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HAKKIMIZDA
CULTHEATER - Kültür ve Tiyatro

Araştırmaları Derneği, kar amacı

gütmeyen, bağımsız, demokratik bir

kültür kuruluşudur. 2017 Temmuz

ayında İstanbul’da faaliyete geçen

Kültür ve Tiyatro Araştırmaları

Derneği’nin kurucuları arasında

deneyimli sivil toplum çalışanları,

eğitmenler, araştırmacılar,

yönetmenler, oyuncular ve yazarlar

yer almaktadır. 

 

 Derneğin temel amacı kültürel

alanda kapsayıcı projeler yürüterek

Türkiye’de sanatın herkes için

ulaşılabilir olmasını sağlamak,

düzenlenen atölyelerde, gençler ile

beraber sanatsal üretim ve yaratım

süreçleri örgütleyecek katılımcı

modeller geliştirmektedir. Dernek

çalışmalarında tiyatro çalışmasının

kültürel eğitim alanında işlevsel bir

model olarak ele alınması ve sivil

toplum alanı ile kültürel alanı

buluşturacak yaratıcı yöntemler

ortaya çıkarılması üzerine

yoğunlaşılmaktadır.   

VİZYON
CULTHEATER, İnsan Hakları

Evrensel Beyannamesi’nin 27.

maddesinde yer alan “Herkes

toplumun kültürel yaşamına

serbestçe katılma, güzel

sanatlardan yararlanma, bilimsel

gelişmeye katılma ve bundan

yararlanma hakkına sahiptir” beyanı

esas alır.  

 

CULTHEATER, gençlerin akademik

araştırmalar ve sanatsal pratiklerle

toplumsal hayatta inisiyatif

almalarını desteklerken kültürel

çoğulcu, eşitlikçi, dinamik ve

sürdürülebilir bir kültürel alan

yaratmayı amaçlar. 



MİSYON
CULTHEATER kültür, sanat ve toplum alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları, 

sanatın dil engelini aşabilen gücüyle yerel, ulusal ve uluslarlarası alanlarda işbirlikleri 

kurmayı, ortak projeler sayesinde karşılıklı öğrenimi ve deneyim paylaşımını 

desteklemektedir. CULTHEATER, gençlerin kültürler arası diyalog, sosyal içerme 

anlamında desteklenmelerini ve sanat ve toplum ilişkisinin geliştirilmesini öncelik olarak 

belirlemektedir. 

 

CULTHEATER, bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda çalışma yürütmektedir; 

 

* Gençlik, sanat ve toplum konularında akademik araştırmalar yürütmek 

* Yerel ve uluslararası alanda atölyeler, seminerler, eğitim kursları gerçekleştirmek 

* Yerel ve uluslararası işbirliği programları kapsamında ortaklıklar kurmak 

* Gösteri sanatları alanında (performans, sahne sanatları, görsel sanatlar) sanatsal 

üretimler gerçekleştirmek 

* Dezavatajlı gençlik gruplarını desteklemek için eğitimler, atölyeler, dayanışma ve sosyal 

diyalog etkinlikleri düzenlemek 

* Sanat okur yazarlığını artıracak etkinlikler düzenlemek 

* Dezavantajlı gençlik gruplarının kültürel alana erişimini kolaylaştırmak 



PROJELER
KÜLTÜREL EĞİTİM PROJELERİ  
 

* Sanat Okuryazarlığı Projesi  

(Kasım 2017 - İstanbul) 

 

* Theater Empowers  

(Aralık 2017 - Berlin) 

 

* Oynayan İnsan 

(Mayıs 2018 - İzmir) 

 

* Cultural Education Through

Theater  

(Ekim 2018 - Hamburg) 

 

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ  
 

* Gençlerin Kültürel Alana Erişimi 

(Mart 2018 - Berlin/Hamburg) 

 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER  

 

* Workshop – Eylem - Beden - Enerji 

(Nisan 2018 - İstanbul)   

 

* Tiyatro gösterimi – Tierra de

Fuego  

(Nisan 2018 - İstanbul) 

 

* Workshop – Kalaripayattu Giriş  

(Temmuz 2018 - İstanbul) 

İŞ BİRLİKLERİ
 

İstanbul Üniversitesi Tiyatro

Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 

 

Yücel Kültür Vakfı 

 

Gençlik Köprüsü Türkiye – Almanya  

 

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı  

 

Mut! Theater – Hamburg / Almanya  

 

Nordisk Teaterlaboratorium –

Holstebro / Danimarka  

 

Kalarigram – Kerela / Hindistan  



İLETİŞİM
 

Osmanağa Mahallesi, 

 Vahapbey Sokak 16/201  

Kadıköy – İstanbul – Türkiye 

 

+905353711254
+905053594408  

 

www.cultheater.com

info@cultheater.com  

 

FACEBOOK @cultheater  

INSTAGRAM @cultheater  
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ABOUT US
CULTHEATER - Culture and Theater

Research Organization is a non-

profit, independent and democratic

cultural organization. Experienced

NGO employees, youth workers,

researchers, trainers, directors,

writers and actors/actresses

founded CULTHEATER in July 2017
in ISTANBUL.  

 

 We are organizing inclusive

projects in order to encourage

accessibility of cultural field for all

social groups. Within the scope of

the workshops organized within the

active participation of youth,

participatory models are being

developing in order to organize

artistic creation and production

processes. In CULTHEATER we are

working in order to create solutions

on social problems of youth,

connect art and society, developing

workshop tools in order to

strengthen cultural dialogue and

supporting youth through cultural

education methods to take active

roles in local and international

dimension.   

VISION
CULTHEATER follows the 27th

article of the Universal Declaration

of Human Rights, which declares,

“Everyone has the right freely to

participate in the cultural life of the

community, to enjoy the arts and to

share in scientific advancement

and its benefits.”  

 

CULTHEATER proclaims that the

organization defends a dynamic,

diversified and sustainable cultural

field and encourages young people

to take active roles in society

through academic research and

artistic practices. 



MISSION
CULTHEATER supports the academic research on culture, art, and society and building 

partnerships among local and international groups and institutions through the 

borderless language of art. Its main concerns are supporting young people to improve 

their social, cultural and artistic skills, connecting people in youth and art fields and 

developing tools for cultural dialogues, social inclusion, improving the relation of art and 

society.   

 

For these purposes, CULTHEATER works on: 

 

* Academic research on art, youth, and society 

* Local and international workshops, seminars, training courses 

* Building partnerships for local and international programs 

* Realizing performing and visual arts productions 

* Supporting youth with fewer opportunities to encourage tolerance, solidarity, and social 

dialogue 

* Increasing performing and visual art literacy 

* Creating opportunities for disadvantaged youth groups to reach artistic productions  



PROJECTS
CULTURAL EDUCATION PROJECTS 

 

* Art Literacy Project  

(November 2017 - İstanbul) 

 

* Theater Empowers  

(December 2017 - Berlin) 

 

* Homo Ludens 

(May 2018 - İzmir) 

 

* Cultural Education Through

Theater  

(October 2018 - Hamburg) 

 

STUDY VISIT 

 

* Youth Access to Cultural Field  

(March 2018 - Berlin/Hamburg) 

 

CULTURAL ORGANIZATIONS 

 

* Workshop – Movement the Energy

Within 

(April 2018 - İstanbul)   

 

* Theater Performance – Tierra de

Fuego  

(April 2018 - İstanbul) 

 

* Workshop – Kalaripayattu An

Introduction  

(July 2018 - İstanbul) 

COOPERATIONS
 

Istanbul University Department of

Theater Criticism and Dramaturgy  

 

Yucel Cultural Foundation 

 

Deutsch – Türkische Jugendbrücke  

 

European Union Sivil Düşün

Programme  

 

Mut! Theater – Hamburg / Germany  

 

Nordisk Teaterlaboratorium –

Holstebro / Denmark  

 

Kalarigram – Kerela / India  



CONTACT
 

 Vahapbey Street 16/201  

Kadıköy – İstanbul – TURKEY   

 

+905353711254
+905053594408  

 

www.cultheater.com

info@cultheater.com  

 

FACEBOOK @cultheater  

INSTAGRAM @cultheater  


