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LANGUAGE OF
A BROKEN HEART 



FLYBOYS
KAHRAMAN PİLOTLAR 

20:30   05/09/2015
1916 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın ikinci 
yılında milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. 
İngitere ve Fransa Almanya karşısında 
güçsüzleşmiştir. Tüm bu karmaşa içinde 
Amerika tarafsızlık politikasını sürdürmektedir. 
Müttefiklere yardım için Fransa’ya gönüllü 
olarak giden bazı genç Amerikalılar bu duruma 
kayıtsız kalmazlar ve Almanlar karşısında 
kendi özel filolarını oluştururlar. Korkusuzca 
mücadele eden “Flyboys”, Kahraman Pilotlar 
filosu böylelikle kurulmuş olur. 2006 yapımı 
filmin başrollerini iki usta oyuncu, Jean Reno ve 
James Franco  paylaşıyor. 

22:30 / 23.09.2015 
10:30 / 29.09.2015

16:30 / 11.09.2015 
14:30 / 17.09.2015

THE GREAT 
GATSBY
MUHTEŞEM GATSBY
20:30   06/09/2015
İçinde yazar olma tutkusuyla 1920’li yıllarda New 
York’a gelen Nick Carraway, eğlence hayatının 
gözdesi olan şehirde Amerikan rüyasının peşine 
düşer. Carraway’in milyoner Jay Gatsby ile tanışması 
göz kamaştırıcı partiler ve hareketli yepyeni bir 
dünyanın kapılarını aralayacaktır. Bir taraftan aynı 
dönemde Amerikan rüyasının çöküşü de yaşanmaya 
başlamıştır. Efsanevi Amerikan yazar F.Scott 
Fitzgerald’ın klasikleşen romanından sinemaya 
uyarlanan En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Yapım 
Tasarımı dalında iki Oscar sahibi olan 2013 yapımı 
filmin başrollerini Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan ve Joel Edgerton gibi usta oyuncular 
paylaşıyor. 

22:30 / 24.09.2015
10:30 / 30.09.2015

18:30 / 12.09.2015
12:30 / 18.09.2015



ORPHAN
EVDEKİ DÜŞMAN

00:30   11/09/2015

Çocuklarının kaybından sonra hayata tekrar 
tutunmak için bir evlat edinmeye karar 
veren Kate ve John, bir yetimhaneye giderler. 
Yetimhanede Esther adındaki küçük bir kıza adeta 
çekildiklerini hissederler.  Ama Esther göründüğü 
gibi değildir. Zaman içinde bunu farkeden 
Kate, John ve etrafındakilere  Esther’ın sevimli 
maskesinin ardındaki yüzünü göstermeye çalışır. 
Yönetmenliğini Jaume Callet - Serra’nın yaptığı 
filmin başrollerini Vera Fermiga ve Peter Sarsgaard 
paylaşıyor.

00:30 / 17.09.2015
00:30 / 23.09.2015

JACK THE 
GIANT SLAYER
DEV AVCISI JACK

20:30   13/09/2015
Kudretli bir kral olan Mcshane’in kızı prenses 
Isabella devler tarafından kaçırılınca tüm 
şövalyelere kızını bulma emri verir. Genç bir 
işçi olan Jack de bu guruba katılmaya gönüllü 
olur. Kaybettikleri toprakları geri almak 
isteyen acımasız devlerin rehin tuttuğu 
prensesi kurtarmak için Jack elinden gelen 
herşeyi yapmaya hazırdır. 2013 yapımı filmin 
yönetmenliğini “X-Men” filminden tanığımız 
Bryan Stanley Tucci yaparken, başrolde usta 
oyuncu Ewan McGregor’u izliyoruz. 

22:30 / 19.09.2015
12:30 /  25.09.2015



ARMORED
ZIRHLI KUVVETLER

20:30   16/09/2015
Ty Hackett, bir güvenlik şirketinde zırhlı araç 
takımlarının birinde çalışmaktadır. Bir işçi grubu 
kendi şirketlerine karşı bir soygun planlar ve 
bu planda amaç 42 milyon dolarlık bir servete 
kavuşmaktır. Yapılan planda kimseye zarar 
gelmeyeceğini düşünen soyguncular beklenmedik 
bir tanık ile kendilerini hiç düşünmedikleri bir 
durumda bulacaklardır. Matt Dillon, Laurence 
Fishbourne ve Jean Reno gibi usta oyuncuların 
yer aldığı filmin yönetmenliğini Nimród Antal 
üstleniyor.

14:30 / 22.09.2015
22:30 / 28.09.2015

THE AMAZING 
SPIDER-MAN
İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM
20:30   20/09/2015
Sosyal olarak zayıf bir genç olan Peter Parker’ı 
ailesi küçük yaşta terk etmiştir. Dayısı ve yengesi 
tarafından büyütülen Parker lise çağındaki her 
gencin yüzleşmek zorunda kaldığı “ben kimim?” 
sorusunu kendine sormaktadır. Okulun güzel 
kızı Gwen Stacy’ye de aşık olan Peter, bir gün 
kaybettiği ailesine ait bir çanta bulur ve bir sırrın 
peşine düşer.  Bu arayışta karşısına babasının 
eski ortağının laboratuvarı çıkar. Artık Peter 
Parker ve hayatı eskisi gibi olmayacaktır. 
Efsanevi Örümcek Adam hikayesini başka gözle 
izleyeceğimiz 2012 yapımı filmde başrolleri 
Andrew Garfiel ve Emma Stone paylaşıyor.  

18:30 / 26.09.2015



THE TAKING OF
PELHAM 1 2 3
METRODAN KAÇIŞ
20:30   23/09/2015
Bir metro treni kaçırılır ve silahlı dört kişilik bir 
çete,  bir saat içinde yüklü bir fidye ödenmediği 
takdirde  yolcuları öldürmekle tehdit eder. Her 
geçen dakika gerilim artarken, metro hareket 
memuru Garber, silahli çete lideri Ryder ile 
baş etmeye çalışır. Rehineleri kurtarabilmek 
için metro sistemi üzerine engin bilgilerini 
kullanmaya çalışan Garber’ın çözemediği tek bir 
sorun vardır: Hırsızlar parayı alsalar bile, nasıl 
kaçabilirler ki? Başrollerini Denzel Washington ve 
John Travolta’nın paylaştığı filmin yönetmenliğini 
Tony Scott yapıyor.

12:30 / 29.09.2015

STEEL
MAGNOLIAS
ÇELİK MANOLYALAR

20:30   25/09/2015
1989 yapımı orijinal filmin yeniden uyarlaması 
olan hikayede, çok farklı 6 Louisianalı kadının 
olağan dışı arkadaşlığına tanık olacağız. 
Hayatın iniş çıkışlarında birbirlerini yalnız 
bırakmayan bu kadınları Queen Latifah ve 
Cosby ailesinden tanıdığımız Phylicia Rashad 
gibi isimler canlandırıyor. 



AFTER EARTH
DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

20:30   27/09/2015
Bugünden tam 1000 yıl ileride tüm dünyanın bomboş 
olduğu bir gelecekte artık yaşam insanoğlu için başka 
gezegenlerdedir. Babası Cypher ile Kitai çıktıkları bir 
yolculuk sırasında uzay gemileri bozulunca Dünya’ya 
mecburen inmek zorunda kalırlar. Yolculuk sırasında 
ağır şekilde yaralanan Cypher ve oğlu Kitai’yi 
terkedilmiş ve tuhaf yaratıklarla dolu Dünya’da 
tehlikeli bir mücadele beklemektedir. Gerilim türüne 
farklı yaklaşımı ile kendine özgü tarzı ile “Altıncı 
His” gibi filmlere de yönetmenlik yapan M.Night 
Shyamalan’ın yönettiği filmin başrollerini Will Smith 
ve oğlu Jaden Smith paylaşıyor. 

ELF
ELF

20:30   28/09/2015

Buddy, Kuzey Kutbu’nda büyümüş ve bir elf 
olmuştur.  Fakat  yaşı ilerledikçe boyu uzamaya  
başlar ve aslında bir insan olduğu gerçeği 
ortaya çıkar. Bu durum üzerine gerçek babasını 
bulmak için New York’a gelir. Kendi büyüdüğü 
dünyaya hiç benzemeyen New York’ta yeni bir 
aile kazanır. Ancak, Buddy’i bu yeni dünyada 
en çok endişelendiren, insanların Noel’e karşı 
inançlarının çok zayıf olmasıdır. Başrolde 
komedi ustası Will Farrell’a James Kaan ve Zooey 
Deschanel eşlik ediyor.



DÖNÜŞÜM
21:30    10.09.2015

Sitges-Katalonya Uluslararası Film Festivali’nde 
En İyi Film ödülüne aday olan “Dönüşüm”, 
başroldeki iki güzel aktrisle öne çıkıyor. 
Fotoğrafçılıkla uğraşan Jeanne, bir fotoğrafın 
peşine düşerek İtalya’ya gider. Burada asıl izine 
düştüğü kişi bir kadındır. Zaman ilerledikçe 
kendisinin de bu kadına dönüştüğünü fark 
eder. Çarpıcı bir psiko-drama olan “Dönüşüm”, 
bulmaca gibi yapısıyla da seyirciye farklı bir 
deneyim yaşatıyor.

DON’T LOOK 
BACK

NORTHLESS 
KUZEYSİZ

21:30   01.09.2015
San Sebastian’da iki ödül alan, ayrıca çeşitli 
festivallerde 9 ödül ve 14 adaylık daha elde eden yapıt, 
Meksikalı illegal göçmenleri farklı bir bakış açısıyla 
anlatan, yalnızca öyküsüyle değil görüntüleriyle 
de büyüleyen güçlü bir film. Andrés, Meksika’dan 
Amerika’ya geçmek üzere hududa ulaşır. Diğer tarafa 
geçmeyi her denediğinde sınır şehri Tijuana’nın 
belalarla dolu olduğunu fark eder. Bekleyişi sürerken 
yalnızca kendi duygularıyla değil, Tijuana’da tanıştığı 
Cata, Ela ve Asensio’yla da yüzleşmek zorunda 
kalacaktır.

13:55 / 16.09.2015
17:50 / 22.09.2015
22:30 / 28.09.2015

14:35 / 13.09.2015
13:25 / 19.09.2015
18:05 / 25.09.2015



KARANLIĞIN GÖLGESİNDE

23:00    16.9.2015
Farklı festivallerden 1 ödülü ve 10 adaylığı 
bulunan yapıt, başarılı bir kara-komedi. Gerçekte 
kimsenin farkında olmadığı, sevilmeyen bir 
koca, başarısız bir baba, sıkıcı bir devlet memuru 
ve gizli saklı sigara içen biri olan Jean-Marc, 
hayallerindeyse zırhlı bir şövalye, sahnelerin ve 
perdenin yıldızı, başarılı bir yazardır. Bu düşlerde 
kadınların da beyaz atlı prensidir adeta... Hayal 
dünyasının cazibesine direnen Jean-Marc, 
gerçek dünyada kendine yeni bir şans tanımaya 
karar verir.

UPSTREAM 
COLOR
GİZLİ KİMYA
21:30   11.09.2015
Sundance’te Büyük Jüri Ödülü’ne aday olup, Özel 
Jüri Ödülü kazanan, ayrıca çeşitli festivallerde 3 
ödül ve 23 adaylık daha elde eden “Gizli Kimya”, 
insanoğlunun kökenlerini irdeleyen garip olaylar 
dizisiyle bütünleşmiş ilginç bir aşk hikayesi 
anlatıyor. Yaşı olmayan bir organizmanın yaşam 
döngüsüne kapılarak bir araya gelmiş bir kadın 
ve adamı ele alan film, mahvolmuş hayatlarının 
parçalarını bir araya getirmeye çalışan ikilinin 
kimlikleri üzerinden gerçeküstü gelişmelere 
yelken açıyor.

THE AGE OF 
IGNORANCE

19:45 / 18.09.2015
22:55  / 24.09.2015
18:10  / 30.09.2015

19:50 / 17.09.2015
23:00  / 23.09.2015
16:35  / 29.09.2015



POCKET LISTING
DUMAS

21:30    23.9.2015
Cyril Gely ve Eric Rouquette’in “Signé Dumas” 
adlı oyunundan yapılan uyarlama, 19 yüzyılın 
ortalarında geçiyor. Şöhretinin doruğundaki 
Alexandre Dumas’nın ismini herkes  bilmekte, 
yazdığı her eser hayranlıkla okunmaktadır. Oysa 
bu başarıda kimsenin bilmediği bir kişinin payı çok 
büyüktür; Dumas’nın eserlerini beraber yazdığı 
Auguste Maquet... Maquet yıllardan beri Dumas’nın 
gölgesi gibi yaşamış ve kendini hiç ön plana 
çıkarmamıştır. Ta ki siyasi nedenlerle hapse düşen 
bir doktorun güzel kızı ondan yardım isteyene kadar.

HAPPY THANK 
YOU MORE PLEASE
MUTLUYUM, DEVAM ET

21:30    16.9.2015
Sundance’te Seyirci Ödülü alıp, Büyük Jüri Ödülü’ne 
aday olan, Gürcistan Film Eleştirmenleri’nin de 
iki ödülüne birden aday gösterilen bağımsız film, 
“How I Met Your Mother” dizisinde Ted Mosby 
olarak tanınan Josh Radnor’ın imzasını taşıyor. 
Metroda ailesini kaybeden bir çocuğu evine getiren 
Sam, onunla zor da olsa yakınlık kurmayı başarır. 
Yazarlık konusunda sıkıntılar yaşayan Sam’in çok 
fazla arkadaşı da yoktur; kimseye bağlanamayan 
Annie, Los Angeles’a taşınmaya karar veren Charlie 
ile Mary ve kabarede şarkı söyleyen Mississippi 
dışında... 23:15 / 22.09.2015

19:45 / 28.09.2015

10:15 / 20.09.2015
19:40 / 25.09.2015

DUMAS



EFSANE DOĞUYOR: IP MAN
21:30    25.9.2015
Başroldeki To Yu-Hang’ın Hong Kong Film 
Ödülleri’nde Umut Vadeden Oyuncu dalında ödüle 
aday gösterildiği film, meşhur “Ip Man” filmlerinin 
öncülü (prequel) olarak çevrildi. Bruce Lee’nin de 
hocası olarak bilinen ‘büyük usta’ Ip Man’in dövüş 
sanatlarına nasıl başladığı konusunda ipuçları 
taşıyan film, ustanın üç Wing Chun dövüşçüsüne 
karşı verdiği savaşı da gözler önüne seriyor. Güney 
Çin kökenli bir dövüş sanatı olan Wing Chun’un 
sergilendiği sahneler, filmin en can alıcı anlarını 
oluşturuyor.

PARIS UNDER 
WATCH 
PARİS GÖZALTINDA

21:30    24.9.2015
Paris’te başkanlık seçimlerine bir gün kala 
Austerlitz Garı’na bomba atılır ve yaklaşık yirmi kişi 
ölür. Köktendincilerden şüphelenilir ve suçluları 
yakalamak için adeta bir insan avı başlar. Derken 
saldırı anında güvenlik kamerasına yakalanan 
görüntüler başa sarılınca, bombalamanın gözle 
görünenden çok farklı ayrıntıları ortaya çıkar. 
Bu sırada bir hacker, şehirdeki video gözetleme 
kameralarının yardımıyla zanlıları gözetlemeye 
başlar.

THE LEGEND IS 
BORN: IP MAN

00:55 / 30.09.2015

10:55 / 26.09.2015



POCKET LISTING

NEREDE BU
USAME BİN LADİN?

23:05    27.9.2015
İki ödülü ve bir adaylığı bulunan film, 2004’te çektiği 
“Şişir Beni” (Super Size Me) adlı belgeselle tanınan 
Morgan Spurlock’ın ikinci projesi. 2008 tarihinde 
Usame Bin Ladin’in nerede olduğunu bulmaktan 
ziyade, Orta Doğu ülkelerini dolaşarak Bin Ladin 
terörüne karşı verilen savaşın, bölge halkları 
nezdindeki etkilerini belgelemeyi amaçlayan 
belgesel, özellikle Pakistan’da çekilen bölümleriyle 
dikkat çekiyor.

NOBODY 
KNOWS 
KİMSE FARKETMİYOR
12:35    26.9.2015
Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olup, en iyi aktör 
ödülü kazanan, ayrıca çeşitli festivallerde 12 ödül 
ve 9 adaylık daha elde eden, unutulmaz bir yapıt. 
Her birinin babası farklı olan dört çocuk, anneleriyle 
birlikte Tokyo’da bir apartman dairesinde 
yaşamaktadır. Sadece birbirleriyle iletişimleri 
olan bu çocuklar, hiç okula da gitmemiştir. Bir gün 
annelerinin arkada azıcık para ve bir not bırakarak 
onları terk etmesi üzerine sadece birbirlerine 
tutunabilecekleri bir kaderle başbaşa kalırlar. 
Kendi kurallarını koyup yönettikleri bir dünyada 
zorluklarla dolu bir mücadele başlar.

WHERE IN THE 
WORLD IS
OSAMA BIN LADEN?



UNANSWERED 
PRAYERS
YANITSIZ DUALAR

20:00   01/09/2015
Ben Beck futbol kariyerini bitirmiştir ve ailesiyle 
beraber eski kasabasına geri döner. Ben, burada 
sakin ve huzurlu bir hayat hayali kurar ancak 
gençlik aşkının kasabaya dönüşü herşeyi 
değiştirecektir. Eric Close ve Samantha Mathis’in 
başrolde olduğu filmin yönetmenliğini Steven 
Schachter yapıyor.

10:00 / 07.09.2015
14:00 / 13.09.2015

18:00 / 19.09.2015
16:00 / 25.09.2015

THE SWAN
PRINCESS;
A ROYAL FAMILY TALE
KUĞU PRENSES
KRALİYET AİLESİ MASALI 

Prens Derek ve Prenses Odette Alise adında 
küçük bir kız evlat edinirler. Ancak Alise, yanlış 
bir kehanete inanan bir gurup sincap tarafından 
kaçırılır. Şimdi Prenses Alise’i sincapları 
ikna ederek kurtarmak, Derek ve Odette’nin 
elindedir. 2014 yapımı animasyon çocukları 
renkli bir dünyaya davet ediyor. 

10:00   06/09/2015

10:00 / 25.09.2015
12:00 / 30.09.2015

14:00 / 12.09.2015
10:00 / 18.09.2015



LIVING PROOF
YAŞAMIN KANITI 

20:00   06/09/2015
Göğüs kanseri tedavisinde devrim yaratan ilacı 
bulan Dr. Denis Slamon’un hayatını konu alan 
film gerçek bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor. 
Annesini yıllar önce bu hastalık yüzünden 
kaybeden Dr. Slamon pek çok insana umut 
olan bu tedavi yöntemini geliştirirken finansal 
ve bürokratik pek çok zorlukla karşılaştığı 
gibi kendi kişisel hayatında bir takım inişler 
çıkışlar yaşamaktadır. Filmin yapımcılığını 
beyazperdenin sempatik oyuncusu Reneé 
Zelweger yaparken başrolde Harry Connick Jr.’ı 
izliyoruz. 

18:00 / 24.09.2015
16:00 / 30.09.2015

22:00 / 12.09.2015
14:00 / 18.09.2015

LANGUAGE 
OF A BROKEN 
HEART
KIRIK BİR KALBİN LİSANI
20:00   09/09/2015
Yazarlıkla uğraşan  Nick, tam hayatının 
aşkıyla karşılaştığını zannettiği anda onu 
elinde tutamayarak  başka birisine kaptırır. 
Bu durum ona şehri terketme kararı aldırır. 
Hayatındaki herşeyi bir kenara koyarak 
doğup büyüdüğü kasabaya doğru yol alarak 
yaşamını başka bir yöne doğru çekmeye 
çalışır. Başrolleri Juddy Talt ve Kate French 
paylaşıyor.

14:00 / 23.09.2015
16:00 / 29.09.2015

12:00 / 11.09.2015
10:00 / 17.09.2015



SUNDAYS AT 
TIFFANY’S
KORUYUCU MELEĞİM

20:00   12/09/2015
Jane, çocukluğunu çok uzun süre hayali 
arkadaşı Michael ile geçirir. Aradan yıllar 
geçer ve  hayatının aşkı zannettiği adam ile 
evlenmek üzereyken  karşısına çıkan hayali 
arkadaşı ile herşey birden karmakarışık bir hal 
alır. Alyssa Milano’nun başrolde olduğu filmin 
yönetmenliğini Mark Piznarski üstleniyor.

12:00 /  18.09.2015
10:00 /  24.09.2015
14:00 /  30.09.2015

DREW PETERSON: 
UNTOUCHABLE
DOKUNULMAZ ADAM 

20:00   13/09/2015
4 evlilik yapmış Drew Peterson’un dördüncü 
karısı birden bire ortadan kaybolur. Bu 
olay Drew’in üçüncü karısını öldürmekle 
suçlanmasına da neden olacaktır. Joseph 
Hosey’in ünlü bir kitabından filme çevrilen 
filmin başrolünde Rob Lowe’u izliyoruz.

22:00 / 19.09.2015
14:00 / 25.09.2015



LAKE
EFFECTS
GÖLÜN ETKİLERİ

20:00   25/09/2015
Sara ve Lily, babalarının ölümü üzerine 
büyüdükleri göl kenarındaki eve giderler. 
Büyürken gölde bir canavar olduğuna 
inandırılan iki kız kardeş bir araya gelerek 
göldeki canavarın peşine düşerler. Bu macera 
onları beklemedikleri yerlere götürecektir. İki kız 
kardeşi Scottie Thompson ve Madeline Zima’nın 
canlandırığı filmde Jane Seymour’da bizlerle. 

A GREEN
STORY
YEŞİL BİR HİKAYE

20:00   18/09/2015
Van Vlahakis, Yunanistan’ı 50 yıl önce cebinde 22 
dolar ile terketmişti. Amerika’ya hem ailesi hem de 
kendisi için daha iyi bir gelecek umuduyla gelmişti. 
Sadece kendi hayatını değil aynı zamanda CEO’su 
olduğu Earth Friendly Products sayesinde 
çevresindeki insanlarında hayatlarını değiştirdi. 
Gerçek bir olaydan uyarlanan hikaye, Vlahakis’in 
kendisine kanser teşhisi konması ve birkaç aylık 
ömrü kalması konusuna odaklanıyor. 2012 yapımı 
filmin başrolünde ise Ed O’Ross, George Finn ve 
Billy Zane’i izliyoruz. 

12:00 / 24.09.2015
22:00 / 30.09.2015



9,90

TL
24 ayda taahhütle

13,90

TL
12 ayda taahhütle

Evinizde sinema keyfini
doyasıya yaşamak için
bu fırsatı kaçırmayın!

SİNEMADA
ALTIN FIRSAT
Şimdi Teledünya
Altın Sinema Paketi aboneliği 


