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12 .  Phaselis Sanat Etkinlikleri’nin gerçekleşmesine katkılarıyla
büyük destek sağlayan Festival Ana Sponsorları’na teşekkür ederiz.

We would like thank the Festival Main Sponsors
whose generous contributions have made the 12 th Phaselis Art Days possible.
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12 .  Phaselis Sanat Etkinlikleri’nin gerçekleşmesine
destek sağlayan Hizmet Sponsorları’na teşekkür ederiz.

We would like thank the Service Sponsors
for the contribution have made the 12 th Phaselis Art Days possible.
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Hizmet Sponsorları / Services Sponsors





Tarih ve Müzik
Phaselis’te Buluşuyor

Phaselis Sanat Etkinlikleri’nin bu yıl onikincisini düzenliyoruz. Doğal ve tarihi 
zenginliği ile öne çıkan Antalya Kemer Bölgesi’ndeki konuklarımızı, bu yıl da 

Phaselis Festivali’ne gelen sanatçılarla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyu-
yoruz. Müziğin dünyadaki en önemli ortak dil olmasından yola çıkarak, farklı kültür 

ve coğrafyalardan gelen herkesi, bir zamanlar Büyük İskender’in de konakladığı 
2000 yıllık Phaselis Antik Kenti’nin büyülü ortamında bir araya 

getirmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinligin gerçekleşmesinde değerli destekleri için 
bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyor, yeni festivallerde buluşmak üzere 

hepinize iyi  konserler diliyoruz.

History and Music, Meeting at Phaselis
This year, we are organizing 12th of Phaselis Art Events. We are very pleased to bring 

our guests in Antalya Kemer Area which stands out with its natural and historical 
riches, together with the celebrities who shall attend Phaselis Festival once more this 

year. Being the most precious common language in the world we are seeking to unite 
the people from dierent cultures and geographies through music within the magic at-

mosphere of 2000 year old ancient city of Phaselis in which Alexander the Great had 
also stayed. On the way for realization of this festival, we are kindly thankful to our 
sponsors for their contributions and hoping to meet all of you. Have a nice festival.

Volkan YORULMAZ
Kemer Tanıtım Vakfı / Kemer Promotion Foundation

(KETAV)
KETAV Yönetim Kurulu Başkanı 

Chairman of the Board



 

Duyarlı bir kesinliğe ve zekice bir parıltıya, en hassas şeyleri bile maharetli 
parmaklarına neredeyse gülümsercesine emanet etme yeteneğine sahip 

ve tutkulu bir sanatçı. Hayal gücü yüksek, mükemmel bir piyanist” 
Peter Cossé

İlk resitalini altı yaşında TRT İstanbul Radyosu'nda veren 
Gülsin Onay, piyano eğitimine üç buçuk yaşında başladı. 
Sanatçı, “Harika Çocuklar Yasası”ndan yararlanarak Ahmed 
Adnan Saygun ve Mithat Fenmen ile yaptığı çalışmaların 
ardından Paris Konservatuvarı’na girdi. Paris'te aralarında 
Pierre Sancan, Monique Haas ve Nadia Boulanger'nin de 
bulunduğu öğretmenlerle çalıştı. 16 yaşındayken Paris 
Konservatuvarı’ndan “Premier Prix du Piano” derecesiyle 
mezun oldu. Ardından Paris'teki “Marguerite Long-Jacques 
Thibaud Yarışması”, Bolzano'daki “Ferrucio Busoni Piyano 
Yarışması” gibi önde gelen uluslararası yarışmalarda ödüller 
kazandı. Gülsin Onay’ın ünü Venezuela'dan Japonya'ya 
kadar 80 ülkeye uzanarak onu dünya çapında tanınan bir 
piyanist hâline getirdi. Amsterdam'da Concertgebouw, 
Berlin’de Berliner Philarmoniker, Viyana'da Konzerthaus, 
Londra'da The Queen Elizabeth Hall ve Wigmore Hall, 
Paris'te La Salle Gaveau, Washington DC'de The National 
Gallery of Art, New York'ta Miller Theatre gibi dünyanın 
başlıca müzik merkezlerinde konser verdi. Staatskapelle 
Dresden, Philharmonia Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, 
İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Japonya Filarmoni, 
Münih Radyo Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni 
Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Varşova Filarmoni 
Orkestrası ve Viyana Senfoni Orkestrası gibi önde gelen 
orkestralar ile pek çok konserde solist olarak yer aldı. Bunların 
yanı sıra Vladimir Aşkenazi, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey 
Boreyko, Jörg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, 
Neeme Järvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka 
Salonen, José Serebrier, Vassily Sinaisky, 

Stanisław Wisłocki ve Lothar Zagrosek gibi önemli şe�erle 
çalıştı. Berliner Festspiele, Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, Mozartfest Würzburg, Newport Music 
Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival, Singapore 
International Festival of Music ve İstanbul Müzik Festivali gibi 
uluslararası festivallerde yer aldı.

Gülsin Onay, konserlerinde ve kayıtlarında sıklıkla yer verdiği ve 
aynı zamanda hocası olan, 20. yüzyılın öncü Türk bestecilerin-
den Ahmed Adnan Saygun’un eserlerinin dünya çapında en 
güçlü yorumcusu olarak tanınır.

Piyanist bugüne dek kaydettiği, Haydn ve Mozart’ın solo 
piyano eserleri ve konçertolarından Çağdaş döneme dek 
uzanan eser icralarına yer verdiği yirmiyi aşkın albümü 
bulunmaktadır. 

Sanatçının albümleri arasında, Lila Müzik etiketiyle çıkan 
Chopin, Mozart, Tchaikovsky & Rachmaninof ve Beethoven 
kayıtları; Vladimir Aşkenazi ile kaydettiği konçertolar, Liszt, 
Haydn, Schubert ve 2013’te yayınlanan Night Music  başlıklı 
CD’leri yer almaktadır. 2020-2021 pandemi dönemi boyunca ve 
2020 Beethoven yılı nedeniyle sanatçının sosyal medya 
üzerinden düzenli olarak yayınladığı konserleri milyonlarca kez 
izlenmiştir.

Devlet sanatçısı unvanına sahip Gülsin Onay, uzun yıllardır 
Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kadrolu 
solistidir.

Gülsin Onay icracı kariyerinin dışında organizasyonunda yer 
aldığı ve düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri, verdiği eğitimler, 
yaptığı yayın ve hayır işleriyle klasik müziğin yorulmaz 
destekçilerindendir. UNICEF “İyi Niyet Elçisi” olan sanatçı, 
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin kuruluş yılı 2004’ten 
itibaren festivalin sanat danışmanlığını yapmaktadır.

Aynı zamanda bir piyano eğitmeni olan Gülsin Onay genç 
müzisyenlerin kariyerlerinde ilerlemelerine katkı sağlamayı 
amaç edinmiştir. Düzenli olarak radyo ve televizyon program-
ları hazırlayan piyanist 2017’den beri TRT Radyosu’nda her 
hafta yayınlanan “Gülsin Onay’la Radyo-3 Atölyesi” 
programının da yapımcısıdır.

Gülsin Onay - Piyanist
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YILDIZLAR ALTINDA MOZART
GÜLSİN ONAY - Piyano & Cameratalia Quintet

19 Eylül - September 
21.00 

 09.00 pm



A passionate artist with a sensitive precision and a clever brilliance, a talent 
for entrusting even the most delicate things to her dexterous �ngers, almost 

with a smile. An imaginative, brilliant pianist” 
 Peter Cossé

Gülsin Onay, who gave her �rst recital at the age of six on TRT 
Istanbul Radio, started her piano education at the age of  three and 
a half. After working with Ahmed Adnan Saygun and Mithat 
Fenmen, bene�ting from the artist entered the Paris Conservatory. 

She studied with teachers Pierre Sancan, Monique Haas and Nadia 
Boulanger in Paris. At the age of 16, she graduated from the Paris 
Conservatory with the &quot;Premier Prix du Piano&quot; degree. 
She subsequently won prizes in leading international competi-
tions such as the “Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition” 
in Paris and the “Ferrucio Busoni Piano Competition” in Bolzano. 
Gülsin Onay & #39;s reputation extended to 80 countries, from 
Venezuela to Japan, making her a world-renowned pianist. 

She gave concerts in the main music centers of the wo rld, 
Concertgebouw in Amsterdam, Berliner Philharmoniker in Berlin, 
Konzerthaus in Vienna, The Queen Elizabeth Hall and Wigmore 
Hall in London, La Salle Gaveau in Paris, The National Gallery of Art 
in Washington DC, Miller Theater in New York. She was also a 
soloist in many world famous orchestras such as Staatskapelle 
Dresden, Philharmonia Orchestra, English Chamber Orchestra, 
British Royal Philharmonic Orchestra, Japan Philharmonic, 
Munich Radio Orchestra, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, 
Tokyo Symphony Orchestra, Warsaw Philharmonic Orchestra and 
Vienna Symphony Orchestra. She worked with conductors like 
Vladimir Ashkenazi,  Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, 
Jörg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Järvi, 
Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka Salonen, José 
Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanisław Lo Wisharockigro. She took 
part in international festivals such as Berliner Festspiele, Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, Mozartfest 
Würzburg, Newport Music Festival, Schleswig-Holstein Musik 
Festival, Singapore International Festival of Music and Istanbul 
Music Festival. Gülsin Onay is known worldwide as the most 
powerful interpreter of the works of Ahmed Adnan Saygun, one of 
the pioneering Turkish composers of the 20th century, his 
compositions are frequently included in her concerts and 
recordings, who was also her teacher.

The pianist has more than twenty albums that she has recorded so 
far, including solo piano works and concertos by Haydn and 
Mozart, and performances ranging through Contemporary 
period.

Among the albums of the artist there are many albums released 
under Lila Music label such as Chopin, Mozart, Tchaikovsky &amp; 
Rachmaninof and Beethoven recordings, she has  recorded 
concertos of Liszt, Haydn, Schubert with Vladimir Ashkenazi, and 
CD’s titled Night Music released in 2013.

During the 2020-2021 pandemic period and for the 2020 
Beethoven year, the regular social media concert broadcasts have 
been watched millions of times. 

Gülsin Onay, has been the permanent soloist of the Presidential 
Symphony Orchestra in Ankara for many years who has the title of 
state artist in her native Turkey. Besides her performing career, 
Gülsin Onay is one of the tireless supporters of classical music with 
the cultural and artistic events she organizes, the trainings she 
gives, her publications and charity works. The artist, who is a 
UNICEF Goodwill Ambassador, has been the artistic consultant of 
the Gümüşlük Classical Music Festival since 2004. Gülsin Onay is 
also a piano instructor, aims to contribute to the advancement of 
young musicians in their careers.

The pianist, who regularly prepares radio and television programs 
is the producer of broadcast every week on TRT Radio since 2017.
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 Gülsin Onay - Pianist

MOZART UNDER THE STARS
GÜLSİN ONAY - Piano & Cameratalia Quintet
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Cameratalia, keman sanatçısı Can Özhan’ın girişimi ile kültür ve sanata destek veren Rengin Ekmekçioğlu, Antalya - Kaleiçi'nin 
Kültür-Sanat Merkezi RE22 ve Kauçuk Otel'in katkılarıyla 2021 Haziran ayında kuruldu. 

Grup, Barok dönemden günümüz bestecilerine uzanan geniş ve renkli repertuvarıyla, klasik müzik alanında ülkemizi 
uluslararası düzeyde temsil etme misyonunu benimsemiştir. Düzenli konserleri ile çalışmalarını sürdüren topluluk, farklı 
projeler üretmeye, sanatseverleri müziğin büyük ve iyileştirici dünyası ile buluşturmaya devam etmektedir. 

Cameratalia was founded in June 2021 with the contributions of Rengin Ekmekçioğlu, Antalya - Kaleiçi's Culture-Art Center RE22 
and Kauçuk Hotel, with the initiative of violinist Can Özhan, those support  culture and art. 

The group has adopted the mission of representing our country at an international level in the �eld of classical music, with its 
wide and colorful repertoire extending from the Baroque period to today's composers. Continuing to work with regular concerts, 
the ensemble also produce di�erent projects and  bring art lovers together with the great and healing world of music.

Cameratalia Quintet
1.Keman / 1st Violin: Can Özhan 
2. Keman / 2nd Violin: Fahrettin Arda 
Viyola / Viola: Sevinç Duran Yalaz 

Program:
• Wolfgang Amadeus Mozart  
Küçük Bir Gece Müziği / Eine kleine Nachtmusik

• Wolfgang Amadeus Mozart  
Piyano Konçertosu No: 12- La majör K. 414 
Piano Concerto No. 12 in A major, K. 414 
Solist / Soloist: Gülsin Onay

Bölümler / Movements:
I. Allegro // II. Andante // III. Allegretto

  Cameratalia Quintet



Oda müziği denince akla hemen keman, piyano, viyolonsel gelir 
de, nefesliler, hele de bakır nefesliler sözkonusu olduğunda, sanki 
dev bir orkestranın gücünü kendilerinde toplamışlar gibi, üç-beş 
kişilik bir çalgı topluluğunun kıyameti koparması 
beklenir-dolayısıyla, bir bakır nefesli çalgilar beşlisi, örneğin, 
koskoca bir salonu doldurabilecek, tınlatabilecek bir oda müziği 
topluluğu olarak, müzik dünyasında apayrı bir yer tutar. Diğer 
yandan, hele de icracıların ustalığına diyecek bir şey yoksa, en 
hassas, en kırılgan, billursu tınıların iç-içe geçtiği, ışımalı bir ses 
örgüsü de çalgı ortamının harcı, alamet-i farikası olacaktır. İşte, 
tam da böyle bir oluşum, GOLDEN HORN BRASS (GHB) topluluğu, 
10 yılı aşkındır ülkemizin bu alandaki önde gelen temsilcisi, yüz 
akı. 2006 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan ve faaliyetler-
ini bugüne dek kesintisizce sürdürmeyi başaran, Türkiye'nin ilk ve 
en uzun soluklu bakır nefesli beşlisinden söz ediyoruz: Andante 
dergisinin 2014'te beşincisini düzenlediği Donizetti Klasik Müzik 
Ödüllerin'de Yılın Oda Müziği Topluluğu kategorisinde, Birincilik 
ödülüne layık görülmeleri boşuna değil, her biri alanında usta 
birer müzisyen, solistliklerinin yanında deneyimli birer orkestra 
elemanı ve eğitimci olan beş seçkin müzisyenin güç birliğiyle 
oluşan bu topluluk, yurtiçindeki sayısız konserin yanısıra yurt 
dışında, en prestijli organizasyonlarda da, ülkemizi en iyi şekilde 
temsil ediyor. Müzik dünya algısını değiştirebilir mi, sorusuna 
olumlu cevap verebilenler için çalıyorlar. İki trompet, korno, 
trombon ve tubadan oluşan topluluğun repertuvarı son derece 
renkli ve çeşitli;  barok, klasik, caz,  pop, hatta halk ezgilerinin 
so�stike düzenlemeleri arasında sınır tanımayan bir çoğulculuğa 
sahipler-tabi titiz, tutarlı bir seçkiyi biraraya getirmek kaydıyla... 
Birçok bestecimize verdikleri siparişlerle sağladıkları motivasyon 
bir yanda, uzun yıllardır  "eğitim konserleri" başlığı altında 
sürdürdükleri, yaygın ve genç kitleleri müzikle buluşturma, 
yetiştirme amaçlı faaliyetleri diğer yanda, müziğin toplumsallaş-
ma adına ne denli değerli bir alan olduğunu vurgulamaktan geri 
durmuyorlar. Sorumluluk alanlarını müziklerini en iyi biçimde 
çalmakla sınırlandırmıyorlar; dünyamızın geleceğiyle ilgili, 
görevlerimizle ve rollerimizle ilgili mesajları her fırsatta aktarıyor-
lar; yaşanan ortamla derinlikli bir ilişki kurmayı-şehir, müzik, 
gençlik ve çevre arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi-önemsiyor, sıcak 
nefeslerini bunun için kullanıyorlar. Borazanları bizim için 
çalıyorlar!

Golden Horn Brass
Golden Horn Brass is a classical music group that is a �rst of its 
kind in Turkey. The �rst brass quintet of Turkey, consisting of 2 
trumpets, a horn, a trombone, and a tuba; presents the 
audiences a brand new sound, quite di�erent from ordinary 
instrument combinations. Despite the global  scarcity of 
musical pieces available for this type of a band to play, the �ve 
musicians that make up brand decided to pursue the “di�cult 
but beautiful” road, following their dream.  The band plays 
music specially composed by Turkish composers at the request 
of the band, as well as world - famous music, from baroque to 
jazz genres, adapted speci�cally for the group to play. The 
group has the goal of bringing a breath of fresh air to �rst the 
Turkish audience and  then to audiences is search of new 
sounds, through the use of their unique composition of copper 
instruments. 
GOLDEN HORN BRASS was established in 2004 by Begüm 
Gökmen ,with the goal of widening the popularity of ‘brass 
instruments’ through concerts, and has been performing in 
Turkey since July, 2004.Staying true to their mission, the band 
has been meticulous in their selection of concert pieces. In 
addition to ther already colorful repertoire ranging from 
baroque to modern tunes, the Quintet performs specially 
written pieces ordered from several Turkish composers as well. 
Concerts of the BRASS QUINTET contribute to the introduction of 
sound of BRASS instruments to a wider audience, after the trials 
of other di�erent quintetsin the past.  In 2007, the band did 
another �rst by a series of concerts, under the title of “education-
al concerts” by performing at the elementary schools and aimed 
to be pioneers on this  area.

 Golden Horn Brass
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1984'te ressam bir anne babanın kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelen Sanat Deliorman, Boğaziçi Üniversitesi'nde çeviri, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gra�k tasarım okudu. Yaklaşık 13 yıl boyunca çeşitli festival, kurum ve 
yayınlar için çevirmenlik, editörlük ve müzik köşe yazarlığı yaptı. 2011 Nardis Genç Caz Vokal, İKSV Genç Caz ve 2012 
Akbank JAZZ yarışmalarında ödüller toplayarak sahneye ilk adımını attı. 

2012'de ilk ve en uzun soluklu grubu “Sanat Deliorman ve Caz Biraderleri”ni kurdu. Türkiye ve Balkanlarda konserler verdi. 
2016'dan beri Açık Radyo'da her salı akşamı “Dünyanın Cazı” programını hazırlayıp sunan sanatçı, çeşitli online platform-
larda Türk caz müzisyenlerine destek amaçlı yayınlar gerçekleştirmekte. Bugüne dek "The Story of a Fool Man" (2021) adlı 
bir tekli ve Erkin Soylu ile "Bedevi" adlı bir EP çıkaran Deliorman, Şubat 2022'de ise kendi tango, vals ve pop bestelerinden 
oluşan çıkış albümü "Aşk Kumbarası"nı Pb Müzik etiketiyle dinleyicilere sundu.

Born in 1984 as the daughter of two painting artists, in Istanbul, Sanat Deliorman studied translation at Boğaziçi University and 
graphic design at Mimar Sinan Fine Arts University. For around 13 years, she worked as a translator, editor, reporter and music 
critic for numerous festivals, institutions and periodicals. 
She won several prizes and special mentions in 2011 Nardis Young Jazz Vocal, İKSV Young Jazz and 2012 Akbank JAmZZ 
Competitions. 
In 2012, as a bandleader, she started her �rst and permanent jazz group called "Sanat Deliorman and Her Jazz Bros". Held 
concerts in Turkey and in the Balkans. Preparing and presenting the on-air show "World's Jazz" at Açık Radio every Tuesday 
evening since 2016, Sanat Deliorman continues to hold interviews for several online art platforms to support Turkish jazz 
musicians. 
Up to now, Deliorman has released a single called "The Story of a Fool Man" (2021), an EP called "Bedevi" with Erkin Soylu and 
lately she recorded her tango, waltz and pop songs for her debut album called "Aşk Kumbarası" (Love Bank) which was released 
from Pb Müzik in February 2022.

Sanat Deliorman and Her Jazz Bros

Sanat Deliorman ve Caz Biraderleri 23 Eylül - September

Solist / Soloist: Sanat Deliorman  
Piyano/Piano:  Baturay Yarkın  
Davul/Drums: Burak Durman  
Bas /Bass: Selim Gürcan

21.00 
 09.00 pm



Tev�k Rodos started attending the voice classes in Izmir State 
Conservatory. He studied voice with Prof. Sevda Aydan and Prof. 

Teyf ik Rodos - Bass

 

 1983 yılında İzmir Devlet Konservetuvarı san bölümüne girdi.Prof.  
Sevda Aydan ve Prof. Mü�t Bayraşa’dan şan ve ses eğitimi, Necdet 
Aydın’dan sahne ve rol dersleri almaya basladı.1989 yılında 
Akdeniz gençlik orkestra ve korosuyla Fransa’da çeşitli konserler 
veren Rodos    1990 yılında mezun olup aynı yıl İzmir Devlet 
Operasında görev basladı. 1991 yılında ilk büyük rolü Don 
Pasquale ile profesyonel hayata basladı. 1993 yılında Burgaz 
operasına yapılan turnede (Bulgaristan) Macbeth operasında 
görev aldı.1993 yılında Rus pedagog Prof. Konstantin Lisovsky ile 
calısmalara basladı. 2001 yılında aldıgı devlet bursuyla Viyana’ya 
giden Rodos burada ünlü bas Prof. Jevgeni Nesterenko ile bir yıl 
repertuar ve yorum çalıştı. İzmir operasında sahnelenen Don 
Pasquale (Don Pasquale), Madam Butter�y (Bonzo), Macbeth 
(Banco), Ali Baba ve Kırk Haramiler (Harami Başı), La Boheme 
(Colline), Rigoletto Monterone, Sparafuccile), Don Giovanni (Don 
Giovanni), Fidelio (Don Fernando), Faust (Mephistopheles), 
Nabucco (Zaccaria), Sevil Berberi (Don Basilio), Viva la Mama 
(Emprezario), Il Turco in Italia (Selim Paşa), La Traviata Markiz, 
Doktor), Sihirli Flüt (Sprecher, Norma (Oroveso), Nasreddin Hoca 
(Timur), Maskeli Balo (Tom), Carmen (Zuniga), Aşk Iksiri 
(Dulcamara), Tosca (Scarpia), Uçan Hollandalı (Daland),Yusuf ile 
Züleyha (Yakup), Romeo –Juliette, Simon Boccanegra (Fiesco)

 (Türkiye Prömiyeri),La muerte de Garcilaso (Capitan Lara) (Dünya 
premieri), Cosi Fan Tutte (Don Alfonso),Imeneo (Argenio) , 4. Murat 
(4.Murat) Aşk-ı Memnu (Adnan Bey), Turandot (Timur), La Sonnam-
bula ( Cont Rodolfo), Aida ( Ram�s), Medea (Creonte) (Türkiye 
Prömiyeri) Iolanta (Rene) Lüküs Hayat ( Rıza) , Hekimoglu (Dadyan 
Efendi), La Forza del Destino ( Padre Guardiano), operalarının ve 
Verdi Requiem , Mozart Requiem, Beethoven 9.Senfoni , Rossini 
Stabat Mater , A.A.Saygun Yunus Emre , A.Hoca Çanakkale 
Çanakkale, Aydınlıgın Adı Atatürk oratoryoların  bas partilerini 
seslendirdi.  Aspendos Opera ve Bale festivaline Sihirli Flüt, La 
Boheme, Nabucco, Fidelio, Don Giovanni,Uçan Hollandalı, Tosca, 
Medea , Turandot ve Uluslararası İstanbul Opera festivaline 
Imeneo, Aşk-ı Memnu ve 4.Murat  adlı eserlerle katılan sanatçı, 
Fidelio operasıyla Kıbrıs ve İstanbul’da  temsiller yaptı. 

2003 yılından itibaren Antalya Devlet Opera ve Balesinde La 
Boheme, Iolanta,Verdi Requiem,Medea operalarındaki bas partileri 
seslendiren sanatçı , La Boheme ve Medea operalarıyla Aspendos 
festivaline  katıldı. Yine 2004 yılında İstanbul Devlet Operasında 
Aşk İksiri adlı eserdeki Dulcamara rolünü söyledi. Temmuz 2005 de 
Almanya’nın Marl şehrinde Verdi’nin Requiem adlı oratoryosunu 
seslendiren Rodos  aynı yıl bu konserin tekrarını Efes Antik 
tiyatroda gerçekleştirdi. 2006 yılında Ali Hoca’nın bestelediği 
Çanakkale Çanakkale ve 2007 yılında Aydınlıgın adı Atatürk adlı 
oratoryoların dünya prömiyerini yaptı. 9 Mayıs 2009 da İzmir 
operasında Ruperto Chapi’nin La Muerte de Garcilaso adlı eserinde 
Capitan Lara rolüyle bu eserin dünya prömiyerini yapan sanatçı 
Haziran 2009 da aynı eserle İspanya’nın Toledo şehrinde üç temsil 
daha yaptı ve bu eserin DVD kaydında görev aldı. 2010 yılında 
İspanya’nın Gijon şehrinde Aşkı Memnu operasını seslendiren 
sanatçı, 2012 yılında Hollanda'nın Amsterdam  ve Mısır'ın Kahire ve 
İskenderiye sehirlerinde, 2011 yılında Almanya’nın Osnabrück 
şehrinde  A.A.Saygun'un Yunus Emre oratoryosunu seslendirdi ve 
CD kaydını yaptı. Sanatçı en son 2017 Haziran ayında Keman 
sanatçısı Cihat Aşkın ve Piyanist Mehru Ensari ile birlikte Güney 
Amerika turnesinde Brezilya ve Arjantin’de 4 konser gerçekleştirdi. 
Ayrıca Buenos Aires şehrinde onur ödülü ve onur madalyası takdim 
edildi.  Rodos,Ankara operası solisti Tuncay Kurtoglu ve İstanbul 
operası solisti Zafer Erdaş’la 2008 yılında kurdukları 3 Basses 
gurubuyla yurt içi ve yurt dışında konserler vermeye devam ediyor.  
Hikmet Şimşek, Ercan Yenal, Rengim Gökmen, Emin Güven 
Yaşlıçam, Naci Özgüç, İbrahim Yazıcı, Aleksandru Samuila, Winfried 
Müller, Andre Giorgi, Micheal Tabascnik, Selman Ada,Nezih Seçkin, 
Tulio Varas, Oğuzhan Balcı, Hakan Şensoy gibi şe�erle çalıştı.  2014 
– 2020 arası Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi 
Sanat Yönetmeni ile Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Sanat 
Koordinatörü  olan sanatçı, çalışmalarına halen İzmir Devlet Opera 
ve Balesinde solist  sanatçısı olarak devam etmektedir.      

Teyf ik Rodos - Bas
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Teyfik Rodos - Bass / Cihat Aşkın - Viola

Burcu Hancı - Soprano
Metin Kiper - Piano / Orhan Eraslan - Baglama
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İstanbul doğumlu Türk kemancı Cihat Aşkın, hem doğu, hem de 
batı dünyasına hakim olan ve ayakları dünyanın iki kıtasına 
basmış bir kültür insanı olarak şekillenen kimliği ile Türk keman 
okulunun uluslararası temsilcisi olarak tanınmıştır. Keman 
virtüözü olarak çıktığı konser turnelerinde Kuzey ve Güney 
Amerika’da, Avrupa ve Asya’da, Afrika’da resitaller ve konserler 
vermiş, Türk ve evrensel sanatın ürünlerini dünya seyircisiyle 
paylaşmıştır. Sahne icralarının yanı sıra sayısız radyo ve tv kayıtları, 
eğitim, konferans ve atölye çalışmaları için davet alan Aşkın aynı 
zamanda kurumsallaştırdığı eğitim ve sanat kurumları ile çok 
yönlü ve uluslararası bir sanat adamı olarak takdir görmüştür.
Henüz çok küçükken müziğe olan ilgisini keşfeden ailesi tarafından 
konservatuara verilen Aşkın olağanüstü yeteneği ve disiplinli 
çalışmaları ile başarılı bir öğrencilik dönemi geçirerek Prof. Ayhan 
Turan’ın sınıfından mezun olmuş, ilk resitalini 11 yaşında vermiş, 
15 yaşına geldiğinde de tüm Paganini Kaprisler’i çalmış ve Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ile ilk konserlerini vererek yurt 
çapında tanınmıştır. Daha sonra Londra’da bulunan Royal College 
of Music’de Rodney Friend ve The City Univercity’de Yfrah Neaman 
ile çalışmalarına devam ederek Master ve Doktora programlarını 
bitirmiştir.
Menuhin ve Flesch yarışmaları dahil ulusal ve uluslarası birçok 
ödülün sahibi olan Aşkın’a 2002 de Roma Foyer des Artistes, 2009 
da The Kennedy Center – altın madalya, 2017 Buenos Aires onur 
nişanı, 2021 İKSV onur ödülü ve en son olarak 2021 Sevda Cenap 
And onur ödülü ve altın madalyası tevdi edilmiştir. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde  1998’de Doçent, 2006’da Profesör unvanlarını 
alan sanatçı aynı çatı altında, 1999 ve 2012 yılları arasında Müzik 
İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MIAM) kurucu ve eş-başkanı olarak 
akademik görevlerini ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmüş aynı 
zamanda 2008-2012 yılları arasında Türk Müziği Devlet Konservat-
uarı’nın Müdürlüğünü yapmıştır.
Müzik otoriteleri tarafından günümüzün önde gelen keman 
virtüözlerinden biri olarak tanınan Aşkın,  uluslararası bir keman 
virtüözü olarak bugüne dek 4 kıta ve 51 ülkede  sayısız  festivallere

Cihat Aşkın - Keman

Mü�t Bayraşa and acting with Necdet Aydın. After having given 
various concerts with Akdeniz Youth Orchestra and Chorous, he 
graduated from Izmir State Conservatory in 1990 and started 
working at the Izmir State Opera the same year. His �rst important 
role was Don Pasquale which he sung in 1991. He has sung Banco 
in Macbeth in Burgaz (Bulgaria) in 1993 and at the same year he 
started studying with the Russian Pedagog Prof. Konstantin 
Lisovsky. After having attained a state scholarship in 2001, he went 
to Vienna where he studied repertory and style with Prof. Jevgeny 
Nesterenko.In Izmir State Opera he has sung Don Pasquale, 
Butter�y (Bonzo), Macbeth (Banco), Ali Baba ve Kırk Haramiler 
(Harami Başı), La Boheme (Colline), Rigoletto (Monterone, 
Sparafuccile), Don Giovanni (Don Giovanni), Fidelio (Don 
Fernando), Faust (Mephistopheles), Nabucco (Zaccaria), Sevil 
Berberi (Don Basilio), Viva la Mama (Emprezario), Il Turco in Italia 
(Selim Paşa), La Traviata (Markiz, Doctor), Die Sauber Floute 
(Sprecher, Norma (Oroveso), Nasreddin Hoca (Timur), Un Ballo di 
Maschere (Tom), Carmen (Zuniga), L’elisir D’amore (Dulcamara), 
Tosca (Scarpia), The Flying Duchman (Daland),Yusuf ile Züleyha 
(Yakup), Romeo –Juliette, Simon Boccanegra (Fiesco) ,La muerte de 
Garcilaso (Capitan Lara) (World premier), Cosi Fan Tutte (Don 
Alfonso),Imeneo (Argenio) , 4. Murat (4.Murat) Aşk-ı Memnu 
(Adnan Bey), Turandot (Timur), La Sonnambula ( Cont Rodolfo), 
Aida ( Ram�s), Medea (Creonte) , Iolanta (Rene) Lüküs Hayat ( Rıza) 
, Hekimoglu ( Dadyan Efendi),  operas and he sang the bas solo 
parts in Verdi’s Requiem , Mozart’s Requiem, Beethoven’s  9.Synfoni 
, Rossini’s Stabat Mater , A.A.Saygun’s Yunus Emre , A.Hoca’s 
Çanakkale Çanakkale   .  He has participated to the International 
Aspendos Festival with Die Zauber�öte, La Boheme, Nabucco, 
Tosca,The Flying Dutchman,Fidelio and Don Giovanni. He has also 
sung Fidelio in Cyprus and İstanbul. He has also given innumerable 
concerts both with piano and with orchestra . He has given two 
succesful concerts in Eschenbach Palace in Vienna and in Russian 
Culture Institude in 2001. Since 2003, he has taken the bass roles in 
works such as « La Bohème », « Iolanta » , « Verdi Requiem » and « 
Medea »  in Antalya State Opera and Ballet and joined the 
Aspendos Festival. In 2004, he also sang the Dulcamara role (L’elisir 
D’amore) in İstanbul State Opera. In 2005, Rodos had the chance to 
sing Verdi Requiem in Marl, Germany and repeated the concert in 
Ephesus Antique Theater. He premiered « Çanakkale Çanakkale » 
(2006) and ‘Aydınlığın adı Atatürk’ (2007) oratorios written by Ali 
Hoca. In 2009, at the Izmir State Opera, he took part in the world 
premiere of Rupert Chapi’s « la Muerte de Garcilaso » (Capitan 
Lara), which was also performed in Toledo (Spain) and recorded on 
DVD. He took roles in many operas, performed in many countries 
such as Spain (Gijon ; 2010), Holland (Amsterdam ; 2012), Egypt 
(Cairo, Alexandria). He performed « Yunus Emre Oratorio » by A. A. 
Saygun in Germany (Osnabrück). This performance was recorded 
on CD.  In June 2017, Rodos toured in South America with the 
violinist Cihat Aşkın and the pianist Mehru Ensari. The trio gave 
four concerts in Brazil and Argentina. He received the honour prize 
and medal by the Buenos Aires City.
 Rodos goes on giving concerts as ‘Three Basses’ with his colleagues 
Tuncay Kurtoğlu (Ankara State Opera) and Zafer Erdaş (Istanbul 
State Opera) in Turkey and abroad. Rodos is currently working as a 
soloist of the İzmir State Opera.  Rodos, who gave a concert with 
Cyclades Festival Ensemble at the 13th Cyclades International 
Classical Music Festival at the Apollon theater on the island of Siros 
in 2017,  has been giving concerts with a repertoire of Livaneli 
songs, together with the famous poet, writer, and musician Zülfü 
Livaneli since 2019.



katılmış, konserler ve resitaller vermiş, bu konserlerde Shlomo Mintz, 
Yoel Levi, Raphael Wal�sch, Jesus Lopes-Cobos ve Ida Haendel gibi 
saygın sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmış ve dünya basınından 
övgüler almış bir dünya sanatçısıdır. Kalan Müzik ile çalışmaya 
başlamıştır. Bu sayede birçok Türk eserinin ilk CD kaydını 
gerçekleştirmiş, 2006 yılında, dünya keman literatüründe bir ilk olan 
Kreutzer 42 Etüd albümünü yayınlamıştır. Aşkın’ın kayıtları, Kalan 
Müzik’in yanı sıra Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo ve 
Naxos �rmalarında da yayınlanmıştır. Aşkın, en son Kalan Müzik ile 
2019’da Türk Valsleri kaydını yapmış, ve hem CD hem de LP olarak 
yayınlanan bu proje  ve çok ses getirmiştir.Kalan Müzik ile çalışmaya 
başlamıştır. Bu sayede birçok Türk eserinin ilk CD kaydını 
gerçekleştirmiş, 2006 yılında, dünya keman literatüründe bir ilk olan 
Kreutzer 42 Etüd albümünü yayınlamıştır. Aşkın’ın kayıtları, Kalan 
Müzik’in yanı sıra Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo ve 
Naxos �rmalarında da yayınlanmıştır. Aşkın, en son Kalan Müzik ile 
2019’da Türk Valsleri kaydını yapmış, ve hem CD hem de LP olarak 
yayınlanan bu proje  ve çok ses getirmiştir. Kalan Müzik ile çalışmaya 
başlamıştır. Bu sayede birçok Türk eserinin ilk CD kaydını 
gerçekleştirmiş, 2006 yılında, dünya keman literatüründe bir ilk olan 
Kreutzer 42 Etüd albümünü yayınlamıştır. Aşkın’ın kayıtları, Kalan 
Müzik’in yanı sıra Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo ve 
Naxos �rmalarında da yayınlanmıştır. Aşkın, en son Kalan Müzik ile 
2019’da Türk Valsleri kaydını yapmış, ve hem CD hem de LP olarak 
yayınlanan bu proje  ve çok ses getirmiştir.Arjantin, Bulgaristan, Çin, 
İsrail, İsviçre, Macaristan, Polonya, Rusya ve Sırbistan gibi ülkelerde 
gerçekleştirilen uluslararası yarışmalara jüri üyesi olarak davet 
edilmenin yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da 
önemli üniversitelere Masterclass ve ders vermeye de davet edilen 
Aşkın 1999-2011 yılları arasında İsrail, Keshet Eilon Yaz Okulu’nda, 
2011-2017 itibarı ile de İsviçre Crans Montana Yaz Okulu’nda fakülte 
üyesi olarak görev yapmış, İtalya, Hırvatistan, Bosna Hersek’te de yaz 
ve kış okulları düzenlemiştir.
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Cihat Aşkın, is the international representative of Turkish Violin 
School, and serves as a cultural bridge between the eastern and 
western civilizations as a cultural ambassador.   He has participated 
in numerous concerts, festivals, radio and TV broadcasts, 
conferences and workshops in four continents and 51 countries.
 He has shared the products of Turkish and universal music among 
the world's leading artists on world stages. Apart from his performing 
career, as an educationalist, he has founded many education and art 
institutions in Turkey. Having had the opportunity to work with 
masters such as Ayhan Turan, Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor 
Oistrakh and Ruggierro Ricci, Aşkın has gained a renowned 
reputation as an international violin virtuoso, and been performing 
in concerts since the age of 11. After graduating from ITU Conserva-
toire, he completed his masters and doctorate degrees at Royal 
College of Music and City University in London.  The winner of many 
national and international awards, Aşkın was honored with Rome 
Foyer des Artistes, The Kennedy Center - Gold Medal, Buenos Aires 
Medal of Honor, Istanbul Music Festival Honorary Award and the SCA 
Foundation Gold Medal. He is the founder of ITU Center for Advanced 
Studies in Music (MIAM), “Cihat Aşkın and Little Friends” (CALF), Aşkın 
Ensemble and Istanbul Chamber Orchestra. Apart from being a 
violinist as a composer, Aşkın has composed and arranged many 
miniature pieces and �lm scores. He is also a most sought after jury 
member in many national and international competitions.  Aşkın has 
recorded Kreutzer 42 Etudes, Bach 6 Solo Sonatas and Partitas and 
many other notable works. His recordings have been published by 
Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo and Naxos companies as 
well as Kalan Music.

Cihat Aşkın - Viola

Burcu Hancı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 
Opera Bölümü’nden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Mezun 
olduğu yıl özel olarak kabul edildiği Prof. Dr. Mustafa Yurdakul ile 
Yüksek Lisans çalışmalarına başladı ve 2014 yılında Başkent 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan birincilikle ve başarı 
bursuyla mezun oldu. Aynı yıl Yunanistan’da Greek Opera Studio’nun 
dinletisinde birinci seçilerek Genç Sanatçı Programına ve Festival 
Konserlerine davet edildi. Bu program kapsamında G. Verdi’nin “La 
Traviata” operasından ‘Violetta’ rolü ve G. Donizetti’nin “Lucia di 
Lammermoor” operasından “Lucia” karakterinden bölümler 
seslendirdi. Ayrıca aynı festivalde M. Ravel’in “L’enfant et les 
sortileges” operasından ‘Fire’ rolünü seslendirdi.İtalya’da Vincenzo 
Scalera ile repertuar hazırlayan Burcu Hancı, L’Accademia del 
Belcanto Eğitim programı için çok sayıda İtalyan opera şarkıcısı 
arasından ilk sekize girerek, dünyaca ünlü opera sanatçılarıyla 
çalışma fırsatı buldu.Antalya Devlet Senfoni Orkestra’sının daveti 
üzerine, Şef Patrick Souillot yönetimindeki “Yeni Yıl Konseri”nde 
sahne aldı. Aynı yıl Litvanya’da, Litvanya Ulusal Filarmoni 
Orkestra’sının canlı yayın konserinde gösterdiği başarı nedeniyle 
Türkiye adına takdir kazandı. Hamburg’da Bergedorfer Muziktage 
Yaz Festivali’nde W. A. Mozart’ın Sihirli Flüt Operası’ndan ‘Gece 
Kraliçesi’ ve “Saraydan Kız Kaçırma” operasından ‘Konstanze’ 
rollerini seslendirdi. Aynı sene Boğaziçi Üniversitesi Albert Long 
Hall’da gerçekleştirilen Yeni Yıl Konseri’nde Arkas Trio ile sahne aldı. 
Zorlu PSM’de, genel sanat yönetmenliğini Yekta Kara’nın yaptığı, Şef 
Antonio Pirolli yönetimindeki Bosphorus Sinfonietta eşliğinde, 
dünyanın değişik ülkelerinden özel olarak seçilen opera solistleri ile 
birlikte “Yeni Yıl Gala Konseri’nde sahne aldı. İzmir Ulusal Genç Solist 
Yarışması’nda “Profesyonel” kategoride tek kadın �nalist olarak Şef 
Tuglio Gagliardo Varas yönetimindeki Gala Konserini gerçekleştiren 
Burcu Hancı, yarışma kapsamında Şef Rengim Gökmen ve Rejisör 
Murat Göksu ile birlikte Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası sezon 
kapanış konserine davet edildi. Yarışma  kapsamında pek çok konser 
gerçekleştirdi.45. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde Cellistan-
bul ve Berlin Filarmoni Orkestrası Çello sanatçılarının  birlikte  
gerçekleştirdiği Aya İrini Festival Konserinde Villa Lobos’un

Burcu Hancı - Soprano



 Bachianas Brasileiras No 5 eserini seslendirdi.Rejisör Yekta Kara ve Şef Sascha Goetzel yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
ile birlikte, R.Strauss’un Türkiye’de ilk kez sahnelenen “Güllü Şövalye” operasında ‘Marianne’ rolü ve G. Puccini’nin “Gianni Schicchi” 
operasından ‘Ciesca’ rolünü seslendiren Burcu Hancı, Akademi Bifo ustalık sını�arı kapsamında, dünyaca ünlü opera sanatçıları; Luciana 
Serra, Eva Mei ve Renato Bruson ile çalışmalar gerçekleştirdi. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 
birlikte Alban Berg’in “Sieben frühe Lieder” eserini seslendirdi. Şef James Judd yönetiminde Daejeon Filarmoni Orkestrası ile birlikte B. 
Britten’in “War Requiem” eserini, Tenor Mirko Guadagnini ve Bariton Eungkwang Lee ile birlikte gerçekleştirdi. İzmir Devlet Opera ve Balesi 
müdürü Soprano Aytül Büyüksaraç’ın daveti üzerine “Bir Mozart Akşamı” konserini Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleştiren Burcu 
Hancı, Voiceİstanbul’ un daveti üzerine İstanbul Bozlu Art’da Burak Bilgili ile birlikte Final konserini gerçekleştirdi.2021 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın Öğretmenler Günü Muammer Sun’u Anma Konseri’e solist olarak davet edildi.  2022 yılında Şef Murat 
Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte “Sevgililer Günü” özel konseri için solist olarak davet edildi.  2022 yılı 
Temmuz ayında Bodrum Kale Konseri 3. İdil Biret Müzik Festivaline solist olarak davet edildi.   Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de 
konser çalışmalarına devam etmektedir.
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Coloratura soprano Burcu Hancı was born in Ankara, Turkey. Most recently in the 2018 season she sang the soprano solo in Britten's War 
Requiem, Op. 66, with the Daejeon (Korea) Philharmonic Orchestra, under the baton of Maestro James Judd.  Also this season, she 
performed as Ciesca in Puccini’s Gianni Schicchi with the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra under the baton of Maestro Sascha 
Goetzel.In the 2017-18 season she performed in an Opera Gala Concert with Rengim Gökmen and the Koda Orchestra in Izmir. She  
performed the part of Marianne in Der Rosenkavalier with the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, again with Maestro Sascha 
Goetzel.  Burcu performed in the 2017 New Year Gala in Istanbul together with the Bosphorus Sinfonietta. She sang Bachianas Brazilieras 
No. 5 by Heitor Villa-Lobos with the Cellistanbul-Celllo4Berlin, and Sieben frühe Lieder by Alban Berg with the Borusan Istanbul 
Philharmonic Orchestra under the baton of Maestro Gürer Aykal. In the 2016 season, Burcu began working closely with Prof. Raminta 
Lampsatis, her repertoire coach and mentor in Berlin. At the invitation of Raminta Lampsatis Presents, Ms. Hanci was the featured guest 
artist from Turkey, performing concerts throughout Lithuania, culminating with distinguished appearances at the Lithuanian National 
Philharmonic halls in Kaunas and Vilnius. She performed in a New Year's Concert with Maestro Patrick Souillot at the invitation of the  
Antalya State Symphony Orchestra. The same season, she performed as a featured artist for the 2016 Bergedorfer Muziktage Summer 
Festival in Hamburg in Germany, singing arias of the Queen of the Night from Die Zauber�öte and of Konstanze from Die Entführung aus 
dem Serail by W. A. Mozart. In the 2015 season, she began work with Vincenzo Scalera in Milano, Italy. Ms. Hanci became one of a select few 
young artists to be invited to participate at the Rodolfo Celletti Bel Canto Academy and Festival. There, she had the privilege of working 
with such important professionals in the world of opera as Stefania Bonfadelli, Carmen Santoro, Sherman Lowe, Paola Pittaluga, Roberta 
Mameli and Juliette Deschamps.In 2014, Burcu was selected at the �rst ever auditions for the Greek Opera Studio in Syros, Athens, 
organized by Mid-America Productions in New York. She was invited as part of the Young Artist Program. Within the scope of this program, 
she performed portions of Violetta from G.Verdi's La Traviata and of Lucia in G. Donizetti's Lucia di Lammermoor for the gala concerts. Ms. 
Hancı also performed the role of Le feu from L'enfant et les sortileges by M. Ravel for their musical nights and opening concerts.

Burcu Hancı - Soprano



Aslen Sivas-Kangal Doğumlu olan sanatçının Bağlama ve Türküler 
ile tanışması yedi sekiz yaşlarında yöredeki Halk ozanlarını 
dinleyerek onlardan etkilenerek oluşmuştur. Müzik Eğitimine 
İstanbul’da özel bir müzik okulunda Nota, Solfej ve bağlama dersi 
alarak başlamıştır. Anadolu Üniversitesi iktisak fakültesi maliye 
bölümünden mezun olmuştur. Bir çok konser ve etkinlikte  Sahne 
almış. Kendisinin  hazırlayıp sunduğu Radyo ve Televizyon  
programları yapmıştır. Hemser ve Revan isimleri ile 2 Adet Albüm 
yayınlamıştır. 2008 Antalya’da kendi ismi ile açtığı müzik okulunda 
yüzlerce öğrenci yetiştirip konserler vermiştir. Halen müzik 
okulunda ders vererek ve çeşitli konser ve etkinlikte sahne alarak 
müzik yolculuğuna devam etmektedir.

Orhan Eraslan - Bağlama

vermekte, on yılı aşkın süredir Polonya 
Pulawy’de düzenlenmekte olan uluslararası caz 
yaz okulunda vokal eğitmeni olarak görev 
almakta, günümüz Türkiye’sinde caz müziğinin 
yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır.

Ozan Çelikel - Trombon
Çağlayan Yıldız - Gitar, Bas, Müzik Direktörü
Thomas Lewicki - Piyano
Barış Kıratlı - Bas
Burak Yavaş - Davul

Antalya’da yaşayan ve müzik kariyerlerinde 
önceliği Caz’a vermiş olan müzisyenlerden 
oluşan Akra Jazz Band, 2017 yılı sonbaharından 
itibaren Antalya Akra Oteli’nde düzenli olarak 
sahne almaya başladı. Grup, birinci Akra Jazz 
Festivali’nin açılış konserinde trompette İmer 
Demirer’i ve saksofonda Serhan Erkol’u, 
kapanış konserinde ise Türkiye'nin duayen 
gitaristlerinden Neşet Ruacan'ı konuk etti. 
Grubun repertuarında sevilen caz standartları 
ve konuk sanatçıların repertuarları için özel 
olarak düzenlenen özgün besteler yer alıyor.

Köse, bir müzisyen olarak sahip olduğu 
yetenek ve beceriyi 1999 yılında Ankara’da 
başlattığı, ve halen İstanbul’da devam eden caz 
vokal atölyeleri ile müzisyenlere ve caz 
severlere aktarmakta, Bahçeşehir Üniversitesi 
Caz Yüksek Lisans Programı’nda dersler 
vermekte, on yılı aşkın süredir Polonya 
Pulawy’de düzenlenmekte olan uluslararası caz 
yaz okulunda vokal eğitmeni olarak görev 
almakta, günümüz Türkiye’sinde caz müziğinin 
yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır.

Ozan Çelikel - Trombon
Çağlayan Yıldız - Gitar, Bas, Müzik Direktörü
Thomas Lewicki - Piyano
Barış Kıratlı - Bas
Burak Yavaş - Davul

Antalya’da yaşayan ve müzik kariyerlerinde 
önceliği Caz’a vermiş olan müzisyenlerden 
oluşan Akra Jazz Band, 2017 yılı sonbaharından 
itibaren Antalya Akra Oteli’nde düzenli olarak 
sahne almaya başladı. Grup, birinci Akra Jazz 
Festivali’nin açılış konserinde trompette İmer 
Demirer’i ve saksofonda Serhan Erkol’u, 
kapanış konserinde ise Türkiye'nin duayen 
gitaristlerinden Neşet Ruacan'ı konuk etti. 
Grubun repertuarında sevilen caz standartları 
ve konuk sanatçıların repertuarları için özel 
olarak düzenlenen özgün besteler yer alıyor.

Sanatçı 1996 yılında D.E.Ü Devlet Konservatuvarında Piyano 
anasanat dalında ve Sahne sanatları bölümünde piyano öğretmen-
liği ve korrepetitör olarak çalışmaya başlamış. Özellikle Beethoven 
1. Piyano konçertosunu , George Gershwin'in Rhapsody in Blue 
eserini, R.Schumann'ın la minör konçertosunu senfonik orkestralar-
la bir çok defa seslendirmiştir. 2011 yılından beri Antalya Devlet 
Opera ve Balesinde  Baş korrepetitör olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Sanatçı akademik sanatsal çalışmaları dışında İzmir 
Öezl Türk koleji bünyesinde " Broadway Müzikalleri " , The Nifty 
Fifties, Süperman müzikallerinde koreepetitör, aranjör, piyanist ve 
orkestra şe� olarak yer almıştır. Sanatçı Kemer Tanıtım Vakfının 
gerçekleştirdiği Phasselis Festivalinin birincisinde Sanat Danışmanı 
olarak yer almıştır.

The artist started to work as a piano instructor and correpetitor at 
D.E.Ü State Conservatory Piano department and performing arts 
opera department in 1996 and succesfully carried outthis role until 
2011. Notably the artist has given numerous performances 
Beethoven's 1. Piano Concerto, Gershwin's Rhapsody in Blue, and 
Schumanns in A minör piano concerto, with symphonic orchestras. 
In  2011 he started Antalya State Opera and Ballet and has been 
continuing his role as Chief Correpetitör, at the same instution 2012. 
Apart from  his academic and artistic life Metin Kiper worked as a 
correpetitor, orchestral aranger, pianist, and conductor in The Nifty 
Fifties, Süperman musicals of theİzmir Özel Türk Kolejiand worked as 
a consultant at  the First Phasselis art Festival held by the Kemer 
Promotion Foundation. 

Orginally born in Sivas-Kangal te artist met with Baglama and Folk 
songs when he was 7,8 years old by being in�uenced by the folk poets 
of the region. He starded his Music education by taking notes,solfege 
and baglama lessons at a private music school in Istanbul. He 
graduated from Anadolu University, faculty of economics, 
Depatment of Finance. Bie has performed at many concerts and 
events. He made Radio and Television programs prepared and 
presented by him. He has released 2 album with the names Hemser 
and Revan. 2008 he trained hundreds of students and gave concerts 
in the music school he opened in Antalya under his own name. He still 
continues his musical journey by giving lectures at the music school 
and performing at various concerts and events.

Metin Kiper - Piyano
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KONSERLERİN TRANSFER PROGRAMI
TRANSFER PROGRAM FOR THE CONCERTS

BELDİBİ BÖLGESİ
BELDİBİ REGION 19.45

19.45

20.00

20.15

20.15

ARAÇ KALKIŞ
VEHICLE DEPARTURE

GÖYNÜK BÖLGESİ
GOYNUK REGION

KEMER MERKEZ
KEMER CENTRUM

ÇAMYUVA BÖLGESİ
ÇAMYUVA REGION

TEKİROVA BÖLGESİ
TEKİROVA REGION

KEMER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

ULUSOY TATİL KÖYÜ

CUMHURİYET MEYDANI

MARCO POLO TATİL KÖYÜ ÖNÜ

MARTI MYRA HOLIDAY VILLAGE

Belirtilen saatler araç kalkış saatleridir. Etkinlik günlerinde, aynı saatte Festival afişli araçlar 

hazır bekleyeceklerdir. The times indicated are vehicle departure times. Festival poster 

vehicles will be ready at the same time on the event days.

FESTİVAL KOORDİNASYON: info@ketav.org - www.ketav.org



Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı
Kemer Belediyesi Göynük Hizmet Binası Göynük Mah.
Kurtuluş Cd. No:8 P.K. 07994 Göynük - Kemer / ANTALYA
Tel:0.242. 815 13 00 - 815 22 23 - 0.533. 623 22 90
www.ketav.org - filiz@ketav.org - info@ketav.org 

Filiz Ceylan ERASLAN
F e s t i v a l  K o o r d i n a s y o n
F e s t i v a l  C o o r d i n a t i o n

Dilek İÇİNSEL
F e s t i v a l  D a n ı ş m a n ı
F e s t i v a l  C o n s u l t a n t

Levent YENİĞÜN
F e s t i v a l  B a s ı n  S o r u m l u s u
F e s t i v a l  P r e s s  O f f i c e r

Or
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ze
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by
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Volkan YORULMAZ
K E T A V  Y ö n e t i m  K u r u l u  a d ı n a  B a ş k a n
K E T A V  C h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d

ketavkemer Ketav

12.Phaselis Festivali ve Phaselis Antik Kentini 
anlatan Video ve Fotoğrafları info@ketav.org 

adresine 30 Eylül 2022 tarihine kadar 
gönderenler Kemer’de hafta sonu tatili 

kazanma şansını yakalayabilirler. 
Video record by you about the Ancient City of 

Phaselis festival participate in our competition 
sending photos and photos to info@ketav.org 

until September 30, 2022 and get a chance to 
win a weekend break.

12.Phaselis Festivali süresince @KetavKemer 
adresini takip edip #PhaselisFest12 paylaşımında 

bulunanlar Kemer’de hafta sonu tatil hediyesi 
kazanabilirler takipte kalın. 

Within the scope of the Phaselis Festival a 
weekend holiday gift will be given as a result of 

the evaluvation to be made among those who 
follow @KetavKemer and share #PhaselisFest12 

you can follow the results  at @KetavKemer.


