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Vizioon kanalları broşürde yer alan içeriklerin yayın tarihi ve saatinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

A BIRDER’S GUIDE 
TO EVERYTHING



DID YOU HEAR 
ABOUT THE 
MORGANS? 
MORGANLAR NEREDE?
20:30   02/10/2015
İstemeden bir cinayetin görgü tanığı olarak 
kiralık bir katilin hedefi  haline gelen Manhattan’lı 
başarılı çift Meryl ve Paul Morgan, tanık koruma 
programına alınarak Wyoming’deki küçük bir 
kasabaya gönderilirler. Evliliklerinde sorun 
yaşayan Morganlar, teknolojiden, telefondan 
ve büyük şehrin kalabalığından uzakta bir süre 
daha birlikte olmak zorundadırlar. Bu komedi 
dolu hikayede Hugh Grant ve Sarah Jessica 
Parker başrollerde. 

22:30 / 20.10.2015 
14:30 / 26.10.2015

16:30 / 08.10.2015 
12:30 / 14.10.2015

PROM NIGHT
DEHŞET GECESİ

00:30   02/10/2015
Donna’nın mükemmel geçeceğini hayal ettiği 
mezuniyet gecesi, geçmişten gelen bir katilin 
geceyi kabusa çevirmesiyle son bulacaktır. 
Cinayet dolu geçecek geceden kurtulan 
olabilecek midir? Brittany Snow’un başrolde 
olduğu fi lmin yönetmenliğini Nelson McCormick 
yapıyor.

00:30 / 08.10.2015
00:30 / 14.10.2015



GROWN UPS 2 
BÜYÜKLER 2

20:30   04/10/2015

2010 yılında ilki çekilen filmin ikinci bölümünde, 
sakin bir hayat sürme kararıyla eski yaşadıkları 
şehre taşınan Lenny ve arkadaşlarını birbirinden 
farklı maceralar beklemektedir. Unutulmayacak 
sürprizler ile karşılaşacak olan kafadarlar, 
zorlukların üstesinden gelebilecekler midir? 
Adam Sandler’a Kevin James ve Chris Rock eşlik 
ederken, filmin yönetmen koltuğunda Dennis 
Dugan oturuyor.   

18:30 / 10.10.2015
22:30 / 22.10.2015
10:30 / 28.10.2015

FASTER
HIZLI

20:30   07/10/2015
Hayatının 10 yılını hapiste geçiren Sürücü’nün 
hapisten çıktıktan sonraki tek amacı, bir 
soygunda hayatını kaybeden kardeşinin 
intikamını almaktır. Fakat geçen on yılda 
herşey çok fazla değişmiştir. Yine de amacından 
vazgeçmeden listesindeki herkesi tek tek 
avlamaya başlayan Sürücü’nün karşısına 
iki engel çıkacaktır; eski bir polis memuru 
ve kralık bir katil. Dwayne Johnson ve Billy 
Bob Thornton’un başrolde olduğu fi lmin 
yönetmenliğini George Tillman Jr. yapıyor.

12:30 / 13.10.2015
22:30 /  19.10.2015
16:30 /  25.10.2015



SKIN TRAFFIK
KURŞUN TRAFİĞİ

20:30   11/10/2015
Hayatından bıkmış bir kiralık katil unuttuğu 
insanlığını, acımasız yeraltı dünyası ile verdiği 
mücadele sonucunda tekrar kazanacaktır. Bu 
dünyada onu hayatta tutan becerileri değil, 
içgüdüleridir. Filmin başrollerinde Mickey 
Rourke, Dominique Swain ve Daryl Hannah’yı 
izliyoruz. 

18:30 / 17.10.2015
12:30 / 23.10.2015
22:30 / 29.10.2015

STRAW DOGS 
KÖPEKLER

00:30   16/10/2015
Bir yazar olan David, karısı Amy ile sakin 
bir yaşam sürmek için Mississippi’de bir 
kasabaya taşınırlar. Etraftakiler tarafından 
hoş bir karşılama görmeyen çift, zaman 
içinde kendilerini korkunç olayların içinde 
bulacaklardır. Yönetmenliğini Rod Lurie’nin 
yaptığı fi lmin başrollerinde James Marsden ve 
Kate Bosworth yer alıyor.

00:30 / 22.10.2015
00:30 / 28.10.2015



THE BOX 
KUTU

20:30   17/10/2015
Norma ve Arthur Lewis şehirden uzakta 
küçük çocukları ile beraber sakin bir hayat 
sürmektedirler. Hayatları, bir gün kapılarının 
önüne bırakılan tahta bir kutuyla değişmeye 
başlar.  Kutunun yanına bırakılan ve onları 
büyük bir ikileme sürükleyecek olan not ile Lewis 
ailesini zor bir karar beklemektedir. Donnie Darco 
fi lmi ile tanıdığımız yönetmen Richard Kelly’nin 
son fi lmi olan yapımda, Cameron Diaz ve James 
Marsden başrolde.

16:30 / 23.10.2015
14:30 / 29.10.2015

42
42

20:30   18/10/2015
Amerikan Beyzbol Ligi’nin ilk siyahi oyuncusu 
olan Jackie Robinson’ın gerçek hikayesini ve 
yaşadığı zorlukları anlatan fi lmde, Robinson’ın 
Brooklyn Dodgers takımına katılma ve takımın 
genel müdürü Branch Rickey’nin öncülüğünde 
yükselme hikayesi anlatılıyor.  Yönetmen 
koltuğunda Robin Hood, Mystic River, LA 
Confi dential fi lmlerinin de yönetmeni olan 
Brian Helgeland oturuken, fi lmin başrollerini 
usta oyuncu Harrison Ford ve  Chadwick 
Boseman paylaşıyor.

18:30 / 24.10.2015
12:30 / 30.10.2015



MEN IN BLACK 
SİYAH GİYEN ADAMLAR
20:30   21/10/2015
Ajan K ve Ajan J, dünyaya dışarıdan gelen 
uzaylıları gözlemleyen  gizli bir polis teşkilatında 
çalışmaktadırlar. Birbirinden farklı özelliklere 
sahip son teknoloji tabanca ve cihazları ile 
dünyaya gelebilecek saldırılara karşı önlem 
almakla görevlidirler.  Günün birinde dünyaya çarpan 
bir uçan daire ile gelen ve ‘Galaksi’ isimli bir enerji 
kaynağını arayan uzaylıyı yakalamak Ajan K ve 
Ajan J’ye düşecektir. Serinin ikinci filmi Siyah Giyen 
Adamlar 2’ de de ikili uzaylı Serleena ile mücadele 
ederek maceralarına devam edecekler. Bir çizgi 
roman uyarlaması olan seride birbirinden komik 
serüvenleriyle Ajan’K ve Ajan J’yi Will Smith ve 
Tommy Lee Jones canlandırıyor.

RESURRECTING 
THE CHAMP
ŞAMPİYONUN DİRİLİŞİ

20:30   31/10/2015
Spor yazarı Erik, öldüğüne inanılan efsanevi bir 
boksör olduğunu düşündüğü Champ isimli evsiz 
bir adamı sokaklardan kurtarmaya karar verir. 
Champ’in hikayesini ortaya çıkararak babasının 
başarısının gölgesinden kurtulacağını düşünen 
Erik farkında olmadan kendini ve ailesini 
sorgulayacağı kişisel bir yolculuğa çıkacaktır. 
Filmin başrollerini Samuel L. Jackson ve Josh 
Hartnett paylaşıyor.

MAN IN BLACK 1 MAN IN BLACK 2

12:30 / 27.10.2015 10:30 / 28.10.2015



BÜKREŞ’İN DOĞUSU
21:30    04.10.2015
Cannes’da iki ödül alan, farklı festivallerde 10 
ödülü ve 11 adaylığı daha bulunan, unutulmaz 
bir yapıt. Romanya’da devrimin üzerinden 
16 yıl geçmiştir. Küçük bir kasabanın yerel 
televizyonunda tartışma programı yapan 
Jderescu, Noel arifesinde devrimi anacağı bir 
program hazırlamak ister. Konuk bulmakta 
zorlanan Jderescu, Noel Baba kılığına giren yaşlı 
bir emekli ve alkol sorunlu bir tarih öğretmenini 
programa davet eder. Tartışmanın merkezindeki 
soru ise, 21 Aralık saat 12.08’de kasabadaki 
halkın nerede olduğu, gerçekten orada bir 
devrim olup olmadığıdır.

EAST OF
BUCHAREST

POLISS
POLİS

21:30   02.10.2015
Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olup Jüri 
Ödülü alan, ayrıca farklı festivallerde 6 ödülü 
ve 21 adaylığı daha bulunan fi lm, Paris Çocuk 
Koruma Birimi’nde çalışan Chrys, Nadine, Iris 
ve Fred’in hem kendilerinin hem de toplumun 
sorunlarıyla uğraşırken başlarından geçenleri 
ele alıyor. Fotoğrafçı Melissa da İçişleri Bakanlığı 
tarafından bu birimi gözlemlemek için ekibe 
dahil edilir. Çocuklarına kötü davranan 
ebeveynler, topluma yabancılaşmış, pek çok 
trajediyle karşı karşıya kalmış çocuklar, fi lmin 
eksenini oluşturuyor.

19:55 / 21.10.2015
09:20 / 22.10.2015
16:40 / 27.10.2015

16:50 / 20.10.2015
14:05 / 26.10.2015

11:50 / 03.10.2015
19:20 / 08.10.2015
23:30 / 13.10.2015

10:15 / 05.10.2015
23:20 / 10.10.2015
18:00 / 15.10.2015



SANDAL AĞACI
21:30    13.10.2015
Asha Miró ve Anna Soler-Pont’un popüler 
romanından uyarlanan, Montréal’de En Popüler 
Film ödülü alan yapıt, başarılı Hintli aktris 
Mina’nın hikayesini anlatıyor. Annelerinin 
ölümünden sonra ayrılmak zorunda kaldığı 
kız kardeşi Sita’yı bir türlü unutamamıştır 
Mina... Aradan 30 yıl geçtikten sonra nihayet 
onun hayatta olduğunu ve Barselona’da 
yaşadığını öğrenir. Sita’yı evlat edinenler, onun 
geçmişe dair anılarını da unutturmuşlardır. 
Adı da Paula’dır artık. Her şey, Mina karşısına 
çıkıp da geçmişiyle ilgili şoke edici gerçekleri 
anlatmasıyla değişir.

CORBO
CORBO

21:30   09.10.2015
Berlin’de Kristal Ayı ödülüne aday olan fi lm, 
Kanada’da 1960’larda kurulan Québec Kurtuluş 
Cephesi (FLQ) mensubu bir gencin hikayesine 
odaklanıyor. Bağımsızlık yanlısı aktivistlikten 
radikal bir teröriste dönüşen genç bir Québec’linin, 
1970 Ekim Krizi olarak bilinen sürece adım adım 
gidişini ele alıyor. Örgütün, Québec Çalışma Bakanı 
Pierre LaPorte ile İngiliz diplomat James Cross’u 
kaçırmasıyla patlayan rehine krizine kadar olanlar, 
fi lmin eksenini oluşturuyor.

TRACES OF
SANDALWOOD 

23:20 / 21.10.2015
18:10  / 27.10.2015

16:00 / 25.10.2015
12:40  / 31.10.2015

11:35 / 10.10.2015
19:30  / 15.10.2015

11:55 / 14.10.2015
17:25  / 19.10.2015



POCKET LISTING
EJDER KAPISINDAKİ UÇAN 
KILIÇLAR
21:30    23.10.2015
Pek çok festivalden 11 ödül ve 26 adaylığı olan Tsui 
Hark imzalı fi lmde Jet Li başrolde. Ming hanedanlığı 
generali ile güçlü bir haremağası arasındaki 
mücadeleyi anlatan fi lm, hancı Jade’in ortadan 
kaybolması ve ünlü Ejder Hanı’nın yakılmasından 
3 yıl sonra başlıyor. Gündüz hancı-gece hazine 
avcıları olan yeni bir çete tarafından ele geçirilen 
han, söylentilere göre çölün altına gömülü kayıp 
bir şehrin üstüne inşa edilmiştir. Ve bu şehrin 
hazineleri sadece 60 yılda bir meydana gelen dev bir 
fırtınayla ortaya çıkmaktadır.

THE PIROGUE
KANO

21:30    20.10.2015
Cannes’da Belirli Bir Bakış ödülüne aday olan, farklı 
festivallerde 2 ödülü ve 1 adaylığı daha bulunan fi lm, 
Abasse Ndione’nin romanından uyarlama. Dakar’ın 
büyük banliyösünde birçok kayığın denize açıldığı 
bir balıkçı köyündeyiz. Kayıklar, ölümcül olabilen 
bir yoldan geçerek İspanya’nın Kanarya Adaları’na 
ulaşır. Baye Laye de bu kanolardan birinin kaptanıdır, 
usta bir denizcidir. Birbirlerini anlamayan, hatta 
aralarında hiç deniz görmemiş 30 kişiyi İspanya’ya 
götürmesi gerekir ancak kendilerini bu yolculukta 
neyin beklediğini bilmemektedirler.

10:30 / 21.10.2015
17:55 / 26.10.2015
10:20 / 27.10.2015

09:25 / 24.10.2015
19:20 / 29.10.2015

FLYING SWORDS
OF DRAGON GATE 



SERÇELERİN ŞARKISI
11:00    31.10.2015
Berlin’de En İyi Erkek Oyuncu dalında Gümüş Ayı 
kazanıp, Altın Ayı’ya aday olan, farklı festivallerde 
6 ödül daha kucaklayan fi lm, Hz. Muhammed’in 
hayatını anlatan “Muhammad: The Messenger of 
God”la adından çokça söz ettiren Majid Majidi’nin 
imzasını taşıyor. Kerim, Tahran’ın dışında bir 
devekuşu çiftliğinde çalışmaktadır. Küçük 
evinde ailesiyle mutlu bir hayat sürerken bir gün 
devekuşlarından biri kaçar. Kerim bundan sorumlu 
tutulur ve çiftlikten kovulur. Bir süre sonra, büyük 
kızının işitme cihazını tamir ettirmek için şehre 
iner ve motosikletli taksi sürücüsü olduğu sanılır. 
Karim böylece yeni bir meslek bulmuştur.

WALTER
WALTER’IN FANTASTİK 
DÜNYASI

21:30    24.10.2015
Kadın yönetmen Anna Mastro’nun ilk uzun 
metraj çalışması olan bu bağımsız komedi, 
öyküsüyle olduğu kadar kadrosunda yer açtığı 
ünlü oyuncularla da dikkat çekiyor. Filmin baş 
kahramanı, yerel, küçük bir sinemanın gişesinde 
görevli olan biletçi. Bu silik adam, Tanrı’nın oğlu 
olduğuna inanır. Ama daha da fenası, kendisiyle 
iletişime geçen herkesin, kaderine hükmettiğine 
olan inancıdır.

THE SONG OF 
SPARROWS

19:45 / 30.10.2015



HEART OF THE 
COUNTRY 
ÜLKENİN KALBİ

20:00   02/10/2015
Şehirde yaşama tutkusuyla ailesini terkeden 
Faith, yıllar sonra kocasının hapse girmesi 
üzerine lüks yaşamını bırakarak, doğup 
büyüdüğü kasabaya geri döner. Ailesinin 
yanında kaybettiği değerleri ve sevgiyi tekrar 
bulacaktır. Jana Kramer’ın başrolde olduğu fi lmin 
yönetmenliğini John Ward yapıyor.

14:00 / 20.10.2015
16:00 / 26.10.2015

12:00 / 08.10.2015
22:00 / 14.10.2015

AND THEY’RE 
OFF... 
İMKANSIZ YARIŞ 

20:00   06/10/2015
Başarısız bir seyis eski günlerine dönmek 
için tekrar yarışlara hazırlanır. Umutsuzca 
çabalayan  Dusty başarıyı ve ailesiyle 
mutluluğu yakalamaya çalışır. 

18:00 / 24.10.2015
16:00 / 30.10.2015

10:00 / 12.10.2015
14:00 / 18.10.2015



A FAMILY
REUNION 
YILDIZLARLA SÜSLÜ 
BANNER KARDEŞLER 
20:00   09/10/2015
Bundan yıllar önce , 20’li yaşlarında olan 
Banner ailesi üyeleri popüler bir rock 
grubunun yıldızlarıydılar. Tam kariyerlerinin 
zirvesindelerken, gruptan bir üyenin ayrılması 
herşeyi paramparça eder. Şimdi aradan 15 yıl 
geçmiş olmasına ve annelerinin çabalarına 
rağmen, Banner kardeşler tekrar bir araya 
gelebilecekler midir? Başrollerde Christian 
Campbell, Brooke White ve Michael Barbuto yer 
aldığı fi lmin yönetmenliğini  Don McBrearty 
üstleniyor. 12:00 / 15.10.2015

22:00 / 21.10.2015
14:00 / 27.10.2015

SLOW MOE 
YAVAŞ MOE 

Marvin çok iyi bir beyzbol oyuncusu olmak 
ister ancak ne kadar uğraşsa da kendini bir 
türlü bu oyunda geliştiremez.  Ta ki sihirli 
bir gözlük bulana kadar… Bu gözlüklerle 
kasabanın en başarılı oyuncusu olacak ve 
herkes ondan bahsedecektir. Peki ya gözlükler 
birden ortadan kaybolursa? Küçük oyuncu 
Scotty Leavenworth’ın Marvin’i canlandırdığı 
fi lmin yönetmen koltuğunda Timothy J. Nelson 
oturuyor.

20:00   10/10/2015

12:00 / 16.10.2015
10:00 / 22.10.2015
14:00 / 28.10.2015



KIDS VS
MONSTERS 
ÇOCUKLAR CANAVARLARA 
KARŞI 
20:00   12/10/2015
1 ev, 6 çocuk, 7 canavar… Çok zengin aileler 
yaramaz çocukları ile başa çıkamayacaklarını 
anlayınca onları farklı bir okul sahibi gizemli 
bir adamın ellerine teslim ederler.  Bu okul 
canavarlar tarafından yönetilmektedir ve 
canavarlar yeteneklerini gösterebilmek için 
çocukları dört gözle beklemektedirler. Acaba 
canavaralara karşı çocukların bu çekişmesinde 
kim galip gelecektir? Malcolm McDowell’ın 
başrolde olduğu fi lmde Keith David ve Elaine 
Hendrix’te yer alıyor.

10:00 / 18.10.2015
14:00 / 24.10.2015
10:00 / 30.10.2015

1000 to 1:
THE CORY 
WEISSMAN 
STORY 
1000’DE 1 

20:00   17/10/2015
Okuduğu okulun yıldız basketbolcularından 
biri olan Cory, aniden başına gelen bir olay ile 
hayatını değiştirmek durumunda kalır. Bütün 
yaşadığı zorluklara rağmen tekrar sahalara 
dönmek için ilham veren bir cesaret gösteren 
Cory, etrafından aldığı tüm sevgi ve destek ile 
sahalara dönebilecek midir? Beau Bridges’in 
rol adığı filmde, Cory karakterini David Henrie 
canlandırıyor.

12:00 / 23.10.2015
10:00 / 29.10.2015



MY
STEPDAUGHTER 
ÜVEY KIZIM 

20:00   18/10/2015
Yeni bir evlilik yapan Jill, eşinin kızı ile 
yakınlaşmak istemektedir. Gizemli ve zor 
bir kız olan Casey ile, ne kadar uğraşsa da 
iletişim kuramayan Jill Casey’nin annesinin 
ani ölümüyle bazı gerçekleri keşfedecektir. 
Başrolde Emmanuelle Vaugier’i izlediğimiz 
filmin yönetmenliğini Sofia Shinas üstleniyor.

22:00 /  24.10.2015
14:00 /  30.10.2015

A BIRDER’S GUIDE 
TO EVERYTHING 
BİR KUŞ GÖZLEMCİSİNİN 
HAYAT REHBERİ

20:00   24/10/2015
15 yaşındaki kuş gözlemcisi David, babasının 
tekrar evleneceği günün öncesinde 
arkadaşlarıyla beraber bir yolculuğa çıkar. Bu 
genç grubun amacı kuş gözlemciliği konusunda 
tarih yazmaktır. Bu keşif dolu yolculukta onları 
neler beklemektedir? David rolünde izlediğimiz 
genç oyuncu Kodi Smit-McPhee’ye Oscar’lı usta 
oyuncu Ben Kingsley eşlik ediyor. 

12:00 / 30.10.2015



HOME RUN 
SHOWDOWN 
BEYZBOLDA REKABET

20:00   30/10/2015
Genç beyzbolcular liginde başarılı olmayı 
kafasına koyan iki takımın minik oyuncuları, 
akraba olan antrenörlerinin savaşı arasında kalır.  
Beyzbol dünyasının daha önce hiç görmediği 
tarzda yaşanan bu rekabet adeta bir savaşa 
dönüşecektir. Başrollerde Matthew Lillard ve 
Wayne Duvall yer aldığı fi lmin yönetmenliğini 
Oz Scott üstleniyor.

NANNY CAM 
GİZLİ KAMERA 

20:00   25/10/2015
Yeni bir bakıcı arayışında olan Linda ve Mark’ın 
hayatlarına genç Heather girer. Mükemmel 
bakıcıyı bulduklarını zanneden çift Heather’ı işe 
alır ve her ihtimale karşı zaman zaman kızlarını 
kontrol edebilmek için eve bir bakıcı kamerası 
yerleştirirler. Linda kameradan takip ettiği kızının 
zaman içinde değişmeye başladığını ve  Heather’ın 
hiç  göründüğü gibi olmadığını anlayacaktır. 
Laura Allen’ın başrolde olduğu fi lmde Heather 
karakterini genç oyuncu India Eisley canlandırıyor.

22:00 / 31.10.2015



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 

TLTL
Evinizde sinema keyfini
doyasıya yaşamak için
bu fırsatı kaçırmayın!

ALTIN FIRSAT
Altın Sinema Paketi aboneliği 

TLTL
Evinizde sinema keyfini
doyasıya yaşamak için
bu fırsatı kaçırmayın!

ALTIN FIRSAT
Altın Sinema Paketi aboneliği 


