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

BENNY BREAKIRON



MOTHER AND 
CHILD 
ANNELER VE KIZLARI 

20:30   02/07/2016
Üç kadının kesişen hayatları... Elizabeth 
güzelliğinin farkında olan başarılı bir avukat, 
Karen yürekli ama mütevazi bir hemşire, Lucy 
ise mutlu bir evliliği olan ve evlat edinmeye 
hazır genç bir kadın. Üç farklı kadının hikayesi 
annelik duygusu etrafında birleşecek hem 
kendilerinin hem de birbirlerinin hayatlarına  
yolculuk edecekler. Film Hollywood’un usta 
kadın oyuncuları Naomi Watts, Annette Bening 
ve Kerry Washington’ı bir araya getiriyor. 

22:30 / 20.07.2016 
18:30 / 26.07.2016

16:30 / 08.07.2016 
14:30 / 14.07.2016

WAR STORY 
SAVAŞ HİKAYESİ 
20:30   03/07/2016
Lee savaş fotoğrafçısı olarak gittiği Libya’da 
acımasızca gözaltına alınır ve yaşadıklarını 
unutmak için eski sevgilisi, aynı zamanda 
mentörünün yaşadığı Sicilya’ya gitme 
kararı alır. Kendini toparlamaya çalışan 
Lee burada güvenli bir şekilde Fransa’ya 
gitmeye çalışan Tunuslu göçmen bir kadın 
olan Hafsia ile karşılaşır. Hafsia’nın savaş 
sırasında fotoğrafını çektiği kadınla olan 
benzerliği Lee’yı daha derin bir karanlığa 
sürükleyecektir. Filmin başrollerinde iki yıldız 
Ben Kingsley ve Catherine Keener’ı izliyoruz. 

18:30 / 09.07.2016
12:30 / 15.07.2016

22:30 / 21.07.2016
12:30 / 27.07.2016



MATCH POINT 
MAÇ SAYISI 
20:30   09/07/2016
Hayatı boyunca şansı hep yaver giden tenisçi 
Chris, en yakın arkadaşı Tom’un kız kardeşi Chloe 
ile evlenmeye karar verip büyük bir servete 
ortak olunca bu ününü pekiştirmiş olur. En mutlu 
günlerini yaşayacakken Tom’un güzel nişanlısı 
ile tanışınca hayranlığı takıntıya dönüşecek ve 
zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.  Woody 
Allen’ın yazıp yönettiği film en iyi senaryo 
dalında Oscar’a aday olurken, 4 dalda da Altın 
Küre Ödülü’ne aday gösterilmiştir. 

STONE 
 ŞANTAJ 

20:30   10/07/2016
Jack Mabry emekliliğine sayılı günler kala  Gerald 
Creeson’un “Stone” dosyasını incelemekle 
görevlendirilir. Ailesini öldürmekle suçlanan ve 
hapis cezasına çarptırılan Stone, erken tahliye 
olabilmek için Jack’i yepyeni bir insan olduğuna 
ikna etmelidir. Filmin başrolünde iki Oscar Ödüllü 
oyuncu Robert De Niro’ya başarılı oyuncular 
Milla Jovovich ve Edward Norton eşlik ediyor.  

18:30 /  16.07.2016
12:30 /  22.07.2016
22:30 /  28.07.2016

16:30 / 15.07.2016
14:30 / 21.07.2016
22:30 / 27.07.2016



TORQUE 
HIZ TUTKUNLARI

20:30   13/07/2016
 Cary Ford hız tutkunu bir motorlu çete üyesidir 
ve bir başka çete lideri olan Tery’nin kardeşini 
öldürmekle suçlanır. Tehlikeli bir kaçışın 
içinde kalan Cary şimdi hem kendini acımasız 
çete liderinden, hem de polisten korumak 
zorunda kalacaktır. Filmin başrollerinde Martin 
Henderson, Ice Cube ve Monet Mazur’u izliyoruz.

BOOGIE
WOOGIE 

20:30   16/07/2016
Modern Londra’nın sanat dünyasının perde 
arkasında meydana gelen olaylara şahitlik 
ediyoruz. Birbiri ile iç içe geçmiş ilişkiler, başarı 
hırsı ile kaynayan dedikodu kazanı ve arkadan 
kazılan kuyular... Filmin başrollerinde Gillian 
Andeson, Heather Graham ve Amy Seyfried’i 
izliyoruz. 

16:30 / 22.07.2016
14:30 / 28.07.2016

12:30 / 19.07.2016
22:30 / 25.07.2016
16:30 / 31.07.2016



GRUDGE 
MATCH 
HESAPLAŞMA ZAMANI 

20:30   17/07/2016
Emekliye ayrılmak üzere olan iki boksör, 
karşılıklı son maçlarına çıkarlar. Son kez kozlar 
paylaşılırken tabii ki bahisçiler ve hayranlar 
bu büyük maçı takip eder ve heyecanı zirveye 
taşırlar. Film Hollywood’un ödüllü yıldızları 
Robert De Niro, Sylvester Stallone ve Kim 
Basinger’ı ekranlarınıza taşıyor. 

18:30 / 23.07.2016
12:30 / 29.07.2016

THE SOUND 
AND THE FURY 
SES VE ÖFKE 

20:30   24/07/2016
James Franco’nun yönetmenliğini yaptığı Ses 
ve Öfke isimli aynı adlı romandan uyarlanan 
filmin başrolünde yine genç oyuncu yer alıyor.  
Compson kardeşler 20. yüzyılın başlarında 
Güney’de yaşayan kalabalık bir ailedir. Ailenin 
yaşadığı sıkıntılar ve zor zamanları konu alan 
filmde Franco’ya Seth Rogen, Joey King ve 
Danny McBride eşlik ediyor. 

18:30 / 30.07.2016



THE SISTERHOOD 
OF THE TRAVELING 
PANTS 2

Serinin ilk filminde dört kız arkadaşın hayatları 
boyunca beraber çıktıkları yolculukta yaşanan 
maceraları izlemiştik.  İkinci filmde ise dört 
yakın arkadaşın üç sene sonrasındaki hayatları 
konu ediliyor. Özgürlüğü, ayrılığı ve aşkı birlikte 
tadan, hayatın zorluklarıyla tek başına başa 
çıkan genç kızlar şimdi yetişkinliğe ilk adımlarını 
birbirlerinden çok uzak yerlerde atıyorlar. 
Filmin başrollerinde Alexis Bledel, Blake Lively, 
America Ferrera ve Amber Tamblyn’i izliyoruz. 

GRAN
TORINO 

20:30   31/07/2016
Kore’de savaşan Walt Kowalsky, yaşadıklarından 
sonra huysuz ve yaşlı bir adam haline gelmiştir. 
Savaş sonrası Korelilere ön yargılı olan yaşlı 
adamın tüm bunların üstüne bir de Uzak 
Doğu’lu bir komşusu vardır. İlk başta gerilimli 
başlasa da daha sonra Kowalsky ve Thao’nun 
dostluğu oldukça sevimli bir hal alacaktır. Filmin 
başrolünde izlediğimiz dört Oscar Ödülü Clint 
Eastwood aynı zamanda yönetmen koltuğunda 
oturuyor. 

GEZGİN PANTALON
KARDEŞLİĞİ 2 
20:30   28/07/2016



YAŞAMIN RİTMİ
21:30    07/07/2016
Cannes’da ve çeşitli festivallerde toplam 8 ödül 
kazanan bir komedi. Warnebring kariyerinin 
en zor vakasıyla; müzikal bir soruşturmayla 
karşı karşıyadır: Şehri orkestra olarak kullanan 
ve müzikal bir kıyamet “çalan” altı eylemci 
davulcudan oluşan, ele avuca sığmaz bir çete. 
Bu vaka müzikten nefret eden kahramanımız 
için bir işkencedir; ancak son görevi kardeşinin 
konserini bu ses teröristlerinden kurtarmak 
olacaktır. 

SOUND OF 
NOISE

GOOD
VIBRATIONS
21:30   03/07/2016
Bafta’da en iyi çıkış ödülüne layık görülen, 
gösterildiği festivallerde 4 ödül 6 adaylık 
kazanan bir dönem filmi. 70lerin şiddet dolu 
Belfast’ında yaşayan Terri Hooley, radikal 
ve tutkulu bir müzikseverdir. Mahallesinin 
bombalandığı, siyasi grupların yol kestiği 
sıralarda, o bir müzik insanı olmaya karar verir. 
Genç karısı Ruth’un da desteğiyle giriştiği bu 
yolculukta, Hooley’nin reggae’ye olan ilgisi 
yerini Belfast punk sahnesine bırakır.

19:45 / 20.07.2016
14:45 / 26.07.2016

13:10 / 13.07.2016
18:10 / 19.07.2016
10:20 / 25.07.2016

23:45 / 09.07.2016
17:55 / 14.07.2016



21:30    17/07/2016
40. yaşgününü kutlamak isteyen bir kadın, ailesini 
ve arkadaşlarını bir araya getirerek, yeni aldığı 
yazlıkta bir parti verir.

SEARCHING FOR 
SUGAR MAN
BİR ŞARKININ PEŞİNDE

23:15   10/07/2016
En İyi Belgesel dalında Oscar, Bafta ve daha bir çok 
ödül kazanan bir müzik yolculuğu. 60’ların sonunda 
Detroit’te bir barda keşfedilir Rodriguez. Kendi 
kuşağının en büyük sanatçılarından biri olacağına 
inanan yapımcıları ona bir albüm kaydeder. Albüm 
çok ses getirir sahiden, ancak sahnede intihar 
ettiği söylentileriyle ortadan kaybolan Rodriguez’e 
gerçekte ne olduğunu kimse bilmez. 

HAPPY 140 
BÜYÜK İKRAMİYE

14:55 / 16.07.2016
17:50 / 22.07.2016
16:35 / 28.07.2016

23:25 / 23.07.2016
18:10 / 28.07.2016



POCKET LISTING

BALİNANIN SIRTINDA
21:30    19/07/2016
En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday 
gösterilen filmin 32 ödülü ve 33 adaylığı mevcuttur. 
Niki Caro’nun Yeni Zellanda yerlilerine dair 
anlattığı bu hikayede; kabile şefi Koro’nun erkek 
ikizleri ölünce, Koro, kızı Pai’yi geleceğin lideri 
olarak görmek istemez. Pai olgunlaştıkça, Koro, 
kabile için bu talihsiz durumun kızının doğumuyla 
başladığına dair kendini ikna eder ve kabilesindeki 
insanlara, oğullarını kendisine getirmesi ve yeni 
liderlerini bu çocukların içinden seçeceğine dair 
bir çağrı yapar. Pai, Koro’yu çok sevmektedir; 
ancak bu yüzyıllardan beri süregelmiş geleneğe 
bir son vermek için onun karşısında durması 
gerekmektedir.

THIS IS
ENGLAND
İŞTE İNGİLTERE BU

21:30    18/07/2016
Bafta’da en iyi özgün senaryo dalında aday olan, 
gösterildiği bir çok festivalde ödül kazanan film 
ile Meadows, İngiltere’de 80’lerde yükselmeye 
başlayan ırkçılığa içerden bir bakış atıyor. 12 
yaşındaki Shaun, babasını Falkland savaşında 
kaybetmiştir. Bir gün karışıtğı bir sokak kavgası 
nedeni ile, bir dazlaklar grubuna dahil olur. Önceleri 
kendi halinde olan bu grup, eski bir üyesi cezaevinden 
çıkıp döndüğnde, nitelik değiştirecektir.

WHALE
RIDER

18:00 / 25.07.2016
13:40 / 31.07.2016



21:30   24/07/2016
Antalya’da Altın Portakal kazanan; Bosna’nın 
Oscar için Akadamiye gönderdiği Oscarlı 
yönetmen Tanoviç imzalı bir komedi. Yıllar 
süren komünist rejimin devrilmesiyle Divko, 
Almanya’da geçirdiği yirmi yıllık sürgünün 
ardından Hersek’teki memleketine geri döner. 
Niyeti intikam ve hesaplaşma olan Divko’nun ilk 
hedefi ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında 
peşinden Almanya’ya gelmeyen eski karısı 
Lucija’dır. 

RENOIR

BALİNANIN SIRTINDA
21:30    21/07/2016
Cannes Film Festivalinde Belirli Bir Bakış dalında 
aday gösterilen film, ünlü ressam Auguste 
Renoir’ın hayatına odaklanıyor. Karısı öldükten 
sonra hayatı beklentisiz bir şekilde sadece 
yaşamak için yaşamakta olan ünlü ressam, Andree 
isimli güzeller güzeli bir genç kadının hayatına 
girmesiyle yeni bir mucizeye tanık olur. 

GÜZEL BİR HAYAT
DÜŞLERKEN

CIRKUS
COLUMBIA

01:40 / 30.07.2016

12:15 / 27.07.2016



POCKET LISTING

21:30    28/07/2016
Berlin’de Altın Ayı’ya aday gösterilen, İstanbul 
Film Festivali’nde jüri özel ödülü ve FIPRESCİ 
ödüllerini kucaklayan film; ünlü heykeltraş 
Camille Claudel’in sevgilisi ressam Rodin 
tarafından terkedildikten sonra, ruhsal durumu 
kötüleştiği için yatırıldığı sinir hastalıkları 
hastanesindeki günlerine odaklanıyor.

STRAY
DOGS 
SESSİZ KÖPEKLER

21:30    26/07/2016
Venedik’te Altın Aslan adayı olan, Büyük Jüri ödülü 
kazanan Jiao You; Taipei banliyölerinde yaşayan bir 
adam ve çocuklarının yoksulluklarını traji-komik 
bir dille aktarıyor. Seyyar tabela olarak çalışan 
babalarının kazandıkları, çocuklara yetmediği için, 
gün içinde marketlerde müşterilere ikram edilen 
iki çocuğun hayatı babaları ile çıktıkları bir gezinti 
sonrası değişecektir.

CAMILLE
CLAUDEL 1915



SORORITY
MURDER 
KIZLAR YURDUNDA CİNAYET 

Üniversiteye yeni başlayan Brittany, kızlar 
yurdunda oldukça sıcak karşılanır. Fakat bu 
sempatik karşılamanın ardından Brittany 
yurdun başında olan Rianna’nın düşmanlığıyla 
karşılaşacaktır. Tüm bu olayların sonrasında 
Rianna, Brittany’nin arabasında bulununca tüm 
şüpheler Brittany’e yönelecektir. 

16:00 / 21.07.2016
12:00 / 27.07.2016

22:00 / 09.07.2016
14:00 / 15.07.2016

SHARPAY’S
FABULOUS
ADVENTURE 
SHARPAY’IN GÖZ ALICI
MACERASI 

Işıklı dünyaya hayran Sharpay Evans 
Broadway’de kariyer yapma hayalleri ile New 
York’a gelir. Sharpay’in en az kendisi kadar 
süslü köpeği ondan önce şöhret basamaklarını 
tırmanacaktır. Filmin başrolünde Disney’in ünlü 
yıldızı Ashley Tisdale’i izliyoruz.  

20:00   08/07/2016

12:00 / 14.07.2016
22:00 / 20.07.2016
14:00 / 26.07.2016

20:00   03/07/2016



FOR BETTER 
OR FOR WORSE
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 

20:00   10/07/2016
Wendy eşinin ölümünden sonra bir düğün 
organizasyon şirket açar. Arkadaşı Roseanne’ın 
da yardımıyla işleri yoluna koyar. Dükkanlarının 
yanına taşınan bekar ve oldukça antipatik 
Marco, huzurlarını kaçıracak ve düzenlerini 
bozacaktır. Filmin başrollerinde Lisa Whelchel 
ve Antonio Cupo’yu izliyoruz. 

AU PAIR 3:
ADVENTURE IN 
PARADISE 
CENNETTE MACERA 

20:00   16/07/2016
Caldwell ailesi için yaz gelmiştir. Çocuklar 
okul ve ödevlerden uzaklaşmışken, Oliver 
ailesini Puerto Rico’ya tatile götürerek onlara 
sürpriz yapmak ister. Filmin başrolünde 
Gregory Harrison’u izliyoruz.

22:00 / 16.07.2016
14:00 / 22.07.2016
12:00 / 28.07.2016

14:00 / 22.07.2016
16:00 / 28.07.2016



BENNY
BREAKIRON 

20:30   21/07/2016
Benny süper güçleri olan özel bir çocuktur. 
Yaşıtlarının aksine o suçluları kovalar 
ve adaletin peşinde koşar. İlk görevinde 
şehirlerine gelen kırmızı renkteki taksilerde 
bir gariplik olduğunu farkeden Benny kısa 
zamanda olayın arkasındaki sırrı çözecek 
ve suçlulara rahat vermeyecektir. Filmin 
başrollerinde Gérard Jugnot, Jean Reno ve 
Thierry Lhermitte’i izliyoruz.

10:00 /  27.07.2016

REVENGE
OF THE
BRIDESMAIDS 
NEDİMELERİN İNTİKAMI 

20:00   23/07/2016
Arkadaşlarının eski sevgilisiyle evlenen 
kadından intikam almak isteyen iki arkadaş, 
bunu en iyi nasıl yapabileceklerini düşünürler. 
Bir geline yakın olmanın en iyi yolu onun 
nedimesi olmaktır. Şimdi Abigail ve Parker’ın tek 
düşündüğü o düğünü bir kaosa çevirmektir. 

12:00 /  29.07.2016

DEMİRKIRAN



RITA AND THE 
BEAST 

Dr. Almuth Seegers eşinden ayrılmış karizmatik 
ve istediğini her zaman elde etmeyi başarmış 
bir kadındır. Her şeyi bırakıp uzaklaşmak 
istediğinde yanında olan tek kişinin en yakını 
Rita olduğunu fark eder. Her şartta Almuth’un 
yanında olan Rita bir gün önemini anlaması için 
onu yalnız bırakacaktır. Filmin başrollerinde 
Senta Berger ve Cornelia Froboess’u izliyoruz.

MÜSTAKBEL ERKEK
ARKADAŞIM 

RITA VE ALMUTH 

20:00   26/07/2016

Gelecekten gelen bir arkeolog, aşkın ne olduğunu 
öğrenmek için günümüzde yazılmış bir  aşk kitabı 
okur. Okuduklarını yazan kadını bulmak isteyen 
Pax, hem Elizabeth’den aşkı öğrenecek hem de 
onunla aşkı tadacaktır.  Filmin başrolünde  Sara 
Rue ve Barry Watson’ı izliyoruz.

REVENGE
OF THE
BRIDESMAIDS 

20:00   31/07/2016

MY FUTURE 
BOYFRIEND 
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ÜST PAKET

22,99

TL
ayda sadece

PAKETİ
VIZIOON SİNEMA

12,99

TL
ayda sadece

PAKETİ
ALTIN SİNEMA

19,99

TL
ayda sadece

• Altın Sinema paketi Vizioon Sinema Paketini kapsamaktadır. 
• Sinema paketleri Teledünya Temel Paket veya Teledünya Üst Paket ile birlikte sunulabilmektedir.


