MANDALIN
Bir zamanlar “Mancorna”ların emeklerini depoladıkları bu yerde, denizin tam da kıyısında artık, dünya
müziğinin melodileri yankılanacak. Eskinin dokusu bozulmadan, yeninin tadı, burada yaşanacak!
1920’lerde inşa edilen ve sünger deposu olarak değerlendirilen yapı, bir yıl süren restorasyon
çalışmaları sonucunda, Bodrum’un geleneksel mimarisine uygun olarak yenilendi.
Toplamda iki kat, çift balkon, localar ve terasa sahip olan, yüz yıla yaklaşan tarihiyle bu yer, sedir
ağacının kalitesiyle bezendi. Bar deski, doğramalar ve sahne gibi bölümler, sedir ağacından imal
edilirken, dekorasyonu özel tasarım ürünlerle tamamlandı. Konuklarına en görkemli Kale manzarasında
geceler yaşatmak için özenle düzenlenen mekânda, özel votka ve viskiler, özgün tasarıma sahip,
soğutmalı raflarda tadılmayı bekliyor.
Dünyanın ve Türkiye'nin en ünlü gruplarını ağırlayabilecek bir sahneye sahip olan bu otantik mekanda
Blues, Funk, Jazz, Latin ve Pop tarzı canlı performanslar ve kaliteli sahne akustiğinin yansıttığı notalar,
özel eğitimli bar personeli tarafından, trend olan en son kokteyl reçeteleriyle hazırlanan içkilere eşlik
edecek.
Bodrum gece hayatının tarihini yaşatan “Barlar Sokağı”nda yer alan bu canlı müzik kulübüne, karadan,
cıvıl cıvıl sokağı adımlayarak ulaşabilir ya da bir mavi yolculuk sonrasında, tatlı yorgunluğunuzu atmak
isterseniz, alargada demirleyip “shuttle” servisiyle müziğin karasına ayak basabilirsiniz. Hatta yürümek
istemezseniz, koyun herhangi bir yerinden “shuttle” servisini kullanabilirsiniz.
Tüm bu özellik ve ayrıcalıklarla dolu olan Bodrum’un yeni kulübü, kendine has kokusu ve aromasıyla
Yarımada’nın geçmişinde yer edinen “Mandalin”in ismini, logosunda rengi ve cismini, müziğinde
kokusu ile aromasını aldı.
Geriye dünya müziğiyle, Bodrum’un güzelliğini yaşamak ve keyfini çıkarmak kaldı!
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İSKENDER
PAYDAŞ
Rafı ödüllerle dolu bir müzisyen..prodüktör, aranjör, besteci, müzik yönetmeni, yapımcı, söz yazarı,
davulcu, klavyeci, orkestra şefi. Zamanının çocuk şarkıcısı. 1967 İstanbul doğumlu. Ünlü orkestra
şefi Muhittin Paydaş’ın oğlu. Milli kaleci Cihat Arman ise büyükbabası. Aranjörlük ve müzik direktörlüğü şapkasıyla Kayahan, Nilüfer, Nazan Öncel, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Ajda Pekkan,
Suat Suna, Kibariye, Orhan Gencebay, Sertap Erener, Ege, Asya, Mustafa Sandal, Levent Yüksel,
Mazhar Fuat Özkan , Özgün, GECE, Atiye, Nil Karaibrahimgil, Keremcem, Sıla, Hadise, Deniz Seki,
Murat Dalkılıç, gibi isimler var.
Prodüktör ve Müzik Yönetmenliği yaptıkları arasında ise Mirkelam, Şebnem Ferah, Emre Altuğ,
Ajda Pekkan ve Aşkın Nur Yengi var. Yapımcı kimliği ile Kurban, Mezdeke ve İlker Çalışkan… Istanbul for Aficionados, Hırsız Var, Türkler Çıldırmış Olmalı,Şaşkın, Pak Panter, Kolpaçino, Bu İşte Bir
Yalnızlık Var filmlerinin film müziğini; İmkansız Aşk, Ümit Milli, Ah Bir Polis Olsam, Kurt Kanunu,
Lale Devri dizilerinin film müziklerini yaptı. imzasını attığı şarkıların sahnede özgürce yeniden
yorumlanmış halinden oluşan ‘Zamansız Şarkılar’ projesinden 2011 ve 2014 yıllarında iki albüm
çıkardı.. Zamansız Şarkılar albümü ile eş zamanlı kurduğu orkestrası ile 2011 yılından bu yana
yaklaşık 400 kez sahne aldı ve zaman zaman sürpriz konuk sanatçıların katılımıyla renklenen
sahne performanslarına halen devam ediyor
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MEHMET
ERDEM
Mehmet Erdem 1978 Manisa doğumlu ve aslen Malatyalı’dır. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde
tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış ve Makine Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olmuştur. Mehmet Erdem’in ilk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi.
Sanatçı daha sonra bağlama, ud ve cümbüş de çalmaya başladı. Öğrencilik yılları da dahil olmak
üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çeşitli gruplarda enstrümanist
ve vokalist olarak yer aldı, bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde
önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.Sanatçı 2008 yılında
“Deli Deli Olma” adlı filme Özgür Akgül ile beraber yaptığı müzikle “Altın Portakal Film
Festivali”nde “En İyi Film Müziği” dalında ödül aldı. Ayrıca kariyeri boyunca “Çalgı Çengi”,
“Memleket Meselesi”, “Sizi Seviyorum”, “Polis”, “Dol”, Avrupa Avrupa”, Kalbim Seni Seçti”, “Leyla
ile Mecnun”, “Kalpsiz Adam”, “Sınıf” gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza attı.
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MOĞOLLAR
Moğollar, 1967 yılında İstanbul'da kurulmuş Türk rock müziği grubu. Murat Ses ve Aziz Azmet
tarafından kurulan grup 1960'lı ve 1970'li yıllarda çıkardıkları albümlerle büyük başarı sağladılar
ve Anadolu rock müziğininde gelişmesinde önemli bir yer edindiler. İlk 45'likleri "Eastern
Love/Artık Çok Geç" 1968 yılının Şubat ayında çıktı. Aynı yıl Altın Mikrofon yarışmasına katıldılar
ve "Ilgaz" adlı şarkı ile üçüncü oldular. 1969'da müziklerine Anadolu Pop adını verdiler. 1970 yılının
sonunda grup Paris'e gitti ve CBS firması ile çalışmalar yaptılar. 1971'de çıkan ilk albümleri
"Academie Charles Cros" büyük plak ödülünü aldı. Daha sonra Türkiye'de Barış Manço, Cem
Karaca ve Selda Bağcan gibi vokallerle ortak çalışmalar yaptılar. Grup, 1976 yılında dağıldı. 1992
yılında bir televizyon programında dinlediği Moğollar'dan etkilenen Leman dergisi çizerlerinden
Kaan Ertem, "Moğollar tekrar bir araya gelsin" çağrısıyla bir imza kampanyası açtı ve bu kampanya
dahilinde 4000'den fazla imza toplandı. Cahit Berkay, Taner Öngür ve Engin Yörükoğlu, yanlarına
Serhat Ersöz'ü de alarak 31 Mayıs 1993'te İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda verdikleri
muhteşem bir konserle geri döndü. Moğollar'ın şu anki kadrosu gitar ve bağlamada Cahit Berkay,
bas gitarda Taner Öngür, klavyede Serhat Ersöz, davulda Kemal Küçükbakkal ve vokalde
Emrah Karaca'dan oluşmaktadır.
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SİBEL
TÜZÜN
29 Eylül 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Tüzün, müzisyen ve bestekardır. 1978 yılında
TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'nda müzik eğitimine başlayan Sibel Tüzün, ortaokul yıllarında
yine radyonun Gençlik Korosu'nda çok sesli müziğe ilk adımı atarak Gökçen Koray, Cenan Akın,
Yücel Elmas, Hikmet Şimşek gibi öğretmenler ve koro şefleriyle çalışma fırsatını bulmuştur.
Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde okuduğu yıllarda pop ve rock müzikle ilgilenmiş ve 1986 da Milliyet
Liselerarası Müzik Yarışması'nda okuluna üçüncülük kazandırmıştır. Aynı yarışmada besteci
aranjör Melih Kibar ile tanışarak reklam filmleri seslendirmeye başlayan Tüzün, Ajda Pekkan,
Nükhet Duru, Erol Evgin gibi birçok sanatçıya albümlerinde ve sahne çalışmalarında eşlik etmiştir.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümüne
birincilikle giren Tüzün, klasik müzikte öğrenciliği, jazz ve pop müzikte de yorumculuğu
sürdürmüştür. 1991 yılında profesyonel müzik yaşamına adım atmıştır. TRT Altın Anten, Kuşadası
Altın Güvercin Müzik Yarışması ve Eurovision Şarkı yarışmalarına katılarak ödüller almıştır.
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YENİ
TÜRKÜ
Yeni Türkü, 1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan'ın Ankara'da kurduğu müzik
topluluğudur. Topluluğun isim babalığını şair ve yazar Yaşar Miraç yapmıştır. Yeni Türkü, sadece
Yaşar Miraç'ın 1979'da Nisan-Mayıs-Haziran aylarında çıkan edebiyat dergisi değil, ayrıca halk
türkülerinin yeniden yorumlanmasına dayanan Güney Amerika orijinli bir müzik akımıdır.
Bu akımın dünyadaki temsilciliğini Şilili topluluk Inti Illimani yapmıştır.
1979'da ilk albümü Buğdayın Türküsü'nü çıkaran grup 10 stüdyo albümü, 2 film müziği albümü, 2
de konser albümü yayınladı. Yıllar içinde Eftal Küçük, Tuncer Tercan, Cengiz Onural,Fuat Oburoğlu, Murat Buket gibi önemli müzisyenleri barındıran grubun kuruluşundan bu yana her zaman
kadroda bulunan tek elemanı Derya Köroğlu'dur.

çarşı mh. dr. alimbey cd. 1025 sk. bodrum
+90 549 226 48 48
mandalinbodrum.com · info@mandalinbodrum.com
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HÜSNÜ
ŞENLENDİRİCİ
Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976; Bergama, İzmir, Roman asıllı Türk klarnet virtüözüdür.
Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci
(klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve
Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı
Eğitim Bölümüne girer, 4 yıl sonra okuldan ayrılır. 2006 yazında Hüsnü Şenlendirici’nin yolu tekrar Brooklyn Funk Essentials ile buluşur.
Babylon Alaçatı’da, Efes One Love Festival’de ve Bodrum Turkcell Antik Tiyatro’da binlerce kişiye seslenir. 2007’de sazlarında usta İsmail
Tunçbilek (bağlama) ve Aytaç Doğan (kanun) ile Taksim Trio albümünü kaydeder. Bu proje ile Stockholm, Amsterdam, Gent’te önemli
konser salonlarında konserler verir. Ancak 2007’de kurulan Taksim Trio grubu 2009’da dağılır. 2010'un Şubat ayında Hindistan’da
dünyaca ünlü müzisyen Zakir Hüseyin ile verdiği konserden sonra, Amerika'ya giderek, Çingene müziğinin Amerika’daki öncü
gruplarından New York Gipsy All Stars ile ABD turnesine çıkar. New York, Boston, Washington DC, Chicago, San Francisco ve Seattle
kentlerinde konserler verir. Bu turne sırasında, Boston’da dünyanın en önde gelen müzik okulu Berklee’de bir hafta boyunca, Türk Müziği
ve Makamları üzerine seminer ve ders verir. 2011 Nisan ayında Türkiye’ye gelen New York Gipsy All Stars ile İstanbul Babylon’da ve İzmir
Arena’da konserler verir.2011 yılında eski müzik şirketi Doublemoon Records’dan ayrılarak Sony Müzik bünyesine katılmıştır.27 Ekim
2011'de Sony Müzik etiketiyle 15 parçadan oluşan Hüsn-ü Hicaz albümünü çıkarmıştır. Albüm Fotoğraflarını ve görsel tasarımı Mehmet
Turgut yapmış, albümün yönetmenliğini Hüsnü Şenlendirici ve Emrah Günaydın üstlenmiştir. Albümün ses mühendisliği ise Kaan Kurmuş
imzası taşımaktadır ve Böyle Ayrılık Olmaz remix versiyon yine Kaan Kurmuş aranjesidir.
Hüsnü Şenlendirici, ilk klibini Hüsnü-ü Hicaz albümündeki I love you isimli parçaya çekmiş, klibin yönetmenliğini Kubilay Kasap
üstlenmiştir. Klibin teması dört element olarak belirlenmiştir.11 Nisan 2013 tarihinde İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan ile birlikte
kurdukları Taksim Trio ile ikinci albümleri olan Taksim Trio 2 isimli albümü çıkardılar. Albüm Dokuz Sekiz Müzik firması tarafından
piyasaya sürüldü. 27 Kasım 2015 tarihinde üçüncü solo albümü olan Hüsn-ü Avareyi müzikseverlere sundu. Bu albümün çıkış şarkısı olan
"Avare" isimli parçaya birde klip çekti.
Dünya üzerinde bir çok başarıya imza atmış olan Hüsnü Şenlendirici profesyonel müzik hayatına canlı performanslarıyla, yurtdışı
konserleriyle ve albümleriyle devam etmektedir.
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NECATİ VE
SAYKOLAR
70’li ve 80’li yılların Yerli ve Yabancı gruplarının müziklerinden etkilenen NECATİ ve SAYKOLAR
beste ve sahne performanslarında o yılların Sound'larını kendilerine örnek alıp günümüz müzik
tarzlarına uyarlamakta sahnelerine bir parça interaktif tiyatral performans eklemektedir.
Tüm Türkiye de en önemli Performans mekanlarında aktif olarak çalmakta olan Necati ve Saykolar
her yıl başta Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerine Turne düzenlemekte
oradaki sevenleri ile bir araya gelmektedir.
Vokal Bağlama Necati KARADAYI
Davul Serhat ERGÜR
Elektirik Gitar Vokal Alper KAYMAN
Bas Gitar Vokal Barış ŞANLISOY
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NEV
Türkiye’de kendine has tarzı ile müziğini ortaya koyan, yorumculuğu kadar söz yazarı, besteci ve müzisyenliği ile de
geniş kitleler tarafından takip edilen müzik adamı. Nev, İstanbul doğumlu. Müziğe mandolinle başladı. Sonraki yıllar
üretim boyutuna zemin hazırlayan; dinleyerek, yeni müzikler keşfederek, koleksiyon yaparak geçirdiği ve müzikal
kimliğinin temelinin atıldığı yıllar oldu. 2000 yılında, Teoman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde, Ege ve
Akdeniz şeridinde 100.000'e yakın kişinin kendi müziğine verdiği olumlu ve heyecan verici reaksiyonu
deneyimleme fırsatı buldu. Üç yıla yayılan özenli bir stüdyo çalışmasının ardından, tüm beste ve sözleri kendisine,
Kıvanch K.'nın bir parçadaki remix'i dışında düzenlemeleri Hakan Özer'e ait olan, ilk albümü “Her Şeye Rağmen”
müzik marketlerde yerini aldı. Özellikle "Zor" parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan Nev, engelliler için yazdığı
"Her Şeye Rağmen" şarkısını ilk albümüne isim şarkısı olarak seçti.2004 Temmuz ayında müzik marketlere
sunduğu “Sen Gibi” albümüyle kendi müziğini rock, pop gibi belli tarz kalıpların içerisine sokmayan Nev, bu
albümle hem müzikseverlerde hem de müzik piyasasında yerini sağlamlaştırdı. Sanatçı, bu albümünün ardından
Türkiye ve Avrupa’da büyük turnelere çıktı. Müziğini canlı performansı ile daha da geniş kitlelere duyurdu. Nev, bu
dönemde çeşitli kurum ve üniversitelerden “En İyi Erkek Şarkıcı”, “En İyi Albüm”, “En İyi Şarkı” gibi kategorilerde
defalarca ödüle layık görüldü. 2001 yılından itibaren Türkiye’nin nerdeyse tamamı ve Avrupa’da yüzlerce konser
veren Nev, canlı performans konusundaki başarısı ile de adından söz ettirdi.
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RUBATO
“Rubato”, bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür…
Dört şahane müzisyen... Türk popüler müzik dünyasında yayınlanan en önemli albümlerde hep
onların imzası var. Enstrüman dünyasının önde gelen isimleri hepsi. İsimlerinden de yola çıkarak
"Biz içimizdeki şefi takip ediyoruz çalarken, dördümüz tek kişi gibi çalıyoruz" diyorlar. Şimdiye
kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih
Ahıskalı,Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda
aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi
takip edercesine birlikte hissettiklerini ve “Rubato”nun da böylece doğduğunu söylüyor.
Bu birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonucu. Kendi renklerini, fikirlerini, duygularını, aşklarını kendi özgür
ifadeleri ile paylaşmalarının zamanının geldiğine inanan “Rubato” kendi albümlerini çıkardı.
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TAKSİM TRİO
Çalgılarına aşık 3 müzisyen Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan; Sayısız konserde sahne tozu yutan, sayısız albümde stüdyo havası soluyan üç
tutkulu müzisyen Hüsnü Şenlendirici (klarnet) , İsmail Tunçbilek (bağlama) ve Aytaç Doğan (kanun) Taksim Trio'da kanunun, klarnetin ve bağlamanın daha
önce hiç yaşamamış olduğu bir deneyimi sunuyor. Ağırlıklı olarak kendi bestelerine yer verdikleri albümlerinde, Türk müziğinin duayenlerinden Orhan
Gencebay, Zülfü Livaneli, Şükrü Tunar'ın besteleri de dikkat çekiyor. Klarnet, bağlama ve kanunun oluşturdukları bu sıradışı birliktelik, üç virtüözün tek bir nefes,
tek bir ruh ortaya koydukları proje, müzikal bağlamdaki zenginliği ile son yılların World Music türünde yapılmış en dikkat çeken projelerinden biri olarak öne
çıkıyor.
Aytaç Doğan
Türk müzik piyasasının en fazla kayıt yapmış müzisyenlerinden biri olan Aytaç Doğan 12 yaşında başlamış olduğu kanunda bugün en çok aranılan isimlerden
birisi. Türk pop ve halk müziği solistleriyle uzun yıllar sahne alan Doğan, Mısır ve İsrail’de Mısırlı Ahmet, Ömer Hayrat, İsmail Tunçbilek ile çalışmalarda
bulundu. Dubai’de Viyana Senfoni Orkestrası, Mısır’da Kahire Senfoni Orkestrası ve Hindistan’nın en güçlü seslerinden Talat Aziz ile birlikte konserler veren
müzisyen, ortak projeleri Taksim Trio’da kanunu ile bağlama ve klarnet arasında bir köprü kurmasının yanı sıra sololarıyla da büyük beğeni topluyor.
Hüsnü Şenlendirici
Türk klarnet ekolünün en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kandıralı tarafından kendisinin varisi ilan edilen Hüsnü Şenlendirici yorumculuk ve teknik
alandaki ustalığını katıldığı tüm projelerde gösteriyor. (Popüler) Türk müzik tarihinin en önemli isimleriyle çalışmış olan, müzisyen jazz’dan geleneksel roman
müziğine uzanan bir repertuvarda çalışmalarını sürdürüyor. 5 yaşında başladığı klarnette 13’ünde profesyonel olan Şenlendirici, Okay Temiz'in “Magnetic Band”
ekibi ile yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce festivalde yer aldı. İlerleyen yıllarda Laço Tayfa grubunu kuran müzisyen “Bergama Gaydası” ve “Hicaz Dolap”
albümleriyle geniş kitlelere ulaştı. Brooklyn Funk Essentials ve Laço Tayfa ortaklığından doğan “In the Buzbag” ekibe dünya çapında bir bilinirlik kazandırdı.
Müzikal kariyerini Laço Tayfadan bağımsız olarak sürdüren ve tüm albümleri Doublemoon tarafından yayınlanan Şenlendirici 2005
yılında Hüsn-ü Klarnet albümü ile müzik listelerinde 3 ay boyunca bir numara olmasının yanı sıra 2007 yılında 150.000 üzeri satış başarısı nedeni ile albüm
Mü-yap (Bağlantılı Hak Sahibi Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından altın plak ödülüne layık görüldü.
İsmail Tunçbilek
Taksim Trio’da bağlamasıyla neredeyse tüm alt yapıları oluşturan İsmail Tunçbilek enstrümanında dünyanın sayılı isimlerinden biri. Bağlamaya getirmiş olduğu
özgün yorumun yanı sıra teknik bağlamdaki üstünlüğü Tunçbileği grubun vazgeçilmez bir parçası kılıyor. Estrümanına karşı olan yaklaşımı bir flemenco
gitarcısının kullandığı teknikleri andıran Tunçbilek ton konusunda yapmış olduğu değişikliklerle de dünyadaki sayılı bağlamacılar arasında görülüyor. Mısır ve
İsrail’de çalışmalarda bulunan Tunçbilek Mısırlı Ahmet, Ömer Hayrat, Zuhar Fresko ortak projelere imza attı. Ortadoğu’da geçirdiği dönemin ardından
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YAŞAR
Adana'da doğdu. Üniversiteye kadar Adana'da okudu.1987 yılında M.Ü. İşletme'yi kazanıp İstanbul'a geldi.
Bu yıllarda başlayan şiir sevgisi müzisyenliğiyle birlikte şarkı sözlerine yansıdı.
1992 yılında mezun oldu, 1993-1994 yıllarında İ.Ü. Finans bölümünde yüksek lisans yaptı.
Tüm bu yıllar boyunca hayatını barlarda gitar çalıp, şarkı söyleyerek kazandı.
1996 yılında Divane, 1998 yılında Esirinim, 2001 yılında Masal, 2003 yılında Sevdiğim Şarkılar ve
2005 yılında Hatırla albümlerini yaptı.
1996 Eylül'ünde "Divane" adlı albümü ile Altın Plak ile ödüllendirildi.
1998 Ekim'inde "Esirinim" adlı albümle de Türk Sanat Müziği öğeleri içeren "Kuşlar" adlı hit şarkısı
ile dinleyici kitlesi genişler.
Artık onu Türk Sanat Müziği sevenlerde dinlemektedir.
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