dil / Language: Türkçe / Turkish
Süresi / Duration: 35 dak./Min.

Yazan/ Author: Haluk Yüce
Yöneten/ Director: Haluk Yüce
Kukla&Sahne Tasarım / Puppet&Stage Design: Haluk Yüce
Müzik/ Music: Nedim Yıldız
Oyuncular/ Performers: Marina Yüce, Haluk Yüce



Oyunun başında Gökhan sahneye çıkar ve oyunun
sunumunu yapar. Naif Bey'in ona verdiği ödev gereği
kendi başına hazırladığı kısa bir performansı sergiler.
Oyun, Naif Bey’in geçmişi hakkındadır ve geçmişi
hatırlamanın bir yolunu bulduğunu iddia eder. Eğer biri
onları hipnotize edebilirse, Gökhan’la geçmişe gidip,
eski günleri hatırlayarak oyunu icra edebileceklerini
söyler. Sonunda hipnotize olurlar ve eski günleri
hatırlarlar. Naif Bey, kardeşi Nazif ile birlikte 1960 örümlü
bir çoraplardır. Çekmeceye gittikleri gün, orada
tanıştıkları çoraplar, çorapların yaşadığı zorluklar, su
savaşları, renkliler ile beyazların arasındaki çatışmalar ile
çoraplık günlerinden bahseder. Nazif'in bir gün
çoraplıktan istifa etmesi üzerine eşya mahkemesi
tarafından çoraplık mesleğinden men edilir. Kendisini
atık eşyaların arasında bulur. Bu durumu kabullenemez
ve kendine yeni bir iş aramaya başlar/

The beginning of the play, Gökhan takes the stage,
and presents the play. He performs a short play
because of the assignment given by Mr. Naif. The play
is about the Mr Naif ’s youth; and he claims to find to
remember the past. Mr Naif claims that they can go
past and remember it, if anyone hypnotizes them.
Then, they are hypnotized and remember his youth.
Mr. Naif and his brother Nazif are 1960-tressed socks.
The day they entered into a drawer, they meet each
other. They mention the difficulties the socks
experienced, water wars, the clashes between
colored and whites… 

Naif Bey ve Yaveri
Naif Bey & His Servant

Naif Bey Kumpanyası / Naif Bey Troupe
Türkiye / Turkey

Yaş grubu / Age Group: 16+
Dil / Language: Türkçe / Turkish
Süresi / Duration: 60 dak./Min.

Yazan / Author: Gökhan Yılmazer
Yöneten / Director: Gökhan Yılmazer
Oyuncu/ Performer: Gökhan Yılmazer



Kuklalar, Kuklacılar
Bir Kuklacı ve Bir Fotoğrafçının Ortak Çalışması 

A Collaboration Of A Puppeteer & A Photografher

Karagöz’ gibi bir geleneğimiz olmasına karşın “kukla
sanatı” konusunda yeterince yetkinleştiğimizi söylemek
zor! Karagöz gibi güçlü bir ‘gölge kukla’ geleneğine
sahip bu ülke, kukla alanında şu anda bulunulan
durumdan daha fazlasını hak ediyor. Bu serginin en
önemli amaçlarından birisi bu sanata ve bu sanatın
gücüne dikkatleri çekmek.

‘Kuklalar / Kuklacılar’ başlıklı Fotoğraf Sergisi, bir
kuklacı ile bir fotoğrafçının üç yıllık ortak çalışmasından
seçilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Haluk Yüce ve Semih
Yolaçan üç yıl önce başladıkları ve uluslararası
platforma da taşıdıkları projelerinin bu  sergisinde
Türkiye’den beş ve yurtdışından  yine altı konuk kuklacı
fotoğrafları ile izleyicilerin karşısına çıkıyorlar.  

‘Kuklacının’ ve ‘kuklanın’ birlikte oluşturduğu enerjiyi
bir fotoğraf karesine hapsetmek olası mıdır acaba? İşte
iki sanatçıyı heyecanlandıran ve birlikte ortak bir
yolculuğu başlatan bu soru oldu. Amacımız kukla
dünyasını fotoğraflarken, ‘kuklacının enerjisini’ fotoğraf
aracılığıyla kayıtlara geçirmekti.

' Puppets / Puppeteers' entitled Photography
Exhibition , is a collabroration of a photographer and
a puppeteer selectedworks of the three -year joint
study consists of photographs. Haluk Yuce and Semih
Yolaçan have started their project in Turkey three years
ago and carried to an international platform , in this
first exhibition , five Turkish puppeteers and five forign
puppeteers` photos comes infront of their
enthusiasts.

The photography reflects us a fleeting time frame.
However, is it possible to shut the energy created by
"puppet" and "puppeteer" together, in a snapshot?

If the joy of saying "stop" to the banality of actuality, to
the routine life flowing on the streets, is shrouded in
the power of the puppet...

... so, come and let's touch the strings together!!!

Fotoğraf Sergisi / Photography Exhibition

Semih Yolaçan / Haluk Yüce
Türkiye/ Turkey

Yer / Location: Bilkent Center
25- Ekim - 3 Kasım 2019



#BenSanatçıyım, çocukların sanatsal gelişimi için
yepyeni bir platform. Çocuk sanatını, çocukların
kendilerini ve çevrelerini tanımaları için bir araç olarak
kullanıyoruz.

Bu projenin amacı, çocukların motivasyonunu
desteklemek ve sanatsal yeteneklerini keşfetmektir. 
5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali kapsamında
açılacak olan ilk sergimiz, ‘Kukla Tiyatrosu Nasıl Bir Şey?’
başlığı ile gerçekleşecektir. Sergide yer alacak
çalışmalar, 0-16 yaş arası genç sanatçıların kendi başına
veya yetişkinlerin yardımıyla hazırladıkları resimler
olacaktır. 

#BenSanatçıyım is a brand new platform for
children’s artistic development. We use the children’s
art for children themselves as a tool for self-
recognition. 

The main goal of this Project is to find out artistic
talents of children and support their motivation. The
topic of our first exhibition, that is taking place within
5th International Ankara Puppet Festival, is ‘What is
Puppet Theatre?’. We accept painting works of ages
0-16, done by children themselves or with help of
adults. 

Ben Sanatçıyım 
I’m an Artist 

Çocuk Resimleri Sergisi / Children Art Exhibition

Marina Çıtak - Zebra Grup, Esma Topal
Türkiye/ Turkey

Yer / Location: Tiyatro TEMPO / Theater TEMPO
20-27 Ekim 2019



Bir kuklacı sahneye çıkar ama yalnız değildir. Peki yanında
kim vardır? Kime sesini verir? Figürler neler anlatır? Hayvanlar,
ağaçlar, dağlar, nesneler konuşabilir mi? Kim kiminle oynar ya
da konuşur?

Bahsettiğimiz bir hareket, bir figür ve usül seçimi. Figürler ne
yapabilir, kukla oynatıcısı ne yapar? Boşta duran bir kukla da
konuşabilir mi? 

Işte bu yazım atölyesinde bu sorular ele alınacak ve yazıya
dökülecek. Katılımcılar hep birlikte bir mekan, bir durum ve
figürlerini seçip kendi sahnelerini yazacaklar. 

Anja Tuckermann 1961 yılında Berlin’de doğdu. Ilk romanı
„Mooskopf“ 1988 yılında yayınlandı. RIAS Çocuk Radyosunda
redaktörlük yapan Tuckermann, 1997 yılından bu yana roman,
hikaye, şiir, çocuk kitapları ve tiyatro eserleri yazarı olarak
çalışmalarını sürdürmektedir. Yazdığı eserler ile birçok ödüller
kazandı. Bunlardan bazıları 2006’da Alman Gençlik Edebiyat
Ödülü ve Hausacher Leselenz Ödülüdür. 

Writing for puppet theater differs clearly
from writing for actors.
In acting a person comes on stage in his or
her role or as the actor who transforms in his or her role
before the eyes of the audience.
In puppeteering a person, the puppeteer, comes on stage
with a character in his hands and arms that only acts when
the person moves it and makes it live.
Writing for puppet theater means writing the roles for one
or more puppets and the puppeteer at the same time. The
rhythm is different from actor’s drama.
In this workshop we will decide of puppet characters and
a situation or conflict and with this each participant will
write his or her own short scene.

Anja Tuckermann, born 1961, grew up in Berlin where she
lives today. Her first novel Mooskopf was published 1988. She
was a radio editor for childrens feature programs. Since 1997
she has been a free-lance writer publishing novels, short
fiction, poems, children’s and picture books and theatre plays
(staged by theatres in Germany and the Tiyatro Tempo in
Ankara/Turkey). She has won several awards including the
German Youth Literature Prize 2006 and the Hausacher
Leselenz 2019. Her work is translated into 15 languages. 

Almanya/ Germany
Dil/ Language: Almanca/ Türkçe

Yaş grubu/ Age Group: 18+
Süresi/ Duration: 4 Saat / Hours

Yer / Location: Ankara Unv. D.T.C.F. Tiyatro Bölümü 
24/25 Ekim 2019

14.00-18.00

ANJA TUCKERMANN ile Kukla Tiyatrosu Yazım Atölyesi 
„BENİMLE OYUN OYNA“ DİYORDU AĞAÇ“

Atölye / Workshop



Artosfer Sanat Evi tarafından düzenlenen bu
atölyede çocuklar ve yetişkinler iki ayrı atölyede
çalışma yapacaklar. Atölye liderleri tarafından
yürütülecek bu çalışmada katılımcılar seramik
çamurundan masklar yapacaklar. Yapılan masklar
pişirildikten sonra festivalin son iki günü Tiyatro
Tempo’da sergilenecek ve sonra katılımcılar masklarını
alabilecekler.

In this workshop, children and adults will be working
in two different groups which are organized by
Artosfer Art House. In these ateliers, participants will
make masks made out of ceramic clay with the help
of workshop instructors. The oven fired masks will be
exhibited in Theatre Tempo in the last two days of the
Festival. Participants will be collecting their masks after
this exhibition.

Artosfer Sanat Evi/ Artosfer Art House / Türkiye/ Turkey
Dil / Language: Türkçe/ Turkish

Yaş grubu/ Age Group: 5+ 
Süresi/ Duration: 120 dak./min.

Yer / Location: Bilkent Center

Seramik Mask Yapımı Atölyesi
Ceramic Mask Making Workshop

Atölye / Workshop

Atölye Liderleri / Workshop Leaders: 
Muna Seyyid ve Şenay Beşer



Atölye / Workshop

Almanya/ Germany
Dil/ Language: Ingilizce / English

Yaş grubu/ Age Group: 18+
Yer / Location: Bilkent Üniv. 

Müzik ve Sahne Sanatları Fak. Tiyatro Bölümü

23.10.2019  Saat: 10.00-13.00
Yöneten: Anne Kathrin Klatt

24.10.2019  Saat: 10.00-12.00
Yöneten: Michael Miensopust

„Beden/Dans ve Kukla Tiyatrosu“
„Body/Dance and Puppet Theatre“

Sahne üstünde beden salınımı, ritm ve dansın
buluşmasıyla, kukla tiyatrosunun ortak yanları bu
atölyenin araştırma konusu olacak. 

We are going to experiment and search common
side of puppet theatre with bady movement, ritm
and dance.



Ortak nefes nedir? Farklı kukla teknikleriyle, partnerle
veya grup içinde çalışırken bu ortak nefes nasıl
yakalanabilir? Atölye çalışması, bu ve daha birçok konu
ile ilgili. Çalışma içerisinde, oyuncunun bedenini
geliştirmesi, tüm bedenin oyunculuğa hazırlanması, çok
katmanlı dikkat ve hayal gücünü geliştirme üzerine
çeşitli alıştırmalar yapılacak. 

What is Common Breath? How to catch it in different
puppetry techniques with your partner? This
workshop is on this and many more. In workshop,
there are many practices about development of
performer’s body, preparing the whole body for
acting, multi-layer attention and development of
imagination.

Almanya/ Germany
Dil/ Language: Almanca/ Turkçe

Yaş grubu/ Age Group: 18+
Süresi/ Duration: 2 Saat / Hours

Yer / Location: Ankara Unv. D.T.C.F. Tiyatro Bölümü 
23 Ekim 2019
Saat: 16:00

‘Ortak Nefes’ Atölye Çalışması
‘Common Breath’ Workshop

Atölye / Workshop

Atölye Liderleri / Workshop Leaders: 
Kirill Smirnov



Atölye / Workshop

Türkiye / Turkey
Dil/ Language: Türkçe / Turkish 
Süresi/ Duration: 60 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 10+

Yer / Location: Bilkent Center

Atölye Lideri : Nilay Emek, Ş. Ceylan Özen

‘Keçe İnadı’ Çanta Keçeleme Atölyesi
Workshop: ‘Keçe İnadı’ Felting Bag

Çanta Keçeleme Atölyesi ile 10 yaş ve üzeri herkesin
keyifle vakit geçirirken; hem eğleneceği hem de
keçeleme tekniğini öğreneceği, kendi el becerisiyle
renklendirdiği, festival hatırası çantalarımıza sahip olacağı
bir etkinlik düzenledik. Peki nedir bu Keçe iğneleme?
Tamamen organik yün kullanılarak yapılan, özel çentikli
uçlara sahip iğnelerin yüne batıp çıkması ile elde edilen
keçeleşmedir. Bu darbeler sonucunda Keçe tekniği ile iki
boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar veya kumaş üzerine
renkli yünlerle desenlendirme yapılabilmektedir. Özellikle
kukla yapımında üç boyutlu keçeleme tekniği
kullanılmaktadır. Düzenlediğimiz atölyemiz kapsamında,
sizlere iki boyutlu keçeleme tekniğini öğreterek,
kendinizin renklendireceği çantanızla, keçenin muhteşem
dünyasına ilk adımı atacaksınız. 10 yaş üstü çocuk,
yetişkin herkesin kolayca yapabileceği bu etkinliğimize,
keçelemeyi keşfetmeye davet ediyoruz. Keçe iğnelerinin
özelliklerini, nerelerde kullanıldıklarını, neler
yapabileceğinizi, nasıl kullanacağınızı öğreteceğimiz bu
atölye çalışmamızda malzemeler ve festival çantamız
bizden; deneyimleyip renklendirmek sizden olacak.

Owing to this workshop, the people which are 10-
year-old and older will have a good time; learn the
technique of felting; colorize it with their handcraft; and
have a festival souvenir bag. Well! What is this felt
pinning? We will use fully organic wool and the needles
with special notched tips to felt the bag. With this
technique, we can make two-dimensional or three-
dimensional figures like a puppet. In this workshop, we
will make two-dimensional figures on our bag. We invite
you to discover the world of felting. All materials will be
provided by us.



Yetişkinlerle gerçekleştireceğimiz bu atölyeye,
profesyonel oyuncular veya hiç oyunculuk geçmişi
olmayan kişiler katılabilir. Ağırlıklı olarak üst ekstremite
üzerinde durulacak bu atölyede pantomim için
olmazsa olmaz olan sabit noktanın ne kadar büyülü bir
şey olduğunu keşfedeceğiz.

Professional performers or the people has no acting
background can join this workshop. This is for adults.
We will predominantly focus on upper extremity; and
we will realize the importance of the notion of fixed
point.

Türkiye/ Turkey
Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age Group: 15+ 

Süresi / Duration: 2 saat/hours
Yer / Location: Erimtan Müzesi

19 Ekim 2019
Saat: 16:00

Pantomimde Sabit Nokta
Fixed Point in Pantomime

Atölye / Workshop

Atölye Lideri / Workshop Leader: 
Onur Kaya 



Atölye / Workshop

Türkiye / Turkey
Dil/ Language: Türkçe / Turkish 
Süresi/ Duration: 45 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 6+
Yer / Location: Bilkent Center

Atölye Lideri/ Workshop Leader:
İ. Göksel Kart

Beden Perküsyonu ve Ritm
Body Percussion & Rhytm

Doğal sesler, bedenin sesleri, hayatın ritmi üzerine
çalıştığımız atölyede, Bedensel Zeka uygulamaları
üzerinden ritim kulağımızı geliştirmeye ve beden
dengemizi bulmaya çalışacağız. Beynimizin hem sağ
hem sol lobunu aynı anda çalıştırıp bir yandan beyin
jimnastiği yaparken diğer taraftan kendi müziğimizi
yapacağız...

Through working on natural sounds, sound of body
and rhytm of life and using Body Intelligence
applications, we are going to develop our sense of
rhytm and find the body balance. Also we will try to
exercize both right and left lobes of the brain, train
the brain and create our own music…



Boyalı Kuş, Ankara çıkışlı bir folk rock grubudur.

70’lerin Anadolu Rock tınısını ve kent ozanlığı
geleneğini taşıyan; kendi beste çalışmalarını da bu
doğrultuda oluşturan grup, 2015’ten bu yana,
Ankara’da Haymatlos, Nefes, If, Telwe, Zone,
Araftafaray, Müjgan; İstanbul’da Cemiyet; Antalya’da
Filika sahnelerinde konserler vermiştir. Ayrıca Lütfi
Özden’in projesi İŞLİKLEV’de ve ARAFİVA Fest’te de
sahne almıştır. Sahne ve stüdyo çalışmaları devam
etmektedir.
İsmini Jerzy Kosiński’nin aynı isimli romanından alan
grup, repertuvarlarını oluştururken “kıyı köşe” diye tabir
ettikleri bir tür bellek çalışması yapmaktadırlar. 
Son zamanlarda beste çalışmalarına ağırlık veren
grubun, “Yürüyüş” isimli teklisi, Spotify gibi dijital
platformlarda yayınlanmıştır..

Boyalı Kuş is an Ankara-based folk-rock band.

Carrying the 70’s Anatolian Rock resonance and the
urban bard tradition and composing their music
through that approach, the band has taken the stage
in such bars as Haymatlos, Nefes, , If, Telwe, Zone,
Araftafaray, Müjgan, in Ankara; Filika in Antalya; and
Cemiyet in İstanbul. Moreover, the band has played
their songs on IŞLIKLEV, a project by Lütfi Özden and
at Arafiva Fest.
The band, named after Jerzy Kosiński’s novel Painted
Bird, has been doing a work of memory some call ‘on
the margin,’ preparing their repertoire.
Recently, the band has come to focus more on works
of composition and released the single album
“Yürüyüş” ("The Walk”) on such various social networks
as Spotify.

Türkiye/ Turkey
Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age Group: 15+ 

Süresi / Duration: 2 saat/hours
Yer / Location:Tiyatro TEMPO

23 Ekim 2019
Saat: 18:00

Boyalı Kuş Konseri
The Concert: Boyalı Kuş

Konser / Concert

Murat Akpınar: Akustik Gitar, Vokal
Samet Karadeniz: Elektrik Gitar, Perdesiz Gitar, Kopuz,

Vokal, Kopuz
Erman Harun Karaduman: Ney, Vokal, Mızıka

İsmet Karadeniz: Perdesiz Bas Gitar, Yaylı Tanbur, Refîk-i
Rebâb, Perdesiz Gitar

Canberk Hacıbaloğlu: Davul



Çocukluğumda ancak radyoda dinleyebildiğim
Karagöz’ü canlı olarak sahnede 28 yaşımdayken
izleyebilmiştim. Kukla tutkum çoktan başlamışken Karagöz
ile ilgili yaşadığım bu düş kırıklığının büyüklüğünü
anlatamam. Bu kötü performans her sanatın ‘nitelikli’
icrasının ne kadar önemli olduğunu bana bir kez daha
göstermişti. Neyse ki kısa bir süre sonra Hayali Torun
Çelebi gibi değerli bir Karagöz ustası ile tanıştım ve
ondan el aldım. Kukla alanında öğrendiklerim çoğaldıkça
Karagöz sevgim de giderek bir tutkuya dönüştü ve bu
sayede uluslararası kukla dünyasının da bir parçası oldum. 
Tiyatro Tempo olarak yurt dışında katıldığımız

festivallerde gördüğümüz harika kukla oyunları hem bu
alanın içinde çalışma heyecanımızı arttırıyor, hem de
gördüğümüz güzel oyunları sizlerle paylaşma
heyecanımızı harekete geçiriyordu. İşte bu tutku ve
heyecan Uluslararası Ankara Kukla Festivali’ni başlattı. Biz
paylaşmak için hazırız, yeter ki siz de merakla salonları
doldurup coşkumuza ortak olun. Karagöz’ün ev
sahipliğinde, buyurun kukla dünyasına…

Haluk Yüce (Hayali Yüce Ali)
Festival Genel Sanat Yönetmeni

As a kid I used to listen to Karagöz on the radio, yet I
was able to watch Karagöz live, on stage no earlier than I
was 28 years old adult. While my passion for puppets
had already begun, I cannot tell you the magnitude of
this disappointment I had experienced in relation to
Karagöz. That poor performance once again had
showed me the importance of the ‘competentart
performance’. Fortunately, I met the esteemed Karagöz
master Hayali Torun Çelebi and received his help and
blessing. As my training puppetry deepened, my love
for Karagöz gradually became a passion and I became a
part of the international puppet art world.

The wonderful puppet shows we, Theater Tempo,
watch in the festivals that we participate abroad both
increase our enthusiasm to work in this field and also
stimulate our excitement to share these beautiful plays
with you. This passion and excitement started the
International Ankara Puppet Festival. As long as you are
willing and curious, we are already excited to share our
enthusiasm. Hosted by Karagöz, here is the puppet
world, welcome…

Haluk Yüce (Hayali Yüce Ali)
Festival General Art Director

Haluk Yüce
Festival Genel Sanat Yönetmeni
General Art Director of Festival





Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz  /  We thank for all their support


