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katkılarıyla
wıth the contrıbutıon of

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek 
sorumluluk İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na aittir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı

49. İstanbul Müzik Festivali’nin

gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür eder.

 

The Istanbul Foundation for Culture and Arts

would like to thank the Ministry of Culture and Tourism,

whose contributions have made

the 49th Istanbul Music Festival possible.



Bu yıl sanatçılarımıza, adlarına �dan dikerek teşekkür ediyoruz. 
Festival sahnesini onurlandıran her bir sanatçı için �dan bağışında bulunuyor, 
sanatçılarımıza bağış serti�kalarını sahnede bizzat takdim ediyoruz.
 
This year, we thank our artists by planting trees on their behalf. 
For each artist honouring the festival stage, we donate saplings and 
personally present their donation certi�cates on the stage.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı,

Hafta Sonu Klasikleri-I konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için 

Gösteri Sponsoru Mercedes-Benz’e ve değerli işbirliği için 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ’ye teşekkür eder.

Istanbul Foundation for Culture and Arts

would like to thank the Performance Sponsor Mercedes-Benz for their support and 

Istanbul Metropolitan Municipality and Kültür AŞ for their kind collaboration 

towards the realisation of Weekend Classics-I concert.



HAFTA SONU KLASİKLERİ-I
WEEKEND CLASSICS-I

chromas

başak doğan şef conductor

Ruthie Foster

Death Came a Knockin’

(Düz. Arr.: Paul Rardin)

Freddie Mercury

Somebody to Love

Esta tierra

Coldplay

Mirkelam

Hatıralar (Düz. Arr.: Başak Doğan)

Sydney Guillaume

Tchaka

Fix You

(Düz. Arr.: Alessandro Cadario)

Mia Makaroff

Butterfly

Eric Whitacre

Sleep

Anonim Anonymous

Dere Kenarında Taş Ben Olaydım

(Düz. Arr.: Can Aksel Akın)

28.08.2021

ct sa 11.00

Habitat Parkı

Habitat Park



Buena Vista Social Club

Chan Chan

(Düz. Arr.: Francisco Repilado)

Peder Karlsson

Gota

Roger Treece & Bobby McFerrin

Wailers

Anonim Anonymous

Indodana

(Düz. Arr.: Michael Barrett & Ralf Schmitt)

Coldplay

Fix You 

(Düz. Arr.: Alessandro Cadario)

Nicholas Ashford & Valerie Simpson

You’re all I need to get by

(Düz. Arr.: Edward Randell)

Ola Gjeilo

The Rose

Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.



başak doğan

  ▪ Başak Doğan, 

uluslararası koro 

dünyasında özgün 

tarzıyla öne çıkan, 

yenilikçi bir koro şefi. 

Boğaziçi Üniversitesi’nde 

Müzik Felsefesi yüksek 

lisansını bitirdikten sonra 

ikinci yüksek lisansını “Sezgisel 

Şeflik” üstüne yazdığı teziyle Danimarka Royal Müzik 

Akademisi’nde tamamladı. Çokyönlü bir şef olan Başak Doğan, 

sayısız koro etkinliğinde yer aldı, farklı yaş gruplarından 

koristlerle çalıştı. Farklı tarzları bir araya getirmesiyle bilinen 

Başak Doğan, özgün şeflik metotlarıyla ritmik koro dünyasını 

şekillendiriyor. Stilini özgün kılan temel bileşenlerden biri, koro 

ve şefin sadece el işaretleriyle iletişim kurarak anın müziğini 

üretmelerini sağlayan doğaçlama metodu: vocal painting (sesle 

boyama). Doğan’ın kurduğu Vokal Akademi, şarkı söyleme 

yeteneğini ve müzik kariyerini geliştirmek isteyen sanatçıları 

İstanbul, Bomonti’de misafir etmeye devam ediyor.

  ▪ Başak Doğan is an innovative conductor whose unique style 

has been turning heads around the world. After finishing 

her master in Philosophy of Music at Boğaziçi University in 

Istanbul, she got her second master’s degree in Rhythmic Choral 

Conducting at the Royal Academy of Music, Denmark, with 

the thesis of ‘Intuitive Conducting’. As a versatile conductor, 

she appears at numerous choral events, leading singers from 

all age groups. Known best for blending different styles, Başak 

Doğan has developed a distinctive method for leading singers. 

Her enthusiasm for bringing her own cultural background into 

the choral world has had an impact on rhythmic choral music. 

Central to her style is ‘vocal painting’, a series of signals that 

allows the conductor and choir to improvise together and create 

‘music of the moment’. Her new initiative Vokal Akademi has 

become the centre for all the singers who want to master their 

singing and further their music career.



chromas

  ▪ 2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan Chromas’ın 

Latince kelime anlamı “renkler.” Çeşitli şehirlerden, 

geçmişlerden, farklı kesimlerden ve mesleklerden koristlerin 

oluşturduğu Chromas’ın her üyesi kendine has bir rengi temsil 

ediyor. Bu çeşitliliği repertuvarına da yansıtan Chromas, modern 

cazdan folk düzenlemelerine kadar uzanan geniş bir yelpaze ile 

çeşitli dilleri ve tarzları bir araya getiriyor. Çoksesli, birbirinden 

farklı ve rengârenk Avrasya kültürünü benimseyen Chromas’ın 

üyeleri, beraber şarkı söylerken, doğaçlama yaparken, anın 

müziğini paylaşırken eşsiz ve derin bir huzuru vaat ediyor. 

Yeni müzikal ve sahne deneyimlerini keşfedip tasarlarken 

Türkiye’de koro müziğine olan ilgiyi artırmak Chromas’ın en 

büyük hedeflerinden. Koro müziğinin Türkiye’deki öncülerinden 

olan Chromas, Fransa’da Choralies (2016), İspanya’da Dünya 

Koro Sempozyumu (2017) gibi birçok prestijli etkinlikte yer aldı. 

2018’de RetroKoro ile 2000’den fazla dinleyicisini Uniq Hall’da 

ağırladı. 2019 PSM Caz Festivali kapsamında vokal müziğin 

virtüözü Bobby McFerrin ile iki saat süren, tamamı doğaçlama 

bir konser verdi. 2019 yazında beş şehir, üç ülke gezdiği 

Avrupa turnesini tamamlayan Chromas, 2020 yılına Birleşmiş 

Milletler’in öncülük ettiği “New Year Resolution” projesinin 

Türkiye elçisi olarak girdi. Sonar İstanbul 2020’de Live Choir A.V 

projesiyle festivalin en dikkat çekici performanslarından birine 

imza atan Chromas, karantina döneminde yayınladığı sanal koro 

şarkılarıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. “Müzik Eve Sığar” 

projesi kapsamında 14 farklı ülke, 61 farklı şehirden katılımcıları 

“Dere Kenarında Taş Ben Olaydım” türküsünde buluşturdu.

© merdan berk



  ▪ Founded in 2015 by Başak Doğan, Chromas means 

‘colours’, is comprised of members hailing from various 

cities, backgrounds and walks of life: Each member is 

like a unique colour. This diversity is reflected in their 

colourful repertoire, too: a wide range of music from 

contemporary jazz to folk arrangements, bringing together 

various languages and genres. In doing this, they embody 

the polyphonic, diverse, and colourful culture of Eurasia. 

When they sing and improvise together, they experience a 

unique and profound peace. Chromas is always in pursuit 

of creating new musical and performance ideas, with the 

goal of increasing the interest in choral music in Turkey. 

Being one of the pioneers of choir music in Turkey; Chromas 

participated in various prestigious events such as Choralies 

(2016), France; World Choral Symposium (2017), Spain, 

Chromas continues representing Turkey internationally. 

Hosting over 2000 listeners at Uniq Hall with RetroKoro 

concert series in 2018, Chromas also shared the stage with 

the legendary vocal music virtuoso Bobby McFerrin as part 

of PSM Jazz Festival 2019, with a two-hour, fully improvised 

set. 2019 summer saw the Europe Tour where Chromas 

visited five cities, three countries. The choir started off 2020 

as the Turkish delegate of the United Nations for the ‘New 

Year’s Resolution’ project. Chromas also took the stage at 

Sonar Istanbul 2020 with Live Choir AV project. Turkey’s 

first Virtual Choir songs are created by Chromas during 

the lockdown days, one of them #MüzikEveSığar hosting 

participants from 14 different countries and 60 different 

cities.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı,  

49. İstanbul Müzik Festivali’nin  

gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan  

sponsor ve destekçilerine  

teşekkür eder.

 

Istanbul Foundation for Culture and Arts  

would like to thank its sponsors and supporters,  

whose contributions have made the  

49th Istanbul Music Festival possible.



iksv
kurucu sponsor

foundıng sponsor



yüksek katkıda bulunan
gösteri sponsorları

performance sponsors
wıth hıgher contrıbutıon

iksv
konaklama sponsoru

hotel sponsor



katkıda bulunan kurum ve
gösteri sponsorları

contributing ınstitution and
performance sponsors

eğitim destek fonu sponsoru
educatıon support fund sponsor

katkı sağlayan kuruluş
contrıbutıng corporatıon

EVA BARLAS

BERRİN ERENGÜL

ELVAN TUĞSUZ GÜVEN



değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng

the kınd collaboratıon of



medya sponsorları
medıa sponsors



Stratejik Araştırma
Strategic Research

iksv
servis sponsorları

servıce sponsors

CRM Yazılım
CRM Software Development

Mobil Uygulama Yazılım
Mobile App Development

iksv
sigorta sponsoru

ınsurance sponsor

Sağlık
Healthcare

Dijital Reklam Danışmanlığı
Digital Advertising Consultancy

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
Occupational Safety and Health Consultancy

CRM Danışmanlığı
CRM Consulting



İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.

Istanbul Music Festival is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).

Programda değişiklik hakkı saklıdır.

Programme subject to change.

istanbulmuzikfestivali muzikfestivali

muzik.iksv.org

istanbulmuzikfestivali

#başkabirfestival 
#istanbulmüzikfestivali 

#iksvseveseve
İKSV Mobil İKSV Kitaplık


