




Meşhur tiyatro salonu ambiyansına sahip olan 
Sahne Tozu Tiyatrosu, zengin tiyatro repertuarını 
“Avrupa’nın En Büyük Özel Tiyatrosu” olma farkıyla 
İzmirli sanatsevere sunuyor.

İzmir’in merkezinde bulunan Sahne Tozu Tiyatrosu; 
şehrin her noktasına olan ulaşım kolaylığı ile 
misafirlerini İzmir sanat hayatının kalbinin attığı 
yerde ağırlıyor.

Sahne Tozu Tiyatrosu, İzmir ‘de 2005 yılında 
Çağlar İşgören tarafından Haldun Dormen’in 
sanat danışmanlığında temelleri atılmış özel bir 
tiyatrodur. Dormen ekolünü devam ettiren Sahne 
Tozu Tiyatrosu, yetiştirdiği profesyonel ve yetenekli 
amatör oyunculardan oluşan kadrolara sahiptir. 
Haldun Dormen’in desteğiyle Buca’da ilk salonuna 
Cep Tiyatrosu açarak başlamıştır.

Dormen, Sahne Tozu Tiyatrosunun kuruluş 
hikâyesini de kendi hikayesine benzetmiştir. Sahne 
Tozu Tiyatrosu Cep Tiyatrosu geleneğini Göksel 
Kortay Sahnesi ve Haldun Dormen Sahnesinde 
de devam ettirmektedir. Sahne Tozu Tiyatrosu, 
Türk Tiyatrosu’nda Yeni Aktörler ekibini ve  Actor 
Club’ü kurarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Aynı 
zamanda dünya tiyatro ödülleri listesine giren 
Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’ne ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Sahne Tozu Tiyatrosu, tiyatro oyunlarının 
yanı sıra tiyatro okulu olarak da faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 9-13 yaş, 14-17 yaş, 18-25 yaş ve 
üstü binlerce öğrenci yetiştirerek genç yetenekleri 
tiyatro sanatına kazandırmıştır. 

SAHNE TOZU TİYATROSU
AYRICALIĞI

SAHNE TOZU TİYATROSU 
HİKAYESİ VE MİSYONU



Sahne Tozu Tiyatrosu, yalnızca “Golden Ticket 
- Premium Seyirci Kulübü”nde yer alan üyeleri 
için özel ayrıcalıklar sunuyor.

Birbirinden değerli tiyatro oyunlarını, Haldun 
Dormen Sahnesi’nde sergileyerek Premium 
Seyirci Kulübü oluşumu ile değerli üyelerimize 
eşsiz bir sanat şöleni yaşatıyoruz.

Sadece seçkin konuklarımızın yer aldığı bu 
ayrıcalıklı üyelik programı ile Sahne Tozu 
Tiyatrosuna geldiğiniz her anın özel olmasını 
amaçlıyoruz.

GOLDEN
TICKET
PREMIUM SEYİRCİ KULÜBÜ



• Her sezon başında, Haldun Dormen ve Göksel 
Kortay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Sezon 
Galası Kokteyli’ne özel davet.

• Her ayın ilk Cuma günü yalnızca Premium 
Seyirci Kulübü üyelerine özel olarak oyun 
sahnelenecektir. 

• Üyelere her ay yeni bir oyun deneyimi fırsatı 
sunularak, sezon boyunca üyelerimize özel 
farklı 8 oyun sergilenecektir.

• Gösterime sunulan oyunları, herkesten önce 
üyelerimiz izleme fırsatına sahip olacaktır.

• Üyelere özel rezervasyon sistemimizle, size 
özel hizmet veren telefon ve mail adresinden 
kolaylıkla rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

• Üyelere özel indirim kuponu avantajından 
yararlanın.

PREMİUM ÜYELERE ÖZEL
AVANTAJLAR

Sayısız tarihi güzellikleri ile dünyanın en güzel 
şehirlerinden biri olan İzmir’in önde gelen 
markaları, kaliteli restaurantları, alışveriş 
merkezleri, değerli müzeleri, eğlence mekanları 
ve kültür sanat alanlarında kullanılmak üzere 
Premium Seyirci Kulübü üyelerine özel indirim 
kuponu avantajı sağlanmıştır. 

İndirim Kuponu



Sahne Tozu Tiyatrosu, her çocuğun eşit 
fırsatlara sahip olması gerektiği ilkesi ile yola 
çıkarak, İzmir’in dezavantajlı bölgelerinde 
yaşayan çocukları tiyatro ile tanıştırmak 
için Premium Seyirci Kulübü adına bir sosyal 
sorumluluk projesi başlatıyor. Çocuklar için 
yapılan sosyal sorumluluk projelerinin pek çok 
alanda fayda sağladığını görüyoruz.

Golden Ticket ile Sosyal Sorumluluk Projesinde; 
çocuklarının hayal dünyasına pozitif bir dokunuş 
sağlanacak, kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunacak ve sanatla ilk kez buluşmaları 
imkanı oluşacaktır. Hayal kurmayı öğrenmiş bir 
çocuk geleceği için güzel adımlar atabilecek 
cesarete sahip olacaktır. Bu sebeple hiç 
tiyatro oyunu izlememiş çocuklara ulaşmak 
amaçlanmaktadır.

Sahne Tozu Tiyatrosu Premium Seyirci Kulübü 
Üyeleri, sanata katkı sağlayarak çocuk 
oyunlarının sponsorluğunu üyelik dışında ayrı 
bir ücret ödemeden karşılamış olacak.

Değerli üyelerimiz sayesinde bir sezon boyunca 
55 çocuk oyunu temsili gerçekleştirerek 
tiyatrodan yoksun 30.250 çocuğa ulaşmayı 
hedefliyoruz.

GOLDEN
TICKETİLE
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ



• Üyelerin oyun izleme hakkı, kendisi ve bir 
misafiri dahil olmak üzere 2 kişiliktir.

• Gösterime giren yeni oyun, her ayın ilk Cuma 
günü yalnızca Premium Seyirci Kulübü üyelerine 
özel olarak sahnelenecektir.

• Üyeler oyun izleme hakkını en az 1 hafta 
öncesinden bildirme şartı ile kullanabilir. 

• 1 haftadan kısa sürede rezervasyon yaptırmak 
isteyen üyelerimiz için salonun uygunluk 
durumuna göre öncelik tanınacaktır. 

• “İlk gelen alır” rezervasyon uygulaması ile salon 
kapasitesinin dolması halinde üyelerimizin o ay 
içinde diğer gösterim tarihlerinden birinde aynı 
oyunu izleme hakkı geçerlidir.

• Üyelerin, her ayın ilk haftasında Premium Seyirci 
Kulübü’ne özel gösterimde olan oyun için üyelik 
hakkını devretmesi mümkün olmayacaktır.

• Üyeler her ay bir kez gösterimde olan oyunun 
ikinci haftasından geçerli olmak üzere kendi 
belirlediği misafirine 2 kişilik bilet hediye etme 
hakkına sahiptir.

• Üyeler, 2 kişilik bilet hediye ettiği misafirinin 
adını ve oyunu izleyeceği tarihi en az 1 hafta 
öncesinden bildirme şartı ile kullanabilir. 

• Avantajın kullanımı sırasında üye ya da üyelik 
kartının bulunması gereklidir.

• Premium Seyirci Kulübü üyelerine özel indirim 
kuponu ile alışveriş yapma hakkı sadece üyeye 
tanımlanacaktır; devretme hakkı yoktur.

GOLDEN
TICKET
PREMIUM SEYİRCİ KULÜBÜ
ÜYELİK KULLANIM ŞARTLARI




