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SWEENEY TODD
SWEENEY TODD: FLEET
SOKAĞININ ŞEYTAN BERBERİ
20:30   01/08/2015
İngiltere’de berberlik yaparak yaşamını 
sürdüren Sweeney Todd, güzel eşinde gözü olan, 
kasabanın önde gelenlerinden biri tarafından 
yersiz bir suçlama ile hapse atılır ve sürgüne 
gönderilir. Sweeney Todd yıllar sonra geri 
geldiğinde herşey çok değişmiştir. Sweeney, 
Bayan Lovett’ın da yardımıyla asıl suçluyu 
bulana kadar acımasız bir cellada dönüşecektir. 
1936 yılında oynanan bir Broadway müzikali 
olan Sweeney Todd’un, Tim Burton tarafından 
sinema perdesine uyarlanmış 2007 yapımı bu 
versiyonunda başrolleri Johnny Depp ve Helena 
Bonham Carter paylaşıyor.

THE APPARITION 
HAYALET 
00:30   07/08/2015

Kelly ve Ben üniversitelerinde yapılan 
parapsikolojik bir deneye katılırlar. Bu deneyde 
deneklerin üzerinde paranormal etkilerin 
olup olmadığı gözlemlenmektedir. Çalışmalar 
sırasında birşeyler ters gider ve kısa bir 
süre sonra garip olaylar meydana gelmeye 
başlar. Tüm bu olayların deney esnasında 
ortaya çıkan paranormal bir varlık tarafından 
gerçekleştirildiğinin farkına varırlar. Kelly ve 
Ben yaşadıkları bu kabustan kurtulmak için 
paranormal olaylar uzmanı Patrick’in kapısını 
çalacaklardır.  2012 yapımı filmin başrollerini 
Ashley Greene, Sebastian Stan ve Tom Felton 
paylaşıyor. 

16:30 / 07.08.2015
14:30 / 13.08.2015

00:30 / 13.08.2015 
00:30 / 19.08.2015

22:30 / 19.08.2015
10:30 / 25.08.2015
18:30 / 31.08.2015 



MATTERS OF 
THE HEART 
BİR AŞK MESELESİ 
20:30   09/08/2015
Will Manhattan’da güzel eşi ve çocuğuyla 
yaşayan başarılı bir mimardır. Şirketini büyük 
bir firma ile birleştirmek üzere olan Will, genç 
tasarımcı Kate ile tanışır ve kalbini ona kaptırır. 
Mükemmel görünen hayatını sorgulamaya 
başlayan Will, mantığı ve kalbi arasında 
kalacaktır. Tracey Hecht’in yazıp yönettiği 2015 
yapımı filmin başrollerini Patrick Wilson, Amy 
Smart ve Lynn Collins paylaşıyor. 

18:30 / 15.08.2015
12:30 / 21.08.2015
22:30 / 27.08.2015

BACK IN THE DAY 
ESKİDEN OLDUĞU GİBİ
20:30   14/08/2015

Bazen hayatta kendimizi sıkışmış hissederiz 
ve ileri gidebilmek için geriye dönmemiz 
gerekebilir. Jim Owens tam da böyle bir noktada 
doğduğu kasaba gidip lise arkadaşlarıyla bir 
araya gelir. Eski dostlarıyla güzel günleri yad 
ederken, çocukluk aşkıyla romantik anlar 
onu beklemektedir. Tüm bu yaşadıkları Jim’in 
içindeki çocuğu ve neşeyi geri getirecektir. 2014 
yapımı komedinin başrollerini Morena Baccarin 
ve Michael Rosenbaum paylaşıyor. 

16:30 / 20.08.2015
12:30 / 26.08.2015



HEREAFTER 

ÖTEKİ DÜNYA 
20:30   18/08/2015
Birbirlerinden haberdar olmayan ve çok farklı 
hayatlar süren Amerikalı bir işçi, Fransız bir gazeteci 
ve İngiliz bir öğrenci aslında ortak bir noktaları 
olduğunu keşfedecektir; Ölüm ve öteki dünya 
tecrübesi. Clint Eastwood’un yönetmenliğini 
yaptığı, Steven Spilberg’in yapımcı koltuğunda 
oturduğu filmin başrolünde Matt Damon ve Cécile 
De France’ı izliyoruz.

12:30 / 25.08.2015
22:30 / 30.08.2015

FAREWELL
 ELVEDA 

20:30   16/08/2015
Dünyayı tek başına değiştirmeye çalışan bir 
adam, yapabileceklerinin farkına önceden 
varamayabilir. 80’li yıllarda komünizmin geldiği 
noktaya bakarak KGB emeklisi Albay Grigoriev 
ülkesine dair umutlarını neredeyse yitirmiştir. 
Düzeni değiştirmek için birşeyler yapması 
gerektiğine olan inancını kaybetmek istemeyen 
Albay, bir Fransız mühendis ile iletişime geçerek 
Amerika’yı yakından ilgilendiren gizli belgeleri 
bu mühendise gönderir. Bu belgeler Soğuk Savaş 
ile ilgili önemli gizli bilgileri içermektedir. Emir 
Kusturica’nın başrolde olduğu film tarihin tozlu 
ve gizli sayfalarını aralıyor. 

18:30 / 22.08.2015
12:30 /  28.08.2015



LIVE AT THE 
FOXES DEN
TİLKİLER LOCASINDAN
CANLI YAYIN
20:30   20/08/2015
Bobby Kelly ihtiyacı olan herşeye sahipti; 
para, karizma ve kadınlar. Prestijli bir hukuk 
firmasında başarılı bir avukat olan Kelly’nin 
“The Foxes Den” isimli barda geçirdiği alışılmışın 
dışında bir gece tüm hayatını değiştirecekti. 
Barın sahibi Kelly’nin sesini duyup ona yeni 
solistleri olarak iş teklif edince genç avukatın 
derinlerde sakladığı hayalleri gerçek olacaktı. 
Tanıştığı gerçek tutkusu olan müzik ile sahip 
oldukları arasında kalan Kelly şimdi hangi yolda 
yürüyecekti? Michael Kristoff’un yönettiği filmin 
başrolünde Twilight Serisinden tanıdığımız 
Jackson Rathbone’u izliyoruz. 

THE INCREDIBLE
BURT WONDERSTONE 
MUHTEŞEM BURT
WONDERSTONE 
20:30   23/08/2015
Las Vegas’ta şovları ile ünlü sihirbaz Burt 
Wonderstone ortağını kaybettikten sonra 
kariyerinde yavaş yavaş düşüşe geçmeye başlar. 
Bu sırada bir sokak sihirbazının yükselişi Burt’ün 
boşalttığı koltuğu dolduracak mıdır? Günümüzün 
ünlü sihirbazları Criss Angel ve David Blaine’in 
hikayesine de benzetilen bu iki sihirbaz öyküsü 
tatlı bir çekişmeyi konu alıyor. Film, komedinin 
iki ustası Steve Carell ve Jim Carrey’i bir araya 
getirerek sizlere bir kahkaha tufanı sunuyor. 

14:30 / 26.08.2015

18:30 / 29.08.2015



THE TREE OF LIFE 
HAYAT AĞACI 
20:30   25/08/2015

1950’li yıllarda sıradan bir ailenin oğlu olan 
Jack’in çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik evreleri 
boyunca yaşadığı buruklukları konu alan hikaye, 
bir baba-oğul ilişkisini merkeze oturtuyor. 
Yaşadığı tüm bu süreçler sonunda yolunu 
kaybeden Jack kaderini ve varlığını sorgularken, 
hayatın anlamını bulmaya çalışıyor. Terrence 
Malick’in yazıp yönettiği, En İyi Yönetmen, 
En iyi Görüntü Yönetmenliği ve En İyi Film 
dalında Akademi ödülüne aday gösterilen filmin 
başrollerini usta oyuncular Brad Pitt, Sean Penn 
ve Jessica Chastain paylaşıyor. 

10.0 EARTHQUAKE 
DEPREM 
20:30   26/08/2015

Los Angeles’da meydana gelen seri depremler 
şehri yerle bir etmektedir. Bilim insanı Emily’nin 
teorisine göre ise tüm bu depremler büyük ve 
yıkıcı bir depreme işaret eder. Mühendis Jack ise 
Emily ile beraber kaosun ortasında şehirdeki 
insanlara yardım etmeye çalışmaktadır. 2014 
yapımı filmin başrolünde Lost dizisinden 
tanıdığımız Henry Ian Cusick’e Cameron 
Richardson eşlik ediyor. 

12:30 / 31.08.2015



OKUL YOLUNDA
23:20    02.08.2015
César ödülü ve Mill Valley Film Festivali’nde 
Seyirci Ödülü alan yapıt, dünyanın dört farklı 
ülkesinden dört çocuğun okula ulaşabilmek 
için ne engeller aştıklarına tanık oluyoruz. 
Kenya’da yaşayan, kız kardeşiyle birlikte vahşi 
hayvanlarla dolu 15 km’lik yolu yürüyerek aşan 
11 yaşındaki Jackson... Arjantin’in steplerinde 
bisikletiyle 18 km’den fazla yol kat eden Carlito... 
Zorlu Atlas Dağları’nı aşarak yatılı okuluna 
varan Faslı Zahira... Bacakları tutmadığı için el 
yapımı tekerlekli sandalyesiyle 4 km’lik yolu 
aşan Hintli Samuel...

ON THE WAY TO 
SCHOOL

MY SON, MY SON, WHAT 
HAVE YE DONE
BENİM GÜZEL OĞLUM, NE 
YAPTIN SEN?
21:30   01.08.2015

Yönetmen Werner Herzog’un Venedik’te Altın Aslan’a 
aday olduğu film, gerçek bir suç öyküsünden yola 
çıkıyor. San Diego’lu bir genç, Euripides’in Orestes 
tragedyasından esinlenerek antika bir kılıçla annesini 
öldürür ve iki kişiyi evinde rehin alır. Yüksek lisans 
öğrencisi Brad Macallam’ın trajedisi, bir dedektif 
ve ekibinin olayı çözme çabalarıyla sürer. Amaç 
Macallam’ın aklından geçenleri anlamak ve rehineleri 
kurtarmaktır.

17:50 / 14.08.2015
16:05 / 20.08.2015

20:00 / 07.08.2015
23:15 / 13.08.2015

18:00 / 19.08.2015
17:05 / 24.08.2015



SAMSARA
23:00    16.8.2015
1 ödül ve 6 adaylığı bulunan, büyüleyici 
görüntülerle akıp giden farklı bir sinemasal 
deneyim. “Baraka”nın yönetmeni Ron Fricke’nin 
yirmi yıl sonra çektiği ilk film olan “Samsara”, 
Sanskritçe’de doğanın sonsuz döngüsü 
anlamına geliyor. Filmse doğum, ölüm, yaşam 
ve reenkarnasyonu konu ediniyor. Beş yıldan 
fazla bir sürede, 25 farklı ülkede çekilen 
yapıt, insanlığın kutsal saydığı topraklardan, 
endüstrileşmenin en yoğun yaşandığı alanlara 
kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Artık çok az 
filmde kullanılan analog 70mm film formatıyla 
çekilen film, duyularınızı harekete geçirecek 
eşsiz, ruhani bir sinema yolculuğu.

THE DOOR
KAPI
21:30   08.08.2015
Magda Szabó’nun romanından sinemaya 
uyarlanan, iki festivalde ödül adaylığı bulunan film, 
1960’larda geçen bir dostluk hikayesi anlatıyor. 
Roman yazmak isteyen Magda, günlük işlerinde 
yardımcı olması için yaşlı çamaşırcı Emerenc’i 
ikna eder. Hizmetleri kusursuz olsa da Emerenc 
huysuz, ters ve katıdır. Geçmişi bilinmeyen bu 
kadın hakkında herkes ileri geri konuşur. Zamanla, 
Emerenc ile Magda arasında tuhaf olduğu kadar 
sağlam bir dostluk bağı kurulacaktır.

SAMSARA

15:05 / 22.08.2015
18:15  / 28.08.2015

17:25 / 26.08.2015
17:40  / 31.08.2015

19:10 / 14.08.2015
23:20  / 20.08.2015



POCKET LISTING

MUHAMMED ALİ’NİN DAVASI
23:00    23.8.2015
Roma Film Festivali’nde ödül alıp, İtalyan Altın Küre 
ödülüne aday olan, çarpıcı bir yapıt. Yaklaşık 80 bin 
insanın ölümüne ve 1 milyon kişinin iltica etmesine 
sebep olan Suriye’deki iç savaşın ortasında kalan 
Aya ve Fatima adlı iki kız kardeş, ülkelerinden kaçıp 
Türkiye’ye uzanan tehlikeli bir yolculuğa çıkar. 
Bu iki inançlı genç kadının hayatı, Fatima’nın yeni 
evlendiği kocasının Suriye ordusundan firar etmesi 
ve Suriye Özgürlük Ordusu’na katılmasıyla tehlikeye 
girer. Yanlarına birkaç eşya alarak ülkeyi acilen terk 
eden iki kız kardeş, hayatlarını hiç tanımadıkları 
insanlara emanet etmek zorundadır artık.

BORDER
SINIR
21:30    21.8.2015
Roma Film Festivali’nde ödül alıp, İtalyan Altın Küre 
ödülüne aday olan, çarpıcı bir yapıt. Yaklaşık 80 bin 
insanın ölümüne ve 1 milyon kişinin iltica etmesine 
sebep olan Suriye’deki iç savaşın ortasında kalan 
Aya ve Fatima adlı iki kız kardeş, ülkelerinden kaçıp 
Türkiye’ye uzanan tehlikeli bir yolculuğa çıkar. 
Bu iki inançlı genç kadının hayatı, Fatima’nın yeni 
evlendiği kocasının Suriye ordusundan firar etmesi 
ve Suriye Özgürlük Ordusu’na katılmasıyla tehlikeye 
girer. Yanlarına birkaç eşya alarak ülkeyi acilen terk 
eden iki kız kardeş, hayatlarını hiç tanımadıkları 
insanlara emanet etmek zorundadır artık.

19:50 / 27.08.2015

15:30 / 29.08.2015

THE TRIALS OF
MUHAMMAD ALI



SEVDİĞIMİZ HER ŞEY
21:30    28.8.2015

Çeşitli festivallerde 3 ödül ve 8 adaylığı bulunan 
film, mütevazı bir sihirbazın başından geçenleri 
anlatıyor. Bir zamanlar mutlu olan karısını yeniden 
hayata bağlamaya çalışan sihirbaz, en büyük 
illüzyonunu gerçekleştirir ve ona küçük bir oğlan 
çocuğu verir. Fakat kurdukları mutlu aile tablosu, 
çocuk kaçırmakla suçlandıkları andan itibaren 
yıkılacaktır.

A FEW CUBIC
METERS OF LOVE 
KÜÇÜK BİR AŞK HİKAYESİ
21:30    26.8.2015

Afganistan’ın Oscar aday adayı olan, ayrıca 2 ödül 
ve 12 adaylığı bulunan bu dokunaklı ilk film, gerçek 
olaylardan yola çıkıyor. Tahran dışında, kaçak 
Afgan mültecileri çalıştıran kaçak bir fabrika ve 
yakınlarında yuvalanan gecekondular, teneke 
mahallelerde yaşananlar. Genç İranlı işçi Sabır, 
kaçak işçi Abdülselam’ın kızı Maruna ile gizlice 
buluşur. Sonları belli olmasa da bu aşka engel 
olamayacaklardır.

EVERYTHING
WE LOVED



TODAY’S SPECIAL 
GÜNÜN MENÜSÜ
20:00   02/08/2015

Aşçı yardımcısı olan Samir’in hayali çalıştığı lüks 
restorantda baş şef olmaktır. Samir bu  hayalleri 
babasının geçirdiği kalp krizinin ardından askıya 
almak zorunda kalır. İflasın eşiğinde olan aile 
restorantlarını devralmak zorunda kalan Samir, 
şimdi hiçbir fikri olmamasına rağmen hint 
yemeği pişirmek zorunda kalacaktır. Ancak şans 
yüzüne güler ve tutkulu bir şef, aynı zamanda 
işini seven bir taksi şoförü olan Akbar ile yolları 
kesişir. Akbar’dan öğrenecekleri hem aile 
işletmesini kurtarmaya hem de kendine yeni bir 
aşk bulmasına sebep olacaktır. 

18:00 / 20.08.2015
16:00 / 26.08.2015

NEVERLAND
DÜŞLER ÜLKESİ

Bir klasik olan Peter Pan hikayesinin öncesini 
anlatan Neverland sokaklarda büyüyen Peter ve 
arkadaşlarının düşler ülkesine gidiş hikayesini 
konu alıyor. Jimmy Hook tarafından oyuna getirilip 
büyülü bir küre çalmaları ile Peter ve arkadaşları 
zamanın akmadığı, kimsenin yaşlanmadığı 
Neverland’e yolculuk ederler. 18 yüzyıl korsanları 
ve Amerikan yerlileri arasındaki savaşın ortasında 
kalan gençler geldikleri bu yeni dünyada bir 
yerlerde yaşlanmanın, büyümekten daha önemsiz 
olduğunu anlarlar. 2011 yapımı 2 bölümlük filmde 
ünlü oyuncu Keira Knightley, Charlotte Atkinson 
ve Peter Pan rolünde Charlie Rowe’u izliyoruz. 

20:00  01/08/2015

PART 1
18:00 / 07.08.2015
10:00 / 13.08.2015
18:00 / 19.08.2015
16:00 / 25.08.2015

PART 2
20:00 / 08.08.2015
18:00 / 14.08.2015
10:00 / 20.08.2015
18:00 / 26.08.2015

22:00 / 08.08.2015
14:00 / 14.08.2015



A MOTHER’S 
CHOICE 
BİR ANNENİN SEÇİMİ 
20:00   05/08/2015
19 yaşında yalnız bir anne olan Violet hayatla 
mücadele içerisindedir. İşini kaybettikten sonra 
birgün, kişisel gelişim uzmanı olan Peyton’ın 
konuşmasını dinler. Bu konuşmadan çok 
etkilenen Violet oğlu Charlie’yi beraberinde bir 
notla Peyton’ın kapısına bırakır. Zaman içerisinde 
Peyton, Violet’in izini sürer. Umutsuz ve kalbi kırık 
olmasına rağmen Violet oğlunun velayetini almak 
için savaşmaya karar verecektir. 2012 yapımı 
filmin başrollerini Genie Francis, Ted McGinley ve 
Laci J. Mailey paylaşıyor. 

10:00 / 11.08.2015
14:00 / 17.08.2015

16:00 / 23.08.2015
12:00 / 29.08.2015

FINDING JOY 
NEŞEMİZİ BULALIM
20:00   09/08/2015

Kyle kariyerinde zorluklar yaşayan bir 
yazardır. Tuhah bir ailesi olan Kyle, Joy ile 
tanıştığında mutluluğun tarifini yapmaya 
çalışmaktadır. Neşeli ama belli ki ölmek üzere 
olan Joy kendisinden ölüm ilanını yazmasını 
isteyince ikilinin arasında hayat dolu bir 
ilişki başlayacaktır. 2013 yapımı film içinde 
barındırdığı komik ve dramatik öğelerle 
hayatın içinden bir hikayeyi ekranlarınıza 
getiriyor. Carlo De Rosa’nın yönettiği filmin 
başrollerini ise Josh Cooke ve Liane Balaban 
paylaşıyor. 

22:00 / 15.08.2015
14:00 / 21.08.2015
18:00 / 27.08.2015



HERO
KAHRAMAN 
20:00   20/08/2015
Dağılan ailesinin yası bir babayı yaşadığı 
kasabada köklü dir değişiklik yapma isteğine 
sürükler. Tüm bu isteği, geri kazanmaya 
çalıştığı oğlunun sevgisiyle daha da perçinlenir. 
Baba ve oğulların ekip olduğu bir beyzbol 
takımı kuran adamı oğluyla ortak noktada 
buluşmaya çalışmaktadır. Tüm bu yaptıkları 
hapisteki bir babanın hayatını ve tüm kasabayı 
değiştirecektir. Çünkü her küçük çocuğun bir 
kahramana ihtiyacı vardır. Hikaye bir adamın 
yaşadığı toplumu nasıl değiştirebildiğini gözler 
önüne seriyor. 2014 yapımı filmin başrollerini 
Burgess Jenkins, Mark Joy ve R. Keith Harris 
paylaşıyor. 

14:00 / 26.08.2015

4 WEDDING 
PLANNERS 
EVLİLİK İŞİ

Lily kendisine evlenme teklif eden sevgilisini 
redettikten sonra uzaklaşmak ve destek almak 
için ailesinin yanına gitmeye karar verir. Ancak 
ailesinin durumu da pek iç açıcı değildir. İki 
kız kardeşin yürüttüğü düğün organizasyonu 
işi yolunda gitmemektedir. Bunların üstüne 
Lily’nin eski erkek arkadaşı Kai’nin çıkıp gelmesi 
işleri daha da karmaşık bir hale sokar. Lily tüm 
bu kaosun içinde aşk hayatını ve ailesinin 
durumunu düzeltebilecek midir? 2011 yapımı 
bu romantik komedi filmin başrollerini Illeana 
Douglas, Kimberly-Rose Walter, Janel Parrish 
paylaşıyor. 

20:00   16/08/2015

22:00 / 22.08.2015
14:00 / 28.08.2015



AALIYAH:
THE PRINCESS OF R&B 
AALIYAH
20:00   21/08/2015
Beyoncé ve Rihanna’dan daha da önce R&B 
müziğin global ikonu Aaliyah dünya çapında 
en çok satan albümlere imza atıyordu.  2014 
yapımı film başarılı ve güzel yıldızın başarı 
yolunda giden gerçek hikayesini ekranlara 
taşıyor. Aaliyah’ın on yaşından, kariyerinin 
zirvesini yaşadığı 2001 yılına kadar olan 
yolculuğuna ışık tutan film, aynı yıl trajik bir 
uçak kazasıyla hayatını kaybeden yıldızın 
müzik endüstrisindeki önemli yerini tüm 
gerçekleriyle anlatıyor. Bradley Walsh’ın 
yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, genç 
ve yetenekli oyuncu Alexandra Shipp Aaliyah 
rolünde. 

12:00 /  27.08.2015

DIVORCE
INVITATION 
BOŞANMA DAVETİ 
20:00   23/08/2015

Mike Christian’ın evli ve mutlu bir adamdır. 
Ancak yıllar sonra karşılaştığı lise aşkı Alex tüm 
bu düzeni altüst eder. Mike çok sonra bulduğu 
Alex ile beraber olmak istediğine çok emindir. 
Ancak önünde büyük bir sorun vardır. Karısı 
ile yaptığı evlilik sözleşmesi bu aşkın önünde 
aşılması zor bir engeldir. Karısının da  Mike’i 
bırakmaya niyeti yoktur. 2012 yapımı romantik 
komedinin başrollerinde Jonathan Bennett, 
Jamie Lynn Sigler ve Richard Kind’ı izliyoruz. 

22:00 / 29.08.2015



BETTY &
CORETTA 
BETTY VE CORETTA 
20:00   28/08/2015
Tarihe damgasını vurmuş iki lider Dr. Martin 
Luther King ve Malcoml X’in eşleri Betty ve 
Coretta’nın gerçek hayat hikayeleri. Güçlü 
birer lider olan eşlerinin trajik suikastlere 
kurban gitmesinin ardından iki cesur kadını 
ağır sorumluluklar beklemektedir. Şimdi 
onlar kocalarının izinde sadece Amerikan sivil 
haklarının savunucusu değil aynı zamanda 
yalnız birer anne olarak ailelerine sahip çıkmak 
zorunda olan iki kadındır. Dünyayı değiştiren 
liderlerin hayatına başka bir pencereden bakan 
hikayenin başrollerini Mary J. Blige ve Angela 
Bassett paylaşıyor.
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60’lı yıllarda, 10 yaşındaki Felix Funicello beşinci 
sınıfta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan 
bir çocuktur. Yaklaşan Noel ile okullarına yeni 
gelen öğretmenleri ve Rus öğrenci Zhenya bu 
tatil sezonunu Felix için unutulmaz bir anı haline 
getirecektir. New York Times’ın en çok satanlar 
listesine giren Wally Lamb’in bir Yılbaşı klasiği 
olan kitabından uyalanan 2014 yapımı filmin 
başrollerinde Molly Ringwald ve Chevy Chase’in 
yanı sıra bir döneme imzasını atmış ünlü yıldız 
Meat Loaf’u izliyoruz. 




