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FILMBOX KANALINDAkİ EN İYİ FİLMLER

2021

© OZAN FILM. ALL RIGHTS RESERVED.

© 365FLIX ALL RIGHTS RESERVED.

© 1ON MEDYA. ALL RIGHTS RESERVED.

premıere

KOMEDİ, SUÇ, GERİLİM

KOMEDİ

AKSİYON, DRAMA, ROMANTİK

AŞK OLSUN BABA!

BELALI TANIK

AŞKA YÜKSELİŞ

İNGİLTERE, ABD, 2020

FRANSA, 2013

İSPANYA, 2010

Yönetmen: Mick Davis
Oyuncular: Jeremy Piven, Olivia-Mai
Barrett, Hadar Cats

Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer

Yönetmen: Fernando González Molina
Oyuncular: Mario Casas, María Valverde

David eşini kaybettiğinden beri kızı Jules’la iliskisinde
bir takim sikintilar yasamaktadir. Jules da annesini
kaybettikten sonra kendini yalnız hissetmekte ve
babasıyla iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Jules
babasının yalnızlığına bir son vermek ve kendi hayatinda
yeni bir sayfa acmak icin en yakin arkadasinin da
onerisiyle babasindan habersiz onun için online flört
uygulamalarında profiller oluşturmaya karar verir.
İşler hiç de Jules’un beklediği gitmez ve eglence baslar.
Yilbasi’na kadar işler yoluna girebilecek midir?

Bir mafya babası çetesini gammazladıktan sonra ailesi ile
tanık koruma programı ile Fransa’nın sakin bir kasabasına
yerleşir. FBI ajanı Stainsfield’ın (Tommy Lee Jones) bütün
çabalarına rağmen eski alışkanlıklarından kurtulamayan
Fred Manzoni (Robert De Niro), karısı Maggie (Michelle
Pfeiffer) ve çocukları Belle (Dianna Agron) ve Warren (John
D’Leo), karşılarına çıkan sorunları “Aile” olarak çözmeye
çalışırlar ve eski çetelerinin peşlerine düşmesine sebep
olurlar. Hiç beklenmedik bir yerde eski hesapların
görülmesi kaosa neden olur.

Babi ve Hache (H.) birbirlerinden çok farklı olan lise
çağındaki iki gençtir. H. orta sınıf bir aileden gelen asi,
tehlike seven, kısıtlanmaya gelemeyen ve çok çapkın bir
delikanlıyken, Babi üst orta sınıf ailesinin rahat yaşam
koşulları içinde, masumiyetin ve ahlaki değerlerin ön
planda tutulduğu bir yaşam sürmektedir. İlk tanıştıkları
birbirlerinden nefret eden ikili, zamanla karşı koyamadıkları
bir çekimle birbirlerine tutulurlar. Her ikisi de hayatta
ilk kez gerçek aşkı ve bağlanmayı yaşarlar. Ailelerinin ve
çevrelerinin tüm karşı koymalarına rağmen...

CUMARTESİ, 02.01
/ 21:30

ÇARŞAMBA, 05.01
/ 21:30

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

PAZAR, 17.01
/ 21:30
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FILMBOX EXTRA KANALINDAkİ EN İYİ FİLMLER

AKSİYON, SUÇ, DRAMA

© VERTICAL. ALL RIGHTS RESERVED.

© OZAN FILM ALL RIGHTS RESERVED.

© OZAN FILM ALL RIGHTS RESERVED.

2021

AKSİYON, SUÇ, GİZEM

MACERA, SUÇ, TARİHSEL

SOĞUK İNTİKAM

ALEX CROSS

İMPARATOR: YERALTI
DÜNYASININ HÜKÜMDARI

İNGİLTERE, 2019

ABD, 2012

FRANSA, 2018

Yönetmen: Hans Petter Moland
Oyuncular: Liam Neeson, Laura Dern

Yönetmen: Rob Cohen
Oyuncular: Tyler Perry, Matthew Fox, Rachel
Nichols

Yönetmen: Jean-François Richet
Oyuncular: Vincent Cassel, Patrick Chesnais

Soğuk İntikam, uyuşturucu baronu tarafından öldürülen
oğlunun intikamını almaya çalışan bir babanın hikayesini
konu ediyor. Sessiz bir aile babası olan Nels, kar
temizleyiciliği yapmaktadır. O, Rocky Dağları’ndaki
gösterişli kasabanın kardan etkilenmemesini, yolların
daima açık tutulmasını sağlar. Eşiyle birlikte turistlerin
rağbet ettiği bu yerde konforlu bir kulübede mutlu bir
yaşam sürer. Nels sakin ve huzurlu olan bu kasaban
ayrılmak zorundadır çünkü oğlu bir uyuşturucu baronu
tarafından öldürülmüştür. Vakit kaybetmeden intikam
almak için oğlunu öldüren adamın peşine düşer.

CUMA, 22.01
/ 21:30

Psikoloji eğitimi almış cinayet masası dedektifi Dr. Alex
Cross, Detroit Polis Departmanı’nda çalışan ve kariyeri
boyunca birçok tuhaf vakayla karşılaşıp bunları ustalıkla
çözen bir memurdur. Ancak karşısına çıkan son vaka
oldukça zorludur. Kurbanlarını vahşi şekillerde öldürüp
her seferinde arkasında bir Picasso tablosu bırakan bu
seri katil, Picasso adını verirler. Bu kovalamaca bir kedi
fare oyununa dönüşür ve Alex Cross bir yerde büyük bir
hata yapar.

CUMARTESİ, 23.01
/ 23:55

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

Senaryosunu Éric Besnard ile Jean-François Richet’ın
yazdığı film, Napolyon’un Fransa’ya hükmettiği
dönemde geçiyor. O dönemlerde Fransa’nın en ünlü
hapishanesinden kaçabilmiş tek kişi olan François
Vidocq’u merkezine alan filmin başrolünde ise daha önce
yönetmenle pek çok kez birlikte çalışmış Vincent Cassel
yer alıyor. Filmde Cassel’e Olga Kurylenko, August Diehl
ve Denis Ménochet gibi daha önce Hollywood filmlerinde
boy göstermiş isimler eşlik ediyor.

PAZAR, 24.01
/ 23:55
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FILMBOX arthouse‘un en İYİ FİLMLERİ

2021
premıere

premıere

SANATSAL, KOMEDİ

DRAMA

KOMEDİ, DRAMA

KUZUNUN ANNESİ

EVCİL

ORMANIN DIŞINDA

ŞİLİ, 2014

ROMANYA, ALMANYA, 2012

SIRBİSTAN, 2017

Yönetmen: Rosario Espinosa, Enrique Farias
Oyuncular: Maria Olga Matte, Shenda Roman,
Patricia Velasco

Yönetmen: Adrian Sitaru
Oyuncular: Adrian Titieni, Gheorghe Ifrim,
Ioana Flora

Yönetmen: Marko Kostic
Oyuncular: Gorica Popovic, Milica Spasojevic,
Slobodan Custic

Hayatını annesi Carmen ile ilgilenerek geçirmiş olan
Cristina (49) halen bekar, işsiz ve arkadaşsızdır;
memleketinde hayatına devam etmekte ve her geçen
gün daha da yaşlanmaktadır. Doğum gününden birkaç
gün önce Cristina okuldan arkadaşı olan Sandra ile
tekrar görüşür. Sandra ona özgürce ve önyargı olmadan
yaşamanın diğer yollarını gösterir.

Birlikte yaşayan çocuklar, yetişkinler ve hayvanlarla ilgili
büyüleyici bir şekilde gerçeküstü, acı verecek derecede
gerçek bir hikâye. Herkes daha iyi bir hayat yaşamaya
çalışır ama bazen ölüm beklenmedik bir yerden gelir.
Üç karakterin hayatı olağandışı, komik, absürt, ama bir
yandan da oldukça gerçekçi olaylarla kuşatılır. Bu bizi
anlatan bir hikâye, sevdikleri hayvanları yiyen insanlar ve
insanları koşulsuzca seven hayvanlar.

Tuhaf ama hazırcevap bir yaşlı kadın ülkesi, ailesi ve bütün
değer sistemi mahvolduktan sonra belirsiz geleceğiyle
yüzleşmek zorunda kalıyor. Varoluş sorunlarını çözmek
için bir savaş suçlusunu ormandaki bir tavşan gibi avlayıp
satmaya çalışıyor. Tek bilmediği şey ise bu adamın o
adam olup olmadığı.

CUMA, 01.01
/ 23:00

CUMARTESİ, 09.01
/ 23:00

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

PAZAR, 17.01
/ 23:00
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FUNBOX UHD‘nİN EN İYİ PROGRAMLARI

MAVİ DÜNYA

DAHA ÖTESİ

LEZZET ZİRVESİ

Jonathan, eriyen buzulların sularıyla dolan yerdeki dev
bir çatlağı araştırmak için İzlanda’ya gidiyor. Bu suyun
dünyanın en temiz suyu olduğu söyleniyor; ama bunu
öğrenmek için Jonathan’ın buz gibi soğuk suya dayanması
gerekiyor. Ardından , bir mercan resifine veya muhteşem
bir gemi enkazına dalmak için değil; bir köprünün
altındaki sığ, bulanık suya dalmak için güneşli Florida’ya
gidiyor. Bu gizli nokta, okyanusun en dikkat çekici ve tuhaf
hayvanlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Daha Ötesi, Tayland’ı keşfetmeye devam ediyor. Sıradaki
hedef - Chiang Mai! Bu bölümde kadınların boyunlarında
boncuk yerine ağır demirler taşıdığı eşsiz bir kabile ile
tanışacağız. Nadir bir seramik türü olan seladonun üretim
sürecini gözlemleyeceğiz. Hatta gözlemlemekle kalmayıp
deneyimleyeceğiz. Ardından ayın en coşkulu olayına
- Dolunay Partisi’ne - binlerce parti delisinin çılgınlar
gibi eğlendiği ünlü Koh Phangan adasına gideceğiz.
Şamanların gizemli ritüellerine katılacağız.

Manhattan’ın göbeğinde en iyi Fransız aşçılarının
zirvesi! Bu bölümde Hangar-7’nin genel müdürü Alsaslı
Martin Klein, Lyon’lu yıldız aşçı Daniel Boulud ile büyük
gastronomik imparatorluğu keşfetmek için New York’a
gidiyor.

SALI, 05.01
/ 18:00

SALI, 12.01
/ 19:00

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

ÇARŞAMBA, 27.01
/ 19:00
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fightbox‘ın en İYİ PROGRAMLARI
canlı

canlı

Karma Dövüş Gecesİ
Almanya

Enfusion Talents
Hollanda, Alkmaar

ECE 5 Enfusion Xtreme
Standup
Hollanda, Alkmaar

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.

Enfusion Kickboks dünyanın en önemli kickboks
organizasyonlarından biridir. Canlı yayınlanan etkinlikler
Enfusion Live ve Enfusion Talent aynı gece gerçekleşecek
olan 2 saatlik iki etkinliği içeriyor. Enfusion dünyanın en iyi
kickboks sporcularını ağırlarken, gösteriler de olabilecek
en heyecanlı şekilde geçiyor ve en iyileri içeriyor. Heyecan
verici bir atmosfer, muhteşem hareketler ve hayret
içinde bırakan nakavtlar etkinliğin başarısının ana sebebi.
Enfusion, dövüş sporları severlerinin mutlaka görmesi
gereken bir etkinlik.

Enfusion Kickboks dünyanın en önemli kickboks
organizasyonlarından biridir. Canlı yayınlanan etkinlikler
Enfusion Live ve Enfusion Talent aynı gece gerçekleşecek
olan 2 saatlik iki etkinliği içeriyor. Enfusion dünyanın en iyi
kickboks sporcularını ağırlarken, gösteriler de olabilecek
en heyecanlı şekilde geçiyor ve en iyileri içeriyor. Heyecan
verici bir atmosfer, muhteşem hareketler ve hayret
içinde bırakan nakavtlar etkinliğin başarısının ana sebebi.
Enfusion, dövüş sporları severlerinin mutlaka görmesi
gereken bir etkinlik.

CUMARTESİ, 09.01
/ 20:45

CUMARTESİ, 23.01
/ 22:30

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

PAZAR, 24.01
/ 23:45
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docubox HD KANALINDAKİ EN İYİ BELGESELLER

BELGESEL

BELGESEL

BELGESEL

Uzayın Derİnlİklerİnde

20 Doğa Harİkası
Plitvice Göllerİ

Görevİmİz KeşİF
Megalopolİs

Gezegenimiz olan Dünya’nın dışını gezerken ve gizemleri
açıklarken bize katılın. Bu seri, uzay hikayeleri ve
evrenimizin gördüğümüz kısmıyla ilgili bilgilerle dolu.
Uzayda nasıl yaşayabiliriz? Bilim bize uzayda gezmemizle
ilgili geçmişte ve gelecekte neler söylüyor?

Dünyanın dört bir yanında, dünyanın kaynaklarını
sömürmektense, onu korumak için uğraşan insanlar
var. Bu insanlar, insanoğlunun doğa olmadan var
olamayacağını bilir ve doğanın korunmaya muhtaç
olduğunun farkındadırlar. Dünyanın 20 Harikası’nda
daha önce pek çok insanın adım bile atmadığı doğa
harikası yerlerde gerçekleştirilen turların sahne arkasına
bir göz atma şansı bulacağız. Ve yalnızca bu gizli
tapınakların doğal kaynaklarının büyüleyici görüntülerini
görmekle kalmayacak, insanın dünyayla uyum içinde
yaşayabileceğini gösteren, bir umut yolculuğuna da
çıkacağız.

Her biri farklı uzmanlık alanında olan Fransız genç
kaşifler odak noktalarındaki konularla ilgili olarak dünyayı
dolaşıyor ve bizlerle keşiflerini ve maceralarını paylaşıyor.

SALI, 05.12
/ 22:00

SALI, 05.01
/ 22:30

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

ÇARŞAMBA, 20.01
/ 15:00
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fast&funbox hd KANALINDA ÖNE ÇIKAN PROGRAMLAR

ADRENALİN SPORLARI

ADRENALİN SPORLARI

ADRENALİN SPORLARI

AKSİYON SPORLARI
DÜNYASI

YELKEN DÜNYASI

CAPE EPIC

Bu haftalık seriler, dünyanın her yerinden alternatif
sporlar dünyasının en son haberlreini ve olaylarını
karşınıza getiriyor: Neler yeni ve neler oluyor, kimler
popüler ve kimler değil, kim kuralları yeniden yazıyor…
Aksiyon Sporları Dünyası, sadece dünyanın aksiyon
sporlarının sunabileceği sürat eğlencesi arayan ve
giderek genişleyen genç nüfustaki izleyicilerin aradıkları
her şeyi bulabilecekleri bir program.

Yelken Dünyası, tüm dünyadan en önemli yelkencilik ve
yatçılık haberlerini ekranlarınıza taşıyor. Bu, seyircisini
yelkenciliğin sırları konusunda eğiten, tüm dünyadan
birçok muhteşem denizi sunan ve farklı yatçılık biçimlerini
ortaya koyan belgesel niteliğinde bir program.

Cape Epic 2019, Güney Afrika’nın Batı Cape bölgesinde
yer alan 658 km’lik parkurda yarışmaları için bisikletçileri
ağırlayacak. İnişli çıkışlı rotada hem profesyoneller, hem
de amatörler yarışacak.

CUMA, 08.01
/ 20:00

PAZARTESİ, 11.01
/ 23:30

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

ÇARŞAMBA, 27.01
/ 20:30
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yenİ NESİLİN OYUN KANALI GAMETOOn hd

STREAM NATION
SPIDERMAN

Esports
bALKAN LEAGUE

Stream Nation
DETROIT BECOME HUMAN

Dünyanın en popüler yayıncılarıyla gerçek bir oyun
şöleni için Gametoon’a katıl. Stream Nation serisi, The
Resident Evil 2, Spider-Man, Fortnite ve Unravel 2 gibi
oyunlar hakkında daha fazla bilgi edinme şansı sunuyor.
Kesintisiz eğlence ve oyun becerilerini geliştirmek için
tüm ipuçları burada!

Esports dünyasındaki en büyük takımlar Balkan Lig’inde
League of Legends oynayarak birbirleriyle yarışırken
tarihin bir kez daha yazıldığına tanık olun.

Dünyanın en popüler yayıncılarıyla gerçek bir oyun
şöleni için Gametoon’a katıl. Stream Nation serisi, The
Resident Evil 2, Spider-Man, Fortnite ve Unravel 2 gibi
oyunlar hakkında daha fazla bilgi edinme şansı sunuyor.
Kesintisiz eğlence ve oyun becerilerini geliştirmek için
tüm ipuçları burada!

CUMARTESİ, 02.01
/ 11:50

CUMA, 15.01
/ 18:20

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

PERŞEMBE, 28.01
/ 20:40

