
Soundshift

PROGRAM

KadıKöy’de, soKaKta, meydan 
ve deniz Kenarlarında 
ses ve radyo deneyımlerı

This projecT is funded by The european union

This projecT is funded by The european union

Marsİlya/İstanbul gİdİş – dönüş
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 ses sıestaları

Sizi minderlerin ya da şezlongların üzerine rahatça kurulup 
« buradan ve oradan » seslerin içine dalmaya davet ediyoruz.  
Kapatın gözlerinizi, kulaklarınızı açın, düşüncelerinizi özgürleştirin, 
zamanı durdurun ve kendinizi üç boyutlu sesler dünyasına bırakın.
İstanbul ve Marsilya manzaralı şehir sesleri etrafında uluslararası 
ses yaratım ağı RADIA’nın dört bir köşesinden Türk ve Fransız 
sanatçıların ses enstallasyonu ve performanslarından oluşan 
programı izleyin.

> 16 EkİM CuMartEsİ vE 17 EkİM Pazar
saaT 14.30 > 19.00
Yer : Moda Aile Çay Bahçesi (Ferit Tek Sok.) altındaki deniz 
kenarında gezinti yeri.

Sunan : Floriane Pochon (ses yönetmeni)
Ses enstallasyonları ve performansları program detayı için :
www.lokomotif-art.com | www.grenouille888.org | www.acikradyo.org

 GezGin radyo

> PErşEMbE 14 EkİM : Kadıköy çarşı girişinden 
(Yağlıkçı İsmail Sok.) saaT 11.00’de harekeTle.

> CuMa 15 EkİM : Moda Aile Çay Bahçesi’nden 
(Ferit Tek Sok.) saaT 18.00’de harekeTle.

> CuMartEsİ 16 EkİM : Haydarpaşa Garı İskelesi’nden 
saaT 11.00’de harekeTle. 

> Pazar 17 EkİM : Altıyol Kavşağı Boğa Heykeli önünden 
saaT 11.00’de harekeTle.

SüRe 1 SAAt
Radyo Grenouille’dan gazeteci Xavier Thomas ve Açık Radyo 
programcısı/Ses Sanatçısı Deniz Koloğlu rehberliğinde.

 ses Gezıntılerı

Kulaklıklarımızı takıp hep birlikte ses tasarımcısı Christophe 
Modica tarafından yeniden yorumlanan şehir seslerini 
dinleyelim. Semtin sokak ve dükkanlarında açık mikrofonlarından 
Ses Gezintileri…

> PErşEMbE 14, CuMa 15, CuMartEsİ 16 EkİM  
saaT 10.00, 14.00 ve 16.00’da.

SüRe 45 dAk
Christophe Modica önermesi

kAtılıM önkAyıtlA :
Şehir Sesleri Konserleri ve Ses Gezileri sınırlı sayıda izleyici ile 
gerçekleştirilebilecektir. Mail ile önkayıt yaptırmanız rica olunur :  
lokomotif.moda@gmail.com

Ses Gezileri seans başı 5 katılımcı 
Şehir Sesleri Konserleri ve Ses Gezileri buluşma noktaları 
katılımcılara mail ile bildirilecektir. 

Randevular herkese açık ve ücretsizdir. Buluşma noktasına lütfen 
tam saatinde geliniz!

Marsilya-İstanbul, iki kıta arası aynı hat üzerinde deniz 
kenarında, çok kültürlü, kaotik kentsel dönüşüm içinde iki 
dünya şehri.

İki sıradışı radyo, Marsilyalı Radio Grenouille ve İstanbullu 
Açık Radyo’nun sanatçıları, bölgelerini birlikte keşfetmek, 
dinlemek ve sorgulamak için bir yıl boyunca birlikte 
çalışacaklar. 

Bu ortak yolculuğun ilk durağı İstanbul.

Tanışmak için birbirimizi dinlemekten daha iyi bir yol var mı?

Açık havada dört etkinlik günü Lokomotif Kültür ve 
Sanat Derneği’nin macera alanı Kadıköy’den İstanbul’u 
dinleyeceğiz.

Yaşayanlarla temasa geçerek şehir seslerini deneyimlemek, 
kent merkezleri ve çevrelerini sorgulamak, sokaklarda semt 
sakinleriyle iletişime geçerek sesleri ve fikirleri titreştirmek 
için ayrılan dört gün.

Bizi kulaklarınızla görmeye gelin.

 sehır seslerı Konserlerı

Gözler kapalı rehberli bir yürüyüş, bir zaman ve şehir dilimi 
seslerinde kör sürükleniş...
Kaskınızı takıp kendinizi Şehir Sesleri Konserleri’nin 
gezintisine bırakın. Çok farklı bir deneyim yaşayacaksınız. 
Görmeden sadece dinleyerek. Hiç duymadığınız ama tanıdık 
sesler içinde yaşadığınız şehri yeniden keşfedeceksiniz. 
Duygu ve algılarınızın rehberliğinde sadece kulaklarınızla…

> PErşEMbE 14 EkİM : saaT 09.00, 13.00, 17.00’de

> CuMa 15 EkİM : saaT 07.30, 11.00, 20.00’de

> CuMartEsi  16 EkİM : saaT 11.00, 14.30, 17.00’de

> Pazar 17 EkİM : saaT 11.00, 14.30, 17.00’de 

SüRe 2 SAAt
Ici-même Grubu önermesi

kAtılıM önkAyıtlA
Şehir Sesleri Konserleri ve Ses Gezileri sınırlı sayıda izleyici 
ile gerçekleştirilebilecektir. Mail ile önkayıt yaptırmanız rica 
olunur :  lokomotif.moda@gmail.com

Şehir Sesleri Konserleri seans başı 25 katılımcı
Şehir Sesleri Konserleri ve Ses Gezileri buluşma noktaları 
katılımcılara mail ile bildirilecektir. 

Randevular herkese açık ve ücretsizdir. Buluşma noktasına 
lütfen tam saatinde geliniz!

 sahnede Partı

Radyo Grenouille dalgaları üzerinde yüzecek sahneden 
Marsilya’ya canlı yayın. 
Kadıköy’ün kültürel yaşamının parçalarından Arkaoda’da 
İstanbullu müzisyenleri  keşfetme ve dinleme fırsatı. Halka 
açık parti, radyofonik şenlik…

> CuMartEsİ 16 EkİM 19.30’
Arkaoda’da (Kadife Sok. 18A)

Stéphane Galland (müzik programcısı/Radio Grenouille) , 
Yann Guida (Radio Grenouille/Marsilya ekibi) ve Arkaoda 
kopilotajında bir gece.

ve sokaklar, duvarlar, halka açık alanlar boyunca 
lola duval’in grafik ve plastik çalışmaları

14 PeRSeMbe 15 CuMA 16 CuMARteSi 17 PAzAR 

www.grenouille888.org  |  www.acikradyo.org  |  www.lokomotif-art.com

ıstanbul’u dınlıyorum 
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Kadıköy sokaklarında dolaşarak, İstanbul’un 
iki yaka ve iki kıta arasındaki bağları, yaşam 
şekillerini, kentsel dönüşümleri, sanatsal 
çıkışlarını sorgulayan dört radyofonik parkur.
Etap etap rastlantısal kayıtlarla Gezgin Radyo 
ile anında halka açık yayın.

CFCU is the Contracting Authority of this project

Istanbul 2010 European Capital of Culture 
Agency is the Beneficiary of this project
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RAdıO GRenOuılle/ARkAOdA
radyofonik şenlik
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Arkaoda-Kadife Sok.
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soundshİft, İstanbul vE Marsİlya arasinda EkİM 2010
nİsan 2011 arasinda gErçEklEştİrİlEn bİr şEhİrlEr vE 
sEslEr ProjEsİ.

Halka açık alanlarda ses etkinlikleri, atölye, radyo ve yaratıcı çalışmalar…
Soundshift  2010 Nisan sonuna kadar devam edecek. 

> Marsilya ve İstanbul’da biraraya gelecek Galatasaray ve Provence 
Üniversiteleri öğrencileri birlikte bir seri ses atölyesi gerçekleştirecekler.
Yazar, ses tasarımcısı ve dansçılardan oluşan bir grup sanatçı İstanbul’da 
ve Marsilya’da dillerin, yaşam tarzları ve tarihin nesilden nesile aynen ya 
da dönüştürülerek aktarılan izlerini sürecekler. 

> Nisan’da Marsilya’da halka açık performanslarıyla araştırmalarının 
sonuçlarını bizimle paylaşacaklar.

soundshift’in gelecek duraklarını takip edebilmek için
www.lokomotif-art.com  ve  www.grenouille888.org’da buluşalım.

Radio Grenouille Marsilya (Fransa) kökenli bir kültür radyosudur. Kentsel verileri 
sorgular ve medyaya dair sanatsal yaklaşımlar önerir. 
Soundshift projesini geliştirmek için İstanbul’un Anadolu yakasında Lokomotif 
Kültür ve Sanat Derneği  ve İstanbul’un bağımsız, demokratik açık medyası Açık 
Radyo ile işbirliği yapmıştır.

Soundshift proje ana ortağı Lokomotif Kültür ve Sanat Derneği, sanatı ulaşılabilir 
kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Modalılar tarafından kurulmuş bir sivil to-
plum örgütüdür.
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