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Merhabalar,

Yeni Müzik Festivalinin sene içinde devam eden konserleri İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Müzik bölümünün ilgi alanlarının hem altını çizmek hem de bu 
alanlardaki genç sanatçıları İstanbul dinleyicisiyle buluşturmak amacını 
taşıyor. 

Müzik bölümünün yedi senedir devam eden Yeni Müzik serisi, 20. yüzyıl 
ve sonrasında ortaya çıkan önemli müzik akımları ile ilgilenen ve bu 
çerçevede üreten akademisyen, besteci, müzisyen ve dinleyicilerin aynı 
platformda buluşmasını sağlamaktır.

Her yıl Aralık ayında start alan konserlerimizde, 20. yüzyılın öncü beste-
cilerinin yanı sıra günümüzde faaliyet gösteren bestecilerin eserleri 
seslendiriliyor. Yeni Müzik Festivali 7, Elektroakustik Müzik, Özgür 
Doğaçlama ve Şarkı temalı konserlerle, bütün seneye yayılan bir etkin-
likler serisi olarak sürüyor. 

Bu yıl yedincisi düzenlenen Bilgi Yeni Müzik Festivali’nin özgür doğaçla-
ma ayağı, Karakulak Ensemble, Oguz Büyükberber-Tobias Klein ve Jim 
Black’in katılımıyla gerçekleşiyor. 

Sizleri bu konserde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Doç. Dr. Tolga Tüzün
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Müzik Bölümü Başkanı

Greetings,

The ongoing concerts of in New Music Festival have the intention both to 
underline the areas of interests of Istanbul Bilgi University Music Depart-
ment; and to make the young musicians known by the Istanbul audience.

The aim of the New Music series is to bring together the academics, 
composers, musicians and audience, who are interested in the musical 
movements 20th century and create within this scope. Our activities 
consist of concerts and seminars. 

During the concerts, works of currently active composers will be 
performed as well as avant-garde composers of the 20th century. New 
Music Festival 7 takes place as an expanding event series throughout the 
whole year as concerts with themes such as Electroacoustic Music, Free 
Improvisation and Singer-Songwriter.

This concert of Bilgi New Music Festival 7 is taking place with the partici-
pation of Karakulak Ensemble, Oguz Buyukberber – Tobias Klein and Jim 
Black.

We are happy to welcome you at this concert.

Tolga Tüzün, Associate Professor,
Head, Department of Music
Istanbul Bilgi University



Karakulak Ensemble  

Karakulak Ensemble, 2015 yılında İstanbullu genç müzisyenlerin yeni 
müzik çerçevesinde bir araya gelmesiyle kuruldu. Yeni repertuvar 
yorumlayan topluluk aynı zamanda içinde bir de ilk konserlerini 2016 
Mart ayında vermiş olan bir doğaçlama ekibi barındırıyor.

Topluluk için “yeni müziğin ne olması gerektiğini” tanımlayan sınırlayıcı 
ölçütler yok; aktarmak istenilenler doğrultusunda, günümüz insanının ses 
dünyasını yansıtabilecek, alt-üst-geleneksel-popüler gibi ayrımlar yap-
madan her türlü kültürden besleniyor. Müzisyenler, bu fikirlerle bir araya 
geliyor, üretiyor, icra ediyor, tartışıyor ve yeniden üretiyor.

12 Nisan akşamı sahne alacak topluluk üyeleri:

Aslı Kobaner : Elektrik Gitar
Enis Gümüş  : Elektrik Bas Gitar
Fulya Uçanok : Keyboard/Elektronikler
Gülşah Erol  : Viyolonsel
Nedim Ulusoy : Saksofon/Klarnet
Onur Başkurt : Perküsyon
Rina Altaras  : Ses

Karakulak Ensemble, was formed in 2015 as a result of a group of young 
musicians from Istanbul gathering via the new music scene of the city. 
The ensemble is a collective, performing recent pieces of new music, as 
well as having an improvisation group within, which very recently had 
their live debut in March 2016.

For the group, there aren’t any conceptual constraints or measures 
which define “what new music should be”; it feeds from all cultures 
regardless of any so-called distinctions such as sub-super-tradition-
al-popular, which may reflect the sonic environment of today’s people, 
in order to transmit the desired message. Musicians gather, produce, 
perform, discuss and re-produce, in line with these ideas.
 
Members in this concert are:

Aslı Kobaner : Electric Guitar
Enis Gümüş  : Electric Bass 
Fulya Uçanok : Keyboard/Electronics
Gülşah Erol  : Violoncello
Nedim Ulusoy : Saxophone/Clarinet
Onur Başkurt : Percussion
Rina Altaras  : Voice



Oğuz Büyükberber 

Türkiye doğumlu klarnetçi, doğaçlamacı/besteci Oğuz Büyükberber’in 
müziği çağdaş kompozisyon, doğaçlama, Türk Müziği ve cazın kesiştiği 
noktada bulunmaktadır. Amsterdam Konservatuvarı’nda Harry Sparnaay 
ile bas klarnet çalışmış ve Theo Loevendie’nin kompozisyon derslerini 
takip etmiştir.

North Sea, Akbank ve Londra caz festivalleri gibi Avrupa’nın önemli caz 
festivallerinde sahne almış, yedi CD kaydetmiş ve bazı Blue Note and 
ECM projelerinin de arasında olduğu 40’ı aşkın albüm prodüksiyonunda 
bulunmuştur. Butch Morris, Craig Harris, John Zorn, Gerry Hemingway, 
Simon Nabatov, Nils Wogram, Claudio Puntin, Guus Janssen, Anne 
LaBerge, Michael Moore, Hüsnü Şenlendirici, Erkan Oğur ve Ayşe 
Tütüncü çalıştığı isimler arasındadır. Şu anda Amsterdam’da yaşayan 
Oğuz Büyükberber, Tobias Klein, Marc Sinan, Oene van Geel, Ned 
McGowan, Laura Carmichael, Sophie Hassfurther ve pek çok başka ismin 
de aralarında bulunduğu uluslararası bir müzisyenler ağıyla birlikte 
çalışmaktadır. 

Özgür doğaçlamanın en esrik, en yüksek enerjili anında bile her zaman 
bir yapı ve yeni formlar arayışını yitirmeyen Büyükberber, hem kendi 
projeleri hem de Dresdner Sinfoniker, Kairos String Quartet, David 
Kweksilber Big Band, Axes Ensemble, Spinifex Orchestra ve Duo X gibi 
isimler için geniş bir spektrumda eserler bestelemektedir. Aynı zamanda 
güzel sanatlar alanında da eğitim almış olan müzisyen, görsel sanatını da 
müzikal performansıyla birleştirmekte ve canlı elektronikler kullanmak 
için yeni yollar keşfetmektedir. 2012 yılında Amsterdam “Bimhuis” 
tarafından bir “Carte Blanche”a layık görülmüş; 2011’de Selmer sanatçısı 
ilan edilmiştir. 

Turkish born clarinetist, improviser/composer Oğuz Büyükberber's work 
stands on the crossroads of contemporary composition, improvisation, 
Turkish music, and jazz. He studied bass clarinet with Harry Sparnaay, 
and audited Theo Loevendie’s composition classes at Amsterdam 
Conservatory.

He has performed in major festivals all over Europe such as North Sea, 
Traumzeit, Akbank and London Jazz Festivals, recorded seven CD's and 
participated in over 40 album productions including appearances on 
Blue Note and ECM. He has worked with Lawrence Butch Morris, Craig 
Harris, John Zorn, Gerry Hemingway, Simon Nabatov, Nils Wogram, 
Claudio Puntin, Guus Janssen, Anne LaBerge, Michael Moore, Hüsnü 
Şenlendirici, Erkan Oğur and Ayşe Tütüncü to name a few. Now living in 
Amsterdam Oğuz Büyükberber collaborates with a pool of international 
musicians including Tobias Klein, Marc Sinan, Oene van Geel, Ned 
McGowan, Laura Carmichael, Sophie Hassfurther and many others. 

Always seeking for structure and new forms even when letting go in 
high energy free improvisation, Büyükberber composes a wide range 
of music both for his own projects and other commissions including 
pieces for Dresdner Sinfoniker, Kairos String Quartet, David Kweksilber 
Big Band, Axes Ensemble, Spinifex Orchestra and Duo X. Also holding 
another degree in fine arts, he incorporates his own visual art into 
musical performances and finds new ways to use live-electronics.
In 2012 he was a given a "Carte Blanche" from the "Bimhuis" in 
Amsterdam; in 2011 he was named a Selmer Artist.



Tobias Klein   

Tobias Klein (*Saarbrücken, Almanya, 1967) 1990 yılında Amsterdam’a 
taşındı. Amsterdam Konservatuarı’nda, Jasper Blom’la saksofon ve Harry 
Sparnaay ile bas klarnet çalıştı. Bir performansçı olarak özellikle alto 
saksofon ve pes klarnetlerde (bas ve kontrbas) ustalaştı. Kendisi, 
doğaçlama müzik ve çağdaş caz üzerine yoğunlaşmaktadır. Çağdaş 
kompozisyon, canlı elektronikler ve Afrika, Doğu Avrupa ve Asya 
müziklerinden türeyen teknikleri birleştirmektedir. Tobias, halihazırda 
Spinifex, Almeida/Duynhoven/Klein gibi gruplara öncülük etmektedir ve 
düzenli olarak klarnetist Oğuz Büyükberber ile birlikte duo olarak perfor-
mans sergilemektedir. Tobias Klein, çağdaş jazz grupları ve oda müziği 
toplulukları için sıkça beste yapmaktadır. Yazdığı kompozisyonlarla 
“North Sea Jazz Composition Commission” tarafından 2010 yılında 
ödüle layık görülmüştür.

Tobias Klein (*Saarbrücken, Germany, 1967) moved to Amsterdam in 
1990. He studied saxophone with Jasper Blom and bass clarinet with 
Harry Sparnaay at the Conservatory of Amsterdam. As a performing 
musician, he specializes in the alto saxophone and the low clarinets 
(bass- and contra bass-). His focus lies mainly on improvised music and 
contemporary jazz. He incorporates elements of contemporary composed 
music, live-electronics and techniques derived from African, Eastern 
European and Asian music. Tobias currently leads the groups Spinifex 
and Almeida/Duynhoven/Klein. He regularly performs in duo with 
clarinetist Oguz Büyükberber. Tobias Klein frequently composes for 
both contemporary jazz groups and chamber music ensembles. In 2010, 
he was awarded the North Sea Jazz Composition Commission.



Büyükberber & Klein Duo     

Oğuz Büyükberber ve Tobias Klein, bas klarnet, kontrbas klarnet ve si 
bemol klarnetlerden de “faydalandıkları” işbirliklerine 2005’ten bu yana 
devam etmekteler. Yeni albümleri Reverse Camouflage’daki tüm beste ve 
doğaçlamalarının kendine has birer yüzü var. Nihayet, yıllar süren beraber 
çalışmanın neticesinde birbirlerine gerçekten uyum sağlamanın bir 
sonucu olarak, Büyükberber ve Klein, yapıya dair maceracı kavrayışlarını 
hem özgür hem de keskin bir müzik üretmek için kullanıyor. Today’s 
Zaman’dan Alexandra Ivanoff’un ifadeleriyle: “Geçtiğimiz dört günün 
belki de en alışılmadık anlarını Büyükberber ve Klein yaşattı…kullandıkları 
yeni müzikal etkilerin yanı sıra, anlık kararlarının yarattığı müzikalite, 
dinleyiciyi bir sonik saklambaç oyununa, perküsif bir diyaloga ve bir arı 
kovanı düetine sürükleyen enerjiyle yüklü bir devinim yaratıyor. Tüm 
bunların derin yabancılığı ise, müzikal düşünceye dair yeni bir kavrayışa 
teslim olunmasını sağlıyor.”

Oğuz Büyükberber and Tobias Klein have been working together since 
2005, making use of bass clarinets, contrabass clarinets and Bb clarinets. 
The compositions and improvisations on their new CD Reverse Camou-
flage each have their own, distinct face. Finely attuned to each other 
through years of performing together, Büyükberber and Klein use their 
keen sense for structure to create music which is free and rigorous at the 
same time. Alexandra Ivanoff wrote in Today's Zaman: 'Perhaps the most 
unconventional moments of the four days were produced by Klein and 
Büyükberber...aside from the novel effects, the musicality of their 
moment-to-moment decisions provided energized momentum that took 
the listener through a game of sonic hide-and-seek, percussive play, a 
duet of beehives and a flutter-tongue fit. The complete strangeness of it 
all surrendered to a new way of perceiving musical thought.'



Jim Black    

“Eksiksiz bir müzisyen ve muhteşem derecede üretken bir besteci… 
Black, geleceğin Caz’ının başyapıtlarından birini üretmiş bulunuyor” 

Andy Hamilton, The Wire

“Tüm dillere hakim” - Time Out NY

“Fena halde yenilikçi… adeta bir vahiy” - CMJ

Jim Black, Cazı 21. yüzyıla taşıyan, yeni bir müzisyen kuşağının en önde 
gelenlerinden. Ayrıca, çağımızın en etkili davulcularından birisi olmanın 
yanı sıra, dünyanın en geniş ufka sahip gruplarından biri olan AlasNoAxis’in 
de lideri. Black’in virtüozik ama tümüyle kendine has yaklaşımının temel-
leri üzerine oturan estetiği, zamanla Balkan ritimlerini, rock dünyasından 
gelen becerileri ve elektronik ses ortamlarını dahi kapsayacak şekilde 
genişledi. Tüm dünyaca sınır tanımayan tekniği ve yenilikçi fikirleriyle 
tanınsa da, çoğu dinleyicinin esas değer verdiği şey, Black’in performans-
larında açığa çıkardığı bitmek tükenmez keyif ve keşif duygusu. Jim 
Black’in güler yüzlü, kinetik ve sürprizlerle dolu sahne enerjisi 25 seneyi 
aşkın bir süredir tüm dünyada dinleyicileri şaşırtmaya ve büyüle-
meye devam ediyor.

90’ların ortalarından bu yana, Black yeni seslerin ve tekniklerin Caz 
geleneğine ait müzikal bağlama kazandırılmasında çok önemli bir rol 
oynadı. Müzk kolektifi Pachora’nın üyelerinden biri olarak (Chris Speed, 
Skúli Sverrisson ve gitarist Brad Shepik ile birlikte) Black, Balkan müziği 
çalışmalarında ve bu öğrelerin Caz temelli müziğe uyarlanmasında öncü 
isimlerden biri oldu. İleri teknikleri ile Balkanlara özgü aksak ritmleri 
bağlamından soyutlayıp yepyeni bir poliritmik dile temel oluşturmasını 
sağladı Black aynı zamanda doğaçlamada elektroniklerin kullanımında da 
en yenilikçi figürlerden biri oldu, elektro-akustik doğaçlama ile Caz 
geleneğine bağlı stiller arasındaki mesafenin kısalmasına çokça katkı 
sağlamıştır. Bugün Black’in performanslarında laptop’unu görmek en az 
davulunu görmek kadar olası.

1967’de doğan Jim Black çocukluk ve gençlik yıllarını Chris Speed, 
Andrew D’angelo ve Cuong Vu gibi gelecekteki meslektaşlarıyla beraber 
Seattle’da geçirdi. Bu ekip kişisel ve sanatsal birlikteliklerini Seattle’ın 
çeşitli gençlik Caz gruplarında sağlamlaştırdıktan sonra, 1985’de Boston’a 
taşındılar. Black burada Berklee School of Music’te okumaya başladı. 
Boston’da Black, Speed ve D’angelo gitarist Kurt Rosenwinkel ile beraber 
Human Feel’ı kurdular. Grup kısa sürede Boston, New York ve diğer 
merkezlerdeki deneyimli Caz dinleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. 

1991’de Black, Human Feel ile beraber New York’a taşındı. Burada 
merkezdeki müzik sahnesini canlandırmayı başardılar. Ardından, Black 
ağırlıklı olarak Brooklyn’deki Knitting Factory çevresiyle çalışmaya 
başladı ve çok geçmeden şehrin en çok aranan müzisyenlerinden biri 
haline geldi. Black New York’taki ilk yıllarında Tim Berne’s Bloodcount, 
Ellery Eskelin trio ve Dave Douglas’ Tiny Bell Trio gibi zamanının en çok 
takdir edilen gruplarında yer aldı. Böylece yukarıda sözü edilen grupların 
yanı sıra Uri Caine, Dave Liebman, Lee Konitz, Niels Cline, Steve Coleman, 
Tomasz Stanko, Laurie Anderson ve John Zorn gibi müzisyenlerle 15 yıl 
süren neredeyse aralıksız bir tur ve kayıt serüveni başlamış oldu.

Daha fazla bilgi, medya link’leri ve basın için lütfen www.jimblack.com’u 
ziyaret ediniz.



Jim Black    

"A complete musician and wonderfully fertile composer... Black has 
produced a masterpiece of future jazz." - Andy Hamilton, The Wire

"Fluent in all languages." - Time Out NY

"Wickedly inventive... A revelation." - CMJ

Jim Black is at the forefront of a new generation of musicians bringing 
jazz into the 21st century. In addition to being one of the most influential 
drummers of our time, he is also the leader of one of the world's most 
forward-thinking bands, AlasNoAxis, featuring his longtime collaborators 
Chris Speed, Hilmar Jensson and Skúli Sverrisson.  Based on the foundation 
of his virtuosic but highly personal approach to jazz drumming, Black's 
aesthetic has expanded to include Balkan rhythms, rock songcraft and 
laptop soundscapes. Though he is revered worldwide for his limitless 
technique and futuristic concepts, what many listeners treasure in most 
Jim Black's work is the relentless feeling of joy and invention he brings to 
his performances.  Jim Black's smiling, kinetic, unpredictable presence 
has enthralled and inspired audiences worldwide for over twenty-five 
years.

Since the mid-90's, Black has played a major role in the incorporation of 
new sounds and techniques into the jazz/creative music context.  As a 
member of the collective group Pachora (with Speed, Sverrisson, and 
guitarist Brad Shepik) Black was one of the leaders in the study and 
adaptation of Balkan music into jazz-based music.  His advanced 
techniques abstracted the odd time signatures of the Balkans into a new 
polyrhythmic language equally informed by modern jazz, drum&bass and 
the dumbeks of the Balkans. Black has also been an innovator in the use 
of electronics in improvisation, bridging the gap between electro-acoustic 
improv and more jazz-based traditions. Today, Black's performances are 
just as likely to feature his laptop-based electronic textures as his drumming.

Born in 1967, Jim Black grew up in Seattle alongside future colleagues 
Chris Speed, Andrew D'Angelo and Cuong Vu. After cementing their 
personal and artistic relationships in Seattle's various youth jazz ensembles, 
in 1985 they moved to Boston, where Black entered the Berklee School of 
Music. In Boston, Black, Speed and D'Angelo formed Human Feel with 
guitarist Kurt Rosenwinkel, which rapidly attracted the attention of the 
jazz cognoscenti in Boston, New York and beyond.  

By 1991, Black and the other members of Human Feel had moved to New 
York City, where they electrified the Downtown music scene then 
centered around the Knitting Factory and rapidly became among the 
city's busiest sidemen. Black's early years in New York saw him take 
featured roles in some of the most critically acclaimed bands of the time, 
like Tim Berne's Bloodcount, Ellery Eskelin's trio, and Dave Douglas's Tiny 
Bell Trio. Thus began fifteen years of near-constant touring and recording, 
with the above bands as well as artists like Uri Caine, Dave Liebman, Lee 
Konitz, Nels Cline, Steve Coleman, Tomasz Stanko, Laurie Anderson, and 
John Zorn. 

For more information, media links and press, please visit 
www.jimblack.com



Geçtiğimiz birkaç sene içinde hatırı sayılır bir zenginlik gösteren 
“singer-songwriter” projelerine ayrılacak olan, BİLGİ Yeni Müzik Festivali 
7'nin son konserleri 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde Bronx Pi’de gerçekleşecek. 

Bu etkinlikte son dönem alternatif müzik sahnesinin değerli isimleri; 
Lara Di Lara, Cihan Mürtezaoğlu, Can Kazaz, Can Güngör, Selim 
Saraçoğlu, Bubituzak ve Selim Saraçoğlu gibi BİLGİ Müzik mezunu şarkı 
yazarları ve gruplar sahne alacak. Bunun yanı sıra, bölümümüzün şarkı 
yazarlığı dersinin final konseri de bu etkinlik kapsamında gerçekleşecek. 

Ayrıntılı bilgi için, ilerleyen tarihlerde BİLGİ Müzik’in sosyal medya ve 
web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz:

facebook.com/bilgimusic
twitter.com/Bilgi_Music
music.bilgi.edu.tr

The last concerts of BİLGİ New Music Festival 7 is going to be about 
“singer-songwriter” projects which are enriched themselves well in past 
few years and will be held in 12, 13,14 May at Bronx Pi.

Bilgi Music alumni will be performing in this event as; Lara Di Lara, Cihan 
Mürtezaoğlu, Can Kazaz, Can Güngör, Bubituzak and Selim Saraçoğlu. In 
addition to these performances, our song writing course’s final concert 
will also be in this event. 

You can check Bilgi Music’s social media and web pages for more 
detailed information.

facebook.com/bilgimusic
twitter.com/Bilgi_Music
music.bilgi.edu.tr
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ağırlıklı olarak Brooklyn’deki Knitting Factory çevresiyle çalışmaya 
başladı ve çok geçmeden şehrin en çok aranan müzisyenlerinden biri 
haline geldi. Black New York’taki ilk yıllarında Tim Berne’s Bloodcount, 
Ellery Eskelin trio ve Dave Douglas’ Tiny Bell Trio gibi zamanının en çok 
takdir edilen gruplarında yer aldı. Böylece yukarıda sözü edilen grupların 
yanı sıra Uri Caine, Dave Liebman, Lee Konitz, Niels Cline, Steve Coleman, 
Tomasz Stanko, Laurie Anderson ve John Zorn gibi müzisyenlerle 15 yıl 
süren neredeyse aralıksız bir tur ve kayıt serüveni başlamış oldu.

Daha fazla bilgi, medya link’leri ve basın için lütfen www.jimblack.com’u 
ziyaret ediniz.
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