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Yönetmen: 
Oyuncular:

Yönetmen: 
Oyuncular:

www.filmboxturkiye.com

TATİL EĞLENCENİZ!   

Oyuncular:
Yönetmen: 

Ortağı kötü şöhretli suikastçı Rogue (Jet Li) tarafından vahşice 
öldürüldükten sonra, FBI ajanı Jack Crawford (Jason Statham) 
kaçak katili bulmaya ve ortağının ölümünün intikamını 
şahsen almaya yemin eder. Ama Rogue izini kaybettirir, 
ta ki 3 yıl sonra Çin mafyasının lideri Chang (John Lone) ile 
Japon Yakuza patronu Shiro (Ryo Ishibashi) arasında kanlı 
bir savaş başlatmak üzere tekrar ortaya çıkana kadar. Bu kez 
Rogue’u yakalamaya kesin kararlı olan Crawford, özel suç 
uzmanlarından oluşan ekibini dosdoğru bu çatışmanın içine 
sürükler. 

Jason Statham, Jet Li, John Lone,  
Nadine Velazquez

Phillip G. Atwell

AMERİKA, KANADA, 2007

AKSİYON, SUÇ, POLİSİYE

PAZARTESİ, 14.08 / 21:30  
PERŞEMBE, 17.08 / 23:00

SUİKASTÇI

Bir şükran günü çocuğu kaçırılan marangoz Keller Dover, 
(Hugh Jackman) her şeyi bir kenara bırakır ve çocuğunu 
bulabilmek için kolları sıvar. Uzun süren bir aramadan sonra 
bir sonuca ulaşamayan baba, işinde uzman ve idealist bir 
dediktiften (Jake Gyllenhaal) yardım almaya karar verir. 
Fakat yavaş ilerleyen arama çalışmaları ve prosedürler, Keller 
Dover için yeterli değildir. Artık kendi ahlak kurallarını bile 
çiğnemeye hazır olan Dover baş şüphelinin (Paul Dano) 
peşine düşer.

Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal,  
Viola Davis

Denis Villeneuve

AMERİKA, 2013

SUÇ, POLİSİYE

PAZAR, 13.08 / 21:30
CUMA, 18.08 / 23:20

TUTSAK

Bella and Edward’ın kızı olan Renesmee’nin doğumundan 
sonra Cullen’ler diğer vampir klanlarını da bir araya getirmek 
için harekete geçerler. Zira Renesmee’yi Volturi’ye karşı en 
küçük bir iddia ve yalan ithamlardan korumaları gerekir. Ama 
bu sandıkları kadar kolay olmayacaktır...

Kristen Stewart, Robert Pattinson,  
Taylor Lautner

Bill Condon  
AMERİKA, 2012

MACERA, FANTASTİK, ROMANTİK  

SALI, 25.07 / 21:30

ALACAKARANLIK EFSANESİ: 
ŞAFAK VAKTİ 2   

http://www.filmboxarthouse.com
http://www.imdb.com/title/tt1392214/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt1673434/?ref_=nv_sr_2
http://www.imdb.com/title/tt0499556/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.filmboxturkiye.com
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TATİL EĞLENCENİZ!   
www.filmboxturkiye.com

Yönetmen: 

Oyuncular:
Oyuncular:
Yönetmen: 

Oyuncular:
Yönetmen: 

New York’lu bir fotoğrafçı olan Leon Kaufman (Bradley Cooper), 
sanat galerisi sahibi olan Susan Hoff (Brooke Shields)’in etkisiyle 
daha dişli hale gelmektedir. Bu sırada bir seri katille yolları kesişen 
Leon, insanlığın karanlık tarafına şahit olmaya başlayacaktır…

Bradley Cooper, Vinnie Jones, Leslie Bibb
Ryûhei Kitamura  

AMERİKA, 2008

KORKU, AKSİYON, SUÇ

PERŞEMBE, 21.07 / 23:10

DEHSET TRENİ   

Tokat, modern orta sınıf hayatının alışkanlıkları ve ahlak değerlerini 
adli açıdan inceleyen cesur ve provokatif bir televizyon dram 
dizisidir. Christos Tsiolkas’ın çok satan romanından esinlenilen 
Tokat, tek bir olayın bir grup aile ve arkadaşlar üzerindeki ezici 
etkilerini göstermektedir.
Bir barbekü partisi sırasında, bir adam oğlu olmayan bir çocuğa 
tokat atar. Çocuğun ailesi bu saldırıdan o kadar fazla hakarete 
uğrar ki, polisi ararlar ve adamı mahkemeye götürürler. Arkadaşları 
ve ailesi bir taraf seçmek zorunda kalır. Kuzenler birbilerine karşı 
tanıklık eder. Çiftler çapraz ateşte kalırlar. İnançlar test edilir ve 
ilişkiler bozulur.

Jonathan LaPaglia, Sophie Okonedo,  
Alex Dimitriades

Jessica Hobbs, Tony Ayres, 
Robert Connolly, Matthew Saville

AVUSTRALYA, 2011

DRAM

CUMARTESİ, 29.07  
/ 21:30 – 1:20

TOKAT -  MARATON     

Körfez Savaşı gazisi ve dini bütün Esser, Londra’nın evsizlerin 
hükmündeki karanlık sokaklarında kayıp asi oğlunu 
aramaktadır. Otuzlarındaki Milo, gerçek aşkın saf ve güçlü 
duygularına tekrar sahip olmak için çabalayıp durmaktadır. 
Çekici ve yaralı güzel sanatlar öğrencisi Emilia, hayat ve ölümü 
ayıran ince çizgide gelip giden intihar konulu sanat projeleri 
üretmektedir. Şehrin tek ateisti, başına buyruk maskeli detektif 
Preest sokaklarda intikam peşindedir.

Eva Green, Ryan Phillippe, Sam Riley
Gerald McMorrow  

FRANSA, İNGİLTERE, 2008

DRAM, FANTASTİK  

PERŞEMBE, 27.07 / 23:05

FRANKLYN     

http://www.imdb.com/title/tt0805570/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt3476576/?ref_=nv_sr_1 
http://www.imdb.com/title/tt0893402/?ref_=nv_sr_1 
http://www.filmboxturkiye.com
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www.filmboxturkiye.com

ÇOCUKLARIN TATİL EĞLENCESİ FİLMBOX’TA

Oyuncular:
Yönetmen: Yönetmen: 

Oyuncular:

SİHİRLİ OYUNCAKçI    BRIGHT STAR   

TATİL EĞLENCENİZ!   

Oyuncular:
Yönetmen: 

1940 yılında yayınlanan bir çizgi romandan uyarlanan 
filmde, The Spirit adındaki maskeli bir kahraman kötülüğü 
yok etmenin peşindedir. Polisle iş birliği dahilinde suçlularla 
mücadele eder.

Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, 
Eva Mendes, Jaime King, Gabriel Macht, 
Dan Gerrity

Frank Miller  

AMERİKA, 2008

AKSİYON, SUÇ

CUMA, 11.08 / 21:30

RUH: FRANK MİLLER     

Molly Mahoney, dünyanın fantastik ve harika oyuncak müzesi 
olan Mr. Magorium’s Wonder Emporium’un müdürüdür. 
Ancak mağazanın sahibi olan 43 yaşındaki Bay Magorium 
mağazayı ona miras olarak bıraktığında, Emporium’da 
karanlık ve uğursuz bir değişim başlar.

Natalie Portman, Dustin Hoffman,  
Jason Bateman

Zach Helm

AMERİKA, KANADA, 2007

KOMEDİ

CUMA, 4.08 / 17:25
CARŞEMBA, 23.08 / 19:55

Film, İngiliz şair Keats’in yaşamının son yıllarını dokunaklı 
bir anlatımla gözler önüne seriyor. Muhteşem doğa 
manzaralarıyla bezeli bu romantik film 1818 yılında, 
Londra’nın hemen dışında geçiyor. Henüz 23 yaşındaki şair 
Keats, genç komşuları olan moda öğrencisi Fanny Brawne 
ile gözlerden ırak bir ilişkiye girer. Birbirlerine bağlılıkları 
güçlenir. Aşkları alevlenirken bazı engelleri aşmaları gerekir: 
Fanny’nin annesi, Keats’in en yakın arkadaşı Brown ve genç 
şairin amansız hastalığı...

Abbie Cornish, Ben Whishaw, 
 Thomas Sangster

Jane Campion    

AVUSTRALYA, FRANSA, İNGİLTERE, AMERİKA, 2009

DRAM  

PERŞEMBE, 3.08 / 19:35
CUMARTESİ, 12.08 / 19:35

http://www.imdb.com/title/tt0831887
http://www.imdb.com/title/tt0457419/?ref_=fn_al_tt_1 
http://www.imdb.com/title/tt1265285/
http://www.filmboxturkiye.com
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TATİL EĞLENCENİZ!   

Yönetmen: 
Oyuncular:

www.filmboxarthouse.com

Yönetmen: 
Oyuncular:

Oyuncular: Laura Morante, Denisa Andreena 
Savin, Jacopo Olmo Antinori

Yönetmen: 

KİMSE SAÇLARIMI RÜZGAR 
GİBİ TARAYAMAZ   

Bu filmde yanlız insanların umutsuz eş arayışlarını 
izleyeceğiz. Yanlız yaşayan bir yazarın, hayatına giren genç 
bir kızla olan ilişkisinin zorluklarına tanık olacağız.

Andrea Zambelli

İTALYA, 2014

BELGESEL

PAZARTESİ, 29.07 / 21:00PAZARTESİ, 10.07 / 21:00

İkinci Dünya Savaşı sırasında, İtalya’da geçen hikayede 
dul kalmış bir kadın ve çocuğu, savaşın kötülüklerinden 
uzaklaşmak istemektedir. Sophia Loren, bu rolü ile ilk 
defa yabancı dilde bir film ile en İyi Oyuncu Oscar ödülünü 
kazanmış aktris olmuştur.

Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, 
Eleonora Brown

Vittorio De Sica

İTALYA, FRANSA, 1960

DRAM, SAVAŞ

KIZIM VE BEN    

Yaşlı bir kadın bahçesinde karnıbaharların arasında bir 
bebek bulur. Yetim çocuğa bakar ve ona Toto ismini 
koyar. Bir gün kadın ölür ve Toto yetimhaneye gönderilir. 
Toto gerçek dünya ile tanışır, fakat herkesin kendisi gibi 
açık yürekli olmadığını anlar. Hiçbir eşyası ve kalacak 
yeri olmayan Toto, Milano dışından evsizler ile yaşamaya 
başlar. Toto pozitif enerjisi ile bulunduğu yeri ve insanları 
değiştirmeye başlar. 1951 yılında Cannes Film Festivaline 
Jüri Özel Ödülü alan, İtalyan Yeni Gerçekçiliği akımının bu 
önemli filmini kaçırmayın.

Emma Gramatica,  
Francesco Golisano, Paolo Stoppa

Vittorio De Sica

İTALYA, 1951

KOMEDİ, DRAM, FANTASTİK

PAZARTESİ, 3.07 / 21:00

MİLANO MUCİZESİ   

http://www.imdb.com/title/tt3608766
http://www.imdb.com/title/tt0054749
http://www.imdb.com/title/tt0043809
http://www.filmboxarthouse.com
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TATİL EĞLENCENİZ!   
funboxuhd.com

Kore kültür mirası, evrensel olarak istisnai ve güzel olarak 
kabul edilir. Fakat yabancılar bu kültür deneyimi hakkında 
ne düşünür?  Kore’de yaşayan, Fransız manken ve oyuncu 
Fabian Corbineau, bu belgeselde Kore’yi inceliyor.

Belgesele dizide sunucumuz bir pilot olan Jonathan 
Bird, Bahamalar’a gider. Son yıllarda artan Kaplan 
Köpekbalıkları ile yakın temaslar ilgisini çekmiştir. Bu 
büyük ve tehlikeli canlılar artık elle beslenmenin yanında, 
dalgıçlar tarafından elle idare edilmektedir.  Jonathan 
tecrübeli dalgıçlardan bu balıkları ters çevirmeyi öğrenir.
Bu bölümün ikinci yarısında Jonathan mağara araştırmacısı 
Brian Kakuk’a katılır ve Abaco’nun Kristal Mağarası’na 
gider. Bu mağara içerdiği oluşumları ile eşi benzeri 
olmayan, Dünya’nın en renkli mağaralarından biridir.

Santorini, Yunanistan’ın ilgi çekici bir adasıdır. Ege 
Denizi’nin güneyinde, Yunan anakarasının 200 km güney 
doğusunda bulunmaktadır. Görülmesi gereken yerleri; 
muhteşem kumsalları ve manzaraları, antik şehirleri, 
dünyanın en iyi balık lokantaları ve aktif bir volkan. Bu 
güzellikleri 4K ayrıcalığı ile yaşayabilirsiniz.

PAZAR, 20.08 / 20:00PAZAR, 30.07 / 19:00

MAVİ DÜNYA, 
BAHAMALARDAKİ KAPLAN 
KÖPEK BALIKLARI    

SANTORINI

SALI, 4.07 / 20:00     

KORE KÜLTÜR TURLARI

http://funboxuhd.com/
http://funboxuhd.com/
http://http://funboxuhd.com/
http://www.funboxuhd.com


fightbox’IN EN GÜZEL PROGRAMLARI!20177/8

TATİL EĞLENCENİZ!   
www.fightbox.com

Armageddon Dövüş Şampiyonası, Edmonton, Alberta, 
Kanada merkezli  bir karma dövüş sanatları turnuvasıdır. 
Şampiyona ilk kez 2009 yılında görücüye çıktı ve bir çok 
defa değişikliğe ve dönüşüme uğradı buna rağmen halen 
dünyada fırtına gibi esmektedir.

Çaylak Dövüşü, alanında basamakları tırmanmak için 
özel bir şans elde etmiş kick boxçuların rekabetini 
sunuyor. Çaylaklar burada profesyonel olma ve en 
tepeye çıkma şansını buluyorlar. Her dövüşçü hayallerini 
gerçeğe dönüştürmek için elinden gelenin en iyisini 
ortaya koyuyor. Yaptıkları şey, geleceklerini ve adlarını 
sonsuzluğa taşımak.

Grup Savaşları, dövüş sporları bambaşka bir düzeye 
taşıyor. Dövüşler ikişer kişilik iki takım arasında, standart 
düz ringler yerine üç boyutlu 12 x 12 metrelik bir arenada 
yapılıyor. Eğer takım üyelerinden biri nakavt olur ve 
kalkamazsa dövüş ikiye karşı bir kişi olarak devam ediyor. 
Eğer arenada kalan takım üyesi 60 saniye dayanabilirse, 
devre beraberlikle sonuçlanıyor.

HER SALI / 22:00HER PERŞEMBE / 22:00HER PAZAR / 22:00

FIGHTBOX BüYüK 
ARMAGEDDON TURNUVASI   

ÇAYLAK DöVüŞü   GRUP SAVAŞLARI   

http://fightbox.com
http://fightbox.com
http://www.fightbox.com
http://www.fightbox.com
http://www.fightbox.com
http://fightbox.com


gala   

docubox hd KANALINDAKİ EN İYİ BELGESELLER20177/8

TATİL EĞLENCENİZ!   
www.docuboxlive.com

Animasyon günümüzün en popüler eğlence araçlarından 
biridir ve gelişen teknolojiden faydalanmaktadır. Fakat 
bu sanatın kökleri çok eskiye dayanır, çoktan unutulmuş 
geleneksel Japon gölge oyunları uzmanı bu sanatı 
yeniden canlandırmak istiyor.

PAZAR, 13.08 / 20:00

IMMORTAL SHADOWS

Bu belgeselde Bhutan Krallığının yaşadığı, gelenek ve 
modernite arasındaki çatışma sergileniyor. Ve bu çatışma 
iki Bhutan’lı  karakter aracılığıyla yapılıyor. Yerel geleneğin 
varisi olarak bir Budist rahip ve bu küçük Himalaya 
krallığında House ve Tekno müzik çalmayı cesaret eden 
ilk DJ.

CUMARTESİ, 15.07 / 17:00

EJDER EVİ    

Peru’da maymunlar hayvan ticaretinin kurbanıdır ve 
yakalanıp evcil hayvan olarak satılmaktadır. Doğal 
ortamları ve ailelerinden koparılan hayvanlar, kafeslerde 
yaşamaya mahkum olmaktadır. Bir kadın bu olaya savaş 
açmış ve maymunların doğduğu ormana geri dönmesi 
için mücadele vermektedir. Ikamperu’da oluşturduğu 
maymun yetimhanesinde bu hayvanlara uzun sürecek bir 
eğitim ile doğada hayatta kalmayı öğretmektedir.

PAZARTESİ,  
3.07, 31.07 / 21:00

GÖLGENİN HAKİMLERİ  
İKİNCİ ŞANS OKULU  

http://docuboxlive.com
http://docuboxlive.com
http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com


fast&funbox hd Kanalında Öne Çıkan Programlar20177/8

www.fastandfunbox.com

TATİL EĞLENCENİZ!   

Sizi yansıtan bir tekne gösterebilir misiniz? Sizin için en 
ideali hangisi?
Henüz buna karar vermediyseniz deniz ve tekne severler 
için özel olarak 15 yıllık deneyimi olan bir ekip tarafından 
hazırlanan Boat Show size yardımcı olabilir. Üstelik her 
bölüm 4K / UHD görüntü kalitesine sahip. 
Boat Show, uluslararası tekne fuarları, tekneler ile ilgili 
bilinmeyenler, tekne bakımı, bu alandaki son teknolojiler 
ve ünlüler gibi detaylar ve çok daha fazlası ile Boat 
Show’da.

Sürat Yarışı, Olimpik Yelken dünyasının en önemli Olimpik 
sporcularının 3 kıtada gerçekleştirdikleri yarışların 
galasıdır. Bu seri, farklı sınıflardan yat yarışları, farklı tipte 
yarışlar ve Olimpiyat oyunlarına ait oyunlar içerir. Sürat 
Yarışı, Olimpik Yelkenciliği, hem geleneksel ve hem de 
taktik içerikli (Star, 470 gibi) modern, yüksek hızlı yarışlarla 
(49ER, RS:X) harmanlayarak ekranlarınıza getiriyor.

Lüks : hayat lüksden ibarettir...ve yaşamdan. Yoğun bir 
çalışma haftasından sonra gevşeme zamanı gelmiştir. 
Lüks : hayat, dünya’nın etrafından bir sürü hikaye getirir. 
Yeni Yerler.. Maceralar.. Aksiyon.. Moda.. Sanat ve Eğlence.

CUMARTESİ, 12.08 / 22:00CUMA, 7.07 / 21:00PERŞEMBE, 6.07 / 20:00

BOAT SHOW 4KSüRAT YARIŞI   Lüks Hayat  

http://www.fastandfunbox.com
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fastandfunbox.com


20177/8 360 tunebox!

www.360tunebox.com

PAZARTESİ – PAZAR  
/ 7:00 - 11:00

PAZARTESİ – PAZAR  
/ 7:00 - 11:00

PAZARTESİ – PAZAR  
/ 17:00 – 21:00

TATİL EĞLENCENİZ!   

Deep Purple’ın “All I Got Is You”  eski olsada modası 
geçmeyen bir şarkı. 1970’lerden, günümüze kadar 
popülaritesini korudu. Klip boyunca gubun stüdyo 
performansını izlerken, Ian Gillan’ı kayıt odasında 
mikrofon başında, tek olarak göreceğiz.

Polonyalı müzik yapımcı ve sanatçısı Gooral (Mateusz 
Gorny) son albümü Khabaya’dan Ohoho parçasının klibi. 
Kendi özüne dönüyor ve elektronik ve geleneksel sesleri 
harmanlayıp, Polonya Tatra dağlarının yerel müziğinden 
esintiler bir animasyon klibi olarak karşımıza çıkıyor.

Robbie Williams’ın son albümünden şarkısının klibi, 
Wembley Stadında, Wladimir Klitshsko ve Anthony 
Joshua arasında yapılan, Dünya Ağır Siklet şampiyonunun 
belirlendiği maçtan önce ilk defa gösterildi. Klipte, Robbie 
Williams’ın ringe girişi, kendisi ile dövüşmesi ve nakavt 
edişini göreceğiz. Robie Williams’ın geri dönüşünün 
keyfini çıkartın.

Morning Spin
Deep Purple  
- All I Got Is You

Morning Spin
Gooral - Ohoho!

ULTRA MIx 
Robbie Williams  
- The Heavy 
Entertainment Show

http://360tunebox.com
http://360tunebox.com
http://360tunebox.com
http://www.360tunebox.com
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TATİL EĞLENCENİZ!   

gametoon - MILLENNIALS GAMING CHANNEL

www.gametoon.com

Tarihe bir daha tanık olun eSports dünyasının en iyi 
oyuncularını, Mortal Kombat oynarken izleyin.

CUMA, 25.08 / 22:25

E-SPOR - Mortal Kombat

Orjinal Defense of the Ancients oyununun mirasını 
devam ettiren Dota 2, milyon dolar ödülü olan ilk eSports 
oyunu, rekabeti, yeni oyuncular ile ekranlara getiriyor. 
Bu bölümde Amerika bölgesel finallerde, Infamous ve 
Kingao+4 takımları ikinci kez en iyi olmak için çarpışıyor.

CUMA, 28.07 / 19:20

DOTA - Americas Regional 
Finals

Dünyanın en iyi streamerlarının sunduğu programda en iyi 
oyunlarla eğlenceye hazır olun

ÇARŞAMBA, 12.07 / 16:30

LETS PLAY – Skyrim

http://www.gametoonbox.com
http://www.gametoonbox.com
http://www.gametoonbox.com
http://www.gametoon.com/
http://www.gametoon.com/
http://www.gametoon.com/
http://www.gametoon.com

