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HAKKIMIZDA 

Bu tür geceler takdir edersiniz ki bir defa yapılır. Konuklarınızın aklında kalacak tek şey 
düğününüzde yaşanacak farklılıklardır. Konuklarınıza bunu hissettirebilmeniz için kalitenin          
nasıl yakalandığını ve işini iyi bilen izleyicinin nabzını tartabilen, gösterisindeki güzelliklerinin 
üstünlüğü ile karşılayabilirsiniz. Bu tür gereksinmelerinizi eş dost arkadaş devreye sokarak 
veya çeşitli derneklerdeki folklor ekiplerini çağırarak da karşılayabilirsiniz. Ama insanımız 
,bilhassa kendisinin fiziken içinde olduğu ,katıldığı gösterileri istiyorlar... Düğün , Nişan ve 
özel gecelerinize Horon Gösteri Ekiplerini, Kemençe ve Tulum Sanatçılarını en uygun 
şartlarda 20 yıllık deneyimimizle bizden sağlayabilirsiniz.

Biz yıllardır bu işi PROFESYONELCE yapan insanlar olarak sizlere özel günlerinizde, özel 
organizasyonlarınızda her şeyin en iyisi her anın en dolusu geçmesi için buradayız. 

                                                    Dans ve Kareografi Hocamız

                                                   Hasan TİRYAKİ                                                  
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ORGANİZASYONLAR 

KARADENİZ GECELERİ SIRA  GECELERİ 

KINA GECELERİ SÜNNET GECELERİ 

TEKNE TURLARI 
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GÖSTERİLER

ZEYBEK

TRAKYA

ANKARA ‘NIN BAĞLARI

PALYAÇO

SEMAZEN

KOLBASTI

AŞUK MAŞUK
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GÖSTERİLER

DAVUL ZURNA

DAVUL ŞOV

GİRESUN KARŞILAMA

AYNALI KÖRÜK

DOĞU POTPORİ

KEMENÇE

TULUM
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KARADENİZ GECELERİ

ÖZEL GÜN VE ORGANİZASYONLARINIZA 
İSTANBUL VE DİĞER ŞEHİRLERDE
KARADENİZ HORON EKİBİ HİZMETİ 
VERİYORUZ.

Horon Ekibi Kaç Kişiden Oluşuyor?
Küçük ölçekli işlerde 6 kişiden oluşan ekibimiz 50 
kişiye  kadar çıkabiliyor.
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Sıra gecesinin Urfa kültür hayatındaki yerini şöyle 
özetleyebiliriz. Urfalı, genç yaşından itibaren sıra gecesine 
katılarak, cemaatle oturup kalkmayı, gelenek ve göreneklerini, 
adâb-ı muâşeret kurallarını, cemaatte konuşmanın adabını, 
yeri geldiği zaman konuşmayı, yeri geldiğinde dinlemesini 
bilmeyi, büyüğüne saygıyı öğrenir. Bu yönüyle “sıra gecesi” bir 
halk mektebidir. Sıra gecelerinde zaman zaman çeşitli kitaplar 
okunur ve yorumları yapılır. Bu yönüyle “sıra gecesi” bir eğitim-
öğretim müessesidir.“Sıra geceleri” acıyı ve mutluluğu 
paylaşmaktır.

Düğün, sünnet, fasıl, kına geceleri gibi özel günlerinizde tercih 
edebilirsiniz

SIRA GECELERİ
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KINA GECELERİ
Evliliğe adımın ilk basamağı olan ve 
geleneklerimizde ayrı bir yeri olan kına gecelerimiz 
“Kına Organizasyon” ile artık daha şık ve daha 
özel...
İster geleneksel Türk Hamamında, isterseniz özel bir 
mekanda yapın. Her nerede olursa olsun bu 
unutulmaz gece için en özel hazırlıkları Türkiye’nin 
İlk Kına Organizasyon Firması olarak sizler için 
yapıyoruz. Size ise gecenin tadını çıkarmak kalıyor. 

8



Sünnet ve düğün organizasyonlarınızı 
canlandırmak, misafirlerinize unutulmaz bir an 
yaşatmak için tek yapmanız gereken bizi 
aramanız...
 
Sünnet düğününü aşuk maşuk - palyaço - 
mehter marşı ile görkemli bir aktivitedir tavsiye 
edilir.
 
Organizasyon sırasında gelen davetlilerin 
çocuklarının ve sünnet çocuğunun keyifle zaman 
geçire bilmesi için animasyon hizmetleri.

SÜNNET DÜĞÜNÜ VE DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI
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TEKNE TURLARI VE ÖZEL ORGANİZASYONLAR 
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MODERN HORON 



FLASH

TV

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
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