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

REMEMBER SUNDAY



BADGE OF 
HONOR 
ONUR NİŞANI 

20:00   02/08/2016
Çatışmada öldürülen masum bir çocuğun 
dosyasını araştırmak için görevlendirilen iki 
narkotik dedektifi kendilerini tehlikeli bir suç 
çetesinin içinde bulacaklar. Filmin başrollerinde 
Martin Sheen, Mena Suvari, Haylie Duff ve Jesse 
Bradfor’u izliyoruz. 

14:30 / 20.08.2016 
18:30 / 26.08.2016

12:30 / 08.08.2016 
22:30 / 14.08.2016

360
20:00   06/08/2016
Birbirlerinden çok farklı hayatları olan bir 
grup insanın hayatı bir aşk hikayesiyle 
bağlanıyor. Viyana, Paris, Londra, Rio, Denver 
ve Bratislava gibi bambaşka ama büyüleyici 
şehirlerde kesişen yaşamlar, aşk, ihanet 
ve tutku ile çevreleniyor. Karakterlerin 
aralarındaki çekim ve bağ, gizemli ilişkilere 
sebep oluyor. Filmin başrollerinde Oscar 
Ödüllü oyuncu Anthony Hopkins, Rachel 
Weisz ve pek çok dalda adaylığı bulunun Jude 
Law’u izliyoruz.  

16:30 / 12.08.2016
14:30 / 18.08.2016

22:30 / 24.08.2016
18:30 / 30.08.2016



PAWN
PİYON
20:30   07/08/2016
Üç silahlı adam planladıkları gibi soygun için 
bir binaya girerler. Soygun hakkında istihbarat 
alan polisler binayı kuşatır. Kısıldıkları 
yerden kurtulmak için kendilerine rehin 
alan soyguncular ancak bu şekilde dışarı 
çıkabileceklerini düşünürler. Esirler, soyguncular 
ve polisler arasında gerilim dolu saatler 
yaşanacaktır. Vizioon Premier ekranlarında 
ilk kez yayınlanacak filmin başrollerinde Sean 
Faris, Nikki Reed ve Oscar Ödüllü oyuncu Forest 
Whitaker’ı izliyoruz. 

FOOL’S GOLD 
ALTIN ŞANS 

20:00   12/08/2016
Eski sörfçü Finn’in yeni merakı define avıdır. 
Eski çağlardan kaldığı iddia edilen bir hazinenin 
peşine düşen Finn bu durumu takıntı haline 
getirmiştir. Bu uğurda hayatında var olan tüm 
değerleri yitirmekle karşı karşıya kalan Finn’in 
son macerası tüm hayat algısını değiştirecektir. 
Filmin başrollerinde 2014 yılında En İyi 
Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Matthew 
McConaughey ve Kate Hudson’ı izliyoruz. 

16:30 /  18.08.2016
12:30 /  24.08.2016
22:30 /  30.08.2016

22:30 / 25.08.2016
14:30 / 31.08.2016

18:30 / 13.08.2016
12:30 / 19.08.2016



HARRY POTTER
AND THE DEATHLY
HALLOWS: PART 1&2
HARRY POTTER VE
ÖLÜM YADİGARLARI:
BÖLÜM 1 ve 2 
Sevilen ve ödüle doymayan Harry Potter 
serisinin son filmi iki ayrı bölüm ile Vizioon 
Premier ekranlarında. Harry, Ron ve 
Hermione; Voldemort’un Hortkuluklar’ın izini 
sürmek amacındadırlar.  Ölüm Yiyiciler terör 
estirirken, Voldemort en değerli  ganimeti 
Harry Potter’i bir türlü ele geçiremez. 2nci 
bölümle beraber beklenen savaş başlar.
İki tarafın da tüm güçlerini ortaya 
serecekleri bu savaşta Harry, Ron ve 
Hermione, Dumbledore’un verdiği görevi 
tamamlamak için arayışlarını sürdürürlerken 
Ölüm Yiyenler’le bir ölüm kalım savaşına 
çıkacaklardır. 

A VERY HAROLD 
& KUMAR
CHRISTMAS

20:00   14/08/2016
İki kafadar Harold ve Kumar’ın Guantanamo 
sahilindeki altı senelik serüvenleri sona 
ermiştir. Yaklaşan yeni yılı mahvetmek ise yine 
onların işidir. İşe Harold’un kayınpederinin çok 
özel yılbaşı ağacını yakmakla başlayacaklardır. 
Kahkaha dolu komedinin başrollerinde Neil 
Patrick Harris, Kal Penn ve John Cho yer alıyor. 

18:30 / 20.08.2016
12:30 / 26.08.2016

20:00 / 13.08.2016
16:30 / 19.08.2016

14:30 / 25.08.2016
22:30 / 31.08.2016

20:00 / 20.08.2016
16:30 / 26.08.2016

PART 1 PART 2

HAROLD VE KUMAR 3



WAR PIGS 
SAVAŞ SERSERİLERİ

20:00   21/08/2016
Birbirinden uyumsuz biraz da asi askerlerden 
oluşan birlik “Savaş Serserileri” işlerinde oldukça 
başarılıdır. Yeni görevlerinde düşman hattının 
gerisine gidip her ne pahasına olursa olsun 
Naziler’i yok etmek zorundadırlar. Başrollerde 
Luck Goss, Mickey Rourke ve Chuck Liddell’i 
izliyoruz.

18:30 / 27.08.2016

THE CURIOUS CASE 
OF BENJAMIN
BUTTON 
BENJAMIN BUTTON’IN
TUHAF HİKAYESİ 
20:30   27/08/2016
Birinci Dünya Savaşı sırasında bir saatçi, imal 
ettiği saatle zamanın geriye doğru işlemesini 
ister. Bu sayede o gün dünyaya gelen Benjamin 
Button hayatını tersten yaşayacaktır. 
Seksenlerinde doğup, ömrü bebekliğine 
uzanan Benjamin’in önünde uzun ve tuhaf bir 
yol vardır. David Fincher yönetmenliğindeki 
film üç Oscar Ödülü’nün yanı sıra pek çok dalda 
Oscar ve Altın Küre Ödülü’ne aday gösterildi. 
Filmin başrollerinde Brad Pitt, Cate Blanchett, 
Julia Ormond ve Tilda Swinton’ı izliyoruz. 



PLASTIC 

İki yakın arkadaş Sam ve Frody sahte kredi 
kartı ile dolandırıcılık yapmaktadırlar. İşlerinde 
hep çok iyi olduklarını düşünürlerken bir 
gün sert bir taşa çarparlar. Dolandırdıkları 
gangster tarafından ölüm tehdidi alan ikili 
beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalır. 
Borçlu oldukları parayı ödemek için şimdi yeni 
bir plana ihtiyaçları vardır. Başrolde Ed Speleers, 
Will Poulter ve  Game of Thrones dizisinden 
tanıdığımız Alfie Allen’ı izliyoruz.

7 MINUTES 

20:30   30/08/2016
Üç lise arkadaşından biri bir soyguna karışır. 
Ancak mükemmel olduğunu düşündükleri 
planları yolunda gitmez. Bir anda sarpa saran 
işler üç kafadarı zor durumda bırakacaktır. 
Başrolde Luke Mitchell, Zane Holtz ve Jason 
Ritter’i izliyoruz. 

PLASTİK

7 DAKİKA 

20:00   28/08/2016



AKASYALAR

21:30    04/08/2016
Cannes’da kazandığı Altın Kamera dahil 4 ödül 
ile birlikte, toplamda 19 ödül kazanan yalın 
bir yol öyküsü. Rubén yıllardır Paraguay’dan 
Buenos Aires’e ahşap taşımacılığını yapan 
bir kamyon şoförüdür. Bir gün Jacinta adında 
bir kadın, kucağında 8 aylık bebeği ile Buenos 
Aires’e gitmek için Ruben’den yardım ister ve 
birbirinden oldukça farklı hikayelere sahip bu iki 
insanın yol öyküsü de başlar. 

LAS ACACIAS

21:30   01/08/2016
Dardenne kardeşlerin, göçmen sorununu, 
belgesel yalınlığında aktardığı sıcak bir film. 
Gösterildiği festivallerde 16 ödül kazanan 
yapmın konusu şöyle: 15 yaşındaki Igor, 
babasının kaçak göçmenleri çalıştırdığı inşaatta 
benzer işleri yapmakta ve babasına yardımcı 
olmaktadır. Göçmen işçilerden biri, bir kaza 
geçirir ve ölmeden hemen önce Igor ona, ailesine 
bakacağına söz verir. Babasının tüm karşı 
çıkışlarına ve sert tavrına rağmen Igor sözünü 
tutmaya kararlıdır.

12:05 / 19.08.2016
13:25 / 25.08.2016

10:45 / 22.08.2016
20:00 / 28.08.2016

16:10 / 07.08.2016
19:55 / 13.08.2016

12:15 / 10.08.2016
18:20 / 16.08.2016

SÖZ
THE PROMISE



21:30    09/08/2016
Yirmi sekiz yaşındaki Ana, başkalarına yardım 
etmesini sağlayan işinde, oldukça yüksek tatmin 
duygusu ile çalışırken, özel hayatında ve sosyal 
çevresinde de ise bir o kadar tuhaf hissetmektedir. 
Hatta işteki yardımseverliğinin aksine, oldukça 
agresif tavırlara sahiptir. Borderline kişilik 
bozukluğuna dair ödüllü bir hikaye.

LAND AND
FREEDOM
ÜLKE VE ÖZGÜRLÜK

21:30   08/08/2016
Usta yönetmen Ken Loach’tan Cannes’da Altın 
Palmiye’ye aday gösterilmiş, Fipresci ve Ekümenik 
Jüri ödüllerini kazanmış bir başyapıt. İspanya 
İç Savaşı için sosyalistlerin safında savaşmak 
için giden Liverpool’lu işsiz genç bir komünistin 
gözünden, faşist Franco rejimine karşı savaşanların 
nasıl birleşemediklerini ve bu durumun nasıl 
yenilgiye götürdüğünü anlatan bir dram. 

WOUNDED
YARALI

15:50 / 14.08.2016
19:40 / 20.08.2016
11:10 / 26.08.2016

17:50 / 15.08.2016
14:20 / 21.08.2016
14:20 / 27.08.2016



POCKET LISTING

DAĞLARIN RENGİ
21:30    11/08/2016
Gösterildiği festivallerde 6 ödül kazanan bir savaş 
hikayesi. Yaşadıkları dağlık bölge, isyancı gerillalar 
ve karşıtları arasındaki sonu gelmez çatışmalara 
sahne olsa da, genç Manuel ve arkadaşları futbol 
oynamak dışında birşeyle ilgilenmezler. Fakat 
gerilla birliklerinin yaklaştıkları haberleri gelmeye 
başlayınca, bilinmeze doğru bir yolculuk başlar.

THE DAY I SAW 
YOUR HEART 
KALBİNİ GÖRDÜĞÜM GÜN

21:30    10/08/2016
Yirmilerindeki Justine, radyoloji laboratuvarında 
çalışan güzel bir kızdır fakat erkek arkadaştan 
yana bahtı kapalıdır. Karşısına çıkan hiçbir erkekte 
aradığını bulamayan genç kadın, sonunda kız 
kardeşinin evindeki kanepeye taşınır.

THE COLORS OF 
THE MOUNTAIN 

12:05 / 17.08.2016
16:20 / 23.08.2016
08:00 / 29.08.2016

19:45 / 22.08.2016
09:35 / 28.08.2016



21:30   14/08/2016
Gösterildiği çeşitli festivallerde 5 ödül kazanan  
İspanya İç Savaşı hikayesi. Komedyenlikle 
geçimlerini sürdüren iki arkadaş, savaş 
şiddettini arttırıp herşeylerini kaybettikten 
sonra, sokakta buldukları bir yetimle beraber 
ölüm kalım mücadelesine girişirken, bir yandan 
da sanattan kopmadan yaşamanın çabasında 
olurlar.  

CUB
ÖLÜM KAMPI

00:00    12/08/2016
Jonas Govaerts’ın ilk uzun metrajlı çalışması olan 
çeşitli festivallerde gösterilip 7 ödül 5 adaylık 
kazanan yapım; 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun, 
arkadaşları ile birlikte gittiği bir orman kampında 
yaşadığı dehşeti ekrana getiriyor. Kai isimli bir 
hayali yaratığın yaşadığı düşünülen ormanda 
çocuklar tek tek avlanmaya başlanınca gerçekler 
çok farklı bir şekilde kendini ortaya koyacaktır. 

KAĞITTAN KUŞLAR
PAPER BIRDS 

07:45 / 20.08.2016
17:35 / 25.08.2016
19:25 / 31.08.2016

00:30 / 29.08.2016



POCKET LISTING

21:30    25/08/2016
Genç yönetmen Celso R. García’dan 9 ödül 
kazanmış bir sıcak bir insan hikayesi. 210 km 
uzunluğundaki bir taşra yolunun orta şerit 
çizgisini 15 günde boyamak için tutulan bir 
grup mavi yakalının başından geçenlerin özgün 
hikayesi. İş o kadar ağır ilerleyen bir doğaya 
sabittir ki, işçiler iyi ve kötü, yaşam ve ölüm 
üzerine düşünmeye başlarlar.

LEBANON
LÜBNAN

YAŞAM ÇİZGİSİ

21:30    19/08/2016
Askerlik görevini tankçı olarak yapan yönetmen 
Samuel Maoz’un anılarını da kattığı ve  Venedik’te 
Altın Aslan kazanmış bir sinema şaheseri. Toplamda 
15 ödüllü film, daha önce hayatlarında şiddete hiç 
yer olmamış 4 gencin, 1982 Lübnan savaşında 
bir görev dolayısı ile bombalanmış bir kasabayı 
araştırmak için tank ile yollanmasının acıklı 
hikayesi. İlk bakışta oldukça basit olan bu görev, 
tankın bir kapana dönüşmesi ile ölümcül bir hale 
gelir. Tüm film bir tank içinde geçmektedir.

THE THIN
YELLOW LINE 

12:20 / 31.08.2016



BELOW THE 
SURFACE 
YÜZEYİN ALTINDA 

Cameron’ın harika bir işi, mükemmel olduğunu 
düşündüğü bir nişanlısı, dört dörtlük bir 
hayatı vardır. Bir gün hiç beklenmedik bir anda 
kendisini bir cinayet dosyasının odak noktasında 
bulur. Şimdi Cameron bir suçun en büyük zanlısı 
olarak kendisini aklamak zorundadır. Filmin 
başrollerinde Jenny Wade, Taylor Cole ve Jordi 
Vilasuso’yu izliyoruz. 

10:00 / 19.08.2016
16:00 / 25.08.2016
12:00 / 31.08.2016

22:00 / 07.08.2016
14:00 / 13.08.2016

BABY
BOOTCAMP 
BEBEK KAMPI 

Julia 30 yaşına gelmiş bekar, işlerini de yoluna 
koyamamış bir spor hocasıdır. Bir gün derse 
gelen iki çocuk babası dul Scott’a bakıcılık 
yapabileceğini söyler. Ancak Julia’nın konuyla 
ilgili hiçbir fikri yoktur. Arkadaşlarının 
yardımıyla çocuklar hakkında pek çok şey 
öğrenen Julia aşkı da bulacaktır. Ancak çiftin 
ilişkilerini bazı zorluklar beklemektedir. 

20:00   04/08/2016

12:00 / 22.08.2016
18:00 / 26.08.2016

22:00 / 10.08.2016
14:00 / 16.08.2016

20:00   01/08/2016



SAVING THE 
BEST FOR LAST 
EN İYİSİ SONDA 

20:00   07/08/2016
Yıllar süren emeği bir anda yok etmek sadece 
birkaç kelimeyle mümkün olabilir. Çiftlerin 
bir araya geldiği akşam yemeğinde Klaus 
itirafta bulunur. Şimdi masadaki herkes kendi 
hayatlarını sorgulayacak, belki de yeni bir 
hayata başlayacaktır. Başrolde Herbert Knaup, 
Ulrike Kriener ve Henry Hübchen’i izliyoruz. 

BEAUTY & THE 
BRIEFCASE 
ÇALIŞAN KIZIN 
AŞK GÜNLÜĞÜ 

20:00   10/08/2016
Ünlü bir dergide editör olmak isteyen Lane iş 
yerinde aşkı bulmak ile ilgili bir yazı yazacaktır. 
İş ve aşkı bilerek birbirine karıştıran hırslı 
yazar Lane bu oyunda bir anda avlanan taraf 
olacaktır. Eğlenceli romantik komedinin 
başrolünde Hilary Duff ve Chris Carmack yer 
alıyor.  

12:00 / 25.08.2016
16:00 / 31.08.2016

22:00 / 13.08.2016
14:00 / 19.08.2016

12:00 / 16.08.2016
14:00 / 22.08.2016
16:00 / 28.08.2016



THE DATING
COACH

20:00   11/08/2016
Harold gençlik yılları da dahil olmak üzere 
ilişkiler konusunda başarılı olamamış bir 
adamdır. Sonunda kendine bir ilişki koçu tutar 
ve bu kişinin aynı zamanda lise yıllarındaki 
aşkı olduğunu keşfeder. Eski duyguların 
su yüzünde çıkmasıyla beraber Harold’ın 
reddedilme korkusu da gün yüzüne çıkacaktır. 

10:00 /  17.08.2016
22:00 /  23.08.2016
12:00 /  29.08.2016

LOVESTRUCK:
THE MUSICAL 
AŞK VURGUNU

20:00   21/08/2016
Ünlü bir Broadway şarkıcısı olma hayallerini 
gerçekleştirememiş bir anne, kızının bu yoldan 
gitmesini istemektedir. Ancak kızı annesine 
karşı gelerek İtalya’ya gidip burada evlenmeyi 
tercih eder. Gençlik iksiri içen anne Harper, o 
düğünün gerçekleşmemesi için elinden geleni 
yapacaktır. Başrolde Jane Seymour ve Sara 
Paxton’ı izliyoruz. 

22:00 /  27.08.2016

NASIL AŞIK OLUNUR?



HART OF DIXIE 

Cerrah olma hayalleriyle tıp fakültesini bitiren 
Zoe Hart’ın hayalleri staj yaptığı üniversitenin 
ona burs vermemesi ile suya düşer. Mezun olduğu 
gün tanımadığı bir adamın verdiği kartvizit ve 
iş teklifi son çaresi gibi gözükmektedir. Doktor 
olma hayallerinin peşinden Alabama’da küçük 
bir kasabaya giden Dr. Zoe Hart’ın hayatı burada 
kökten değişecektir. 

PAZARI UNUTMA 

1 Ağustos’dan İtibaren Hafta 
İçi Her Gün 19:00’da Vizioon 
Aile’de 

20:00   28/08/2016

Kendi halinde bir garson olan Molly, bir 
mücevhercide çalışan Gus ile tanışır. Kısa 
zamanda birbirlerinden çok hoşlanan Molly ve 
Gus’ın önünde tek bir engel vardır; Gus’ın geçici 
hafıza kaybı... Başrolde Alexis Bledel ve Zachary 
Levi’yi izliyoruz. 

LOVESTRUCK:
THE MUSICAL 

REMEMBER 
SUNDAY 




