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

THREE NIGHTS
IN THE DESERT



THINK LIKE
A MAN 
ERKEK AKLI 
20:30   01/11/2015
Erkekler yüzünden sürekli kalpleri kırılan kadınlar, bu 
durumla nasıl başa çıkacaklarını bilememektedirler. 
Bir gün ilişki uzmanı Steve Harvey’nin tavlama 
metodları ile dolu kitabını okumaya ve buradaki 
taktikleri uygulamaya karar verirler. Sonuç tam da 
bekledikleri gibi olumlu olacaktır. Ancak kadınlar 
tarafından oyuna getirilen erkekler bu işte bir 
tuhaflık olduğunu farkedeceklerdir. Her iki tarafta 
birbirlerinden habersiz kendilerini bir oyunun içinde 
bulur. Çünkü erkeklerde sevgililerine güzel bir ders 
vermeye kararlıdırlar. Filmin başrollerinde sevilen 
oyuncular, Michael Ealy, Taraji P. Henson, Chris 
Brown, Gabrielle Union’ı izliyoruz. 

22:30 / 19.11.2015 
10:30 / 25.11.2015

18:30 / 07.11.2015 
12:30 / 13.11.2015

JOHN Q 
JOHN Q 
20:30   02/11/2015
Hayatınızdaki en değerli varlığınız, ailenizden 
birinin hayatı tehlikedeyse ne kadar ileriye 
gidersiniz? John Q. farbrikada çalışan sıradan 
bir adamdır. Çok sevdiği oğlu hastalanınca onun 
için tüm hayat durur. Tedavi için yapmayacağı 
şey yoktur.  Küçük Michael’ın sağlığına kavuşup, 
ayağa kalkması için pahalı bir kalp nakline 
ihtiyacı vardır. Masrafları karşılayamacak olan 
John Q’nun tek çaresi, hastaneden birilerini 
rehin almak ve yapılması gereken ameliyata 
zorla da olsa oğlunu sokmaktır. Denzel 
Washington’un usta oyunculuğunu sergilediği 
filmin yönetmenliğini Nick Cassavetes yapıyor. 

22:30 / 20.11.2015
12:30 / 26.11.2015

14:30 / 08.11.2015
16:30 / 14.11.2015



THE GREAT 
BUCK HOWARD
MUHTEŞEM HOWARD 
20:30   03/11/2015
Bir  zamanlar sahne ışıklarının altında şan 
ve şöhretin tadını çıkaran ilüzyonist Buck 
Howard’ın kariyeri düşüşe geçmiştir. Öte 
yandan dediğim dedik bir babası olan Troy 
hukuk fakültesinden ayrılmıştır ve yazar 
olmayı kafasına koymuştur. Howard ve Tory’nin 
yolları kesişir, yanlarına öfkesi burnunda bir 
yayımcı olan Valerie’yi de alarak üçlü yeni bir 
yola çıkarlar. Babasının tüm karşı koymalarına 
rağmen Tory artık Howard’ın asistanıdır ve 
durumdan rahatsız görünmez. Howard eski 
parıltılı günlerine kavuşacak mıdır? Valerie 
ve Tory’i bu macerada neler beklemektedir? 
Başrollerini John Malkovich, Colin Hanks ve 
Emily Blunt’ın paylaştığı filmde Tom  Hanks’i de 
izleme fırsatı buluyoruz. 

14:30 / 21.11.2015
10:30 / 27.11.2015

SPEED RACER 
HIZLI YARIŞÇI
20:30   04/11/2015
Speed tıpkı babası ve ağabeyi gibi otomobil 
yarışçısıdır ve yaptığı işe tutkuyla bağlıdır.  
Efsanevi bir yarışçı olan ağabeyi Rex Racer’ı 
bir yarış sırasında kaybedince Speed, içindeki 
boşluğu doldurmak ister ve onun anısına 
sığınır. İç güdüleri kuvvetli, korkusuz ve 
doğuştan yetenekli bir yarışçı olan Speed’in 
amacı ağabeyinin canını alan, ölüme meydan 
okuyan, “Crucible” adlı cross-country rallisini 
kazanmaktır. Speed için aile mesleğini ve sevdiği 
bu sporu kurtarmanın tek yolu Royalton’ı 
kendi oyununda yenmektir. Ailesinin ve sadık 
kız arkadaşı Trixie’nin desteğiyle Speed, bir 
zamanlar rakibi olan gizemli Racer X’le işbirliği 
yapar. Filmin yönetmenliğini usta yönetmenler 
Wachowski kardeşler yaparken, başrollerde 
Emile Hirsch, Christinna Ricci ve Mathew Fox’u 
izliyoruz.

16:30 /  22.11.2015
10:30 /  28.11.2015

12:30 / 09.11.2015
22:30 / 15.11.2015

12:30 /  10.11.2015
22:30 /  16.11.2015



DOLPHIN TALE 
DOSTLUĞUN GÜCÜ

20:30   05/11/2015
Gerçek bir hikayeyi konu olan film yunus Winter 
ve 11 yaşındaki Sawyer arasındaki dostluğu 
anlatıyor. Sawyer bir gün sahilde kuyruğu 
yengeç kafesine sıkışan çaresiz Winter’ı bulur ve 
kurtulması için ona yardım eder. Ancak Winter 
yaralanmıştır ve bir süre yüzemeyecektir. 
Deniz biyologlarının da yardımıyla Winter bir 
süre havuzda tedavi altına alınır. Bu sırada 
Winter ve Sawyer arasında çok kuvvetli bir 
bağ oluşacaktır. Bu masum ikilinin arasındaki 
ilişki etrafındaki herkese gerçek dostluğu 
öğretecektir.   Filmde usta oyuncular Morgan 
Freeman, Ashley Judd, Harry Connick Jr.‘ı 
birarada izleme şansı buluyoruz. 

16:30 / 23.11.2015
12:30 / 29.11.2015

INSIDIOUS: 
CHAPTER 2 
RUHLAR BÖLGESİ: BÖLÜM 2
00:30   06/11/2015
Lambert ailesi çocuklarını esir alan kötü ruhlardan 
kurtulmayı başarmışlardır. Eski karanlık günlere 
veda edip hayatlarında yeni bir sayfa açmak için 
bulundukları evi terk edip oğulları Dalton’u da 
alıp büyükanne Lorraine’in yanına gitmeye karar 
verirler. Ancak peşlerindeki lanet burada da aileyi 
rahat bırakmaz. Bu defa baba Josh abluka altına 
alınır. Kötü ruhları önceden farketmek gibi bir 
yeteneğe sahip olan Dalton bu durumu önleyemez. 
Josh günler geçtikçe daha çok karanlığın esiri 
olur. Bir süre sonra aileye musallat olan bu lanetin 
ardındaki gizem perdesi aralanacak, gerçekler 
ortaya çıkacaktır. Patrick Wilson ve Rose Byrne’nin 
başrolü paylaştığı filmin yönetmenliğini James 
Wan üstleniyor. 

00:30 / 12.11.2015
00:30 / 18.11.2015

14:30 / 11.11.2015
18:30 / 17.11.2015



THE HANGOVER 
PART 3 
FELEKTEN BİR GECE 3
20:30   08/11/2015
Çılgın ekürinin Bangkok macerasının üzerinden iki 
sene geçmiştir. Phil, Stu ve Dough sessiz ve huzurlu 
bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. 
Hatta eski maceralar mazi de kalmış, izleri de 
silinmiştir. Belayı kendine çekmekte usta olan Leslie 
Chow ise Tayland’da bir hapisanededir. Tüm bu 
sakinlik sadece Alan’ı rahatsız etmektedir. Kişisel bir 
krizin eşiğinde olan Alan yardım almaya karar verir 
ve sorumluluk üç kafadarın omzuna yüklenir. Düğün 
yok. Bekarlığa veda partisi yok. Ters gidebilecek 
ne olabilir ki derken, kafadarlar yola düştüğünde 
yine işler sarpa  sarar. Filmin yönetmenliğini. Todd 
Phillips üstlenirken, “Wolfpack” yine Bradley Cooper, 
Ed Helms, Justin Bartha ve Zach Galifianakis’ten 
oluşuyor. 

12:30 / 20.11.2015
22:30 / 26.11.2015

IN A WORLD 
BİR DÜNYA Kİ

20:30   15/11/2015
Sinema endüstrisinin içinde ses koçluğu yapan 
Carol işine tutkuyla bağlı bir kadındır. İçinde 
bulunduğu ışıklı dünya, çalıştığı büyülü isimler 
zaman zaman işleri zorlaştırsa da başarılı ve 
çalışkandır. Eğitmenliğin yanı sıra, Carol artık 
mikrofonun diğer tarafına da geçip bildiği iş 
olan seslendirme de yapmak istemektedir.  
Carol’un iyi bir seslendirme sanatçısı olan 
babası onun bu hevesine pek de sıcak bakmaz. 
Baba kız arasındaki bu çekişme, Carol’un 
inandıklarından vazgeçmek istememesi ile 
iyice kızışıcak, rekabet dolu dünyada Carol pek 
çok zorlukla mücadele edecektir. 

18:30 / 21.11.2015
12:30 / 27.11.2015

18:30 / 14.11.2015



MADE OF HONOR 
GELİN BENİM OLACAK 
20:30   20/11/2015
Tom geçici ilişkiler yaşayan ve daha çok eğlenceye 
meraklı bir adamdır. Onun aksine 10 yıllık arkadaşı 
Claire aşka inanan ve günü birlik ilişkilerden uzak 
duran bir kadındır. Claire bir gün iş seyahati için şehir 
dışına gittiğinde, ondan uzak kalan Tom aslında 
hayatında ona en yakın olan kadına, Claire’e aşık 
olduğunu farkeder. Tom’un Clarie’e duygularını 
açmayı planladığı sıralarda Claire başkasıyla 
nişanlandığını söyleyerek şehre yanında bir adamla 
geri döner. Claire Tom’dan nedimesi olmasını 
istediğinde genç adam bu teklifi Claire’i nişandan 
vazgeçirmek ve kendine aşık etmek için kabul eder. 
Bu aşk üçgeni nasıl sonuçlanacak? Başrollerde 
Patrick Dempsey, Michelle Monaghan ile eğlenceli ve 
romantik bir komedi. 

MAN OF STEEL 
ÇELİK ADAM 
20:30   29/11/2015
Bildiğimiz ve sevdiğimiz Superman’in köklerine, 
geçmişine dönerek kahramanın hikayesine 
farklı bir yerden bakıyoruz. Clark ne olduğunu 
ve nasıl kullanacağını bilmediği bir takım süper 
güçlere sahip küçük bir çocuktur. Herşey bir gün 
okul servisinin kaza yapmasıyla başlar. Nehre 
yuvarlanan servisteki çocukların ölmesine 
izin vermeyen küçük Clark herkesi kurtarmayı 
başarır ve diğer insanlardan çok farklı biri olduğu 
açıkça ortaya çıkar. Kendisini keşfe çıktığı bu 
yolculukta Clark dünyadaki insanlar için de adeta 
bir umut sembolü olacaktır.  Yönetmenliğini Zack 
Snyder’ın yaptığı DC Comics’in en meşhur süper 
kahraman hikayesinin başrollerinde Henry 
Cavill, Amy Adams, Michael Shannon ve usta 
oyuncu Russel Crowe’u izliyoruz. 

16:30 / 26.11.2015



BALIĞA GİDİYORUM

21:30    05.11.2015
Arjantinli usta yönetmen Carlos Sorin’in San 
Sebastian’dan Signis ödülü kazanan filmi 
“Balığa Gidiyorum”, alkolizmden kurtulmaya 
çalışan elli iki yaşındaki Marco’ya odaklanıyor. 
Seyyar pazarlamacılık yapan Marco, 
danışmanının hobi edinmesi gerektiğini 
söylemesi üzerine balık tutmaya başlar. Köpek 
balığı avlama mevsiminde, Buenos Aires´ten 
kalkıp Patagonya’nın bakir sahillerine gelir. Bu 
yolculuğun bir diğer amacı da yıllardır görmediği 
kızı Ana’yı bulmaktır.

GONE FISHING 

TODAY
BUGÜN
21:30   03.11.2015
Usta yönetmen Reza Mirkarimi İran’ın 2015 yılı 
Oscar aday adayı olan, Granada, Fajr ve Talinn 
Black film festivallerinden ödüllerle dönen 
film, yaşlı bir taksi şöförünün hamile bir kadını 
arabasına aldıktan sonra başından geçenlere 
odaklanıyor. Kocasından şiddet görmüş kadın, 
hastanede doğum yaptıktan sonra, yaşlı ve 
savaş gazisi bu taksici, kendi hayatının akışını da 
değiştirecek bir karar almak zorunda kalacaktır. 
Mirkarimi’nin; “Başkalarına sessiz sedasız 
yardımcı olan ve isimsiz kalmaya devam edenler 
hakkında bir film yapmak istedim” sözleri ile 
özetlediği film, ülkesi İran’da da büyük bir gişe 
başarısı yakalamıştır.

18:15 / 17.11.2015
14:00 / 23.11.2015

13:25 / 21.11.2015
11:30 / 26.11.2015

18:15 / 09.11.2015
15:00 / 15.11.2015

16:00 / 06.11.2015
13:00 / 11.11.2015



AZRAİL’İ BEKLERKEN
21:30    09.11.2015
Yazıp yönettiği Persepolis filmi ile Oscar’a aday 
olup çok sayıda ödül kazanan İranlı yönenmen 
Satrapi’nin bu ikinci yönetmenlik denemesinde, 
bir müzisyene odaklanıyor. Kemanı kırılan 
Nasser, yerine başka bir enstrüman ikame 
edemediği için ölmeye karar verir. Sekiz gün 
boyunca Azrail’i bekleyen Nasser, bu esnada, 
başarısız okul günlerinden, erkek kardeşine, 
ve İran isimli çocukluk aşkına kadar hayatına 
damga vuran bir çok olayı ve kişiyi tekrar yaşar. 
Çeşitli festivallerden 3 ödül ve 7 adaylık kazanan 
bir komedi filmi.

CERTIFIED 
COPY
ASLI GİBİDİR
21:30   07.11.2015
Cannes film festivalinde, en iyi kadın oyuncu 
ödülünü kazanan, Altın Palmiye’ye de aday 
gösterilen; İran Yeni Dalga sinemasının önde gelen 
isimlerinden Abbas Kiarostami’nin kendi yaşam 
öyküsünden uyarladığı usta işi bir romantizm 
öyküsü. Bir konferansa konuşmacı olarak gelen 
İngiliz bir yazar ile, Fransa’dan gelen bir sanat 
galerisi sahibinin yolları Toscana’nın romantik 
sokaklarında kesişir. Hayranlık duyduğu yazara 
Toscana’da rehberlik yapan kadın, zaman geçtikçe 
yakınlaşmaya da başlayacaktır.

CHICKEN WITH 
PLUMS

10:30 / 20.11.2015
18:10  / 25.11.2015
18:10  / 30.11.2015

16:30 / 15.11.2015
20:00  / 21.11.2015
11:05  / 27.11.2015

16:45 / 13.11.2015
23:20  / 19.11.2015



POCKET LISTING
KAYIP ÇOCUKLUK

21:30    12.11.2015
Cannes film festivalinde Altın Kamera’ya aday 
gösterilen; çeşitli festivallerde de 21 ödül kazanan, 
Kayıp çocukluk Arjantin’de darbe sırasında aktivisit 
ailesi ile birlikte ülkeyi terkedip sonrasında farklı 
kimlikle, ülkesine geri dönen bir çocuğu merkezine 
alıyor. 12 yaşındaki Juan, annesi, babası ve hayranı 
olduğu amcası ile birlikte Arjantin’e döndüğünde adı 
artık Ernesto’dur. Yeraltı faaliyetlerini sürdürmekte 
olan ailesinin sırlarına da ortak olan Ernesto; 
gençliğinin en güzel yıllarını özgürce geçirmekte 
zorlanacaktır.

CHILD’S POSE
ÇOCUK POZU

21:30    10.11.2015
Berlin’de Altın Ayı Ödülü ile taçlanan Netzer’in bu 
üçüncü filminde; Cornelia adlı altmışlı yaşlarındaki 
otoriter ve varlıklı kadın ile onun hayatının en 
büyük projesi olan otuz dört yaşına gelmiş oğlu 
Barbu’nun,  çekişmeli öyküsü ekrana yansıyor. Artık 
annesinden kopmak için ayrı eve çıkan, kendisine 
bir araba alan ve de annesinin asla onaylamayacağı 
bir ilişki yaşamaya bağlayan Barbu, bir gün bir 
trafik kazasına karışarak tutuklanır. Cornelia bunu 
duyup hemen oğlunu kurtarır, ama bir sorun vardır; 
Barbu’dan tekrar eski bağımlı ilişkisine dönemesi 
beklenmektedir.

17:45 / 16.11.2015
16:10 / 27.11.2015

13:15 / 18.11.2015
18:00 / 24.11.2015
11:15 / 30.11.2015

CLANDESTINE 
CHILDHOOD



UMUT LİMANI

21:30   15.11.2015
Cannes’da Fipresci En İyi Film dahil, bir çok 
festivalden bir çok ödül kazanan Le Havre,  
Marcel Marx adlı bir boheme odaklanmakta. 
Yazarlıktan vazgeçmiş, ayakkabı boyacılığı 
yapıp akşamları demlendikten soran eşinin 
yanına giderek mütevazi bir yaşam süren 
Marcel, yasadışı yollarla kente gelen bir afrikalı 
çocuğun hayatına girmesi ve eşi Arletty’nin 
de peşi sıra ciddi bir rahatsızlığa yakalanması 
sıradan hayatından çıkmak zorunda kalacak ve 
vazgeçtiklerinin peşine düşecektir. 

THE SEA
INSIDE
İÇİMDEKİ DENİZ

21:30    14.11.2015
İspanyol yönetmen Alejandro Amenábar, En 
İyi Yabancı Dilde Film Oscar’ının yanı sıra çeşitli 
festivallerde 65 ödül ve 32 adaylık kazanan 
filminde, ötenazi konusuna odaklanıyor. 
Gençliğinde geçirdiği bir kazada yatalak kalan 
Ramon’un hayatla tek ilişkisi, deniz gören 
penceresidir. Hayatına giren biri avukat, diğeri de 
köylü kızı olan iki kadından biri sayesinde, yaşamın 
anlamını farkeder, kurtuluşuna doğru ilerler.

LE HAVRE

19:25 / 20.11.2015
23:10 / 26.11.2015

19:55 / 25.11.2015
22:55 / 28.11.2015



POCKET LISTING
AKŞAM YEMEĞİ

21:30    21.11.2015
Venedik film festivalinde dört ödül kazanan, Akşam 
yemeği; birbirleri ile zıt karakterlere sahip iki kardeşe 
odaklanmakta. Biri avukat diğeri doktor olan iki 
kardeşin eşleri de pek anlaşamasa da, yılda bir kere 
aynı restaurantta buluşup ailece yemek yerler ve 
hayatlarındaki gelişmeleri birbirlerine aktarırlar. 
Bu durum iki ailenin de çocuklarının başına gelen 
bir olay nedeni ile değişecek, ve herkesin bir araya 
gelerek gerçeklerle yüzleşmesini sağlayacaktır.

FIVE YEAR
BEŞ YIL

21:30    17.11.2015
Alman Film Eleştirmenleri Birliği tarafından En 
İyi Aktör ödülüne layık görülen Five Years genç 
Alman yönetmen Stefan Schaller tarafından 
filmleştirildi. 11 Eylül saldırısı sonrası, el kaide 
bağlantısı suçlaması ile tutuklanan Alman 
vatandaşı, 19 Murat Kurnaz’ın tutuklanarak, beş yıl 
boyunca Guantanamo’da tutulmasının ve burada 
yaşadıklarının gerçek hikayesi. Sorgulamalar ve 
işkencelerden sonuç alamadığı için ABD, Kurnaz’ı 
Almanya’ya teslim etmek ister, ancak Almanya geri 
almaya yanaşmadığı için tarihe geçen bir skandal 
olarak kayıtlardaki yerini alır.

THE DINNER



JUST CRAZY 
ENOUGH 
İKİLİ DELİLİK
20:00   02/11/2015
Tıpatıp ikizler doğdukları gün ayrı düşmüşler ve 
birbirlerinden uzak büyümüşlerdir. Fiziksel olarak 
çok benzeselerde hayatları apayrıdır. Psikolojik 
durumları gibi... Biri hayatı boyunca tedavi görmek 
zorunda kalmış bir deli diğeri ise delileri dinleyen 
bir psikiyatrist. Gün gelip ikizlerden psikiyatrist 
olan deli kardeşinin tedavi gördüğü merkeze 
atanınca olaylar karışır. Yıllar sonra kavuşan ikili 
yer değiştirmeye karar verir. 

10:00 / 08.11.2015
14:00 / 14.11.2015

10:00 / 20.11.2015
16:00 / 26.11.2015

CENTRE PLACE 
HAYATIN ORTASINDA

Lizzie Baxter 28 yaşında hayatı sorgulayan 
bir kadındır. Herşey yolunda gidiyormuş gibi 
gözükse de ilişkisinde sorunlar yaşamaktadır. 
Gerçeklerden kaçarken bir gün sözde mükemmel 
erkek arkadaşı onu terkedince hayatın ortasında 
tek başına kalır. O zamana kadar kendisi, ilişkisi 
ve hayatı ile ilgili problemleri görmezden 
gelen Lizzie şimdi düğümleri tek tek açmak 
zorundadır. Paris’e taşınmanın eşiğindeyken 
bir başına kalan Lizzie şimdi tüm korkularıyla 
yüzleşecektir. Sonunda Lizzie aşkı bulmadan 
önce aslında kendisini keşfetmek zorunda 
olduğunu anlar. 

20:00   04/11/2015

16:00 / 22.11.2015
12:00 / 28.11.2015

10:00 / 10.11.2015
14:00 / 16.11.2015



WAKING
UYANIŞ

20:00   05/11/2015
Ben’in hayatında herşey olması gerektiği gibidir. 
Kariyerinin en iyi noktasındadır. Başarının tadını 
çıkarmaması için hiçbir sebebi yoktur. Aşk hayatı 
da aynı derecede mükemmel gibidir. Mutlu bir 
nişanlılığı vardır. Ancak Ben açıklanamayacak 
bir şekilde hayallerinde tutulduğu bir kadına 
bağlanmıştır. Yaşadıklarını gerçek hayatta 
anlatmak ise onun için pek kolay olmayacaktır. 

12:00 / 23.11.2015
18:00 / 29.11.2015

3 NIGHTS IN 
THE DESERT
ÇÖLDE ÜÇ GECE 
20:00   06/11/2015
Lisede aynı müzik grubunun üyesi olan üç 
genç, tutku ve heyecanla müzik yaparken 
yolları ayrılmıştır. Hayat onları ayrı yerlere 
sürüklese de birbirlerine otuzuncu yaş 
günlerinde bir araya gelmek için söz verirler. 
O gün geldiğinde eski üç dost çölde bir 
araya gelip yaş günlerini beraber kutlayıp 
ayrı geçirdikleri günleri, eski anıları yad 
edeceklerdir. Gençliklerine veda ederken bu 
üçlü umut, aşk, dostluk, özlem, hüzün ve 
mutluluklarını paylaşarak birbirlerini tekrar 
keşfedeceklerdir. 

14:00 / 24.11.2015
16:00 / 30.11.2015

10:00 / 11.11.2015
22:00 / 17.11.2015

12:00 / 12.11.2015
22:00 / 18.11.2015



BEWARE THE 
GONZO 
AYAKLI GAZETE 
20:00   07/11/2015
Eddie Gilman gazeteci olmaya tutkulu bir lise 
öğrencisidir. Bu yolda da atılacak ilk adım 
okul gazetesinde yazılarının yayınlanmasıdır. 
Ancak sosyal olarak çok da başarılı ilişkiler 
kuramayan Eddie gazetenin editörü Gavin’le 
de iyi bir ilişki kuramamıştır. Eddie çareyi 
el altından kendi gazetesini çıkarmakta 
bulmuştur. Yazdığı yazılarıyla gerçekleri 
ortaya çıkarıp, söylenmiş yalanların kökünü 
kurutmaya kararlı olan Eddie kendi dedikodu 
ekibini çoktan kurmuştur bile. Okulun bir 
anda gözdesi olan Eddie bir süre sonra kendi 
hakkında çıkan dedikodularla da baş etmek 
zorunda kalacaktır. 

10:00 /  19.11.2015
14:00 /  25.11.201512:00 /  13.11.2015

GROW UP TONY 
PHILIPS 
BÜYÜ ARTIK TONY PHILIPS

20:00   14/11/2015
Tony Philips çocukluğun gelip geçici olmadığını 
düşünen inatçı, hayatını bu hislerle yaşayan ve 
bundan da vazgeçmek istemeyen bir gençtir. 
Büyükler ve çevresindeki arkadaşları Tony’nin 
hal ve hareketlerine bir türlü akıl sır erdiremez. 
Ancak biri vardır ki Tony’nin bu halleri onun 
kalbini çalacaktır. 

12:00 / 20.11.2015
10:00 / 26.11.2015



HANNA’S LAW 
HANNA’NIN KANUNU
20:00   29/11/2015
1866’larda Kansas çok da güvenli bir yer 
değildir. Kasabanın güvenliği ise Hannah’dan 
sorulur. Daha çocukken Hannah’nın ailesi 
ve küçük kardeşi gözleri önünde McMurphy 
çetesi tarafından vurularak hayatlarını 
kaybetmişlerdir. Hannah ise acımasızca ailesini 
öldüren katilleri bulmaya and içmiştir. Hannah 
yetişirken onu yalnız bırakmayan Wyatt Earp, 
Doc Holliday and Stagecoach Mary ile çok iyi bir 
takım olmuşlardır. Azılı düşmanlarının aksine 
Hannah yakaladığı suçluları öldürmez. Onları 
hayatta bırakarak adalete teslim eder. Sonunda 
peşinde olduğu çeteyle yüzleşen genç kadını 
şaşırtıcı gerçekler beklemektedir. 

JUSTICE FOR
NATALEE HOLLOWAY
NATALEE HOLLOWAY
İÇİN ADALET

20:00   15/11/2015
Amerika’yı derinden sarsan yaşanmış bir 
kaybolma trajedisinden filme uyarlanan bir 
hikaye. Son sınıf öğrencisi Natalee Holloway okul 
gezisiyle Aruba’ya gider. Ancak gizemli bir şekilde 
ortadan kaybolur. Tüm sır perdesinin ardında 
gerçekte Natalee’nin başına ne gelmiştir? Filmin 
başrollerinde ünlü oyuncu Stephan Amell’e Tracy 
Pollan ve Scott Cohen eşlik ediyor.  

22:00 / 21.11.2015
14:00 / 27.11.2015



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 


