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Goethe-Inst�tut İzm�r bu yıl İzm�r'de düzenlenen Uluslararası F�lm ve Müz�k
Fest�val�'ne sess�z f�lm "Nosferatu" �le katılıyor. 2021 yılında �lk� gerçekleşt�r�len
fest�val kapsamında f�lmler ve müz�k / müz�k f�lmler� sunulacak ve uluslararası
katılım sağlanacaktır. 

Küspert & Kollegen grubu, Goethe-Inst�tut İzm�r'�n davet� üzer�ne "Nosferatu"
adlı sess�z f�lme canlı müz�kler�yle eşl�k edecekler. 

Fest�val 10 Haz�ran �le 19 Haz�ran 2022 tar�hler� arasında gerçekleşecekt�r. 

Küspert & Kollegen 
„Evvelk� günk� f�lmler �ç�n bugünün cazı“ 

Büyük b�r perden�n yanındak� küçük oda topluluğu: "Küspert & Kollegen", klas�k
sess�z korku f�lm�n�n yanı sıra slapst�ck ve melodram atmosfer�n� ele alıyor ve
2022'�n �zley�c�ler�ne h�tap ed�yor. "Müz�ğ�m�z geleneksel sess�z F�lm Müz�ğ� g�b�
değ�l, çağdaş ve öngörülemez" d�yor g�tar�st ve bestec� Werner Küspert. 
"Küspert & Kollegen" böylece geleneksel sess�z f�lme eşl�k eden yolları terk
ed�yor: f�lmler m�zah, büyük duyarlılık ve aynı zamanda etk�ley�c� b�r güçle,
f�lmler büyüley�c� b�r şek�lde yen�den yorumlanıyor; böylece müz�syenler müz�k
ve f�lm�n b�rleşt�ğ� genel b�r res�m yaratıyorlar. 

Topluluğun üyeler� arasında davulda Jul�an Fau, Avrupa'nın en öneml�
Kontrbas sanatçılarından b�r� olan D�emar Fuhr, Saksofoncu ve Klarnetç� T�ll
Mart�n (Alman plak eleşt�rmen� Ödülü, Bayer�scher Kunstförderpre�s vs.) ve
elbette g�tarda topluluğun başı ve bestec�s� Küspert yer alıyor. 

T�ll Mart�n - Saksofon 
Saksofoncu T�ll Mart�n, bestec� olarak da sorumlu olduğu kend� projeler� �ç�n
Alman plak eleşt�r�s� Ödülü ve Yen� Alman Caz Ödülü‘ne layık görülmüştür.
Ayrıca Bavyera Kültür Tanıtım Ödülü'nün de sah�b� olmuştur. Mart�n 50'den
fazla CD kaydında yer almakla b�rl�kte, Süddeutscher Ze�tung'a göre „Alman
Cazının sunab�leceğ� en key�f verenler“ arasında yer alan kend� adı altında
dokuz CD yayınladı. 

D�etmar Fuhr – Kontrbas 
D�etmar Fuhr, çağdaş caz alanında Avrupa'nın en öneml� kontrbas
sanatçılarından b�r�d�r. D�etmar Fuhr, 2009'dan ber� Köln Müz�k ve Dans
Ün�vers�tes�'nde Caz Kontrbas branşı öğret�m görevl�s� olarak görev yapmakta
ve 2012'den ber� Frankfurt'tak� Dr. Hoch Konservatuarı'nda ders vermekted�r. 

ADRES

Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkez� / İzm�r
Güzelyalı Mahalles� 
M�thatpaşa Cad. No:1087 
35290 Konak - Izm�r 

Festival - İzmir

"EVVELKİ GÜNKİ FİLMLER İÇİN BUGÜNÜN
CAZI"

TÜRKEI DE TRMEİN GOETHE.DE – GİRİŞ YAP

Çar, 15.06.2022

Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi / İzmir

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/ver.cfm
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/index.html
https://www.goethe.de/ins/tr/de/ver.cfm?event_id=22784494&fbclid=IwAR0Ym6X8cBDpESyrMW_wBwy7ty7wmemRSMYe-Gs6m63jZ27XYezaDHu1EhY


Jul�an Fau – Bater� 
Jul�an Fau, Mus�khochschule Nürnberg'de (D�pl.-Mezun�yet 2009 summa
laude) ve Van Amsterdam Konservatuvarı'nda eğ�t�m gördü. 
Kend�s� üç kez Fürth "Bruno Rother Jazz Yarışması" nda b�r�nc�l�k elde etm�ş,
ayrıca Fürth şehr�n�n Yetenek Teşv�k Ödülü, Genç Yetenek Caz Ödülü ve "Yen�
Alman Caz Ödülü"nün de sah�b�d�r. 

Werner Küspert – G�tar, Konzept/Beste 
Harry Pepl ve John Abercromb�e �le çalıştı. Werner Küspert b�r çok caz
topluluğunun üyes�d�r ve bu topluluklarla yurt�ç�nde ve yurtdışında turnelere
katılmıştır. T�yatro, stüdyo ve konser performansları da, öğretmenl�k kadar
faal�yet alanının b�r parçasıdır. F�lm ve telev�zyon prodüks�yonları �ç�n projeler
yürütmen�n yanısıra »Lyr�k and Jazz« g�b� canlı programlar hazırlıyor. Özell�kle
sess�z f�lmlere grupla konser tadında eşl�k ed�ş�yle öne çıkmaktadır. 

Fest�vale da�r daha detaylı b�lg� ve fest�val programı �lerleyen haftalarda
fest�val organ�zatörler� tarafından duyurulacaktır.
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