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

THE PIRATE



PING PONG 
SUMMER
PİNG PONG YAZI

20:30   04/02/2016
Masa tenisi ve hip hop  müzik tutkunu 13 
yaşındaki Rad, ailece her yıl çıktıkları yaz 
tatillinde aşkı ilk kez bulacaktır. Bu aşk onu 
zengin ve yaramaz çocukların hedefi haline 
getirse de bu yaz onun için unutulmaz olacaktır. 
Susan Sarandon, Lea Thompson gibi isimleri 
izlediğimiz filmin yönetmenliğini Michale Tully 
yapıyor.

14:30 / 10.02.2016 
18:30 / 16.02.2016
16:30 / 22.02.2016

SLEUTH
ÖLÜMCÜL OYUN 

20:30   06/02/2016
Bir kadına sahip olmak isteyen iki erkek ve 
aralarındaki mücadele. Elde etmek istedikleri 
ilk başta bir kadın gibi görünse de aslında bir 
süre sonra bu durum tamamen bir ego ve hırs 
savaşına dönecektir. 1972 yılında ilki çekilen 
filmin bu versiyonunda Jude Law ve Michael 
Caine başrollerini paylaşıyor. 

16:30 / 12.02.2016
14:30 / 18.02.2016
22:30 / 24.02.2016



THE EAGLE 
KARTAL

20:30   07/02/2016
9. Lejiyon olarak anılan Romalı 5000 asker 
İskoçya topraklarında esrarengiz bir şekilde 
kaybolur. 20 yıl sonra, komutanın oğlu Marcus 
Aquila, bu esrarengiz olayı çözmek ve babasının 
onurunu kurtarmak için yola çıkar. Ona bu 
yolculukta İngiliz köle Esca eşlik edecektir. 
Başrollerde son dönemin parlayan oyuncusu 
Channing Tatum yer alıyor.

GETAWAY 
SONSUZ KAÇIŞ

20:30   14/02/2016
Bu heyecan dolu aksiyon filminde, kaçırılan 
karısını kurtarmaya çalışan  eski ralli yarışçısı 
Brent Magna’nın zamana karşı yarışını izliyoruz. 
Esrarengiz düşmanın dediklerini yaparak 
karısını kurtarmaya çalışırken arabasını 
çalmak isteyen bir genç kız bütün işleri daha 
da zorlaşacaktır. Filmin başrollerini Ethan 
Hawke ve Selena Gomez’in paylaştığı filmde Jon 
Voight’te başarılı bir performans sergiliyor.

18:30 /  20.02.2016
12:30 /  26.02.2016

14:30 / 13.02.2016
12:30 / 19.02.2016
22:30 / 25.02.2016



RV
ÇILGIN KARAVAN 

20:30   18/02/2016
Bon Murno ve  birbirinden farklı üyeleri ile 
dikkat çeken ailesi bu yaz için bir değişiklik 
yapıp yollara düşmeye karar verir. Kiraladıkları 
karavan ile Colorado’ya doğru yola çıkan aileyi 
burada en az kendileri kadar çılgın kampçılar 
beklemektedir. Filmin başrolünde aile babasını 
canlandıran Robbin Williams’ı izliyoruz. 

CEMETERY 
JUNCTION 
MEZARLIK KAVŞAĞI 

20:30   19/02/2016
Hayatlarını değiştirmek zorunda olduklarını 
anlayan üç kafadarın başından geçenleri 
konu alan  70’lerde geçen bu komedi filmin 
yönetmeliğini usta komedyenler Ricky Gervais 
ve  Stephen Merchant yapıyor. Usta oyuncu 
Ralph Fiennes’ın da yer aldığı filmde birçok farklı 
ismi de ekranda göreceğiz.

16:30 / 25.02.2016

14:30 / 24.02.2016



THE NEW WORLD 
YENİ DÜNYA:
AMERİKA’NIN KEŞFİ
20:30   20/02/2016
17. yüzyılın başlarında İngiliz koloniciler ile 
kızılderililerin arasında denge sağlanmış ve 
dostluk kurulmuştur.  Kolonicilerin amacı hiç 
ayak basılmamış bu topraklarda yeni bir dünya 
kurmaktır. Zaman içinde iki taraf arasındaki 
dostluk çatışmalarla giderek büyüyen bir 
düşmanlığa dönüşmeye başlar.  Savaş 
başlarken, İngiliz kaşif John Smith ve kızılderili 
prenses Pocahantas arasında filizlenen aşk,  
unutulmayacak bir efsane olacaktır. Colin 
Farrell, Christian Bale, Christopher Plummer gibi 
usta isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini 
‘Tree of Life’ ve ‘Thin Red Line’ filmlerinin de 
yönetmenliğini yapan Terrence Malik yapıyor. 

16:30 / 26.02.2016

REIGN
OVER ME 
HAYATI YAKALA 

20:30   21/02/2016
Charlie bir trajedi sonrası üç çocuğunu ve 
eşini kaybeder. Eskiden okulda oda arkadaşı 
olan Alan’ın yanına gider ve ikili beraber 
vakit geçirmeye başlar. Zamanla hayatları 
değişen ve arkadaşlıkları farklı bir boyut 
kazanan iki arkadaş hayata dair pek çok şeyi 
çözümleyecektir. Filmde Adam Sandler ve Don 
Cheadle başrollerde.  

18:30 / 27.02.2016



QUARANTINE 2: 
TERMINAL
KARANTİNA 2: TERMİNAL

Bir yolcu uçağı bilinmeyen bir virüsün tehdidi altına 
girince acil iniş yapmak zorunda kalır. Uçak, iniş yaptığı 
bölge içinde sağ kalan yolcularla karantina altına 
alınır. Hayatta kalanlar için virüsten kaçma ve yaşam 
mücadelesi başlamıştır. Korku Sokağı kuşağında 
izleyeceğimiz bu filmde baş rolleri Mercedes Mason ve 
Josh Cooke başrolleri paylaşıyor.

THE
STEPFATHER 
ÜVEY BABA

20:30   27/02/2016
Micheal’ı askeri okuldan döndüğünde bir süpriz 
beklemektedir. Annesinin yeni eşi olan üvey 
babası artık onlarla yaşamaya başlayacaktır. 
Başlangıçta herşey yolunda giderken, günler 
geçtikçe üvey baba David’in mükemmel 
görüntüsünün ardından bambaşka bir kimlik 
çıkacaktır. Filmin başrollerinde Dylan Walsh, 
Sela Ward ve Penn Badgley’i izliyoruz. 

00:30   26/02/2016



MISIR ADASI

21:30    04.02.2016
Gürcistan’ın 2014 En İyi Yabancı Film Oscarı 
ödülüne aday gösterdiği film, ödül için seçilen 
son 9 film arasına girdi. Gösterildiği festivallerde 
22 ödül ve 11 adaylık kazabmıştır. Gürcistan ile 
Abhazya arasındaki doğal sınırın bir parçasını 
oluşturan küçük adada yaşayan dede ile onun 
sözünden çıkmayan torunu, yıllardır yaptıkları 
gibi önce toprağı belleyip sonra mısır ekerler. 
Arada kıyıdan geçen askerler dışında bu iki 
isimsiz çiftçiyi hiç kimse görmez. Sonra bir 
gün, yaralı bir asker uzamış mısırların arasına 
saklanır. Dede ve torun yılların tarafsızlığını 
bozmak zorunda kalacaklar mıdır?

CORN ISLAND

TWILIGHT
SAMURAI 
ALACAKARANLIK SAMURAYI
21:30   01.02.2016
Japonya’nın ve dünyanın en uzun film serisi 
olan Tora-San’ın yönetmeninin 77. filmi En İyi 
Yabancı Dilde Film Oscara ve Berlin’de Altın 
Ayıya aday gösterilmiştir. Toplamda 37 ödül ve 
8 adaylık sahibi film; alt kademe bir samuray 
olan Seibei Iguchi’nin hikayesine odaklanmakta. 
Dul kaldığı için, iki çocuğu ve annesi ile birlikte 
yaşayan Seibei’ye odaklanmakta. Seibei, zorlu 
yaşamı nedeni ile arkadaşlarının hiç bir içki 
davetini kabul etmediği için Alacakaranlık 
Seibei olarak çağrılmaktadır. Bir gün çocukluk 
aşkı olan Tomoe ile karşılaşır. Tomoe, eşinden 
şiddet görmektedir ve Seibei onu kurtarır. 
Tam ona duygularını açtığında, üst kademe 
samuraylardan emir gelir: zorlu bir kılıç ustasını 
öldürmesi istenmektedir.

10:40 / 19.02.2016
13:25 / 25.02.2016

15:50 / 07.02.2016
19:20 / 13.02.2016

10:15 / 22.02.2016
19:45 / 28.02.2016

12:20 / 10.02.2016
18:15 / 16.02.2016



KAN BAĞLARI
21:30    06.02.2016
2013 Uluslarası Cannes Film Festivali resmi 
seçkisinde yer alan Blood Ties yıldızlı kadrosu ile 
göz dolduruyor. New York 1974… 50 yaşındaki 
Chris hapishaneden iyi halinden dolayı 
salıverilir. Başarılı bir polis olan kardeşi Frank 
kapıda onu beklemektedir. Chris ve Frank her 
zaman farklı olmuştur ve babaları Leon, ilginç 
bir şekilde Chris’e bağlıdır. Kardeşinin bu sefer 
değişebileceğine inanan Frank ona evini açar, 
bir iş bulur ve eski karısı Monica ve çocuklarıyla 
görüştürür. Ancak Chris yeni bir başlangıç 
yapamadan tekrar suç işlemeye başlar. Frank 
bu durum karşısında Chris ile tüm ilişkisini keser 
ancak aralarındaki kan bağı buna sonsuza dek 
izin vermeyecektir..

CAGED
KAFES

00:00   05.02.2016
Screamfest’te en iyi yönetmen ödülü kazanan Yann 
Gozlan’ın filmi Kafes, Kosova’dan Paris’e dönen 
bir grup doktor’un yollarının askerler tarafından 
kesilmesi ile başlıyor. Yoldaki mayının temizlenmesi 
için üç saat beklemeyen doktorlar yan bir yola 
girerek devam ederler, ancak kaybolurlar. Bir süre 
sonra, bir grup suçlu tarafından yolları kesilerek 
kaçırılırlar. Neden kaçırldıklarını anladıklarında asıl 
korku başlayacaktır.

BLOOD TIES

01:00 / 13.02.2016
00:10  / 15.02.2016
00:40  / 23.02.2016

17:35 / 24.02.2016
16:05 / 29.02.2016

19:20 / 12.02.2016
23:40 / 18.02.2016



POCKET LISTING

YAŞAM SAVAŞI

21:30    10.02.2016
Cannes Eleştirmenler Haftası’nın açılış filmi olan 
ve büyük beğeni kazanan Yaşam Savaşı, filmin 
senaryosunu da yazan başrol oyuncuları Valerie 
Donzelli ve Jeremie Elkaim’in gerçek hikâyeleri. Film, 
oğullarının hastalığıyla tasasız, mutlu günlerinden 
koparılarak yaşamın acımasız karmaşıklığına 
atılıveren genç bir çiftin aşkını canlı ve dinamik bir 
tarzda anlatıyor. Gösterildiği festivallerde 10 ödül ve 
11 adaylık kazanmıştır.

BARBARA
BARBARA

21:30    09.02.2016
Berlin’de Altın Ayı’ya aday gösterilip, Gümüş Ayı 
ödülünü kazanan; gösterildiği festivallerde 10 ödül 
ve 20 adaylık kazanan film, 80’li yıllarda Doğu 
Almanya’da geçiyor. Rejimle yaşadığı sorunlar 
nedeniyle önce tutuklanan, daha sonra taşraya 
sürgüne gönderilen çocuk doktoru Barbara filmin 
baş karakteri. Her hareketi gözlense de Barbara, 
Batı’ya kaçmakta oldukça kararlıdır. Bütün 
meslektaşlarına, en başta da şefi olan Andre’ye 
karşı son derece mesafelidir. Hiçbir şeyin Barbara’yı 
artık Doğu Almanya’da tutması mümkün değildir.

18:00 / 15.02.2016
15:45 / 21.02.2016
14:00 / 27.02.2016

23:15 / 16.02.2016
19:30 / 22.02.2016
10:15 / 28.02.2016

DECLARATION
OF WAR



21:30   13.02.2016
John Malkovich’in ilk yönetmenlik deneyimi 
olan The Dancer Upstairs; polisiye, aşk ve politik 
türlerin başarılı bir karışımı olarak karşımıza 
çıkıyor. Taşradaki düşük kademeli devlet 
memurlarının öldürüldüğü ve şehirlerde köpek 
leşlerinin sokak lambalarına asıldığı bir Güney 
Amerika ülkesinde, halkın diline düşen yeni bir 
lider vardır: Ezekiel. Bu yeni devrimci hareketi 
araştırmakla görevlendirilen polis müfettişi 
Rejas; ordunun karşılık vermeye çalıştığı kaotik 
günlerde Ezekiel’in izini sürmeye başlar. 1 ödül 
ve 3 adaylık sahibidir.

PRINCESS
KAGUYA
PRENSES KAGUYA
MASALI
10:00    13.02.2016
En İyi Animasyon dalında Oscar adayı olan 
Princess Kaguya, 11 ödül ve 32 adaylık sahibidir. 
Bir zamanlar, bir orman köyünde yaşlı bir oduncu 
yaşarmış. Bu  oduncunun, yaşlı karısından başka 
kimsesi yokmuş. Yine bir gün ormanda bambu 
kesmekle uğraşırken yerden bir bambunun 
filizlendiğini ve büyüdüğünü görmüş. Merakla 
bambunun yanına gidince, bambunun 
tomurcuklanıp açıldığını ve içinden minik bir 
prenses çıktığını fark etmiş.

YUKARDAKİ DANSÇI
THE DANCER 

12:50 / 19.02.2016
15:35 / 25.02.2016

19:15 / 19.02.2016
23:25 / 25.02.2016



POCKET LISTING
BU GECE BENİMSİN

21:30    21.02.2016
Ünlü İngiliz yönetmen David Mackenzie’den 
bir kahkaha tufanı. Adam ve Morello iki ayrı 
grubun solisti olan rock yıldızlarıdır ve büyük bir 
problemleri vardır. İlk defa çok büyük bir festivalde 
sahne alacaklarken, çılgın bir rahip onları birbiriyle 
kelepçelemiştir. Sahneye çıkmaya saatler kalmıştır, 
kelepçenin anahtarı kayıptır ama bu zıt ikilinin 
kalplerinin anahtarları bulunabilecek midir?

FOR ELLEN
KIZIM İÇİN

21:30    17.02.2016
Treeless Mountain filminin başarılı yönetmeninden, 
bambaşka bir çocuk hikayesi. Rock müzik tutkusu 
ile tüm hayatını ve ailesini riske atarak herşeyi 
geride bırakan Joby Taylor, tüm çabasına rağmen, 
hiçbir şey elde edemediği gibi; elinde kızının tüm 
velayetinden vazgeçmesini söyleyen bir boşanma 
kağıdı ile kalakalır. İmzalaması için verilen son tarih 
yaklaştıkça, kızına babalık yapmak konusunda hala 
bir umut olup olmadığı konusunda gittikçe daha 
fazla düşünmeye başlar. Sundance’ta jüri büyük 
ödülüne aday gösterilen yapım; 1 ödül ve 3 adaylık 
sahibidir.

YOU INSTEAD

23:05 / 23.02.2016
19:55 / 29.02.2016

23:20 / 27.02.2016



A SONG FOR
JENNY 
JENNY İÇİN BİR ŞARKI
20:00   14/02/2016
Jenny her zamankinin aksine o gün farklı bir 
yoldan işe gitmeyi tercih eder. 7 Temmuz 2005’de 
Londra metrosunda patlayacak bomba Jenny’nin 
yolunun üstündedir. Yaşanan kaos ortasında 
acılı anne Julie kızına ulaşmaya, yaşadığına 
inancını kaybetmemeye çalışmaktadır. Yaşadığı 
tüm bu acılar yıllarca Julie’nin hayatını, 
inancını sorgulamasına sebep olacaktır. Filmin 
başrolünde iki Akademi Ödülü adaylığı olan 
başarılı oyuncu Emily Watson’ı izliyoruz. 

22:30 / 20.02.2016
14:00 / 26.02.2016

LOVING MISS 
HATTO 
BAYAN HATTO

1953 yılının İngiltere sokaklarında Barrie, 
Joyce’u gördüğü anda hem aşkı bulmuş hem de 
ondaki yeteneği keşfetmiştir. Joyce’un piyano 
aşkı ve başarısı gün geçtikçe başarıya ulaşırken 
çift hayatlarını da birleştirirler. İniş çıkışlı bir 
evliliğin ve bir piyanistin gerçek hikayesini 
izliyoruz. Başarılı İngiliz oyuncu Alfred Molina 
ve Francesca Annis başrollerde.

20:00   16/02/2016

10:00 / 22.02.2016
14:00 / 28.02.2016



STOLEN 
ÇALINTI

20:00   18/02/2016
Üç çocuklu bir baba olan Anthony, insan 
kaçakçılığı suçlarıyla ilgilenmektedir. Özellikle 
kandırılarak İngiltere’ye getirilen çocukların 
kaderlerini değiştirmek için çalışan Anthony’nin 
yolu kimliksiz, ailesiz, tanımadığı bir ülkenin 
ortasında yapayalnız kalan 11 yaşındaki 
Rosemary ile kesiştiğinde bir hayatta kalma 
ve yardım mücadelesi başlayacaktır. Filmin 
başrolünde Homeland dizisinden tanıdığımız 
İngiliz oyuncu Damian Lewis’i izliyoruz. 

THE PIRATE 
KORSAN 

20:00   21/02/2016
Korsanlıktan, havyar krallığına uzanan 
Yunan Ioannis Varvakis’in gerçek hikayesi. 
Zorlu bir mücadelenin ardından gelen güç, 
para ve şöhret yine de ona acıdan başka 
birşey getirmez. Aşk uğruna herşeyden 
vazgeçmeye karar verene kadar hayatın 
anlamını bulamayan Varvakis’in Yunan 
Adalarından Rus mahkemelerine uzanan 
öyküsünü izliyoruz. Filmin başrolündeki 
oyuncu Sebastian Koch’a efsane oyuncu 
Catherine Deneuve   eşlik ediyor. 

10:00 / 24.02.2016

22:00 / 27.02.2016



FINDING
MS. RIGHT
BAYAN DOĞRUYU BULMAK 

20:00   22/02/2016
Chris aradığı aşkı Allison’da bulmuştur. Ancak 
aralarında ufak bir engel vardır. Chris hayatını, 
inançlarını, davranışlarını Allison’a göre 
değiştirmek zorunda kalınca komik duruma 
düşmekten kendini alıkoyamayacaktır. 
Yönetmenliğini Bryan Fogel’ın yaptığı filmde 
başrollerde Jennifer Love Hewitt ve Ivan 
Sergei’yi izliyoruz. 

10:00 /  28.02.2016

BERT & DICKIE 
BERT VE DICKIE 

20:00   27/02/2016
Mücadelenin büyük sorumluluklar ve disiplin 
gerektirdiğini anlatan bir hikaye. 1948 Londra 
Olimpiyatlarından sadece 5 hafta önce Bert ve 
Dickie aynı kanoda kürek çekmek için bir araya 
gelir. Senkronun ve takım çalışmasının çok 
önemli olduğu bu sporda onları zorlu bir süreç 
beklemektedir. Filmin başrollerinde iki genç 
oyuncu Matt Smith ve Sam Hoare’yi izliyoruz. 



WODEHOUSE
IN EXILE 
SÜRGÜNDE WODEHOUSE 

20:00   29/02/2016
İngiliz yazar P.G. Wodehouse İkinci Dünya 
Savaşı sırasında vatana ihanet suçundan 
sürgüne gönderilir. Bir İngiliz beyfendisi olan 
Wodehouse aynı zamanda efsane olmuş 
karakterler Jeeves ve Wooster’ın da yaratıcısıdır. 
Yazar aldığı cezadan sonra bir daha asla kendi 
ülkesinin topraklarına dönemeyecektir. Filmin 
başrollerinde başarılı İngiliz Oyuncular Tim 
Pigott-Smith ve Zoe Wanamaker’ı izliyoruz. 

ZAMANDA YOLCULUK
20:00   28/02/2016
Televizyoncu Sydney Newman zamanda yolculuk 
eden bir doktorun hikayesini anlatan yeni bir şov 
yazmıştır.  Uzun çalışmalar sonunda bugünün 
fenomen dizisi “Doctor Who” doğmuştur. Başrol 
Hartnell ise oynadığı karakterle takıntılı hale 
gelmiştir. Aradan geçen yıllar sonunda geçici 
hafıza kaybı yaşayamaya başlayan Hertnell 
cümlelerini unutmaya başlayacaktır. Şimdi 
Hartnell genç bir oyuncuyla mı değiştirilmek 
zorunda kalacaktır? İngiltere’nin sevilen dizisi, 
ülkemizde de büyük beğeni toplayan “Doctor 
Who” yu bu kez uzun metrajda izliyoruz. 

AN ADVENTURE 
IN SPACE AND 
TIME 
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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


