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İzmir Amatör Levanten Tiyatrosu
Başlangıç :
Seneler boyunca, İzmir’de, yılda bir oynadıkları oyunlarla
bizleri kahkalara doyuran Musevi cemaatinin tiyatro
oyunlarını seyretmeye giderdik.
2007 yılında, yine seyretmeye gittik ve çıkışında içimizde,
onlar gibi, İzmir’de yıllarca oturmakta olan Levanten Toplumu
olarak, sesimizi bu sanat dalında çıkarmak isteği doğdu.
Biz de Levanten toplumu olarak bir tiyatro eseri sahneye
koyalım dedik.
Böylece neredeyse bir asır’dan beri süregelen bir geleneği
canlandırmaya başladık. (Bak Sayfa 2 “Tarihten sayfalar”)
Şans bizi çok seveceğimiz ve çok iyi anlaşacağımız bir
yönetmen çift ile tanıştırdı: Aysel ve Vedat Güzel !
“Biz böyle bir görevin altından kalkabilir miyiz? diye
sorduğumuzda : “İstiyorsanız yaparsınız! Biz yapabileceğinize
inanıyoruz!” dediklerinde çok da inanmadık ama denemeye
karar verdik.
Ve işte, bu olayın üzerinden yıllar geçti ve bu yıl 7.yılımızı
kutluyoruz.
Bizi bu 7 yıl içerisinde sürekli destekleyen ve son birkaç yıl
Kapalı Gişe oynamamızı sağlayan herkese teşekkürler.
Tüm oyuncular adına Ugo Braggiotti ve Linda Tito
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Tarih’ten sayfalar :
İzmir’de oturan Levantenler ( Avrupa ülkelerin’den 1800 lü
yılların sonundan itibaren Türkiye ve İzmir’e gelip yerleşen
İtalya, Fransa ve İngiliz kökenli kişilere verilen isimdir) aslında
1900 yıllarının başından itibaren evlerinde “Okuma
Tiyatro”sunu başlatmışlardı. Ellerinde Tiyatro oyun kitapları
ile klasik eserleri topladıkları arkadaş gruplarına okurlardı.
Okuma dili Fransızca idi.
Uzun bir süre sonra 1960 lı yıllarda yine İzmir’de yaşayan bir
grup Levanten (Hatırladıklarımız Reginald Gallia, Gilbert Epik,
Lorraine Icard, v.s.) bu Levanten tiyatrosunu tekrar
canlandırıp, yine fransızca, Alsancak Anglikan Kilisesinin
salonunda, bu kere ezberledikleri tiyatro oyunlarını Levanten
toplumuna oynarlar, gelirini hayır kurumlarına bağışlarlardı.
Bizler, 2007 den beri bu geleneği bir kere daha yaşatmanın
sevinci içerisindeyiz. Oyunlarımız Türkçe ve, her yıl toplam 4
gecede 1150 kişiye yakın seyirci kitlesine oyunumuzu
sergilemekteyiz. Oyunların tüm gelirini yine hayır kurumlarına
dağıtmaktayız (Bak Sayfa 3 “Oyunlarımızın amacı”).
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Oyunlarımızın amacı :
2007 de bu fikri Levanten arkadaşlarla paylaştığımızda birçok
kişi teklifimizi olumlu karşıladı.
İlk toplantımızda da, elde edilecek tüm gelirin çeşitli hayır
kurumlarına dağıtılmasına karar verildi.
7 yıl içerisinde, sadece yönetmen, dekor ve haftalık çalışmalar
için kullandığımız salon masraflarını düşerek (kostüm
masraflarını her oyuncu kendi karşılıyor), tüm geliri aşağıdaki
kuruluşlara dağıttık:
Buca Düşkünler Evi,
Caritas
EÇEV
LÖSEV
Karataş Hastanesi
Ayşe – Faruk Çelebi Vakfı ( Eğitim bursları)
Alsancak Derneği – (Çocuk aktiviteleri)
2011 tüm gelirini “VAN”da inşaa edilen bir Okula bağışladık
2014 ilk İstanbul turnemizde ise:
Şişli Lape Hastanesi
Bomonti Fransız Fakirhanesi
Osmanbey Artigiana Yaşlı Huzur evine bağışlarda bulunduk.
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Oyuncular :
Levanten veya Levanten ile evli olan ve ilk 4 yılımız içerisinde
bütün kış, mesai saatlerinden sonra, çeşitli işlerinden dolayı
yorgun olsalar bile, her hafta tiyatro provalarına katılan bütün
arkadaşlarımıza, gelmiş geçmiş ve önümüzdeki yıl katılacak
oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz.
Andrew Simes
Arman Demirağ
Benyıl Poyraz Gloghini
Cinzia Braggiotti Micaleff
Dafne Demirağ
Fabienne Fillipucci
Fabio Fantasia
Gina Carla Finale Ersan
İngrid Micaleff Braggiotti
Jean Yve Özmirza
Karin Karakulak Özkan
Lara Reggio
Leslie Micaleff
Linda Braggiotti Tito
Maggy Jolly Braggiotti
Marilen Braggiotti
Mehmet Çakmak
Mert Papi
Mireille Finale Özmirza
Monika Tito Tunç
Özkan Özkan
Tecla Aperio
Ugo Braggiotti
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İzmir Amatör Levanten Tiyatrosu Medya’da da ilgi gördü :
1- Dokuz Eylül Üniveritesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Sn. Semih Çelenk’e “İzmirli” Gazetesindeki röportaj ve
yazısı için teşekkür ederiz.
2- Haberleri için Yeni Asır Gazetesi’ne, aynı gazetenin
yazarı Sn. Gülengül Uslu’ya çok samimi yazısı için çok
teşekkür ediyoruz.
3- Haber Ekspres gazetesine teşekkür ediyoruz.
4- İzmir Life aylık dergisinde 4 sayfa yayınlanan yazı ve
resimler için Sn.Menekşe Badioğlu’na teşekkür ediyoruz.
5- Ana Haber Bülteni içerisindeki Haber-röportajı için
Ege Tv Haber dairesine teşekkür ediyoruz.
6- Ege TV “Gökkuşağı” programında bizleri 13 dakika
boyunca Canlı Yayın’da ağırlayan Sn. Berna Ergin’e
teşekkür ediyoruz.
7- Üç aylık sanat dergisinde haberimizi veren
Konak belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.
8- Facebook’ta “İzmir Amatör Levanten Tiyatrosu”
sayfamızı beğenen 1117 üyemize teşekkür ediyoruz.
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Yönetmenlerimizin gözünden bizler :
İzmir Amatör Levantenler Tiyatrosunu ilk oluşumunu sağlayan
yönetmenler olarak şunu çok rahat söyleyebiliriz ki;
entellektüel, pozitif, öğrenmeye aç bir ekiple çalıştığımız için
işimiz kolay ve çok keyifli oldu. Her sezon başında kişisel
gelişimle verdiğimiz oyunculuk çalışmaları ve sahne bilgisi,
oyunlarımızda meyvelerini verdikçe yönetme ve izleme
keyfimizi artırdı. Ayrıca günümüzde hızlı ve kendi içinde
yaşayan yalnız bireylerin arttığı bir dönemde, işlerinden,
evlerinden zaman ayırıp, insanlara tiyatro yoluyla bir şeyler
paylaşma arzusunda olmak ,gelirin tamamını hayır
kurumlarına vermeleri de en önemli çalışma nedenimiz oldu..
Yıllar içinde oyunculuk çalışmalarını derinleştirip (beden dili,
ses eğitimi, oyunculuk bilgisi, sahne kullanımı…)
yoğunlaştırdık. Tecrübe kazanıp oyunculuk geliştikçe, bizde
hedeflerimizi yükselterek, tiyatro adına, sanat adına daha
neler yapabiliriz in peşine düştük. 4 sezon boyunca Türk ve
yabancı yazarların oyunlarını başarıyla sergiledik. Sahne
uyumu ,disiplin ve oyunculuk üst seviyelere çıktı. Ekibin
sürekliliği ve tiyatro aşkı, amatörlükten profesyonel özel
tiyatrolar aşamasına geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yönetmen olarak böyle kişilik sahibi ,sanatla iç içe yaşayan
oyuncularla tanışmaktan ve çalışmaktan çok mutluyuz !

Vedat ve Aysel Güzel
Narlıdere Belediyesi Tiyatro Eğitmenleri
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Geçen 6 yılda nelerle güldürdük !!!

2009 yılı
Tuncer Cücenoğlu : “BOYACI”
Boyanması için Muayenehanesinin anahtarlarını bir Boyacı’ya
bırakan doktor 5 günlüğüne yurt dışına çıkmıştır. Doktorun
önlüğünü denediği sırada muayenahaneye gelen bir hastanın
iyileşmesi ile, hastalar akın etmeye başlar. Boyacımız gelişen
olaylar karşısında ne yapacaktır?
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2010 yılı
Michael Cooney : “AMAN KARIM DUYMASIN”
Londra’daki Kahramanımız, sürekli hastalıklar ve hastalar
üreterek Sağlık Kurumundan haksız gelirler elde etmektedir.
Bir gün, bu duruma son vermeye karar verir. Karısından
habersiz çevirdiği bu dolapları durdurabilecek mi?
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2011 yılı
Ray Cooney : “KARMAKARIŞIK”
İngiliz bir Bakanı, bir otelde rakip partinin sekreteri ile buluşup
romantik bir gece yaşamayı planlamıştır. Ancak kaldığı odanın
penceresinde bulduğu ceset tüm planlarını altüst edecektir.
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2012 YILI
Gogol : “MÜFETTİŞ”
1800 lü yılların sonlarında Rusya’da küçük bir kasabada rüşvet
ve başıboşluk her tarafı sarmıştır. Aniden onları denetlemek
üzere bir Müfettiş’in gelmekte olduğunu öğrenen halk panik
içindedir. Gelen müfettiş’in gözünü boyamak için her yer
hazırlanmaktadır. Panik ve korku, gelen kişinin müfettiş
olmadığını herkesin gözünden saklamıştır.
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2013 YILI :
Carlo Goldoni : “İZMİRLİ İMPREZARYO”
İzmir’li Ali Çelebi, çok karlı olacağını inandığı, ve sahneye
koymak istediği bir opera için Venedik’e gelir ve opera
sanatçıları bularak İzmir’e götürmeyi planlamaktadır. İlk defa
böyle bir işe kalkışan Ali Çelebi’yi Venedik’te neler
beklemektedir ?
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2014 YILI :
Ray Cooney : “KAÇ BABA KAÇ”
Kariyer sahibi Dr.David, hayatının en önemli konferansına
hazırlanmaktadır. Meslektdaşları ise Noel kutlamaları
hazırlıklarının tatlı telaşındadırlar. Beklenmedik bir misafir,
Dr.David’in geçmişi ile karşı karşıya kalmasını ve konferansının
tehlikeye girmesini sağlayacaktır. Bu kadar beklenmedik
olaylar karşısında Doktor, eşi ve hastane nasıl etkilenecektir ?
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2015 YILI :
Claude Magnier : “OSCAR”
Bernard, oldukça elisıkı bir iş adamıdır. Maaşına zam istemeye
gelen Muhasebe müdürü Christian’un ise zam istemesi için
çok kuvvetli nedenleri vardır ? Christian , Bernard in eşi, kızı,
hizmetçisi, şoförü ve masörü ile başedebilecekmi ?
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Katılım Sayısı
Koltuk
sayısı

Yıllar

Oyun adı

2009

Boyacı

960

450

Yok

2010

Aman karım
duymasın !

960

960

Yok

2011

Karmakarışık

960

1050

90

2012

Müfettiş

960

989

29

2013

İzmirli İmprezaryo

900

1032

Yok

2014

Kaç Baba Kaç

1200

1154

Yok

TOPLAM

Satılan

Ek sandalye

5635

Not: Yukarıdaki istatistikler kapı girişinden değil, satılan bilet sayısı üzerindençıkarılmıtır

Sponsorluklar
Oyun gereği sahnede yemek
Sahne arkası ikram
Davetiye, el ilanlar
Sahne mobilyaları
Yaka Ses düzeni
5.Yıl kitapçığı
5.Yıl Yönetmen masrafları

: Radika Restoran
: Jocelyne Patisserie
: Soner İliriş
: Uluç Mobilya
: Kristal Zeytinyağları
: Kristal Zeytinyağları
: Lucien Arkas
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7.YIL’ımızda
Davetiyelerimizi ilk 5 yıl 25 TL den, geçen seneden itibaren de 30 TL den
dağıtıyoruz. Yönetim, dekor ve salon kiraları çıktıktan sonra, tüm biletler
satılmasına rağmen, elde edilen gelir çok büyük değildir.
Hayır Kurumlarına daha fazla bağışta bulunabilmek için sponsorluklara
gereksinim duyulmaktadır.

1234-

En önemli masrafımız Yönetmen 5000 TL
Dekor masrafları 1500 TL
Fuar İzmir Sanat Salonu 4 gecelik kira
Planlanan İstanbul Turnesi için 20-22 Şubat 12 kişilik uçak bileti
(Pegasus 955 TL)
5- İstanbul’da oyuncu, yönetmen ve sahne arkası ekibi için 2 gece
otel (Konak Otel 3500 TL),
6- Notre Dame de Sion Müdürü Sn. Yann de Lansalut 2 yıldır okul
tiyatro salonunu ücretsiz tahsis etmektedir.
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Bu yıl kimin yararına oynuyoruz ?

İzmir’de
1- Karşıyaka Rotary Kulübünün afet zamanında Urla’da
kurulacak Afet Merkezine 3 çadır
2- Alksancak Güzelleştirme Derneği Muhtaç Çocuklara yönelik
3- Ayşe-Faruk Çelebi Vakfı Eğitim Bursları
4- 9 Eylül Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü Kanser Araştırma
Laboratuarına cihaz alımı

İstanbul’da
1- Şişli Lape Hastanesi 2.Kadınlar koğuşuna 3 adet tekerlekli
Sandalye alımı
2- Osmanbey Artigiana Yaşlılar Evinde odalara kurulmakta olan
interfon sistemine katkı
3- Bomonti Fransız Fakirhanesinin Yaşlıları için bağış
4- Sponsorluklara bağlı olarak Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneğine Sanayi tipi 1 Çamaşır Makinası alımı
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Sonlandırırken:
Güldürürken muhtaç
olanlara yardım etmek !
İzmir Amatör Levanten Tiyatrosunun kuruluş amacı, ve
var olma nedeni budur.
Tek başımıza olduğumuzda çevremize faydamız çok kısıtlı
kalacaktır.
Çok kişi olduğumuzda daha çok kişiye faydamız olabilir.
Bize eşlik edermisiniz ?
Elimizden tutarmısınız ?

İzmir Amatör Levanten Tiyatrosu olarak

Teşekkür ediyoruz !

19

İletişim :
Ugo Braggiotti
0532.2617294

ugo_izm@yahoo.com

Linda Tito
0532.2720742

lindatito@gmail.com

