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

CASTLES IN THE SKY



SPANGLISH
MÜKEMMEL 

20:30   01/01/2016
Flo Meksika’daki evini bırakıp Los Angeles’a 
yerleşen bir kız çocuk annesidir. Daha iyi 
şartlarda yaşamak hayali ile zengin bir ailenin 
yanında bakıcı olarak işe başlayan Flo burada 
yeni engeller ile karşılaşacaktır. Diline yabancı 
olduğu bir ülkede, yetişme çağındaki kızının 
sorunları ve kalbinde yeşermeye başlayan bir 
aşk ile ilginç bir yaşam onu beklemektedir. Bu 
eğlenceli romantik komedinin başrollerinde 
Adam Sandler, Paz Vega ve Téa Leoni’yi izliyoruz. 

22:30 / 19.01.2016 
14:30 / 25.01.2016
18:30 / 31.01.2016

18:30 / 07.01.2016 
12:30 / 13.01.2016

FRACTURE
CİNAYET GECESİ 

20:30   02/01/2016
Kendisini aldatan karısını soğuk kanlı bir şekilde 
öldüren milyarder Thomas Crawford olay 
yerine polisleri çağırmıştır. Davayı incelemek 
üzere atanan polis memuru ise öldürülen 
kadının sevgilisi olduğunu görünce işler iyice 
karışır. Başarılı avukat Willy ise kariyerinde çok 
önemli bir yeri olan bu karışı cinayeti çözmeye 
çalışacaktır. Anthony Hopkins, Ryan Gosling ve 
Billy Burke filmin başrollerinde. 

22:30 / 20.01.2016
10:30 / 26.01.2016

16:30 / 08.01.2016
14:30 / 14.01.2016



HERE COMES 
THE BOOM
AĞIR SİKLET 

20:30   03/01/2016
Kendi halinde bir biyoloji öğretmeni olan Scott 
Voss sıra dışı bir hobi edinmiştir. Dövüşe merak 
salarak aslında daha fazla para kazanmayı 
amaçlamıştır. Böylece maddi sorunlar yaşayan 
okuluna destek ve ekstra mesailere de engel 
olabileceğini düşünür. Başrollerde filmin aynı 
zamanda senaryosuna da imza atan Kevin 
James ve Salma Hayek’i izliyoruz. 

THE READER 
OKUYUCU

20:30   07/01/2016
2. Dünya Savaşından henüz çıkmış ve yaralarını 
sarmaya çalışan Almanya’da genç bir adam olan 
Michael, tesadüfen tanıştığı kendisinden yaşça 
oldukça büyük Hanna Schmitz’e aşık olur. Genç 
çocuğun ilgisine kayıtsız kalmayan Hanna ile 
Michael arasında başlayan ilişki Hanna’nın 
esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması ile 
son bulur. Yine bir tesadüf ile ikilinin yolları 
yıllar sonra bir mahkemede kesişir. Filmdeki 
performansı ile Altın Küre ve Oscar kazanan 
Kate Winslet’e Ralph Fiennes ve David Kross 
eşlik ediyor. 

16:30 /  25.01.2016
12:30 /  31.01.2016

18:30 / 09.01.2016
12:30 / 15.01.2016

22:30 / 21.01.2016
10:30 / 27.01.2016

14:30 /  13.01.2016
18:30 /  18.01.2016



THE UGLY TRUTH
KADIN AKLI ERKEK AKLI 

20:30   08/01/2016
Abby işinde çok başarılı bir program yapımcısıdır. 
Bu başarısını aşk hayatına taşıyamayan Abby 
bir de yeni ekip arkadaşı Mike ile uğraşmak 
zorunda kalacaktır. Erkekler hakkında ukalalık 
yapmayı çok seven Mike şimdi Abby’nin aşk 
hayatına el koymuştur ve bu durum ikili 
arasında tatlı sert bir arkadaşlık doğurur. Filmin 
başrollerinde Gerard Butler ve Katherine Heigl’i 
izliyoruz.  

TAKERS
SON VURGUN 

20:30   10/01/2016
İşinde usta bir grup banka soyguncusu onca 
vurgundan sonra artık emekli olma zamanlarının 
geldiğini düşünmektedir. Emeklilik düşleri 
kurup, bu karanlık işleri bırakmayı planlarken 
son bir iş ile suç dünyasına veda etmek isterler 
ancak işler yolunda gitmeyecektir. Planlarını 
altüst edecek bir dedektif şimdi bu son 
macerada önlerinde büyük bir engeldir.  John 
Luessenhop’un yönetmenliğini yaptığı filmin 
başrollerinde Matt Dillon, Chris Brown ve 
Hayden Christensen’i izliyoruz. 

18:30 / 16.01.2016
12:30 / 22.01.2016
22:30 / 28.01.2016

18:30 / 14.01.2016
12:30 / 20.01.2016
22:30 / 26.01.2016



HANGING UP 
BİTİR İŞİNİ 

20:30   12/01/2016
Birbirinden üç farklı kız kardeş, üç farklı hayat 
ve üç farklı karakter. Georgia partilerden 
vazgeçemeyen bir dergi yöneticisi, ev hanımı 
olan ortanca kardeş Eva ve işsiz küçük kız 
kardeş Lisa. Şimdi hasta babaları Lou hastanede 
ölümü beklerken ister istemez bir araya gelmek 
zorunda kalacaklardır. Kendi dünyaları ile çok 
meşgül olan üç kadın şimdi bir arada kalmayı 
başarıp, birlikte hareket edebilecekler midir? 
Başarılı oyuncular, Diane Keaton, Meg Ryan ve 
Lisa Kudrow filmin başrollerini paylaşıyor. 

12:30 / 18.01.2016
22:30 / 24.01.2016
14:30 / 30.01.2016

THE SMURFS 
ŞİRİNLER

20:30   17/01/2016
Kötü kalpli büyücü, Şirinler köyünü basar. 
Panikle büyülü bir nehrin arkasına kaçışan 
minik Şirinler kendilerini New York şehrinin 
orta yerinde bulurlar. Daha da kötüsü 
Gargamel de peşlerinden bu kalabalık şehre 
kadar gelmiştir. Şimdi minik mavi dostlarımız 
hem eve dönmenin yolunu bulmak, hem bu 
şehirde başlarının çaresine bakmak hem de 
Gargamel’den kaçmak zorundadırlar. Filmi ünlü 
oyuncular Neil Patrick Harris, Hank Azaria, 
Sofia Vergara ve Katy Perry seslendiriyor. 

18:30 / 23.01.2016
12:30 / 29.01.2016



SPIDER-MAN
TRILOGY 
ÖRÜMCEK ADAM SERİSİ
Küçük bir ısırıkla hayatı değişen Peter Parker’ın yeni 
hayatından 3 farklı kesit izliyoruz.  Efsanenin bir 
labaratuarda başlamasıyla Örümcek Adam doğar. 
Yeni güçler, yeni sorumluluklar getirir. İyi ve cesur bir 
kalbin düşmanları da çok olur. Serinin ikinci filminde 
Parker yeni hayatın yükü ve kendi problemleri 
altında ezilirken diğer tarafta da şehri Octavius’dan 
korumak zorundadır.  Üçlemenin son filminde ise bu 
kez karanlık taraftan gelen bambaşka bir Örümcek 
Adam ile Peter’ın savaşına tanıklık ediyoruz.  Serinin 
başrolünde Tobey Maguire’i Örümcek Adam olarak 
izliyoruz. 

THE CONJURING 
KORKU SEANSI 

00:30   22/01/2016
Ed ve Lorraine doğaüstü olayları inceleyen 
işlerinde oldukça uzman bir çifttir. Warrenn’lar bir 
gün Perron ailesinden bir telefon alırlar. Bu defa 
hayatlarının en tüyler ürperten vakası ile karşı 
karşıyadırlar. Perron ailesinin ıssız çiftliğinde 
dönen esrarengiz olaylar beklediklerinden 
daha ciddi boyutlardadır ve hayatlarını kabusa 
çevirecektir. Testere filminden tanıdığımız James 
Wan yönetmenliğindeki filmin başrollerinde 
Vera Farminga ve Patrick Wilson’ı izliyoruz

20:30 / 20.01.2016
12:30 / 26.01.2016

20:30 / 23.01.2016
16:30 / 29.01.2016

20:30 / 27.01.2016

00:30 / 28.01.2016

SPIDER-MAN 1 SPIDER-MAN 2 SPIDER-MAN 3



KAPİTAL

21:30    11.01.2016
Usta yönetmen Costa Gavras’ın San Sebastian 
film festivalinde Altın Midye adayı olarak 
yarışan film; bankacılık sektörüne mercek 
tutuyor. Phenix Bank’ın yeni yönetim kurulu 
başkanı olduğunda Marc Tourneuil kurul 
üyelerine bir açıklama yapar: “Yeni Robin Hood 
benim. Yoksullardan çalıp zenginlere vermeye 
devam edeceğiz.” Costa Gavras’ın deyişiyle, 
“Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür 
kılacak?”

CAPITAL

STORY OF FILM 1
SİNEMANIN HİKAYESİ 1

23:00   03.01.2016
Ödüllü yönetmen Mark Cousins tarafından 
yazılıp yönetilen Sinemanın Hikayesi, dünden 
bugüne dünya sinemasının geçirdiği evreleri, 
değişimleri ve yaratıcılık sürecini ele alıyor . 
Sinemanın doğuşu. 1895-1918 arasında ilk 
hareketlli karelerin üretimi. 1903-1918 sessiz 
sinema dönemi.

18:05 / 17.01.2016
19:35 / 23.01.2016
11:50 / 29.01.2016

16:40 / 21.01.2016
11:45 / 27.01.2016

16:25 / 09.01.2016
18:45 / 15.01.2016



ŞEYTANA KARŞI

21:30    15.01.2016
Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Oscar adayı; 
toplamda 9 ödül sahibi Evil’in yönetmen 
koltuğunda Mikael Håfström oturmakta. 
1950li yıllarında İsveç’inde geçen hikaye, üvey 
babasından şiddet ve kötü muamele gören 
Eric’in hikayesine odaklanıyor. Artık yaşadığı 
hayattan iyice bezdiği bir sırada, uzakta bir 
yatılı okula gönderilir. Eric ilk başta bunu bir 
ferahlama olarak görse de, geldiği okulda; güçlü 
öğrencilerin, güçsüzleri ezdiği, şiddetle dolu bir 
ortama geldiğini çok geçmeden anlayacaktır.

THE VERDICT
ADALET PEŞİNDE

21:30   14.01.2016
Çeşitli festivallerde 5 ödül kazanıp, 4 ödüle de aday 
gösterilen film, Jan Verheyen imzası taşımakta. 
Luc Segers, eşi ve kızı ile mutlu yaşayan, hırslı bir 
yöneticidir. Bir gece karısı öldürülür, kızını da kaza 
sonrası kaybeder. Katili hızlıca teşhis etmesine 
rağmen, adalet sisteminde yaşanan bir hata 
nedeni ile katil salınıverilir. Bunun üzerine Luc 
adaleti kendi elleri ile sağlamak için harekete geçer. 
Adalet sağlansa da hırsı ve öfkesi yatışmayan Luc, 
devlete; yaptığı hata nedeni ile savaş açar.

EVIL

13:30 / 20.01.2016
16:35  / 26.01.2016



POCKET LISTING
FİLLERİ AVLAMAK

21:30    17.01.2016
Jonathan asosyal bir gençtir. Kendi sorunları ile 
uğraşırken bir de babasını kaybedince, tamamen 
içine kapatır. Daha önce tanışmadığı dedesi ile 
bir tesadüf sonucu karşılaşması ise tam bir eşik 
olacaktır. Borç içindeki amcası, dedesi ve de 
dedesinin eski ortağı ile birlikte bir banka soygunu 
planlayarak kendilerine bir çıkış arayan tuhaf bir 
çeteye dönüşen bu grubun başına daha bir çok iş 
gelecektir.

MONDAYS IN 
THE SUN
GÜNEŞLİ PAZARTESİLER

21:30    16.01.2016
Gösterildiği bir çok festivalde alkışlanan, 41 ödül 
sahibi yapımın koltuğunda; Fernando León de 
Aranoa oturmakta. İspanya’nın liman kenti Vigo, 
endüstriyelleşme ile birlikte göçmen ve işçi ile 
dolmuş bir kenttir. Bu kentin orta yaşlı sakinlerinden 
bir grup, limandaki işlerini kaybettikten sonra, 
bütün günlerini barda geçirerek işsizlike mücadele 
etmenin umutsuzluğundan kaçmaktadırlar. Bir grup 
arkadaşın, travmaları ve yaşam mücadelelerinden 
tanıdık bir kesit.

19:35 / 22.01.2016
22:40 / 28.01.2016

23:10 / 23.01.2016
17:10 / 28.01.2016

HUNTING
ELEPHANTS



3 GÜZEL

00:30   22.01.2016
Perla, ailesinden güzellik kraliçesi çıkma hayali 
ile yaşayan bir annedir. Bu uğurda herşeyi, hatta 
ailesini bile, feda etmeye hazırdır. Venezuella’da 
büyük bir iş kolu olan güzellik yarışmaları, 
model, oyuncu hatta politikacı olmak için bile 
bir kariyer önkoşulu haline gelmiştir. Film 
günümüzde, Venezuellalı kadınların içine 
düştükleri durumları, biraz da mizahi bir dille 
aktarmakta.

TIMBUKTU
TİMBUKTU

21:30    19.01.2016
Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı olan; 
Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmin, 20 
ödülü ve 13 adaylığı bulunmakta. Kidane, Timbuktu 
yakınlarındaki çölde karısı Satima, kızı Toya ve 12 
yaşındaki çobanları Issan ile birlikte kendi halinde 
bir hayat yaşamaktadır. Ancak Timbuktu yeni 
köktenci yönetim altına girmiştir. Acı ve sefalet 
içindeki halk bu radikal terör karşısında kaderlerine 
boyun eğmeyi reddederken, şehirde müzik, 
kahkaha, sigara ve futbol dahi yasaklanır. Yeni 
mahkemeler Timbuktu’ya trajik ve absürd kurallar 
dayatmaktadırlar.

3 BEAUTIES

18:00 / 25.01.2016
14:55 / 31.01.2016

01:35 / 30.01.2016



POCKET LISTING

SADECE AŞIKLAR
HAYATTA KALIR
21:30    30.01.2016
Usta yönetmen Jim Jarmus’un Cannes’da Altın 
Palmiye’ye aday gösterilen yapımı; gösterildiği 
festivallerde 9 ödül ve 33 adaylık kazanmıştır. Çok 
bilinmeyen, genelde yeraltı camiasının tanıdığı 
bir müzisyen olan Adam, yaşadığı toplumun ve 
insanlığın aldığı halden dolayı depresif ve çok 
mutsuz haldedir. Onu hayata bağlayan Eve adındaki 
sevgilisi ile olan aşkları ise yüzyıllardır sürmektedir; 
zira Adam ve Eve aşkları hiç tükenmeyen iki 
vampirdir. Fakat bu ölümsüz ve uzun soluklu aşk 
Eve’in küçük kız kardeşi Ava tarafından sekteye 
uğrayacaktır.

LAST DAYS
DÜNYANIN SON GÜNLERİ

21:30    29.01.2016
Tüm gezegeni gizemli bir salgın kaplar. İnsanlar 
hemen ölüme neden olan açık alanlardan korkmaya 
başlar. Kısa bir sure içinde, dünya nüfusu binaların 
içinden çıkamaz duruma gelir. Barcelona kaos içine 
sürüklenirken, Marc kayıp kız arkadaşı Julia’yı 
bulmak için dışarıya çıkmadan bir yolculuğa başlar.

ONLY LOVERS 
LEFT ALIVE



GIFTED HANDS:
THE BEN CARSON STORY 
YETENEKLİ ELLER: 
BEN CARSON HİKAYESİ 

Bir annenin oğlunu teşvik etmesiyle başarıya 
uzanan bir hikaye. Tüm zorluklara rağmen 
yılmadan çalışan Ben Carson çok başarılı ve 
ünlü bir beyin cerrahı olur. Azim ve özveririnin 
zafere dönüştüğü yolda Ben Carson, bir çocuğun 
hayatını kurtarırken başarı ve kaybı aynı anda 
yaşar ama umudunu asla kaybetmez. Filmin 
başrolünde ünlü oyuncu Cuba Gooding Jr.’ı 
izliyoruz. 

20:00   06/01/2016

16:00 / 24.01.2016
12:00 / 30.01.2016

10:00 / 12.01.2016
14:00 / 18.01.2016

COALITION
KOALİSYON

20:00   10/01/2016
İngiltere parlamentosunda gelişen olayları konu 
alan film 2010 yılında geçiyor. Üç farklı partinin, 
üç farklı görüşe sahip liderinin koalisyon 
kurmaya çalışırken yaşadıkları inişler, çıkışlar, 
görüş ayrılıkları ve fikir birliklerini izliyoruz. 
Filmin başrollerini Bertie Carvel, Mark Dexter, 
Ian Grieve paylaşıyor. 

22:00 / 16.01.2016
14:00 / 22.01.2016
14:00 / 28.01.2016



DOORS OPEN 

KAPILAR AÇIK 
20:00   12/01/2016
Mike Mc Kenzie sanat aşkıyla dolu bir 
milyonerdir. Serveti ile ne yapacağını 
bilemeyen ve bundan yıllar önce terkedilen 
Mike’ın maceraperest tarafı, başını belaya 
sokmak konusunda oldukça yeteneklidir. 
Şehrin en iyi tablolarını sahteleri ile 
değiştirmek gibi bir heyecanın peşine düşen 
Mike ve arkadaşlarını tahmin ettiklerinden 
daha karışık bir serüven beklemektedir. 
Başrollerde Douglas Henshall, Stephan Fry ve 
Lenora Crichlow’u izliyoruz. 

10:00 / 18.01.2016
14:00 / 24.01.2016
18:00 / 30.01.2016

THE
GO-BETWEEN 
İKİ ARADA 

20:00   17/01/2016
Hayatının son günlerine gelen Leo 1900’lü 
yıllardan kalma eski bir günlük bulur. 13 
yaşında yazdığı günlük gizli kalmış pek 
çok şeyin ortaya çıkmasına, eski anıların 
hatırlanmasına sebep olacaktır. Leo şimdi 
çocukluk hatırlarının arasında hayatını tekrar 
gözden geçirerek bazı parçaları birleştirme 
imkanı bulacaktır. Filmin başrollerinde Jim 
Broadbent ve  Jack Hollington’ı izliyoruz. 

22:00 /  23.01.2016
14:00 /  29.01.2016



HIDDEN MOON 
SAKLI AY 

20:00   24/01/2016
Ölen babasının cenazesinde ortaya çıkan 
esrarengiz bir Latin Amerika’lı kadın tüm 
aile gibi Victor’u da pek çok soruya yöneltir. 
Babası ve sevgilisinin ilişkisini araştırmak için 
Meksika’ya kadar uzanan bir yolculuğa çıkar. 
Hiç beklemediği gerçeklerle karşılaşırken Victor 
aynı zaman da kalbini de kaptıracaktır. Filmin 
başrollerinde Wes Bentley ve Ana Serradilla’yı 
izliyoruz. 

22:00 / 30.01.2016

THE WRONGED
MAN 
YANLIŞ ADAM

20:00   25/01/2016
Janet eşinden ayrılmış ve kendi kişisel sorunlarıyla 
boğuşan bir kadındır. Hukuk danışmanlığı yapan 
Janet işinde hırslı ve inatçıdır. Komşusu olan bir 
çocuğa tecavüz ettiği suçuyla yargılanan Afrika 
kökenli Calvin Willis’in suçsuzluğuna inanan 
Janet, herkesin aksine Willis’in arkasında durmaya 
kararlıdır.  Şimdi bu dava uğruna tam 22 yıl 
mücadele etmeye hazırdır.

10:00 / 31.01.2016



BLUE LAGOON: 
THE AWAKENING 
MAVİ GÖL: UYANIŞ 

20:00   29/01/2016
Bir adada mahsur kalan iki lise öğrencisi hayatta 
kalabilmek için birbirlerine muhtaçtırlar. 
Zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşürken, 
birbirlerini daha yakından tanıyacak ıssız bir 
adanın dilini de beraber çözeceklerdir. Indiana 
Evans ve Brenton Thwaites’in başrolünde 
olduğu filmin yönetmenliğini Mikael Salomon 
üstleniyor. 

CASTLES IN
THE SKY 
GÖKYÜZÜNÜN KALELERİ 
20:00   31/01/2016
1930’ların ortasında Almanya’da İkinci Dünya 
Savaşı’nın sinyalleri verilmektedir. Radar 
teknolojisinin mucidi Robert Watson Watt ve 
zeki ekip arkadaşları bu ortamda yeni icatlarını 
uygulanabilir ve etkili bir hale getirmeye 
çalışmaktadırlar. Karşılaştığı pek çok engele 
rağmen Watson 1940’lara gelindiğinde Büyük 
İngiltere savaşının zaferinde payı olan radar 
sistemini geliştirmeyi başaracaktır. Filmin 
başrollerinde Eddie Izzard, Laura Fraser, Arran 
Tulloch yer alıyor. 
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12 ay taahhüt sözünüze
ayda sadece

9TL
24 ay taahhüt sözünüze 
ayda sadece

6TL

Vizioon Sinema Paketi

12 ay taahhüt sözünüze
ayda sadece

12TL
24 ay taahhüt sözünüze 
ayda sadece

9TL

Altın Sinema Paketi

BiZE HER YER
SiNEMA
Şimdi Bize Her Yer Sinema Kampanyası ile


