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

SHEZOW
DR.DIMENSION PANTS
THE PINK PANTHER



THE
AWAKENING 
ÖBÜR DÜNYADAN 

00:30   01/04/2016
Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış İngiltere 
halkı savaş yaralarını sarmaya çalışırken 
yaşadığı acılardan sonra doğaüstü olaylara 
inanma eğilimindedir. Paranormal olayları, 
sahtekarlıkları ve asparagas söylentileri çözme 
konusunda usta olan Florence bir şikaket 
üzerine hayaletlerin gezdiği öne sürülen yatılı 
okula gelir. Florence önceleri bu durumun 
rastladığı diğer olaylar gibi bir oyun olduğunu 
düşünse de, görünmeyen varlıklar kendilerini 
gösterince genç kadının dünyası alt üst olacaktır. 
Filmin başrollerini Rebecca Hall ve Dominic West 
paylaşıyor.

00:30 / 07.04.2016 
00:30 / 13.04.2016

THE SOCIAL 
NETWORK 
SOSYAL AĞ 

20:30   03/04/2016
Sosyal medya denilince aklımıza ilk gelen, 
tüm dünyada milyarlarca kullanıcıya 
ulaşan Facebook’un kuruluş öyküsü... Kız 
arkadaşından intikam almak isterken bugün 
dünyanın en zenginlerinden olan dahi çocuk 
Mark Zuckerberg’in öğrencilik hayatından 
zirveye uzanan hayatını izliyoruz. 
Yayınlandığı yıl üç dalda Oscar ve Altın 
Küre kazanan film, Jesse Eisenberg, Andrew 
Garfield ve Justin Timberlake’li oyuncu 
kadrosu ile de göz dolduruyor. 

18:30 / 09.04.2016
12:30 / 15.04.2016

22:30 / 21.04.2016
10:30 / 27.04.2016



LAKEVIEW 
TERRACE  
GÖZCÜ

20:30   07/04/2016
Mutlu evlilikleri olan genç çift Lakeview 
Terrace’daki yeni rüya evlerine büyük bir heyecan 
ile taşınır. Mahallelerinde yaşayan, yalnız bir 
baba olan aksi polis memuru komşuları güvenliği 
sağlamayı kendine görev edinmiştir. Devriye 
gezen polis memur Turner, çiftin hayatına 
müdahele ederek onları rahatsız etmeye başlar. 
Bu duruma tepkisiz kalmayan  komşuları ile 
arasındaki gerilim her geçen gün tırmanacaktır. 
Filmin başrollerini Samuel L. Jackson, Patrick 
Wilson ve Kerry Washington paylaşıyor. 

WHERE THE 
WILD THINGS 
ARE 
ARKADAŞIM CANAVAR 
20:30   09/04/2016
Annesiyle tartıştıktan sonra, kimsenin onu 
anlamadığını düşünerek deniz kıyısında bir 
ormana kaçan Max burada kendisini fantastik bir 
maceranın içinde bulur. Vahşi şeylerin ülkesine 
vardığında, muzipliğin egemenliğindeki bu 
diyarda yeni arkadaşlar edinecektir. En İyi 
Orjinal Beste Dalında Altın Küre’ye aday 
gösterilen filmin yapımında benzersiz bir teknik 
kullanılırken, oyuncuların sesleriyle hayat 
verdikleri karakterler, canlı aksiyon, kukla ve 
bilgisayar animasyon teknikleriyle en dinamik 
şekilde perdeye taşınıyor. 

16:30 /  15.04.2016
14:30 /  21.04.2016
22:30 /  27.04.2016

14:30 / 13.04.2016
18:30 / 19.04.2016
16:30 / 25.04.2016



BABYLON 
A.D. 
BABİL M.S. 
20:30   13/04/2016
Toorop para ve pasaport karşılığında tanımadığı 
bir kadın olan Aurora’yı Rusya’daki bir 
manastırdan Çin’e götürmekle görevlidir. Bu 
yolculuk esnasında Aurora’nın gizli yetenekleri 
olduğunu farkeden Toorop, yola çıktıktan 
hemen sonra peşlerinde birilerinin olduğunu 
anlar. Aurora’ya ait sırlar ortaya çıktıkça 
üstlenmiş olduğu görevin ardında tekinsiz 
bir takım şeylerin olduğunu gören Toroop’u 
tehlikeli bir kaçış beklemektedir. Filmin 
başrolünde Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin 
Diesel’i izliyoruz. 

SOME VELVET 
MORNING 
KADİFE GİBİ SABAH 

20:30   15/04/2016
Evli bir adam olan Fred seneler sonra kendisini 
eski aşkı Velvet’in kapısında bulur. Geçen 
dört senenin ardından Fred genç kadını geri 
kazanmak isteyecektir. Velvet eski sevgilisinin 
girişimlerine karşılık verince ikili arasındaki 
karanlık sırlar ortaya çıkacak ve gerçekler 
onlara sürpriz sonuçlar getirecektir. Filmin 
senaristliğini ve yönetmenliğini Neil LaBute 
üstenirken başrollerde Altın Küre Ödüllü oyuncu 
Stanley Tucci ve Alice Eve’i izliyoruz. 

16:30 / 21.04.2016
12:30 / 27.04.2016

12:30 / 19.04.2016
22:30 / 25.04.2016



ROCK OF 
AGES  
ROCK ÇAĞI 

20:30   17/04/2016
Bar işletmecisi ve rock müziği aşığı olan Dennis 
Dupree, işletmecisi olduğu mekanın kapatılması 
için uğraşan muhafazakar kadınlar ile başa 
çıkmaya çalışmaktadır. Diğer yandan küçük bir 
kasabadan büyük hayallerle Hollywood’a gelen 
gelen genç bir kız, Dennis’in tutkusu olan rock 
müzik ile kendisini adeta yeniden bulacaktır. 
Ünlü müzikal Hairspray’de imzası olan Adam 
Shankman’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini 
üstlendiği filmin başrollerini Tom Cruise, Alec 
Baldwin ve Malin Akerman üstlenirken, Paul 
Giamatti ve Catherine Zeta-Jones kadroda öne 
çıkan diğer isimler arasında. 18:30 / 23.04.2016

12:30 / 29.04.2016

BROOKLYN’S
FINEST  
BROOKLYN’İN KRALI

20:30   23/04/2016
Emekli olmayı düşünen ve sorunlarının 
çözümünü alkolde arayan Eddie tecrübeli bir 
polis memurudur. Evliliğinde sorunlar yaşayan, 
yedi çocuk babası Sal hayatını düzene sokma 
konusunda kararlıdır. Clarence ise hapisten 
yeni çıkmıştır ve bir tür sadakat sınavına tabi 
tutulmaktadır. Bu üç farklı polisin yolu bir 
operasyonda kesişir. Richard Gere, Don Cheadle 
ve Ethan Hawke’ı filmin başrollerinde izliyoruz. 

16:30 / 29.04.2016



LOVE AND 
HONOR 
AŞK VE GURUR

Evden çok uzakta, Vietnam’da savaşın ortasında 
iki asker... Sevgilisi tarafından terk edilen 
Dalton, askerlik suçu işleyeceğini bilse de geri 
dönüp onu geri kazanmayı kafasına koymuştur. 
Mickey ise bu yolculukta yakın dostunu 
yalnız bırakmayacaktır. Eve döndüklerinde 
ikili hayatlarının aşklarını bulacaklardır ama 
geride bıraktıkları savaş onları bir gün tekrar 
göreve çağıracaktır. Filmin başrolünde Liam 
Hemsworth ve Teresa Palmer yer alıyor. 

CASINO JACK 
CASINO JACK 

20:30   30/04/2016
Washington’da büyük bir dolandırıcılık 
skandalına karışan Jack Abramoff’un 
gerçek hikayesi... 2006 yılında kumarhane 
dolandırıcılığından, politik skandallara pek çok 
yasa dışı işe imza atan, beraberinde de bir çok 
kişiyi mahkeme koridorlarından, hapse taşıyan 
Abromoff, Amerika’da Casino Jack lakabı ile 
ünlenir. İki Oscar, bir de Altın Küre ödülü olan 
Kevin Spacey filmdeki performansı ile, 2011 
yılında En İyi Erkek Oyuncu Dalında yine Altın 
Küre’ye aday gösterildi.

18:30 / 30.04.2016

20:30   24/04/2016



SEZAR ÖLMELİ
21:30    04.04.2016
Vittorio kardeşlerin, Berlin’de Altın Ayı ve Ekümenik 
Jüri ödülü kazandıkları, gerçekler mahkumlarla 
çekilmiş bir yapoıt. Azılı mahkûmların tutulduğu 
Rebibbia Hapishane’sinde, mahkûmların 
rehabilitasyonu amacıyla her yıl bir tiyatro 
oyununun sahneye konması planlanır. Bu yılki 
oyun Shakespeare’in Jül Sezar uyarlamasıdır. Pek 
çoğu ömür boyu hapse çarptırılmış mahkûmlar için 
6 ay sürecek bu tiyatro çalışması hayatlarındaki en 
önemli olay haline gelmiştir. Buldukları her fırsatta 
oyunun provasını yapmaktadırlar. Hayattan 
beklentileri kalmayan insanlar için hayata tutunma 
sebebi olmuştur tiyatro ve birçoğu için bu oyundan 
sonra hapishane artık daha da katlanılmaz bir yer 
olacaktır.

CEASER MUST 
DIE

LA MARQUE
DES ANGES
KOLONİ

21:30   02.04.2016
Jean-Christophe Grangé’in çok satan romanın 
uyarlanan filmin konusu: Pariste bir Ermeni 
katedralinde bir cinayet işlenir. Fakat bu cinayet 
hakkında en ufak bir ipucu bulunamaz. Biri yaşlı 
bir emekli polis ile çocuk bürosunda görevli olan 
ancak uyuşturucu bağımlısı olduğu için açığa 
alınan bir polis. Bu iki polis iyice işin içinden 
çıkılmaz hale gelen cinayetleri araştırıp katilini 
bulmak için çalışmaktadırlar. Fakat bu cinayetler 
normal bir katilin işi değildir ve işin içinde farklı 
şeyler de bulunmaktadır. 

18:00 / 20.04.2016
16:20 / 25.04.2016

19:40 / 08.04.2016
23:15 / 14.04.2016

11:40 / 22.04.2016
14:00 / 28.04.2016

16:20 / 10.04.2016
20:00 / 16.04.2016



ELENA

21:30    11.04.2016
Andrei Zvyagintsev’in yönettiği ve Elena 
Lyadova, Nadezhda Markina, Aleksey Rozin ile 
Andrey Smirnov’un oynadığı Elena, Cannes’da 
Belirli Bir Bakış Jüri Özel Ödülü ile taçlanmış bir 
yapıttır. Elena, bakıma muhtaç, zengin ve yaşlı 
bir adamla evli bir hemşiredir. Bir gün adam kalp 
krizi geçirir ve vasiyetini hazırlamaya başlar. 
Elena hazırlanan vasiyete dahil olmadığını ve 
adamın tüm varlığını onu hiç sevmeyen kızına 
bıraktığını öğrenir. Olaylar üzerine Elena, önceki 
evliliğinden olan işsiz oğlunun geleceği için 
umutsuzluk ve çaresizliğe kapılır.

BEJING BICYCLE 
PEKİN BİSİKLETİ

21:30   07.04.2016
Berlin’de Altın Ayı için yarışan ve Gümüş Ayı ile 
taçlandırılan Xiaoshuai Wang’ın Bejing Bicycle’ı 
zenginlik peşindeki bir genç adama odaklanıyor. 
Guei, on yaşında köyünü terk etmiş, şöhret ve 
servet peşinde büyük kente gelmiştir. Sonunda 
bisikletli bir kurye olarak işe girer, gümüş renkli bir 
dağ bisikleti alabilmek için para biriktirmeye başlar.

ELENA

21:30 / 13.04.2016
17:35  / 19.04.2016
10:50  / 25.04.2016

16:25 / 17.04.2016
19:35 / 23.04.2016
10:55 / 29.04.2016



POCKET LISTING

BÜYÜK DEFTER
21:30    19.04.2016
2. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, genç, çaresiz 
bir anne 13 yaşındaki ikiz oğullarını zalim ve kaba 
bir alkolik olduğunu bilmesine rağmen köydeki 
büyükannelerine bırakır.Bu yeni, kırsal çevrede 
yalnız başlarına hayatta kalmayı öğrenmek 
zorunda olan iki kardeş, savaş boyunca tanık 
oldukları şeyleri bir not defterine yazıp kaydeder. 
Yalnız, yazarken kendilerine katı bir kural koyarlar: 
Yazılar duygudan yoksun, kayıtlar açık ve nesnel 
olacak. Savaş bitince kavuştukları özgürlük ise bu 
iki kardeşin beklentilerini karşılamaz ve çok zor bir 
dönem başlar. 

THE FAIRY
AŞK PERİSİ

21:30    13.04.2016
Mümkün olmayan bir aşkın imkânsız işleyişi: Bir 
insan ile bir perinin aşkı. Yaşamın gerçekliğini büken 
bir aşk hikâyesi. Bir motelin gece resepsiyoncusu 
olan Dom’un sakin gecesi önce İngiliz bir turistin, 
sonra da peri olduğunu iddia edip ona üç dilek 
hakkı sunan yalınayak bir kadının gelmesiyle 
hareketlenir. Bir dizi gülünç olay boyunca Dom ve 
peri aşkları uğruna bir araya gelmek için çabalar; 
çatıların tepesinden sualtına kadar uzanan macera 
böyle başlar.

23:25 / 19.04.2016
19:50 / 25.04.2016

01:10 / 24.04.2016

LE GRAND
CAHIER



21:30   25.04.2016
Yetimhanede yetişen öksüz bir Filistinli kızın 
yaşamı üzerinden İsrail-Filistin çatışmasının 
anlatıldığıbir dram filmi. Julian Schnabel’in 
yönettiği bu film, intifada hareketine katılan 
genç bir kızın dramının dokunaklı hikayesini 
içeriyor. Doğumu, küçüklüğü ve ilk gençliği savaş 
koşullarında geçen Miral, öfkesine hakim olup 
duygularını kontrol altına almayı başarabilecek 
midir? 

DE FORCE
ZORLA

21:30    22.04.2016
Bir kamyon soygunu ile başlayan, ve aksiyonu 
durmaksızın akan bu suç filminin başrollerinde, 
David Di Donatello gibi ödüllü oyuncular ile Eric 
Cantona gibi eski bir futbol ikonu ve yeni oyuncu 
ekrana gelmekte.

MİRAL
MIRAL

19:45 / 28.04.2016



POCKET LISTING
BİR BAŞKA BEN

00:10    29.04.2016
Genç Fay mutlu bir genç kızdır. Fay bir gün, hobi 
olarak çektiği fotoğraflara bakarken kendine tıpatıp 
benzeyen birini görür!  Fay bu noktadan sonra biri 
tarafından takip edildiği hissine kapılır. Peşindeki 
gölge Fay’in hem kişiliğini hem de hayatını çalmaya 
çalışmaktadır. Huzurlu günler artık sona ermiştir. 
Kendini asla hayal dahi edemeyeceği durumların 
içerisinde bulan Fay, bu karanlık sırrı ortaya çıkarıp 
korkularından arınmak zorundadır.

SOMEWHERE
BAŞKA BİR YERDE

21:30    26.04.2016
Film, çılgın ama mutsuz bir hayat yaşayan bir 
Hollywood yıldızının günün birinde onbir yaşındaki 
kızı tarafından ziyaret edilmesiyle gelişen olayları 
anlatıyor. Kızlar, alkol, arabalar ve hayranlarıyla 
gününü gün eden Hollywood yıldızı Johnnie’nin 
yaşamı, onbir yaşındaki kızı Cleo’nun beklenmedik 
ziyaretiyle alt üst oluyor ve Johnnie ayaklarını yere 
basmak zorunda kalıyor.

ANOTHER ME



BE HAPPY 
Part.1, 2 
MUTLU OLMALISIN 1, 2
Marjorie insanları mutlu etme isteği ile dolu bir 
kadındır. Pozitif bakış açısıyla kendisine yeni 
bir görev edinmiştir. Ruhları yara almış, kalbi 
kırık kişileri hayata geri kazandıracaktır. İki ayrı 
bölümde, Marjorie’nin tüm iyi niyetiyle yaşam 
enerjisini farklı karakterlerle paylaşmaya 
çalıştığını izliyoruz. Farklı karakter portrelerini 
göreceğimiz film Anne Charrier’in canladırdığı 
Marjorie karakterinin komik hikayesini ve 
hastalarını anlatıyor. 

20:00 / 01.04.2016
12:00 / 07.04.2016
22:00 / 13.04.2016
14:00 / 19.04.2016
16:00 / 25.04.2016

Part 1 Part 2
20:00 / 08.04.2016
12:00 / 14.04.2016
22:00 / 20.04.2016
14:00 / 26.04.2016

BLINDER 
BÜYÜK BAŞARI 

Başarılı bir futbolcu olan Tom hakkında çıkan 
dedikodulardan tam on yıl sonra eve döner. 
Eski koçunun da desteği ile takıma geri alınır. 
Spor ve sosyal hayatının yanı sıra aşkta da pek 
çok sıkıntı yaşayan Tom işleri yoluna koyup 
adını temize çıkararak eski günlerine geri 
dönmek ister. Filmin başrolünde Oliver Ackland’ı 
izliyoruz. 

20:00   03/04/2016

14:00 / 21.04.2016
16:00 / 27.04.2016

22:00 / 09.04.2016
14:00 / 15.04.2016



THE PASTA 
DETECTIVES 
OSCAR VE RIKO 

20:00   06/04/2016
Oscar ve Riko birbirinden çok farklı iki küçük 
kafadar... Biri kendi dünyasında ağırkanlı ve 
hayalperest, diğeri ise biraz korkak ama tam 
bir dahi.  İki afacanın Almanya sokaklarındaki 
maceralarını izliyoruz. Filmin  başrollerinde 
izlediğimiz iki genç oyuncu Munich Film Festivali 
Özel Ödülüne layık görülürken, film Almanya’da 
pek çok festivalde en iyi çocuk filmi ödülü sahibi. 

HER
HUSBAND’S
BETRAYAL 
 İHANET 
20:00   10/04/2016
Coulter ailesinin gerçek olamayacak kadar 
güzel ve sevgi dolu bir evlilikleri vardır. Dört 
dörtlük bir eş olan Riley karısı Cathy’e olan 
aşkını her fırsatta görstermekten çekinmez. 
Ancak kısa bir süre sonra Cathy korkunç 
gerçekle karşılaşacak, kendisine kurulan 
tuzaktan kurtulup, hayatını geri kazanmak 
için bir mücadeleye girecektir. Başrollerde 
Jacqueline MacInnes Wood ve Shawn Roberts’ı 
izliyoruz. 

16:00 / 24.04.2016
12:00 / 30.04.2016

16:00 / 12.04.2016
14:00 / 16.04.2016

22:00 / 16.04.2016 14:00 / 22.04.2016
14:00 / 28.04.2016



JUNE IN
 JANUARY 
OCAK DÜĞÜNÜ
20:00   16/04/2016
June küçüklüğünden beri evlilik hayali kuran 
bir genç kızdır. Evleneceği adamı bulmuştur 
ve düğün hazırlıkları için önünde yeteri kadar 
zamanı olduğunu düşünmektedir. Ama işler 
planladığı gibi gitmez. Nişanlısının tayin 
olduğu haberi ile birlikte düğün hazırlıklarını 
da hızlandırması gerekecektir. Bu durum 
onun için bir kaos haline dönüşür. Bu eğlenceli 
romantik, komedi filminin başrollerinde Brook 
D’Orsay ve Wes Brown’u izliyoruz. 

12:00 /  22.04.2016
10:00 /  28.04.2016

NOT WITH HIS 
WIFE 
GİZLİ DOSYA 

20:00   17/04/2016
Adli muhasebeci Monica beyaz yakalı suçluları 
adalete teslim etmekte ustadır. FBI ajanı olan 
kocası öldürülünce Monica  bu kez kocasının 
katillerinin peşine düşecektir. Tehlikeli bir 
kartelle çalışmaya başlayan Monica, bu takipte 
her dakika şaşırtıcı gerçekler ve engeller ile 
karşılaşacaktır. Filmin başrolünde Jewel Staite’ı 
izliyoruz.  

22:00 /  23.04.2016
14:00 /  29.04.2016



DR. DIMENSION 
PANTS

Dr. Pantalon 23 Nisan’dan İtibaren Her 
Cumartesi ve Pazar Yeni Bölümleriyle 
Saat 08:00 ile 09:00 Arasında
Kyle sıradan bir kasabada, sıradan bir hayat 
yaşayan, 12 yaşında sıradan bir çocuktur. 
Ancak bir gün hayatına başka bir boyuttan 
gelen pantalon girer. Bu pantalonu üzerine 
giyer giymez Kyle artık süper güçleri olan 
bir çocuktur. Şimdi Kyle, her zaman olmak 
istediği, beraberinde  de pek çok sorumluluk 
getiren bir kahramana dönüşür. Artık konuşan 
tek boynuzlu bir atın da yardımıyla güçlerini 
kullanarak farklı bir dünyaya yolculuk ederek, 
hayat kurarmak zorunda, hem de günlük 
hayattaki çocuk problemleri ile başa çıkmalıdır. 

SUÇ VE NİKAH 

DR.PANTALON 

20:00   24/04/2016
İnsanların mutlu günlerinde her ayrıntıyı düşünerek  
muhteşem bir düğün organizasyoncusu olan 
Carnegie, son organizasyonunda kendini bir 
cinayetin ortasında bulur. Bağlantıları ve gazeteci 
olan en yakın arkadaşı sayesinde genç kadın bu 
gizemi çözmeye kararlıdır. Filmin başrolünde Erica 
Durance’ı izliyoruz.

22:00 /  30.04.2016

WEDDING
PLANNER
MYSTERY 
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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


