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

LISTEN TO YOUR
HEART



DADDY DAY 
CARE 
AFACANLAR YUVADA
20:30   01/12/2015
Başarılı birer reklamcı olan Charlie ve Phil işlerini 
kaybedince para kazanmanın yeni yollarını aramak 
zounda kalırlar. Maddi olarak zor duruma düşen 
babalar, çocuklarını Chapman Akademi’den almak 
durumunda kalır. İş dışındaki yaşamlarında harika 
birer baba olan ikili bunu fırsata çevirmeye karar verir. 
Kendi çocuklarına bakabildikleri gibi diğer çocuklara 
da bakıcılık yapabilecekleri fikri onları yuva açmaya 
kadar götürecektir. Ancak herşey göründüğü kadar 
kolay olmayacaktır. Yaratıcı ikili  yeni metodlar 
geliştirerek yuvada, çocukların kahraman olacakları 
ve dahası sektörde tüm mevcut rakiplerini geride 
bırakacak bir sistem kurarlar. Bu durum Chapman 
Akademi’nin müdiresini oldukça kızdıracaktır. 
Boşrolde komedinin ustası Eddie Murphy’e Jeff Garlin 
eşlik ediyor. 

14:30 / 19.12.2015 
10:30 / 25.12.2015

12:30 / 07.12.2015 
22:30 / 13.12.2015

CHRISTMAS
IN CONWAY 
CONWAY’DE YILBAŞI
20:30   04/12/2015
Duncon Mayor çevresinde huysuzluğu ile ün 
salmış bir adamdır. Çok sevdiği karısı ise ölümcül 
bir hastalığa yakalanmıştır. Huysuz bir eş olan 
Duncon hem son günlerini evde geçirmek için eve 
gelen karısını mutlu etmek istemekte hem de ona 
refakat eden hemşireye katlanmaya çalışmaktadır. 
Yaklaşan yılbaşını karısı için unutulmaz kılmak 
isteyen Duncon eşi için çok anlamlı bir süpriz 
planlamıştır. Bundan yıllar önce karısına evlilik 
teklif ettiği dönme dolabın aynısını evlerinin arka 
bahçesine inşa etmek isteyen Duncon bir anda 
bütün mahallenin seferberliği ile karşılaşacaktır. 
Filmin başrollerini usta oyuncular Andy Garcia, 
Mary-Louise Parker ve Mandy Moore paylaşıyor. 

22:30 / 22.12.2015
14:30 / 28.12.2015

16:30 / 10.12.2015
12:30 / 16.12.2015



HOW DO YOU 
KNOW 
NEREDEN BİLİYORSUN ?
20:30   06/12/2015
Lisa’nın çocukluk hayali başarılı bir atlet 
olabilmektir. Tüm planlarını bu hayali üzerine 
kuran Lisa çok hırslı bir kadındır. Planların her 
zaman beklenen gibi gitmediği hayatta Lisa hiç 
ummadığı bir anda takımdan çıkarıldığını öğrenir. 
Öte yandan George hayatını başarılı ve dürüst 
bir işadamı olmaya adamıştır. Hiç beklemediği bir 
anda bir iftiraya uğrayan George’un hakkında bir 
soruşturma açılır. İkilinin yollarının tesadüfen 
kesiştiği gün aslında hayatlarının en kötü günüdür. 
Ancak bu karşılaşma bir rastlantıdan öte herşeyin 
tersine dönmesi için onlara sunulmuş bir fırsattır.  
Yönetmenliğini James L Brooks’un yaptığı filmin 
başrolleri Jack Nicholson, Owen Wilson, Reese 
Witherspoon ve Paul Rudd paylaşıyor. 

22:30 / 24.12.2015
10:30 / 30.12.2015

OPERATION: 
ENDGAME 
BİTİR İŞİNİ 
20:30   09/12/2015
Tarot kartları isimleri kullanan çok gizli bir 
yer altı örgütü, 2 takım, tek bir görev. Takımın 
kahramanı olan Bay Aptal devlet suikastçısı 
olarak başladığı ilk iş gününde patronunun 
gizemli bir şekilde öldürüldüğünü öğrenir. Her 
yer havaya uçmadan önce suçluyu bulmak 
nelere mal olacaktır? Güçlü kadrosu ile dikkat 
çeken filmin yönetmenliğini Fouad Mikati 
yaparken başrolleri Joe Anderson, Rob Corddry, 
Ellen Barkin, Adam Scott, Maggie Q ve komedinin 
usta ismi Zach Galifianakis paylaşıyor. 

12:30 /  15.12.2015
22:30 /  21.12.2015
16:30 /  27.12.2015

18:30 / 12.12.2015
12:30 / 18.12.2015



AUSTENLAND
AUSTEN DİYARI 

20:30   11/12/2015
Jane, boşrolünde Colin Firth’ün oynadığı 1995 
yapımı “Pride and Prejudice” filmini takıntı 
haline getirmiş 30’lu yaşlarında bir kadındır. 
Hikayenin kahramanı Mr. Darcy gibi bir adamın 
hayalini kuran Jane bu beklentisi yüzünden 
sürekli hayal kırıklığına uğrayıp mutsuz 
olmaktadır. Çünkü hiçbir erkek Mr. Darcy 
değildir. Sonunda para biriktirerek Jane Austen 
temalı bir resorta gider. Jane’in önünde artık 
iki ihtimal vardır. Ya istediğine kavuşacak,  ya 
da hayallerinin aslında birer fantezi olduğunu 
kabul edip gerçek hayatla yüzleşecektir. Jerusha 
Hess’in yazıp yönettiği filmin başrolünde Keri 
Russell’ı izliyoruz. 

16:30 / 17.12.2015
12:30 / 23.12.2015
14:30 / 29.12.2015

STRANGER 
THAN FICTION 
LÜTFEN BENİ ÖLDÜRME
20:30   12/12/2015
Karen Eiffel on yıl süren zahmetli çalışmalarının 
ardından en iyi olduğunu düşündüğü kitabını 
tamamlamak üzeredir. Kitabın sonuna yaklaşırken 
önündeki tek sorun romanın ana karakteri Harold 
Crick’i nasıl öldüreceğini bilememesidir. Tuhaf olan 
ise Eiffel’in romanını yazdığı anda Harold Crick’in 
aynı olayları gerçek hayatta yaşaması, kitabın ana 
karakterinin dışarıdaki dünyada var olmasıdır.  Harold 
ise  kafasının içinde ona hayatını dikte eden bir yazarın 
sesini duymaya başladığında herşeyi anlar. Vasat bir 
IRS ajanı olan Harold hayatının bir yazarın kaleminin 
ucunda olduğunu öğrenince şaşkına döner ve Eiffel’i 
bulup romanın sonunu değiştirmesi için ikna etmesi 
gerektiğini anlar. Marc Foster’ın yönetmenliğini 
yaptığı filmin zegin oyuncu kadrosunda, Will Ferrell, 
Emma Thompson, Dustin Hoffman ve Maggie 
Gyllenhaal’u izliyoruz. 

14:30 / 24.12.2015
22:30 / 30.12.201516:30 / 18.12.2015



WE’RE THE
MILLERS 
BU NASIL AİLE!
20:30   13/12/2015
David Burke hayatını farklı ve tehlikeli yollardan 
kazanmayı tercih etmiştir. Ancak işine göre oldukça 
sıradan ve sakin bir hayatı vardır. Özünde iyi bir adam  
olan David  yaşadığı yerdeki gençlere yardım etmeye 
çalışınca hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını öğrenir. 
Parasını çalan gençler yüzünden David iş yaptığı  
Brad’e borçlanır.  Şimdi David parasını kurtarmak 
için  büyük bir iş ve Meksika’ya tehlikeli bir yolculuk 
yapmak zorundadır. Bu yolculukta dikkat çekmemek 
için sahte bir aile kurmaya karar verir. Komşuları alaycı 
dansçı Rose, özenti müşterisi Kenny ve zeki bir genç 
kız olan Casey’nin de yardımıyla mükemmel bir plan 
yapar. Sahte bir eş, iki sahte çocukla Miller ailesi hafta 
sonu için güney sınırına doğru yola koyulur. Filmin 
boşrollerinde komedinin usta oyuncuları  Jennifer 
Aniston  ve Ed Helms’e  Emma Roberts, Will Poulter ve 
Jason Sudeikis eşlik ediyor. 

12:30 / 25.12.2015

ALL THE 
KING’S MEN  
KRALIN TÜM ADAMLARI 
20:30   19/12/2015
Willie Stark siyaset ile yakından ilgilenen bir 
öğretmendir. Emekli olduktan sonra politikaya 
girmek isteyen Stark’ı iniş ve çıkışlarla dolu 
bir yol beklemektedir. Seçimi yönlendiren 
usta isimler arasında kalan Stark zamanla bu 
inanların kuklası haline gelecektir. Düştüğü 
durumun kısa zamanda farkına varan Stark 
mütevazi hayatının avantajını kullanarak 
halka halkın dilinden konuşur. İzlediği bu yol 
ona eyalet seçimlerindeki en büyük farkla 
seçilme ayrıcalığını getirir. Ancak bu hızlı 
yükseliş ve kazanma hırsı onu hızlı bir sona 
sürükleyecektir. Pulitzer ödüllü romandan 
uyarlanan  filmin başrollerinde Sean Penn, Jude 
Law, Kate Winslet, Anthony Hopkins ve Mark 
Ruffalo gibi usta oyuncuları izliyoruz. 

14:30 / 31.12.201516:30 / 25.12.2015

18:30 / 19.12.2015



LILA & EVE 
LILA VE EVE 
20:30   20/12/2015
Lila’nın oğlu bir çatışmada öldürülmüştür. 
Yaşadıklarından sonra depresyona giren Lila’nın 
yolu psikolojik destek almak için gittiği dayanışma 
grubunda küçük kızını aynı gece kaybeden Eve 
ile kesişir. Aynı acıyı paylaşan iki anne arasında 
duygusal bir yakınlık kurulur. Eve, Lila’ya çok 
yakın davranarak oğlunun katillerini bulması 
için yardım edeceğine söz verir. Polis teşkilatının 
olaylara etkisiz ve yavaş tutumu karşısında iki 
kadın beraber ipuçlarını izleyerek hem katillerin 
peşinden giderler, hem de birbirlerine destek olarak 
yeniden ayağa kalkarlar... 2015 yapımı filmin 
yönetmenliği Charles Stone’a senaryosu ise Pat 
Gilfillan’a ait. Filmin başrollerinde Jennifer Lopez ve 
Viola Davis’i izliyoruz. 

MEN IN BLACK 3 
SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 

20:30   27/12/2015
Mahkum Boris kendisini tutuklayan Ajan 
K’den intikam almak için zamanda geri dönerek 
K’yi öldürür. Ortağını kurtarmak ve bu olaya 
engel olmak için için Ajan J 1969’a seyahat 
eder. Dünyanın sonunu getirecek bir seri olay 
ateşlenmişken, Ajan J genç K’ye durumun 
ciddiyetini anlamakta güçlük çekecektir. Şimdi 
Ajan J hem K’i ikna etmek, hem de arkadaşını 
kurtarmak durumundadır. Kahraman ajanlar 
gezegeni bir kez daha düşmanlardan kurtarırken 
çok gizli devlet örgütlerinin dünyasına 
iniyor. Serinin 2012 yapımı olan son filminde 
başrollerde Tommy Lee Jones ve Will Smith’e 
Emma Thompson eşlik ediyor. 

18:30 / 26.12.2015



GÜRÜLTÜ USTALARI

23:00    06/12/2015
Oscarlı yönetmen Davis Guggenheim’in 6 
adaylık kazanmış belgeseli; rock müziğin 3 farklı 
kuşağının 3 farklı gitar ustasını merceğe alıyor. 
U2’dan The Edge, Led Zeppelin’den Jimmy Page 
ve The White Stripes’dan Jack White, kendi 
hikâyelerini kendi ağızlarından aktarıyor ve 
gitarla kendilerine has ses ve tarzlarını nasıl 
geliştirdiklerini anlatıyorlar. 

IT MIGHT GET 
LOUD

LET THE RIGHT 
ONE IN
GİR KANIMA
00:00   04/12/2015
Bafta’da İngilizce Olmayan En İyi Film 
kategorisinde aday gösterilen 72 ödül ve 44 
adaylık sahibi yapım, Tomas Alfredson imzasını 
taşımakta. Stockholm’ün kenar mahallerinden 
birinde yaşayan küçük Oskar, sık sık da şehir 
dışında yaşayan babasını ziyarete gitmektedir. 
Arkadaşları tarafından sürekli alay edilen bir 
çocuk olan Oskar intikam alacağı günlerin 
hayalleriyle yaşamaktadır. Bir gece solgun tenli 
bir kızla tanışan Oskar, Eli adındaki bu tuhaf 
kızla çok yakın arkadaş olur. Birlikte güzel 
zaman geçirseler de Eli’ın bir sırrı vardır. 

13:45 / 12.12.2015
17:20 / 18.12.2015
16:20 / 24.12.2015

01:00 / 19.12.2015
01:05 / 28.12.2015



ELSA VE FRED

21:30    09/12/2015
Marcos Carnevale’in, 9 ödül kazanmış ve 7 
ödüle de aday gösterilmiş bu komedisinde; 
2 yaşlı insanın yakınlaşması mizahi dille 
aktarılmakta. 77 yaşındaki Fred, Madrid’te bir 
apartman dairesine taşınır. Fred’in kızı Cuca ile 
sorunlar yaşamış olan, yan komşu Elsa; bir süre 
sonra Fred’in ilgisini çekmeye başlar. Elsa ile 
Fred arasında zamanla romantik bir etkileşim 
oluşmaya başlayacaktır.

TAXI
TAKSİ TAHRAN 

21:30   07/12/2015
Berlin Uluslararası Film Festivalinden Altın Ayı 
Fipresci ödülleri ile dönen; usta yönetmen Jafar 
Panahi’nin, yazdığı, yönettiği ve başrolünde 
yeraldığı bir başyapıt. İran yönetimi tarafından 
yurtdışına çıkması ve film yapması yasaklanan 
usta yönetmen, bu yasağı zekice deler. 
Direksiyonunda Tahran sokaklarını dolaştığı 
taksisinin ön konsoluna monte ettiği kamerası 
ile, müşterileri ile röportajlar yapan yönetmen, 
günümüz İran’ının geçirdiği değişimleri ve 
değişim sancılarını gerçekçi bir dille beyazperdeye 
aktarıyor.

ELSA & FRED

16:15 / 13.12.2015
20:05  / 19.12.2015
11:45  / 25.12.2015

22:50 / 15.12.2015
19:35  / 21.12.2015
11:00  / 27.12.2015



POCKET LISTING
WELLINGTON HATLARI

21:30    12/12/2015
Venedik Film Festivalinde Altın Aslan için yarışan, 
9 ödül ve 19 adaylık sahibi film Valeria Samiento 
imzalı. 27 Eylül 1810 günü, Mareşal Massena 
komutasındaki Fransız birlikleri general Wellington 
komutasındaki Anglo-Portekiz ordusu tarafından 
Serra do Bucaco’da yenilmiştir. Fakat zafere rağmen, 
düşman geri çekilmek zorunda kalır. Savaştan 
zarar görmüş halk ve savaşanlara, İngiliz komutan 
Wellington’ın gözünden aktarılmakta.

DAUGHTER 
KIZIM İÇİN

21:30    11/12/2015
Çeşitli festivallerde 3 ödül kazanıp, 3 kez de aday 
gösterilen, Dukhtar; Pakistan’ın kırsal bölgesinde 
yaşanan çocuk gelin olayına odaklanıyor. Küçük 
kızı henüz 10 yaşındayken, bağlı oldukları aşiretin 
lideri evlenmek isteyince, anne bu duruma seyirci 
kalamaz ve çareyi kızını da alarak dağlara doğru 
kaçmakta bulur. Ancak aşiret lideri, bu evlilik 
konusunda ısrarcıdır; ve adamlarını anne-kızın 
peşinden yollayarak ölümcül bir av başlatır.

19:55 / 17.12.2015
23:45 / 23.12.2015
16:05 / 29.12.2015

19:00 / 18.12.2015
23:10 / 24.12.2015
17:15 / 30.12.2015

LINES OF
WELLINGTON



PAN’IN LABİRENTİ
21:30   28/12/2015
En İyi Sinematografi, En İyi Sanat Yönetimi ve En 
İyi Makyaj dallarında Oscar sahibi, 3 farklı dalda 
da Oscar adayı olan; Cannes’da Altın Palmiye’ye 
aday gösterilen; Guillermo del Toro’dan 91 ödül 
ve 87 adaylık sahibi bir başyapıt.  Eşi savaşta 
ölen Carmen İspanya iç savaşı sırasında kızı 
Ofelia’yı korumak için Yüzbaşı Vidal ile evlenir. 
Yüzbaşı isyancıları etkisiz hale getirebilmek 
için çeşitli yöntemler kullanır ve hepsi ailesinin 
gözü önünde gerçekleşir. Ofelia’nın tek sığınağı; 
evlerinin arka bahçesinde bulunan labirent ve 
içerisinde yaşadığı hayalgücüdür.

OPEN
WINDOWS
AÇIK PENCERELER
21:30    19/12/2015
Nacho Vigalondo imzalı yapım 2 ödül, 5 adaylık 
sahibidir. Ünlü oyuncu Jill, internette yapılan bir 
yarışmada kendisiyle bir akşam yemeği kazanmış 
olan Nick ile yemek yemeği reddeder. Bunun 
üzerine Jill’in tanıtım kampanyasını yürüten Chord; 
Nick’e yardım etmeyi teklif eder. Oyuncunun 
bilgisayarına ulaşarak her adımını izlemesini 
sağlar. Başta oldukça eğlenceli gibi görünen bu 
teklifin ilerleyen aşamalarında Nick kendisinin 
Chord’un hain planlarına ulaşmak için kullandığı 
bir kukla olduğunu anlayacaktır. 

PAN’S
LABYRINTH 

19:50 / 25.12.2015
21:30 / 31.12.2015



SPIRIT
RIDERS
KENDİNE YOLCULUK
20:00   08/12/2015
Küçük erkek kardeşinin ölümüne tanık olan 17 
yaşındaki Kacie, yaşadıklarının etksiyle öfkeli 
ve isyankar bir kıza dönüşmüştür. İşlediği bir 
şuçtan ötürü yakalanır ve mahkeme ona bir at 
çiftliğinde çalışma cezası verir. Gittiği çiftlikte 
kurallara uymakta ve adapte olmakta oldukça 
zorlanır. Ancak yaşadığı yere adapte olmakta 
zorlanan sadece o değildir. Çiftlik hayatına henüz 
alışamayan emekli yarış atı Blaze’de etrafa 
uyum gösterememektedir. Kacie, suratsız çiftlik 
sahibi ve yardımcısı Rex’in desteğiyle Blaze’in 
yeni yaşamına alışması için yardım etmeye 
başlar.  2015 yapımı Tv’de ilk defa yayınlanacak 
filmde Kacie karakterini Alexandria DeBerry 
canlandırıyor.

THE MEMORY
KEEPER’S DAUGHTER
SAKLI HATIRALAR
20:00   06/12/2015
1964 yılında fırtınalı bir gecede, Doktor 
David hamile karısını doğum için hastaneye 
yetiştirir. Hemşire Caroline’ın da yardımıyla 
Paul isimli bir bebek dünyaya gelir. Doktor 
David, karısının ikizlere hamile olduğunu fark 
eder ve ikinci doğumu gerçekleştirmeye başlar.  
İkinci bebekleri Phoebe’de dünyaya gelmiştir.  
Phoebe’nin doğumundan kısa bir süre sonra 
David kızının down sendromlu olduğu anlar 
ve karısını büyük bir üzüntüden korumak 
amacıyla Phoebe’yi Hemşire Caroline’a teslim 
ederek onu bir enstitüye yerleştirmesini söyler. 
Fakat Caroline Doktor David’in söylediklerini 
yapmayacaktır. Yazar Kim Edwards’ın büyük 
ses getirmiş kitabından uyarlanan filmin 
başrollerinde Emily Watson ve Dermot Mulroney 
yer alıyor.

14:00 / 24.12.2015
16:00 / 30.12.2015

22:00 / 12.12.2015
14:00 / 18.12.2015

10:00 / 14.12.2015 14:00 / 20.12.2015

18:00 / 26.12.2015



A BRIDE FOR 
CHRISTMAS
YILBAŞI GELİNİ
20:00   09/12/2015
Jesse, üçüncü nişanlısından da ayrıldıktan 
sonra, hayatının aşkını bulana kadar ciddi bir 
ilişki yaşamamaya karar verir. Bu kararı, Aiden 
ile tanışmasıyla son bulur ve ikili evliliğe doğru 
ilerleyen bir birliktelik yaşamaya başlarlar. 
Fakat Jesse’nin Aiden ile ilgili bilmediği bir şey 
vardır. Düğüne haftalar kalmışken hiçbir şeyin 
farkında olmayan Jesse, gerçekleri öğrenince ne 
yapacaktır? Bu sevimli romantik komedi filminin 
başrollerini Arielle Kebbel ve Andrew W. Walker 
paylaşıyor.

ALL
SCREWED UP
HERŞEY ÇOK KARIŞIK

Okulun en popüler çocuğu ile çalışkan ve 
kimsenin pek farkında olmadığı inek öğrencisi 
bir kaza sonucu birbirlerinin yerine geçerse 
neler olur? Yaşadıkları şok ve başlarına gelen bu 
talihsizliği çözmeye çalışırlarken,  peşlerini bir 
de komik olaylar bırakmayınca tüm hikaye bir 
kahkaha tufanına döner.

20:00   11/12/2015

24:00 / 21.12.2015
16:00 / 27.12.2015

22:00 / 23.12.2015
14:00 / 29.12.2015

10:00 / 15.12.2015

12:00 / 17.12.2015



FIREPROOF
ATEŞ ALMAZ

20:00   13/12/2015
Caleb ve Catherine’in evliliği uzun zamandır 
iyi gitmiyordur ve sonunda boşanmaya karar 
verirler. Fakat Caleb’in babası farklı bir öneride 
bulunarak Caleb’e beklemesini ve boşanma 
işlemlerini kesinleştirmeden önce 40 gün ‘aşka 
meydan okumak’ olarak adlandırdığı bir prosedür 
uygulamasını söyler. Caleb kaybettikleri aşkı 
tekrar bulabilmek umuduyla babasının önerisini 
uygulamaya karar verir. Peki sonuç beklediği 
gibi olacak mıdır? Kirk Cameron ve Erin Bethea 
başrollerde…

HEMINGWAY
HEMINGWAY

20:00   15/12/2015
Hemingway yayınevi imparatorluğunun sahibi 
ölünce, tüm aile geriye kalan mirasın ne olduğunu 
ve nasıl paylaşılacağını merak eder. Ancak miras 
açıklanırken önlerine hiç beklemedikleri bir 
şart çıkar. İstedikleri mirası elde edebilmek için 
tüm ailenin 8 saat içinde aralarındaki sorunları 
çözmeleri gerekmektedir. Ancak bu o kadar kolay 
olmayacaktır… Türkiye’de ilk defa yayınlanacak 
bu 2015 yapımı filmin başrollerinde Alan Thicke 
ve Richard Moll bulunuyor.

16:00 / 25.12.2015
14:00 / 30.12.2015

10:00 / 21.12.2015
14:00 / 27.12.2015

22:00 / 19.12.2015



COURAGEOUS
KORKUSUZLAR
20:00   20/12/2015

4 adam… Görevleri hizmet etmek ve korumak. 
Yasa için çalıştıkları işlerinde her gün 
tehlikelerle yüzleşirler... Fakat trajedi bir 
gün çok yakınlarında belirince, bu dört baba, 
korkuları, umutları ve inançları ile başbaşa 
kalacaklardır. Aksiyon, komedi, ve dramanın 
iç içe olduğu bu hikayede yollarını bulmaya 
çalışan insanların ilham veren hikayesini 
izliyoruz. Filmin başrollerini Ken Bevel, 
Alex Kendrick, Kevin Downes, Ben Davies 
paylaşıyor.

22:00 /  26.12.2015

THE CHRISTMAS 
HEART
NOEL YÜREĞİ
20:00   25/12/2015
Kalp nakline ihtiyacı olan genç bir çocuğu 
sağlığına kavuşturmak isteyen ailesi ve 
komşuları, her yıl Noel arifesi için yaptıkları 
büyük kutlamaları askıya alırlar. Ann ve Mike 
fırtınalı bir gecede çocuklarının iyileşmesi 
için dua ederken, karşılaştıkları bu zorlukla 
mücadeleleri herkes için bir ders olacaktır.
Filmde Meet the Parents, Meet the Fockers ve 
Little Fockers üçlemesinden tanıdığımız Teri 
Polo’yu, Ann Norman rolünde izliyoruz.

16:00 / 31.12.2015



THE GOLDBERGS
Her Salı ve Perşembe
18:00-19:00 arası
iki bölüm üst üste
İşte Goldberg ailesi karşınızda! Tüm aile 
fertlerini sürekli kameraya çeken Adam, huysuz 
baba Murray, sürekli çocuklarını kontrol eden 
anne Beverly, çılgın genç kız Erica ve sürekli 
popüler olmak için uğraşan Barry. Tabi bir de 
ailenin renkli ve en yaşlı üyesi ‘Pops’ yani Albert! 
80’lerde geçen The Goldbergs ile geçmişe 
doğru bir yolculuk yapacak ve bu sevimli 
ailenin başından geçen hikayeleri kahkaha ile 
izleyeceksiniz. Amerikan yapımı sevilen dizi 
The Goldbergs , Amerika’da  ABC kanalında ve 
Almanya’da Disney Channel’da yayınlanıyor. 
Bu aileyi siz de çok seveceksiniz! 

LISTEN TO YOUR
HEART 
KALBİNE SES VER
20:00   26/12/2015
Danny, kariyerinde zorluklar yaşayan bir 
müzisyendir. Herşey istediği gibi gitmese de, her 
yeni güne gülerek ve umutla uyanır. Ariana’ya 
ilk gördüğü andan itibaren aşık olur ve sonuda  
besteleri için aradığı ilhamı bulmuştur.  Ancak 
Ariana, uğruna yazılan şarkıları duyamaz. İki 
gencin arasında yaşanan büyük aşk Ariana’nın 
korumacı annesinin engelleriyle karşılaşacaktır.  
Başrollerde Cybill Shepherd’ın yer aldığı filmde 
Danny ve Ariana karakterlerini genç oyuncular 
Alexia Rasmussen ve Kent Moran canlandırıyor.



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 


