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

BEAUTY AND
THE BEAST



YEAR ONE 
Fİ TARİHİ
20:30   03/03/2016
Zed ve Oh, kabilelerinden atılan iki kafadardır. 
Beraber çıktıkları yolculukta başlarına gelen 
birbirinden komik olaylar onları maceradan 
maceraya sürükleyecek ve kölelikten 
kahramanlığa getirecektir. İlkel zamanlarda 
geçen bu eğlenceli yol komedisinin başrollerinde 
Jack Black ve Michael Cera yer alırken, Oliver 
Platt, Hank Azaria ve Olivia Wilde gibi isimleri de 
seyrediyor olacağız.

16:30 / 21.03.2016 
14:30 / 27.03.2016

14:30 / 09.03.2016 
18:30 / 15.03.2016

LETTERS TO 
JULIET 
AŞK MEKTUPLARI 

20:30   04/03/2016
Sophie, Verona tatilinde Juliet’in evini 
ziyaret eder ve tesadüfen bir mektup 
bulur. Okuduğu satırlardan çok etkilenir ve 
hikayenin kahramanlarının izini sürmeye 
başlar. Çıktığı bu serüvende birbirinden güzel 
kasabalar gezerken, çok şey öğrenecek ve hiç 
beklemediği bir aşk hikayesine doğru yelken 
açacaktır. Amanda Seyfried’in başrolde olduğu 
filmde, Gael García Bernal, Christopher Egan ve 
Vanessa Redgrave de yer alıyor. 

16:30 / 10.03.2016
12:30 / 16.03.2016

22:30 / 22.03.2016
14:30 / 28.03.2016



THE PLACE 
BEYOND THE 
PINES 
BABADAN OĞULA
20:30   05/03/2016
Yetenekli bir motorsiklet sürücüsü ve dublör 
olan Luke, eski sevgilisinin kendinden bir oğlu 
olduğunu öğrenir. Bu haber ile hayatını düzene 
koymaya karar verir ve ailesine bakabilmek için 
bir araba tamircisinde çalışmaya başlar. Luke’un 
yeteneklerini keşfeden patronu ona bir banka 
soygunu için ortaklık teklif eder. Teklifi kabul 
eden Luke kendini soluksuz bir kovalamacanın 
içinde bulacaktır.  Başarılı oyuncular Ryan 
Gosling ve Bradley Cooper’ın başrolde olduğu 
filmde Eva Mendes ve Ray Liotta’yı da izliyoruz.

THE COLD LIGHT 
OF DAY 
GİZLİ HEDEF

20:30   06/03/2016
Ailesiyle İspanya’ya tekne seyahatine giden Will, 
yüzmeden döndüğünde tekneyi bomboş bulur. 
Ailesinin ajanlar tarafından kaçırıldığını öğrenir 
ve onları bulmak için harekete geçer. Bulduğu 
ipuçları onu gizemli bir çantaya götürecektir. 
Bruce Willis ve Sigourney Weaver’ın yer 
aldığı filmin başrolünde Man of Steel filminde 
Superman’i canlandıran Henry Cavill bulunuyor.

22:30 /  24.03.2016
10:30 /  30.03.2016

18:30 /  12.03.2016
12:30 /  18.03.2016

22:30 / 23.03.2016
10:30 / 29.03.2016

16:30 / 11.03.2016
12:30 / 17.03.2016



MOM’S
NIGHT OUT 
ANNELER GECESİ
20:30   13/03/2016
Allison ve arkadaşlarının tek istediği 
çocuklardan uzak birkaç saat geçirmek ve 
kız kıza bir akşam yemeği yemektir. Anneler 
topuklu ayakkabılarını giyebilmek ve istedikleri 
gibi bir gece geçirebilmek için ufaklıkları 
babalara emanet ederler. Bu kadar basit bir 
planda en kötü ne olabilir ki? 2014 yapımı 
eğlenceli komedi filminde Sean Austin, Sarah 
Drew ve The Middle dizisinden tanıdığımız 
Patricia Heaton başrollerde.

SIX DANCE
LESSONS IN SIX 
WEEKS 
6 HAFTA 6 DANS DERSİ
20:30   18/03/2016
Emeklilik dönemini yaşayan Lily, dans dersleri 
almaya karar vererek kendisinden yaşça küçük 
dans öğretmeni Michael’dan özel dans dersleri 
almaya başlar. Her hafta bir kere çalışmak 
üzere altı hafta boyuca bir araya gelmeye 
karar veren ikili, dersler ilerledikçe birbirlerini 
daha iyi tanıyacak ve keyifli bir dostluğa 
başlayacaklardır. Türkiye’de ilk defa TV’de 
Vizioon Premier ekranlarında yayına girecek 
olan filmin başrollerinde Gena Rowlands ve 
Cheyenne Jackson yer alıyor.

16:30 / 24.03.2016
12:30 / 30.03.2016

18:30 / 19.03.2016
12:30 / 25.03.2016
22:30 / 31.03.2016



SEVEN
POUNDS 
YEDİ YAŞAM

20:30   19/03/2016
Saklı kalan bir sırrın çok uzun zaman etkisi 
altında kalan Ben, kendisini temize çıkarmak 
için tanımadığı 7 kişinin hayatını değiştirmeye 
karar verir. Bütün planını yapmıştır ve onu 
durduracak kimse yoktur. En azından o öyle 
sanmaktadır… Ben’in planlamadığı şey, bu 7 
insandan birine aşık olacağıdır. Ekranın popüler 
isimlerinden Will Smith’in başarılı performansı, 
filme beş ödül ve altı adaylık kazandırdı. 

16:30 / 25.03.2016
14:30 / 31.03.2016

GRAVITY 
YERÇEKİMİ

20:30   20/03/2016
Başarılı bir tıp mühendisi olan Dr. Ryan Stone, 
emeklilik öncesi son görevi için deneyimli 
astronot Matt Kowalski yönetimindeki mekik 
ile uzay yolculuğuna çıkar. Son derece rutin 
bir operasyon olan bu görev, mekiğe bir cismin 
çarpmasıyla felakete dönüşür. Şimdi uzay 
boşluğunda 2 astronot için yaşam mücadelesi 
başlamıştır. 7 Oscar ödüllü filmin başrollerinde 
usta oyuncular Sandra Bullock, George Clooney 
ve Ed Harris yer alıyor.

18:30 / 26.03.2016



THE CALLING 
HAYKIRIŞ

Dedektif Hazel, çalıştığı Fort Dundas 
kasabasında şimdiye kadar onu çok zorlayan 
vakalara rastlamamıştır. Ta ki, etrafta birbiri 
ardına işlenen cinayetler başlayana ve onu 
soğuk kanlı bir seri katil ile yüz yüze getirene 
kadar… Bu gerilim dolu 2014 yapımı filmde, 
Susan Sarandon başrolü üstlenirken, usta 
oyuncu Donald Sutherland de ona eşlik ediyor.

BATTLE
LOS ANGELES
DÜNYA İSTİLASİ:
LOS ANGELES SAVAŞI

20:30   27/03/2016
Los Angeles ve dünyadaki diğer şehirler 
bir uzaylı istilası ile karşı karşıyadır. Bir 
polis istasyonunda mahsur kalan insanları 
kurtarmakla görevlendirilen astsubay Nantz 
ve ekibi zamana karşı yarışır. Hava kuvvetleri 
uzaylıları öldürmek için orayı bombalamadan, 
operasyonu tamamlayıp masum insanları 
kurtarmalıdırlar. Aksiyon dolu ve etkileyici 
görsel efektleri olan filmin yönetmeni, Wrath 
of the Titans filminin de yönetmenlğini yapan 
Jonathan Liebesman. Aaron Eckhart başrolde…

20:30   26/03/2016



WELLİNGTON HATLARI
21:30    05.03.2016
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.
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WALTZ WITH 
BASHIR
BEŞİR’LE VALS
21:30   01.03.2016

En iyi yabancı film dalında Oscar’a aday olup 
Altın Küre kazanan, çeşitli festivallerde 
toplam 53 ödül kucaklayan animasyon, 
yetişkin seyirciye yönelik bir yapıt. İsrailli film 
yönetmeni Ari Folman’ın 1982’deki Lübnan 
işgaline dair hatıralarıdır aslında anlatılan... Bir 
arkadaşına gördüğü kabusu anlatır Folman... 
Kâbusun Lübnan Savaşı’nda yaşadıklarıyla 
alakası olduğuna karar verirler. Hayatının 
o dönemini hatırlamadığını fark eden Ari, 
anıları canlandırabilmek için o yıllardaki asker 
arkadaşlarını aramaya başlar. 

13:35 / 19.03.2016
17:20 / 25.03.2016
11:25 / 31.03.2016

18:05 / 07.03.2016
15:10 / 13.03.2016

17:10 / 23.03.2016
15:30 / 28.03.2016

19:00 / 11.03.2016
23:35 / 17.03.2016



BEŞ KIRIK KAMERA
21:30    15.03.2016
Akademi tarafından En İyi Belgesel dalında 
Oscar’a aday gösterilen; Sundance’ta Dünya 
Sineması, Belgesel alt dalında ödül kazanan,  
toplamda 17 ödül sahibi film Filistinli bir 
çiftçinin dördüncü çocuğu doğduğu sıralarda 
ilk kamerasını alması ile başlıyor. O sıralarda 
yaşadıkları köyde İsrail askerleri tarafından 
yapılan işgal hareketleri; buna direnen köylüler 
arasında yaşanan çatışmaları kamerası ile 
kaydetmeye çalışan Emad, her çatışmada, bir 
kamerasını kaybederek tüm süreci beş farklı 
kamera ile belgeliyor.

THE DEEP
DERİN SULAR

21:30   10.03.2016
İzlanda’nın Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ına 
aday gönderdiği Baltasar Kormákur imzalı film, 
11 ödül ve 10 adaylık sahibidir. Yaşanmış bir 
olaydan uyarlanmış film balıkçı teknelerinde 
çalışarak geçimini sağlayan Gulli isimli denizciye 
odaklanıyor. Genelde fırtınalı ve sert hava 
koşullarında denize açılmaya alışık olan Gulli’nin 
teknesi 1984 Mart’ında çıktığı seferde batar. Tek 
sağ kurtulan Gulli, dondurucu denizde saatler 
süren bir mücade sonrası; karaya vararak kurtulur. 
Bundan sonra ulusal bir kahraman ve tıbbi bir 
gizem olarak yaşamını sürdürmeye devam eder.

FIVE BROKEN 
CAMERAS

12:00 / 16.03.2016
17:45  / 22.03.2016
10:45  / 28.03.2016

18:00 / 21.03.2016
14:30 / 27.03.2016



POCKET LISTING

SİNEMA VE ÇOCUKLARIN 
HİKAYESİ
10:00    19.03.2016
“Sinemanın Hikayesi”nin yaratıcısı Mark Cousins’in  
“Sinema ve Çocukların Hikayesi” Toronto ve 
Cannes’ın özel seçkisinde yer almakta ve, dünya 
sinemasındaki çocukları edinmekte. E.T.’den 
Moonrise Kingdom’a, Tom&Jerry’den Kırmızı 
Balonun Yolculuğu’na, bilinmeyen onlarca 
başyapıtla 25 ülkeden 53 filmin ele alındığı filmde 
çocukluk çağları sinematik bir şekilde ekrana 
gelmekte.

OPEN
WINDOWS
BARBARA

00:00    18.03.2016
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. 

00:45 / 26.03.2016
00:45 / 28.03.2016

13:40 / 25.03.2016
14:45 / 31.03.2016

A STORY OF
CHILDREN AND 
FILM 



00:35   25.03.2016
Sundance’te Büyük Jüri Ödülü’ne aday gösterilen 
Jeff Baena imzalı film; sevdiği kız arkadaşını 
bir orman gezisindeyken zehirli bir yılanın 
ısırığı nedeni ile kaybeden Zach’in hikayesine 
odaklanıyor. Yaşadığı kaybın acısını bir türlü 
üzerinden atamayan Zach, ikinci bir şansa 
kavuşur ve Beth bir şekilde ölümden geri döner. 
Fakat dönen kişi, tam olarak eski Beth değildir.

IRIS
ÖZEL KUVVETLER

21:30    25.03.2016
Güney Kore’de büyük yankı uyandıran Iris adlı 
dizinin beyaz perdeye uyarlanmış versiyonu. 
Hyeon-jun ve Seon-hwa Güney Kore özel 
kuvvetlerinin üyesi iki rakip ve arkadaştırlar.  
Seung-hee adlı özel profil uzmanı ajana aşık olan iki 
arkadaş bir yandan genç kızın kalbini kazanmaya 
çalışırlarken; bir yandan da nükleer bir felaketi 
önleme operasyonunda görev almaktadırlar. 

İKİNCİ ŞANS

LIFE AFTER 
BETH

19:25 / 31.03.2016



ANYTHING IS 
POSSIBLE
HERŞEY MÜMKÜN

20:00   04/03/2016
Japonya’da bir tsunami kurtarma görevi 
esnasında kaybolup hayatını kaybeden Teğmen 
Margaret’in oğlu Nathan, olay sonrasında 
babasının öz babası olmadığı öğrenir. Evden 
kaçarak sokaklarda dolaşan Nathan’ın 
hayatı, yetenekli bir piyanist olduğunun fark 
edilmesiyle değişecektir. Genç oyuncular 
Jonathan Bennett ve Lacey Chabert başrolde.

SHEZOW
19 Mart’dan İtibaren Her 
Cumartesi ve Pazar
09:00-10:00
Teyzelerinin evine taşınan Guy ve ikiz 
kardeşi, evde bir yüzük bulurlar. Bu 
yüzüğün teyzelerini bir süper kahramana 
dönüştürdüğü efsanesini duyunca hemen 
yüzüğü denemeye karar verirler. Guy yüzüğü 
takar ve bir anda dişi bir süper kahramana 
dönüşür. Kahramanımız Guy, bu yüzük 
sayesinde teyzesinin yolundan gidecek ve 
arkadaşlarıyla birlikte kötülerle savaşacaktır. 

14:00 / 22.03.2016
16:00 / 28.03.2016

12:00 / 10.03.2016
22:00 / 16.03.2016



COCONUT: 
THE LITTLE 
DRAGON
SEVİMLİ EJDERHA: KOKONAT
20:00   11/03/2016
Kokonat uçma yeteneğini daha kazanamamış 
küçük bir ejderhadır. Arkadaşları da aynı Coconut 
gibi yaşadıkları adanın diğer sakinlerinden 
biraz faklıdır. Arkadaşlarından biri vejeteryan 
bir ejderha, diğeri de adada hayatta kalmayı 
başaran bir kirpidir. Bu üçlü, köylerinde çalınan 
değerli bir otu bulmak için yolculuğa çıkarlar 
ve macera dolu serüven başlamış olur. Sevimli 
kahramanları Sarah Alles, Dustin Semmelrogge 
ve Carolin Kebekus seslendiriyor.

12:00 / 17.03.2016 22:00 / 23.03.2016
14:00 / 29.03.2016

drama
90’

MY GRANDMOTHERS 
AND ME 
BÜYÜK ANNELERİM VE BEN

Margarot 10 yaşındadır ve ona göre hayatındaki 
hiçbir şey iyi gitmemektedir. Annesi ve babası 
yeni boşanmıştır ve o şimdi büyük annesiyle 
yaşamak zorundadır. Annesinin yeni biriyle 
beraber olmaya başlaması ve eve ikinci bir büyük 
annenin gelmesiyle herşey iyice birbirine girer. 
Eva Darlan, Evelyne Buyle ve Gwendoline 
Hamon oynadığı filmin yönetmenliğini Thierry 
Binisti yapıyor.

20:00   12/03/2016

10:00 / 24.03.2016
14:00 / 30.03.2016

12:00 / 18.03.2016



SECRET 
SHARER
SIRDAŞ

20:00   13/03/2016
İlk seferine çıkmış olan genç kaptan, 
mürettebatın gemiyi terk etmesi sonrasında 
gemide tek başına kalır. Yapayanlız ve endişeli 
bir bekleyiş başlamışken bir anda denizin 
üzerinde yüzen bir vücut olduğunu görür. 
Gördüğü vücudun canlı bir kadın olduğunu 
farkederek yardım eder ve onu gemiye alır. Kadın 
gemiye gelir gelmez saklanmak ister. Ardından, 
kaçak bir katilin peşine düşmüş bir arama ekibi 
gemiye gelecektir. Jack Laskey ve Zhu Zhu filmin 
başrollerinde…

A LABOR
OF LOVE
AŞK EMEK İSTER
20:00   14/03/2016
10 yıl önce terk edilmiş bir pastaneyi 
yeniden canladırmak için gönüllü çalışan 
bir organizayona katılan Charles, bu iş için 
olabilecek en yanlış insandır! El becerisi 
yoktur ve üç bayanla çalışmak zorundadır. 
Tüm bunlarla nasıl başa çıkacağını çözmeye 
çalışırken Alice’e aşık olması işleri daha 
da zorlaştıracaktır. Bu sevimli Fransız 
filmde Guillaume Cramoisan, Claire Borotra 
ve Evelyne Dandry oynarken filmin 
yönetmenliğini  Christophe Douchand yapıyor.

14:00 / 25.03.2016
14:00 / 31.03.2016

22:00 / 19.03.2016

10:00 / 20.03.2016 
14:00 / 26.03.2016



BEAUTY AND 
THE BEAST
GÜZEL VE ÇİRKİN

20:00   18/03/2016
Babasının borçları nedeniyle evliliğe zorlanan 
ve  kendini çirkin bir adamın yanında bulan 
Belle, hiç tahmin etmediği bir anda aşkın içine 
düşecektir. Pek çok kez uyarlaması çekilen bu 
klasik hikayenin 2014 yapımlı versiyonunda 
Vincent Cassel, Léa Seydoux ve André 
Dussollier başrollerde. 

12:00 /  24.03.2016
22:00 /  30.03.2016

THE WIPERS
TIMES
WIPERS GAZETESİ 
20:00   20/03/2016
Fred Roberts  gazetecilik hayatına nasıl başladı?  
Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephede bir 
matbaa makinesi bulan Roberts, Çavuş Harris 
ve Pearson’ın yardımı ile Wipers Gazetesi’ni 
kurar. Destekleyenler ve karşı gelenlerle 23 
sayı yayınlayan Roberts’ın kullandığı dil de 
oldukça taşlamalıdır. Savaş sırasında zorluklarla 
karşılaşsalar da askerler cephede gazetecilik 
hayatına başlamış olurlar. 

22:00 /  26.03.2016



THE
PHILOSOPHER’S 
FRIEND
FİLOZOF’UN DOSTU
20:00   27/03/2016
Fransa’nın en ünlü politik filozofu Jean Jacques 
Rousseau ile ilgili bir hikaye yazma aşamasında 
olan televizyon gazetecisi Marie, Tom ile 
karşılaşır. Tom, küçük yaşına rağmen şaşırtıcı 
bir şekilde filozof hakkında çok şey bilmektedir. 
Bu durumdan çok etkilenen Marie, bir video 
çekerek üniversite profesörüne gösterir ve 
aralarında bir buluşma ayarlar. Bu buluşma 
profesörün hayatını tamamen değiştirecektir.
2015 yapımı ve TV’de ilk kez Vizioon Aile 
kanalıda yayınlanacak olan filmin başrollerinde 
Sami Frey, Anne Richard, Jean-Philippe Ecoffey 
bulunuyor.

HOLLYWOOD SANKİ
BİR OKUL
20:00   23/03/2016
Hollywood dünyasında çalışan Taylor Henning, 
lisenin tüm işkenceli günlerinin geride kaldığını 
düşünürken, çalışma arkadaşları herşeyi sabote 
etmek için ellerinden geleni yapar. Patronunun 
okul kraliçesi kızı Quinn, Taylor’ın çaresizliğini 
fark edince ona yardım etmeye karar verir. Çünkü 
Hollywood, lise şartları kadar zor bir yerdir ve 
Quinn oyunun tüm kurallarına hakimdir.
Brian Hallisay, Ian Harding, Kelsey Sanders, 
gibi oyuncuların oynadığı bu diziden uyarlama 
filmin yapımcılığını Gossip Girl, Pretty Little Liars, 
The Vampire Diaries dizilerinin de yapımcılığını 
üstlenen Bob Levy ve Leslie Morgenstein yapıyor.

10:00 /  29.03.2016

HOLLYWOOD IS LIKE 
HIGH SCHOOL WITH 
MONEY
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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


