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FILMBOX KANALINDAkİ EN İYİ FİLMLER

KOMEDİ, SUÇ, DRAMA

premıere
© DUTCH FILMWORKS. ALL RIGHTS RESERVED.

premıere

© UGC. ALL RIGHTS RESERVED.

© BELGA FILMS. ALL RIGHTS RESERVED.

premıere

KOMEDİ

DRAMA

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

EN UMUT VEREN KADIN
OYUNCU

SENİ SEVİYORUM BERLİN

ABD, 2019

FRANSA, 2005

ALMANYA, 2019

Yönetmen: Rian Johnson
Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans,
Ana de Armas

Yönetmen: Gerard Jugnot
Oyuncular: Antoine Dulery, Berenice Bejo,
Gerard Jugnot

Yönetmen: Dianna Agron
Oyuncular: Keira Knightley, Helen Mirren,
Luke Wilson

Paris, Je t’aime, New York, I love you, Rio Eu Te Amo gibi
aşk şehirleri serisinin son bölümü. Film Almanya’da
geçen 10 romantizm ve aşk hikayesinden oluşuyor.

Yvon Rance doğuştan kuafördür, mükemmel
peruğuyla, şık, orta yaşlı bir beyefendidir ve doğduğu
yer olan Britanya’da yaşlı kadınlardan oluşan
müşterileriyle huzur icinde yaşamaktadır. Ama onun
asıl şaheseri, yaşamının anlamı, on sekiz yaşına kadar
tek başına büyüttüğü ve büyük bir kuaför salonunun
yöneticisi olarak hayal ettiği, tek kızı Laetitia’dır. Ama
kızı gizlice filmlerde oynamak için seçmelere katılır ve
bir başrole seçilir... Artık hayatı değişmek üzeredir!
Babası için bu gerçek bir felakettir.

Paris, Je t’aime, New York, I love you, Rio Eu Te Amo gibi
aşk şehirleri serisinin son bölümü. Film Almanya’da
geçen 10 romantizm ve aşk hikayesinden oluşuyor.

CUMARTESİ, 01.01
/ 21:30

CUMA, 07.01
/ 19:50
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FILMBOX extra KANALINDAkİ EN İYİ FİLMLER

© CINETEL. ALL RIGHTS RESERVED.

© AQS. ALL RIGHTS RESERVED.

© FREEMAN DISTRIBUTION. ALL RIGHTS
RESERVED.

premıere

AKSİYON, SUÇ, DRAMA, GİZEM, GERİLİM

KOMEDİ, SUÇ, DRAMA

AKSİYON, SUÇ, GERİLİM

SICARIO

KENAR MAHALLE

KOD MOMENTUM

ABD, 2015

ABD, İNGİLTERE, 2017

GÜNEY AFRİKA, ABD, 2015

Yönetmen: Denis Villeneueve
Oyuncular: Emily Blunt, Josh Brolin,
Benicio Del Toro

Yönetmen: George Clooney
Oyuncular: Matt Damon, Julianne Moore,
Oscar Isaac

Yönetmen: Stephen S. Campanelli
Oyuncular: Olga Kurylenko, James Purefoy,
Morgan Freeman

Başrollerinde yıldız oyuncular Emily Blunt, Benicio Del
Toro, Josh Brolin, Jeffrey Donovan ve Jon Bernthal’in
yer aldığı Sicario, ABD ve Meksika arasında bulunan
kanunsuz sınır kenti Suarez’de idealist bir FBI ajanı
olan Kate ve özel operasyon kuvveti görevlilerinin
uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmek için
görevlendirilmelerini konu alıyor. Sicario, oyunu
kurallarına göre oynamayan suçlulara ulaşmak
için sınırları zorlayan soluk soluğa bir operasyonun
hikayesi.

1950ler, banliyöde isyan sürerken,iki kişi normal
gözüken bir ailenin evini zorla işgal eder.

Eski bir eğitimli ordu mensubu olan ALex ve ekibi,
Alex’in eski ortağının teşvikiyle Güney Afrika, Cape
Town’daki yüksek teknolojili bir bankanın soygununa
girişir. Soygun sırasında kazara, suç kanıtları içeren bir
belleği çalar. İsimsiz bir senatör tarafından gönderilen
Bay Washington liderliğindeki bir ekip, Alex’i dur durak
bilmeden takip etmeye başlar. Alex, şehirde çılgınca bir
kovalamanın içine girerken, amansız takibe neden olan
bu komployu çözmeye çalışır.

CUMARTESİ, 08.01
/ 21:30

PAZAR, 09.01
/ 19:50

ocak’ta eğlence fılmbox kanallarında
www.filmboxturkiye.com/

PERŞEMBE, 30.01
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FILMBOX arthouse‘un en İYİ FİLMLERİ
premıere

premıere

DRAMA

FANTASTİK

premıere

DRAMA

FALCI

KEEGAN OLMAK

YÜZEN ADALAR

İSPANYA, 2017

İNGİLTERE, 2019

ABD, 2020

Yönetmen: Gonzaga Manso
Oyuncular: Juana Cordero - Adivina,
Carlos Kaniowsky - Mauricio

Yönetmen: Stephanie Zari
Oyuncular: Jay - Stephen Graham

Yönetmen: Patricia Gruben
Oyuncular: Aliya Boulanger - Ava,
Donald Auger - Greg

Falcı adlı film, bir zamanlar kıymetini bilmediği birçok
şeyi kaybetmiş bir adam olan Mauricio’yu anlatıyor.
Mantıksız bir çaresizlik içinde, hayatı boyunca yarım
bıraktığı işleri tamamlamaya çalışmak için bir karnaval
falcısına gider. Falcı ona alternatif bir gerçeklik gösterir.

Film, Liverpool’a döndüğünde travmatik bir çocukluk
olayıyla yüzleşmek zorunda kalan azap içerisindeki
bir deniz subayı etrafında dönüyor ve şehir kefaret
arayışının arka planı oluyor.

Film, bir Hıristiyan kampında genç bir danışman
olan Ava’nın, Kanada’ya sınırı geçmeye çalışan El
Salvador’dan iki kaçakla karşılaşmasını konu alıyor.
Uzun bir gün boyunca, onlara yardım etmek ya da
onları ihbar etmek konusunda karar vermelidir.

CUMARTESİ, 08.01
/ 23:00

PAZAR, 16.01
/ 23:00

ocak’ta eğlence fılmbox kanallarında
spiintl.com/channels/filmbox-arthouse

CUMARTESİ, 22.01
/ 23:00
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FUNBOX UHD‘nİN EN İYİ PROGRAMLARI
premıere

premıere

SOSYAL DOKU
ÇILGIN PANTOLONLAR

MAKSİMUM GURME
EMILIA ROMAGNA

BUGÜN, O GÜN
BİSİKLETLİ KURYE

Jay Kos (New York, New York): Ziyaret edeceğimiz ilk işi,
pantolon tasarımı işini, benzersiz ve çok karlı bir seviyeye
taşıyan moda tasarımcısı Jay Kos. Print All Over Me
(Brooklyn, NY): Kot kumaşların, özellikle de pantolonların
dünyasında bir maceraTobi Pants (Tokyo, Japan):
Japonya’da inşaat işçileri tarafından giyilen pantolonlarına
ve bunların sokak modasına yansımalarına bir bakış.

Emilia Romagna bölgesi, hafif meyilli tepeleri, trüf
mantarı, zeytin gibi saygıdeğer ürünleri ve alabildiğine
uzanan üzüm bağlarıyla oldukça şımartılmış bir beldedir.
Ancak bu bölge, her zaman komşusu olan Floransa ve
Venedik gibi görkemli kentlerin gölgesi altında kalmıştır.
Bölgenin mutfağını daha iyi tanımak isteyen Liesel, kıyı
kenti Rimini’yi ve etkileyici şehir Bologna’yı keşfe çıkıyor.
Bu yerel gastronomi yolculuğu Liesel’e trüf mantarı
avlarına katılma ve dünyanın tek Gelato Dondurma
Üniversitesi’nde kendi Gelato dondurmasını yapıp el
becerilerini tanıma fırsatını sunuyor!

Bisikletli bir kurye olarak tüm günü pedal basarak
geçen Nico Deportago-Cabrera, profesyonel bisikletçi
kariyeri yapmaya hazır olup olmadığı görmek için
California’ya gidiyor ve Onion Valley’de, ülkenin en
zorlu tırmanışını deniyor. Bu 2,470 mil uzunluğunda
bir tırmanış.

PAZAR, 02.01
/ 20:00

PAZAR, 16.01
/ 20:00

ocak’ta eğlence fılmbox kanallarında
spiintl.com/channels/funbox-uhd

PAZAR, 23.01
/ 23:00
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fightbox‘ın en İYİ PROGRAMLARI
canlı

Karma Dövüş Gala,
Almanya

Kolezyum Turnuvası
Bükreş, Romanya

Kralların Kralı Kahramanlar Serİsİ
İstanbul, Türkİye

Hangi disiplini tercih ederseniz edin Karma Dövüş
Galası’nda sizin için bir şey mutlaka var. Alman dövüş
sahnelerinin ayrılmaz bir parçası olan Karma Dövüş
Galası, son dokuz yıldır izleyicilerine muhteşem bir
eğlence sunuyor. Kickboks, Karma Dövüş Sanatları,
Muay Thai ya da boks, Karma Dövüş Galası en iyi
disiplinleri tek bir programa sığdırıyor.

Ses ve ışıkların sıradışı bir gösterisi, Kickboks ve karma
dövü. Romanya ve ötesinden dövüşçüler olacak.
Romanya’dan karma dövüşün kahramanları en güçlü
rakipleriyle karşılaşacak.

Kralların Kralı, Kickboks dünyasının en önemli
markalarından biri ve FightBox HD’ye geri dönüyor.
Kralların Kralı, bu sporun hayranlarını muhteşem
gösteriler için dünyanın en büyük arenalarına
götürüyor.

PAZAR, 23.01
/ 21:00

CUMA, 28.01
/ 22:00

PAZARTESİ, 10.01
/ 18:00
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docubox HD KANALINDAKİ EN İYİ BELGESELLER

EKOLOJİ

BİLİM, SAĞLIK

SİNEMA TARİHİ

ALGIDA YANILSAMALAR

KAYBOLAN ARILARIN
GİZEMİ

SİNEMAYLA YAŞAM

Keşfimiz, düşünce sürecine büyüleyici bir bakış için
bizi beynin derinliklerine ve bilincin kaynaklarına
götürecek. Komadaki bir kişinin şuurlu hale geri dönme
olasılığının olup olmadığına nasıl karar verebiliriz? Bir
insan diliyle nasıl görebilir? Amputeler neden eksik
uzuvlarında hayalet hisler yaşarlar? Meyve sineği
ile ortak noktamız ne? Meditasyonun beyne etkileri
nelerdir? Nörobilimlerdeki çarpıcı yeni araştırmalar
sayesinde bu soruların ve diğerlerinin bilimsel yanıtları
artık elimizin altında. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki
aramalarının hikâyesi, yeni beyin keşif teknolojisinden
gelen anımsatıcı görseller ve orijinal görüntüler
aracılığıyla canlı bir şekilde anlatılacak.

Tüm insanlığı tehlikeye atabilecek dünya çapında
bir ekolojik felaketle ilgili bir soruşturma. Gıda
kaynaklarımızın geleceği küçük bir böceğe bağlı Batı bal arısı veya Apis mellifera. Gerçekten de, gıda
arzımızın üçte birinin doğrudan arılardan gelen
tozlaşmaya bağlı olduğu göz önüne alındığında, bal
arısı gezegenimizdeki en önemli tarımsal tozlaştırıcıdır.
Bu belgesel, birkaç nesildir gerçekleşmesi beklenen
dünya çapında bir ekolojik felaketin hikâyesini
anlatıyor.

Bu film, sinemanın icadının kaçınılmaz olmadığını ve
bunun yalnızca bir rastlantı olabileceğini anlatıyor.
Her şey 28 Mart 1798’de Paris’in kalbinde, karanlık bir
odanın derinliklerinde, Etienne-Gaspard Robertson’ın
hayaletleri ve ruhları dans ettirdiği “Fantasmagoria”nın
ilk gösterimlerinden birini yapmasıyla başladı. Peki,
sihirli
feneri
mükemmelleştirmekten,
Lumière
kardeşlerin sinematografisine nasıl geçtik? Tüm
sinema öncesi optik cihazlar, gösteri ve bilgi edinme
arzusundan kaynaklandı. Robertson, Reynaud,
Plateau, Muybridge ve Marey gibi parlak mucitler
sayesinde 19. yüzyıl boyunca aktif olan ve ilk halka
açık film gösteriminin yapıldığı Salon Indien du Grand
Café’de seyahat ediyoruz.

PAZAR, 23.01
/ 19:00

PERŞEMBE, 27.01
/ 20:00

ocak’ta eğlence fılmbox kanallarında
spiintl.com/channels/docubox

CUMA, 28.01
/ 20:00
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fast&funbox hd KANALINDA ÖNE ÇIKAN PROGRAMLAR

ADRENALİN SPORLARI

ADRENALİN SPORLARI

ADRENALİN SPORLARI

BİR YARIŞ ARABASI NASIL
YAPILIR ?

FIA PURE MOTORSPORT

SERBEST STİL DÜNYA TURU

Formula E’nin arkasındakilerin yeni buluşu ‘Extreme E’,
dünyanın en zorlu ortamlarından bazılarında tamamen
elektrikli araçlarla yarışılan yeni bir off-road serisidir.
Bu ortamlarda yarışmak, iklim değişikliğinin yol açtığı
büyük zorlukları aydınlatmaya yardımcı olacaktır.
Bunun yanı sıra doğal şartların gerilediği bu ortamların
iyileştirilmesine ve yol boyunca karşımıza çıkan ve
bu çevrelerde yaşayan insanlara da faydalı olacaktır.
Açılış yarışına yaklaşırken yaşanan süreci gözler önüne
seren üç bölümlük belgesel dizisi Extreme E, “Bir
Yarış Arabası Nasıl Yapılır”, “Pist Yapımı” ve “Elektrik
Geleceği” bölümlerini içeriyor ve çevremiz için verilen
mücadelede metale pedal çeviriyor.

Motorsporları tahmininizden çok daha büyük - FIA’nin
en heyecan verici yarışlarına daha derin bir bakış atın.

Andora, Avusturya ve İsviçre duraklarındaki dopdolu
kayak ve snowboard parkurlarıyla hayranları
coşturacak olan Serbest Stil 2021 Dünya Turu 2021’de
geri dönüyor.

PAZAR, 09.01
/ 21:30

PERŞEMBE, 13.01
/ 22:30

ocak’ta eğlence fılmbox kanallarında
spiintl.com/channels/fastandfunbox

PAZAR, 16.01
/ 21:30

01 2022

yenİ NESİLİN OYUN KANALI GAMETOOn hd

Stream Nation
Spyro

Stream Nation
Metro Exodus

Stream Nation
Ori and the Will of the
Wisps

Gametoon’da, dünyanın en ünlü streamer’larınından
bazılarının katılımı ile gerçekleşecek bu oyun
fiestasında yerinizi alın! Stream Nation dizisi, Resident
Evil 2, Spider-Man, Fortnite veya Unravel 2 gibi bazı
oyunlar hakkında daha fazla bilgi de sunuyor. Sürekli
eğlence ve oyun becerilerinizi bir sonraki seviyeye
çıkaracak pratik oyun bilgileri için siz de bize katılın!

Gametoon’da, dünyanın en ünlü streamer’larınından
bazılarının katılımı ile gerçekleşecek bu oyun
fiestasında yerinizi alın! Stream Nation dizisi, Resident
Evil 2, Spider-Man, Fortnite veya Unravel 2 gibi bazı
oyunlar hakkında daha fazla bilgi de sunuyor. Sürekli
eğlence ve oyun becerilerinizi bir sonraki seviyeye
çıkaracak pratik oyun bilgileri için siz de bize katılın!

Gametoon’da, dünyanın en ünlü streamer’larınından
bazılarının katılımı ile gerçekleşecek bu oyun
fiestasında yerinizi alın! Stream Nation dizisi, Resident
Evil 2, Spider-Man, Fortnite veya Unravel 2 gibi bazı
oyunlar hakkında daha fazla bilgi de sunuyor. Sürekli
eğlence ve oyun becerilerinizi bir sonraki seviyeye
çıkaracak pratik oyun bilgileri için siz de bize katılın!

PAZARTESİ, 10.01
/ 14:45

CUMA, 14.01
/ 21:40

ocak’ta eğlence fılmbox kanallarında
spiintl.com/channels/gametoon

PERŞEMBE, 27.01
/ 12:15

