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YAZ TURNESİ 

Bu yaz 

seyircimizin olduğu her yerdeyiz. 

 

Oteller, Tatil Köyleri, Kamplar, 

Sokaklar, Parklar, Siteler, 

Bahçeler, Okullar, Teraslar 

 

Tatilde Sanat 
#qperformansyazturnesinde 



Yazan, Yöneten, Oynayan:  
Hakan Polacanlı  

Koreograf ve Dramaturg: Evren Erbatur  
Ritim: Cem Ulu  İllüzyon Danışman: Kerem Eser  

Afiş Tasarım: Cihangir Erönü  

Tiyatro salonunda beklenen akış ve dile zıt 
bir şekilde, herkesin oyuna katılmasına fırsat 
veren eğlence ve gülmenin etkisiyle ciddiyet 

bir süreliğine sekteye uğruyor ve yerini 
karnavalesk bir havaya bırakıyor.  

Coşkusu, neşesi ve yarattığı eğlenceyle 
dünyayı gülen bir yüzle algılayan Quito; 

sınırları, toplumsal rolleri, hiyerarşik düzeyleri 
ortadan kaldıran oyun ortamına sizleri davet 

ediyor. 

Gelin oyuna ortak olun ve gülmenin 
iyileştirici, özgürleştirici, birleştirici gücüyle 
Quito’nun sessizliğini çok sesliliğe çevirin.  

 

#gülmekgüzeldir 
#gülmekbirleştirir 

#gülmekyadagülmek 



QUİTO and MOSQUITO 

Sessiz Adam ‘Quito’ hiç konuşmaz.  

Kimi zaman top ve labutları ile jugling yapar, kimi 
zaman çeşitli sihirbazlıklar. Kuklaları da çok sever, 
bazen kendi kuklalarını kendisi yapar. 

Sürprizleriyle eğlenceli vakit geçirebileceğiniz sevgi 
dolu bir arkadaştır. 

Bir de hikayesi vardır; Sessiz Adam ‘Quito’nun 
piknik yaparken onunla oynamak isteyen bir sinekle 
yaşadığı bu ‘arkadaşlık’ hikayesi                           
7’den 77’ye herkes için bir eğlenceye dönüşüyor.  

5 yaş ve üzeri herkesi;  

Aileleri, çocukları, gençleri, yetişkinleri  

bu eğlenceli hikayeye ortak olmaya  

ve birlikte gülmeye davet ediyoruz. 

 

#gülmekiyileştirir 

Aile Tiyatrosu 



Gitar eşliğinde şarkılarla başlayan eğlence, 
İnteraktif ve doğaçlama oyunlar, yarışmalarla devam ediyor. 

Kısa bir aradan sonra belki de sabaha kadar sürüyor. 
Seyirciden alınan hikayelerle doğaçlama şarkılar söylüyoruz. 

Eğlenceli tiyatro sporu oyunlarını yine seyircinin yönlendirmeleri ve katılımı ile oynuyoruz. 

MELODİK MATRAK MUHABBET 

Çalalım  
Söyleyelim  
Birlikte  
Eğlenelim 

Tatild
e Eğl

ence 

(15+) 



İşte yine yaz gelmiş, güneş açmış hava çok 
sıcakmış. Cırcır böceği takmış gitarı boynuna 
başlamış şarkısına; “Ben Cırcır böceği, çok 
severim müziği, Şarkımı söylerim, üzmeden hiç 
kimseyi…”  
Bilindik bu hikayenin sonu biraz değişiyor. 
 

Çocuk Tiyatrosu 

CırCır 
ile Karınca 
4-9 Yaş 

Eşek 
ile Köpek 
4-9 Yaş 

Bir yerlerde yaşar değirmenci oğluyla beraber, 
unutmamak lazım tabii; çok sevdiği köpeği ve de 
kıskanç eşeğini. Zaten kahramanlarımızda onlar değil 
mi... Bir gün oynarken çok sevdiği köpeğiyle 
değirmenci,  ilgisizlikten şikayetçi eşeği oyun olsun 
diye onu tepmesin mi. Değirmenci satmaya karar 
verip eşeği düşmüş yola oğlu ve köpeğiyle. 

Mümkün değil ki hoşuna gitmek herkesin, 
hem alemin ağzı torba değil ki dikesin… 

Şarkı söylemek çok güzel, 
ama çalışmaya da zaman ayırmak lazım... 



Gezici Kukla Tiyatrosu 

Bisikletin arkasında                              
bir kukla sahnesi ile                   

müzikler, şarkılar eşliğinde     
sokaklarda, parklarda, sahilde dolaşıyor 

ve seyirciyi oyuna davet ediyoruz. 

Uygun bir yer bulunca da            
toplanan seyirciyle beraber          

oyunlar oynuyoruz. 
Farklı Farklı Yerlerde                            

Farklı Farklı Seyirciler                              
Farklı Farklı Hikayeler 

Kuklalı, İnteraktif, Eğlendirici     
Çocuk Oyunları 

Her Yer Tiyatro, Tiyatro Her Yerde 



Bedenler birer kuklaya dönüşerek 
hayal dünyasındaki imgelerle 

harekete geçecek.  
Kuklanın bedeni ile oynatıcı 

bedenler tek bir vücuda 
dönüşecek.  

Kukla Beden-i-m-iz Kukla Pukla 
Kuklaların dünyasına yolculuk. 

Kukla  çeşitleri, 
yapım ve canlandırma sürecinin 

gerçekleştirilmesi, kukla oynatımı ile 
ilgili ipuçlarının verilmesi amaçlanır.           

Kağıt kukla yapımı çalışılır. 

Workshop / Atölye  
(15+) (5+) 



Arayın Birlikte Planlayalım 

www.qperformans.com.tr 

GSM:  +90 535 898 67 18 

qperformans@gmail.com 


