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

THE CHAPERON



CAPTAIN 
PHILLIPS 
KAPTAN PHILLIPS

20:30   05/06/2016
Amerikan kargo gemisi, Somali’nin doğu 
kıyılarında korsanlar tarafından saldırıya uğrar. 
Geminin kaptanı Richard Philips mürettebatını 
kurtarabilmek için kendini rehine olarak feda 
eder. Korsanların lideri Muse ile psikolojik bir 
savaşın içinde kalan Kaptan Philips kurtarma 
ekibinin gelmesiyle tansiyonu daha da yüksek 
bir mücadele içine girecektir. En İyi Film dahil 
olmak üzere 6 dalda Oscar’a aday gösterilen 
filmin başrolünde Tom Hanks’i izliyoruz. 

22:30 / 23.06.2016 
16:30 / 29.06.2016

18:30 / 11.06.2016 
12:30 / 17.06.2016

THE CONGRESS 
SON ŞANS 

20:30   06/06/2016
Robin Wright’ın yine kendi adıyla 
canlandırdığı eski bir aktrist, Hollywood’da 
anlatşığı bir film stüdyosuna tüm dijital 
haklarını satar ve bundan böyle asla 
oyunculuk yapamayacaktır. Oyuncunun 
dijital kopyası ise günden güne her türlü 
rolde oynamaya başlayacaktır. Film yer 
yer canlı aksiyon, yer yer ise animasyon 
tekniğiyle anlatılıyor. Başrolde House of 
Cards dizisinden tanıdığımız ödüllü oyuncu 
Robin Wright’ı izliyoruz.

14:30 / 12.06.2016
16:30 / 18.06.2016

22:30 / 24.06.2016
12:30 / 30.06.2016



THE BACK-UP 
PLAN 
B PLANI
20:30   10/06/2016
Zoe yaşı ilerledikçe anne olma isteğine karşı 
koyamamaktadır. Doğru adamı bulma ümidini 
kaybettiği sırada karşısına Stan çıkar. Baba 
adayını bulduğunu düşünen Zoe’yi bir sürpriz 
beklemektedir. Zoe hamiledir ve bu durumu daha 
yeni tanıştığı Stan’den saklamaya kararlıdır. 
Başrolde şarkıcılığı ve oyunculuğla beğeni 
toplayan Latin güzel Jennifer Lopez’i izliyoruz.  

TRESPASS
YAKIN TEHDİT

20:30   11/06/2016
Mücevher sektöründe zengin bir iş adamı olan 
Kyle Miller’ın güzel eşi ve ergenlik çağındaki kızı 
ile huzurlu bir hayatı vardır. Evleri bir gün bir 
grup maskeli adam tarafından basılır. Hırsızların 
isteği başta kasanın içindekiler gibi görünse de 
aslında talepleri daha fazladır. Filmin başrolünde 
Hollywood’un Oscar ödüllü iki yıldızı Nicholas 
Cage ve Nicole Kidman’ı izliyoruz. 

16:30 /  17.06.2016
14:30 /  23.06.2016
22:30 /  29.06.2016

16:30 / 16.06.2016
12:30 / 22.06.2016
22:30 / 28.06.2016



ELYSIUM
ELYSIUM: YENİ CENNET 
20:30   12/06/2016
2154 yılında dünyadaki sistem çoktan 
çökmüş, yeryüzünde ancak iki sınıf 
yaşamını sürdürebilmektedir. Elysium’un 
şanslı egemenleri ise üst düzey şartlara 
sahip gezegende lüks içinde yaşamaktadır.  
Elysium’dan uzakta “çürümüş dünya”da ise 
insanlar ilaç için bile gitmeleri yasak olan 
Elysium’a ihtiyaç duymaktadır. Tüm kurallar 
Max adında bir adamın Elysium’a gitmekten 
başka çaresi kalmayınca yıkılacaktır. 2013 
yapımı filmin başrollerinde Oscar Ödüllü 
oyuncular Jodie Foster ve Matt Damon yer 
alıyor. 

WHEN THE 
GAMES STANDS 
TALL
YENİLMEZ ŞAMPİYON 

20:30   13/06/2016
De La Salle Lisesi’nin hiçbir iddiası olmayan 
futbol takımının başına antrenör olarak Bob 
Ladoucer getirilir. Yardımcısı Terry Eidson ile 
beraber takımdaki gizli yetenekleri keşfeden 
Ladoucer, istekli ve hırslı bir takım yaratır 
böylece futbol tarihinde rekor kırmaya kadar 
ilerlerler. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin 
başrolünde Jim Caviezel ve Alexander Ludwig’i 
izliyoruz. 

14:30 / 19.06.2016
16:30 / 25.06.2016

18:30 / 18.06.2016
12:30 / 24.06.2016
22:30 / 30.06.2016



THINK LIKE A 
MAN TOO 
ERKEK AKLI 2

20:30   17/06/2016
Vizioon Premier’de yayınlanan Think Like A 
Man’in devam filminde, ilk filmden tanıdığımız 
çiftler Las Vegas’taki bir düğünde tekrar bir 
araya geliyorlar. Üst üste gelen aksilikler sonucu 
romantik bir hafta sonu geçirme planları suya 
düşüyor. İşler düğünü bile tehlikeye sokacak 
şekilde ileri gidiyor. Filmin başrollerini Adam 
Brody, Michael Ealy, Kevin Hart ve Gabrielle 
Union paylaşıyor. 

16:30 / 23.06.2016
12:30 / 29.06.2016

WHITE HOUSE 
DOWN 
BEYAZ SARAY DÜŞTÜ 

20:30   19/06/2016
Gizli serviste çalışmak isteyen John Cale kızını 
Beyaz Saray ziyaretine götürür. Baba kızın 
katıldığı turda bir anda ortalık karışır ve bir grup 
tarafından Beyaz Saray işgal edilir. Başkan, 
first lady ve çocuklarının hayatı tehlikede, 
üçünün kaderi de John Cale’in ellerindedir. 
Aksiyon filmlerinin başarılı yönetmeni 
Roland Emmerich tarafından yönetilen filmin 
başrolünde Channing Tatum, Jamie Foxx ve 
Maggie Gyllenhaal’u izliyoruz. 

18:30 / 25.06.2016



21

Ben Campbell’in hayali Harvard Tıp Fakültesi’nde 
okumaktır. Eğitim masraflarını nasıl 
karşılayacağını düşünürken, öğretmeni Micky 
Rosa’nın dikkatini çeker ve onun 21 takımına 
girmeye hak kazanır. Kart sayımı konusunda 
uzmanlaşan ve bu yolla kumarhanelerde 
milyonlar kazanan ekiple birlikte Ben Campbell 
Las Vegas’da büyük bir oyunun içine girecektir. 
Filmin başrollerinde Oscar Ödüllü oyuncu Kevin 
Spacey’e Jim Sturgess ve Kate Bosworth eşlik 
ediyor. 

RED
RED

20:30   26/06/2016
Eski ajan Frank gözlerden uzak sakin bir hayat 
yaşamayı tercih etmiştir. Peşine düşen ve onu 
öldürmeye gelen büyük teknolojileri elinde 
tutan bir ekip yüzünden kendini yine bir 
kovalamacanın içinde bulacaktır. Eski takımını 
bir araya getiren Frank, ekibiyle bir yaşam 
mücadelesi verecektir. En İyi Film Dalında Altın 
Küre Adaylığı bulunan filmin başrollerini  Bruce 
Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren ve John 
Malkovich paylaşıyor. 

20:30   25/06/2016



BOŞ EV

21:30    15/06/2016
Venedik’te 4 ödül kazanıp, Altın Aslan’a aday 
olan; toplamda 14 ödüllü bir başyapıt. Genç ve 
gizemli bir adam hayatını tatildeki insanların 
boş evlerine girerek geçirmektedir. Başkasına 
ait evlere, yaşamlara girip çıkan bu tuhaf 
yabancı, tanımadığı insanların yataklarında 
yatıp, onların dolaplarından karnını doyurur, 
bunun karşılığında evlerindeki bozuk aletleri 
tamir eder, çamaşırlarını yıkar. İçine girdiği 
evleri, sahipleri dönmeden terkeden gizemli 
genç, günün birinde girdiği evlerden birisinin 
boş olmadığını fark eder. 

3-IRON

INCENDIES 
İÇİMDEKİ YANGIN

21:30   02/06/2016
Yabancı Dilde En İyi Film Oscar Adayı olan film, 
Wajdi Mouawad’ın ünlü oyunundan sinemaya 
uyarlanan bu yürek burkucu trajedi, anneleri 
Nawal’ın ölümünün ardından Lübnan’a doğru 
yola çıkan Simon ve Jeanne adlı ikizleri izliyor. 
Bu serüven annelerinin geçmişine rahatsız edici 
bir ışık tutarak onları çarpıcı bir gerçekle karşı 
karşıya getirecektir. İzleyiciyi tamamen içine 
alan film, tüm iniş çıkışların sonunda şok etkisi 
yaratıyor.

23:10 / 15.06.2016
23:10 / 27.06.2016



AŞK

21:30    20/06/2016
Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı kazanan, 4 
dalda daha aday olan; toplamda 77 ödül 100 
adaylık sahibi bir başyapıt. 80’lerinde emekli 
ve eğitimli iki müzik öğretmeni olan Georges 
ve Anne’ın ,kendileri gibi müzisyen olan fakat 
uzakta yaşayan bir kızları vardır. Bir gün 
Anne bir kriz geçirir ve felç olur. Çift; kadının 
felç geçirmesinin ardından bu durumla başa 
çıkmaya çalışmaktadır. Şimdi onca yıla yayılmış 
olan evlilikleri yeniden bağlılık testinden 
geçmektedir. 

CAFÉ
DE FLORE
RUH EŞİM

21:30   16/06/2016
9 ödüllü bir aşk hikayesi. 1960’lar Paris’inde 
yaşayan Jacqueline’nin hayattaki tek amacı 
engelli çocuğu ile ilgilenebilmektir. Günümüz 
Montreal’inde ise; Antoine Godi isimli genç bir adam 
DJ’lik yaparak geçimini sağlamakta, sıkıntılı bir aile 
yaşantısı sürdürmektedir. 

LOVE



POCKET LISTING
KAR PASTASI

21:30    23/06/2016
Berlin’de Altın Adayı olan film, 3 ödül 9 adaylık 
sahibidir. Alex yolda giderken arabasına aldığı 
otostopçu Vivienne ile bir kaza geçirirler. Vivienne’in 
ölümü nedeniyle kendini suçlu hisseden Alex, 
Vivienne’in annesi Linda’yı ziyaret etmeye karar 
verir. Fakat Linda’nın otistik olduğunu görünce, 
cenaze işlemlerinde yardımcı olması gerektiğini 
düşünerek onunla kalır. 

NO MAN’S 
LAND
TARAFSIZ BÖLGE

21:30    21/06/2016
Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Oscar’a layık 
görülmüş; toplamda 28 ödüllü bir başyapıt. Bosna 
savaşının sıcak günlerinde bir Boşnak ve bir Sırp 
asker, yollarını kaybederek tampon bölgede mahsus 
kalırlar. Bölgeden kurtulmaya çalışan askerler 
BM askerlerinden ve kendi taraflarından yardım 
isterlerken baş başa vakit geçirmek zorundadırlar.

SNOW CAKE

19:30 / 28.06.2016



21:30   28/06/2016
Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü ve 
3 dalda César Ödülü kazanan filmi toplam 18 
ödülü vardır. Mağrip’te 1990’larda, dağların 
tepesinde bir manastır... Sekiz Fransız Hristiyan 
keşiş, Müslüman köylülerle yan yana huzur 
içinde yaşamlarını sürdürüp giderlerken 
yaşadıkları ülke birden karışır. Yabancı işçiler 
kökten dinciler tarafından katledilmiş, şiddet 
olayları bölgeye hâkim olmuştur. Yaklaşmakta 
olan tehlikeye rağmen keşişler, bedeli ne olursa 
olsun yerlerinden kıpırdamamaya kararlıdırlar. 

YOU CAN 
COUNT ON ME 
BANA GÜVENEBİLİRSİN

21:30    25/06/2016
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Özgün 
Senaryo dallarında Oscar’a aday gösterilen 
bağımsız sinemanın bu örneği, 30 ödül ve 43 
adaylık sahibidir. Küçük yaşta ailelerini kaybetmiş 
olan iki kardeşin sıcak hikayesi. 

TANRILAR VE İNSANLAR

OF GODS AND 
MEN 



HONOR
STUDENT 
ONUR ÖĞRENCİSİ 
20:00   02/06/2016
Nicholas Howard en çok satan kitabının imza 
gününde Teresa Smith tarafından hikayesini 
çaldığı iddasıyla tehdit edilr. Hapisaneden yeni 
çıkan Teresa, Nicholas’ın kariyerini, evliliğini 
ve hayatını mahvetmeye kararlıdır. Vizioon 
Aile’de ilk kez yayınlanacak 2014 yapımı filmin 
başrollerinde Josie Loren ve Niall Matter yer 
alıyor. 

FAMILY 
GATHERING 
AİLE TOPLANTISI 

20:00   03/06/2016
Lisa Rayborn büyük şehirde yaşayan bir iş 
kadınıdır. Annesinin ölümü üzerine doğduğu 
kasabaya geri döner. Kasabanın geçim 
kaynağı hayvancılıktır. Ancak ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle aile çiftliği zor duruma 
düşmüştür. Lisa, yeni tanıştığı veterinerin de 
yardımıyla evini ve kasaba halkını korumak 
için kolları sıvar.

12:00 / 20.06.2016
18:00 / 28.06.2016

14:00 / 21.06.2016
16:00 / 27.06.2016

10:00 / 08.06.2016
22:00 / 14.06.2016

12:00 / 09.06.2016
22:00 / 15.06.2016



ANNABELLE 
HOOPER AND THE 
GHOSTS OF
NANTUCKET 
ANNABELLE HOOPER VE
NANTUCKET ADASI HAYALETLERİ 

Annabelle Hooper gençler için gizem 
hikayeleri yazmayı seven maceracı bir genç 
kızdır. Arkadaşlarıyla Nuntucket Adası’na 
tatile gittikleri sırada bir hayaletin peşine 
düşeceklerdir. Annabelle ve arkadaşlarını adada 
bir sır perdesi beklemektedir. Filmin başrolünde 
Bailee Madison yer alıyor.

14:00 / 22.06.2016
16:00 / 28.06.2016

12:00 / 10.06.2016
16:00 / 16.06.2016

THE LOST
BROTHER 
KAYIP KARDEŞİM 

Blaschke ailesinin büyük oğulları İkinci Dünya 
Savaşı kaosunda kaybolunca göz ardı edilen 
11 yaşındaki Max ailenin merkezi olur. Max’in 
kardeşinin bulunmamasına ilişkin büyük 
arzusu ailesinin en büyük kabusu olmuştur. 
Bir gün tesadüfle kayıp kardeşinin çok da 
uzakta olmadığını öğrenen Max’i zor bir karar 
beklemektedir. 

20:00   05/06/2016

12:00 / 23.06.2016
16:00 / 29.06.2016

22:00 / 11.06.2016
14:00 / 17.06.2016

20:00   04/06/2016



THE LOST
BROTHER 

MOTHER
OF ALL LIES 
YALANLARIN EN BÜYÜĞÜ 

20:00   06/06/2016
Evlatlık olan Sara öz annesi Abby’i bulmayı 
aklına koymuştur. Hırsızlık suçuyla yeni 
hapisten çıkan annesini bulan Sara yazı onunla 
geçirmeye karar verir. Her şeyin iyi olmasını 
beklerken, Abby eski suç ortağu Carl’a dönünce 
Sara kendini bir suç ağının içinde bulacaktır. 
Vizioon Aile’de ilk kez yayınlanacak 2014 
yapımı filmin başrollerinde Francesca Eastwood 
ve Jennifer Copping yer alıyor. 

SECRET SOCIETY 
OF SOUPTOWN 
GİZLİ DERNEK 

20:00   11/06/2016
10 yaşında akıllı ve cesur bir kız olan 
Mari, ailesi işkolik olduğu için zamanının 
çoğunu büyükbabası ve 3 yakın arkadaşıyla 
geçirmektedir. Bir gün yaşadıkları kasaba 
tüm büyüklerin çocuğa dönüştüğü bir zehire 
yakalanır. Mari ve arkadaşlarının panzehiri 
bulmaları ve ailelerini 48 saat içinde 
kurtarmaları gerekecektedir. 2015 yapımı film 
ilk kez Vizioon Aile ekranlarında.

10:00 / 24.06.2016
14:00 / 30.06.2016

12:00 / 17.06.2016
16:00 / 23.06.2016
14:00 / 29.06.2016

18:00 / 12.06.2016
14:00 / 18.06.2016



SONG OF 
LUNCH 
ÖĞLE YEMEĞİ ŞARKISI 

20:00   12/06/2016
Londra’da yaşayan iki eski sevgili yıllar sonra 
bir öğle yemeğinde bir araya gelir. Elli dakikalık 
bu yemek arasında geçmişe, yaşadıklarına 
ve kendilerine dair keyifle sohbet ederler. 
İlk kez Vizioon Aile’de ekrana gelecek filmin 
başrollerinde, Harry Potter serisinden Snape 
olarak tanıdığımız Altın Küre Ödüllü Alan 
Rickman ve iki Oscar Ödülü bulunan oyuncu 
Emma Thompson’ı izliyoruz. 

22:00 /  18.06.2016
14:00 /  24.06.2016
16:00 /  30.06.2016

THE CHAPERON 
GÖZETMEN 
20:00   18/06/2016
Eski bir mahkum olan Ray Bradstone kızı Sally 
ve eski eşi Lynne ile arasını düzeltip adını temize 
çıkartmak istemektedir. Suç ortağı Philip ona 
son bir iş teklif etse de Ray kızının okul gezisinde 
servis şöforlüğü yapmaya karar verir. Ancak bu 
duruma sinirlenen Philip peşlerine düşecektir. 
Şimdi Ray hem çocukları korumak hem de geziyi 
tamamlamak zorundadır. 

12:00 /  24.06.2016
22:00 /  30.06.2016



DEADLY INFERNO 

İçinde çok sayıda insanın bulunduğu binada 
çıkan yangından kurtulmak için verilen 
ölümcül bir savaş... Başka hayatları kurtarmak 
için korkusuzca alevlerin içine atlayan cesur 
itfaiyeciler, ölümle hayat arasında mücadele 
verirken, ailelerinin yanına sağ salim dönmek 
için ellerinden geleni yapacaklardır. Filmin 
başrollerinde Charlotte Arnold, Stephen Bogaert 
ve Jodie Dowdall’u izliyoruz.

DÜMENSİZ 

ÖLÜMCÜL YANGIN 

20:00   19/06/2016
Reklamcı Sam’in kusursuz giden hayatı oğlunun 
ölümü ile altüst olur. Bir gün bulduğu bir kutunun 
içinden oğluna ait demo kayıtları çıkar. Oğlunun 
müziğe karşı muazzam bir yeteneği vardır... 
Sam şimdi kaybettiği oğlunun anısına bir müzik 
grubu organize edip onun müziğini dünyaya 
duyurmaya çalışacaktır. Filmin başrolünde Billy 
Crudup yer alıyor. 

22:00 /  25.06.2016

20:00   26/06/2016

RUDDERLESS
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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


