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

NICOSTRATOS
LE PELICAN 



VERONICA 
MARS 
20:30   02/10/2016
Çok sevilen televizyon dizisi Veronica Mars’ın 
uzun metrajlı film projesi olan yapım, dizinin 
bitmesine çok üzülen hayranlarının maddi 
girişimi ve desteği ile hayata geçirildi. Gençlik 
yıllarını uzun süredir arkada bırakan Veronica 
bir şekilde tekrar doğduğu yere geri döner ve 
burada lise toplantısına katılmak zorunda kalır. 
Bir cinayetin sırrını çözmek için eski arkadaşı 
Logan’a yardım etmek isteyince Veronica 
kendisini yine gizemli olaylar içinde bulur. 
Başrolde Keristen Bell’i izliyoruz. 

22:30 / 20.10.2016
18:30 / 26.10.2016 

18:30 / 08.10.2016 
12:30 / 14.10.2016

THE
SMURFS 2 

20:30   09/10/2016
Kötü kalpli Gargamel kendisini daha güçlü 
yapacak şirin özüne sahip olmak için 
Yaramazlar adlı şirinlere benzer bir tür 
yaratır. Ancak sadece gerçek bir Şirin’in 
özünün işe yarayacağını farkeden Gargamel 
yine Şirinler’in peşine düşüp Şirine’yi Paris’e 
kaçırır. Şirinler, Şirin Baba’nın önderliğinde 
Patrick ve Grace’in yardımıyla Şirine’yi 
kurtarmak için yola koyulurlar. Neil Patrick 
Harris’in başrolde olduğu filmde Şirine’yi 
Katy Perry, Gargamel’i ise Hank Azaria 
seslendiriyor.

20:30 / 15.10.2016
18:30 / 21.10.2016
22:30 / 27.10.2016

ŞİRİNLER 2



YOU DON’T MESS 
WITH THE
ZOHAN 
ZOHAN’A BULAŞMA 

20:30   11/10/2016
Kontr-gerilla olarak kariyer yapmış Zohan’ın 
hayalinde aslında kuaför olmak vardır. Ezeli 
düşmanının da elinden kurtulan Zohan soluğu 
New York’ta alır ve burada düşlerindeki gibi 
ünlü bir saç tasarımcısı olur. Bir süre sonra eski 
düşmanı izini bulunca Zohan’a çok farklı bir iş 
birliği teklif edecektir. Rolüne aylarca hazırlanan 
Adam Sandler’a filmde konuk oyuncu olarak 
Mariah Carey ve daha önce de birlikte çalıştığı 
Kevin James ve Dave Matthews gibi isimler eşlik 
ediyor. 

STALINGRAD

20:30   16/10/2016
İkinci Dünya Savaşında Stalingrad şehri 
Almanlar tarafından işgal altındadır. Sovyetler 
için canları pahasına korumak zorunda oldukları 
bu noktayı bırakmamak için direnen askerler, 
sıkıştıkları bir binada yaşayan sivillerle tanışır. 
Filmin başrollerini Mariya Smolnikova, Yanina 
Studilina ve Pyotr Fyodorov paylaşıyor. 

18:30 /  22.10.2016
12:30 /  28.10.2016

12:30 / 17.10.2016
22:30 / 23.10.2016
14:30 / 29.10.2016



VANTAGE 
POINT 
BAKIŞ AÇISI

20:30   20/10/2016
Amerikan başkanına İspanya’da suikast planı 
kurulur. Başkana yapılacak suikastı araştırmak 
üzere görevlendirilen ajanlar farklı bakış 
açılarından olayı inceleyerek delil toplamaya 
çalışırlar. Beş farklı konum, beş farklı bakış 
açısı ve beş farklı hikaye sonuca giderken 
zaman zaman durumu karışık hale getirecektir. 
Filmin başrollerini Oscar ödüllü oyuncu Forest 
Whitaker, Dennis Quaid ve Matthew Fox 
paylaşıyor.

14:30 / 26.10.2016

THE
ROOMMATE 

00:30   21/10/2016
Üniversitede herşey yolunda giderken Sara 
odasını yeni biriyle paylaşmaya başlar. Bu 
yeni misafir ile beraber sadece Sarah’nın değil, 
arkadaşlarının da huzuru kalmaz. Yurtta kalan 
kızların can güvenlikleri tehlikededir. Filmin 
başrollerini Gossip Girl dizisinden tanıdığımız 
Leighton Meester ve Minka Kelly paylaşıyor.

ODA ARKADAŞI 

00:30 / 27.10.2016



THE ART OF 
THE STEAL 
DOLANDIRICILIK SANATI 

20:30   23/10/2016
Motorsikletlere düşkün Crunch ve kardeşi 
işlerinde çok iyi soygunculardır. Son 
soygunlarında hedefleri değerli bir sanat 
eseridir. Önce beraber girdikleri bu işte sonradan 
her ikisi de kendi hedeflerine odaklanınca işler 
çığrından çıkacaktır. Filmin başrollerini Jay 
Baruchel, Katheryn Winnick ve Kurt Russell 
paylaşıyor.

18:30 / 29.10.2016

PALL BLART: 
MALL COP 
SAKAR KORUMA 

20:30   26/10/2016
Hayatı boyunca gerçek bir polis olmak isteyen 
Paul Blart bir alışveriş merkezinde güvenlik 
görevlisi olarak geçimini sağlamak zorundadır. 
Bir gün bir grup soyguncu Paul’un çalıştığı alış- 
veriş merkezini ele geçirince, Paul’e kendini 
göstermesi için büyük bir fırsat doğar. Filmin 
başrolünde usta komedyen Kevin James’i 
izliyoruz. 



THE
INTERNATIONAL 

Interpol ajanı Louis Salinger ve Avukat Eleanor 
Whitman dünyanın en güçlü bankalarından 
birinde yasal olmayan işlemleri açığa 
çıkarır. Araştırmaları onları İstanbul’a kadar 
getirecektir. Bu yolda hayatlarını riske atan ikili, 
bu yolsuzluğun peşini bırakmamaya kararlıdır. 
Filmin başrollerini, daha önce iki kere Oscar’a 
aday gösterilen oyuncular Naomi Watts ve Clive 
Owen paylaşıyor. 

PERSECUTED

Politik kariyerinin tam ortasındayken 
beklenmedik bir cinayetle suçlanan senatör 
kendisini aklamak zorunda kalacaktır. Yaşanan 
iftiranın ardından koltuğuna geri dönmeyi 
reddeden senatörü zor günler beklemektedir. 
Filmin başrolünde James Remar’ı izliyoruz. 

ULUSLARARASI 

ÇİLE 

20:30   27/10/2016

20:30   31/10/2016



İSİMSİZ KAHRAMANLAR

21:30    07/10/2016
Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Oscar’a aday 
gösterilmiş, Altın Palmiye adaylığı olan destansı 
bir hikaye. İkinci Dünya Savaşı’nda 130 bin kuzey 
afrikalı Fransız ordusuna katılarak, ülkelerini 
Nazilere karşı savunurlar. Bu insanlardan 
Said, Mesud, Abdülkadir ve Yaser kazandıkları 
zaferlerle kahraman ilan edilirler.

DAYS OF GLORY

21:30   04/10/2016
Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Oscar’a 
aday gösterilmiş, Altın Palmiye ödüllü  bir 
insan hikayesi. Farklı kültürlerden ve etnik 
yapılardan gelen öğrencilerle dolu sınıflarda 
ideallerine uygun eğitimler vermek için didinen 
düşük maaşlı öğretmenlerin ve öğrencileri ile 
yaşadıklarının sıcak hikayesi.

12:00 / 22.10.2016
15:40 / 28.10.2016

23:00 / 19.10.2016

17:25 / 10.10.2016
13:45 / 16.10.2016

SINIF
THE CLASS



21:30    09/10/2016
Greta Gerwig’in En İyi Kadın Oyuncu Dalında 
Altın Küreye aday gösterildiği bir bağımsız 
yapım. Frances New York’ta yaşamaktadır 
ama bir evi olmadığı için New York’ta bir 
adresi yoktur. Frances bir dans topluluğunda 
stajyer dansçılardan biridir ama işin aslı dans 
etmeyi de bilmemektedir. Frances’in en yakın 
arkadaşı Sophie’dir ama ikisi bir süredir küstür 
ve konuşmamaktadırlar.  Frances hayallerinin 
peşinden koşmaktadır ama pek azının gerçeğe 
dönüşme olasılığı vardır. Frances elindekiyle 
yetinmek yerine çok daha fazlasını istemektedir 
ama hayatını da büyük bir neşe ve sorumsuzluk 
içinde geçirmektedir.

WINTERS BONE
GERÇEĞİN PARÇALARI

21:30   08/10/2016
Alabama’nın küçük bir kasabasında hayatını 
sürdürmeye çalışan 17 yaşındaki Ree Dolly, 
kendisinden yaşça küçük iki kardeşine ve 
hasta annelerine bakmak zorundadır. Ruhsal 
bir çöküntü içinde olan annesinin o hale 
gelmesinde uyuşturucu bağımlısı babasının 
rolü çok büyüktür. Methamphetamin bağımlısı 
olan babası onları terk etmiştir. Ama Ree onu 
bulmaya ve ailesini yeniden bir araya getirmeye 
karar verir.

FRANCES HA

23:30 / 20.10.2016

15:45 / 15.10.2016
17:40 / 20.10.2016
19:55 / 26.10.2016



POCKET LISTING

BİSİKLETLİ ÇOCUK

21:30    17/10/2016
2011 yılında Nuri Bilge Ceylan’ın ile  Bir 
Zamanlar Anadoluda’sı ile birlikte Cannes’da 
Büyük Jüri ödülü paylaşan Dardenne kardeşler 
yapımı. Babasının bir yetimhaneye terk ettiği 
12 yaşlarındaki Cyril’in hayatta tek bir amacı 
vardır, o da ne pahasına olursa olsun babasını 
bulmak. Babasını ararken tesadüfen kuaför 
salonu işleten Samantha ile tanışan Cyril, ondan 
koruyucu annesi olmasını ister. 

FOUND
MEMORIES
KAYIP ANILAR
21:30    11/10/2016
Brezilya’nın taşra bölgesindeki Jotumba kasabası, 
sakinleri yaşlı insanlardan oluşan sakin ve 
durağan bir yerleşim bölgesidir. Yaşam her gün 
aynı rutinlerle ilerlemekteyken, kasabaya gelen 
genç bir kadın fotoğrafçı ilk başta bu huzur dolu 
bölgenin insanlarını rahatsız eder. Ancak zamanla 
Maddalenan adlı yaşlı bir dul, bu fotoğrafçı ile bir çok 
ortak noktaları bulunduğunu keşfetmeye başlar.

THE KID
WITH A BIKE

16:40 / 23.10.2016
20:00 / 29.10.2016

18:00 / 17.10.2016
14:55 / 23.10.2016
12:55 / 29.10.2016



21:30   22/10/2016
Martin McGartland’ın özyaşam öyküsünün 
anlatıldığı kitaptan uyarlanan film; İngilizler için 
istihbarat toplamakla görevlendirilen Martin 
adlı bir adamın başından geçenleri anlatıyor. 
Birkaç sene başarılı şekilde IRA’nın içinden bilgi 
paylaşan Martin yaşam ve ölüm arasında ince 
bir ipte yaşamaya çalışmaktadır.

THE HUNTER
AVCI

21:30    21/10/2016
Berlin’de Altın Ayı için yarışmış bir intikam 
hikayesi. Ali, bir süre hapiste yatıp serbest 
kalmıştır; bu nedenle iş yerleri onu kabul 
etmemektedir. Gündüz çalışabileceği bir iş 
bulamayan Ali, geceleri bir otoparkta bekçilik 
yapmaya başlar. Bir gün eve döndüğünde 
karısı ve küçük kızı evde yoktur; hükümete 
karşı yapılan bir protesto gösterisinde, polisler 
tarafından yanlışlıkla öldürülmüşlerdir. Bunu 
öğrenen Ali, intikam almaya karar verir, ve 
kentteki polisleri öldürmeye başlar. 

ELLİ ÖLÜ ADAM

50 DEAD MEN 
WALKING 

19:30 / 28.10.2016

19:55 / 27.10.2016



POCKET LISTING
KOŞULSUZ SEVGİ

00:45    28/10/2016
Ünlü tiyatrocu Rufus Norris’in ilk yönetmenlik 
denemesi. 11 yaşında zeki ve havalı bir kız olan 
Skunk, şeker hastasıdır. Yaz tatili tatlı umutlar 
getirir Skunk’a. Ta ki komşuları Bay Oswald, 
sevimli ama rahatsız Rick’i tecavüzle suçlayıp 
dövene kadar. Skunk’ın çocukluk masumiyetinin 
kırıldığı noktadır bu. Evi, mahallesi, okulu onun 
için hain alanlara dönüşür; çocukluğunun 
tasasız belirsizliği yerini önce korkunç şüphelere 
ardından ani, nedensiz, neşeli bir keşmekeşe 
bırakır.

GLORIA

21:30    25/10/2016
Berlin’de Altın Ayı adayı olan bir yaşlanma hikayesi. 
Altımış yaşına dayanan Gloria, çocukları da kendi 
hayatlarına gidince yalnız kalır. Yalnızlığa razı 
gelecek kadar kaderci bir yapıya sahip olmayan 
Gloria soluğu yalnızca bekarların katılabildiği sıra 
dışı partilerde alır ve bu partiler umduğunun aksine 
her seferinde hayal kırıklığıyla sonuçlanır. En son 
tanıştığı Rodolfo bu kaderi değiştirebilecek midir?

BROKEN



NICOSTRATOS 
LE PELICAN
PELİKAN

Annesinin ölümünden sonra ağır bir bunalım 
geçiren babası ile beraber Yunanistan’da 
yaşayan Yannis bulduğu yavru pelikanı 
beslemeye başlar. Pelikanla arasında güçlü bir 
bağ oluşan Yannis’in hayatı da değişecektir. 
Yönetmenliğini Olivier Horlait’in üstlendiği 
filmin kadrosunda ise Emir Kusturica, Thibault 
Le Guellec ve François-Xavier Demaison isimleri 
yer alıyor .

12:00 / 20.10.2016
16:00 / 26.10.2016

22:00 / 08.10.2016
14:00 / 14.10.2016

CRAZY KIND
OF LOVE 
AŞKIN ÇILGIN HALİ 

Eşinden ayrılıp büyük bir bunalıma giren 
Agusta ve oğlu Henry hayatlarına bir şekilde 
devam etmeya çalışmaktadır. Mahallelerine 
taşınan Jeff ve Bette, anne oğulun mutsuz 
dünyasına yeni bir soluk ve heyecan 
getirecektir. Filmin başrolünde Oscar adaylığı 
bulunan Virgina Madsen’a Sam Trammell eşlik 
ediyor. 

20:00   05/10/2016

16:00 / 23.10.2016
12:00 / 29.10.2016

22:00 / 11.10.2016
14:00 / 17.10.2016

20:00   02/10/2016



THE A LIST 
EN İYİLER LİSTESİ 

20:00   09/10/2016
Lisede çok popüler olan Eric rehberlik hocası 
Sylvia tarafından zor bir teste tutulacaktır. 
Eric, Sylvia’nın okul hayatında asla 
yapamadıklarından oluşan bir listeyi yerine 
getirmek zorunda kalacaktır. Mezuniyeti 
tehlikede olan Eric’in önündeki en büyük engel 
erkek olmasıdır. Başrolde Elizabeth Bond ve 
Hudson Thames’i izliyoruz. 

THE HOOLIGAN 
FACTORY 
SPOR AŞKI 

20:00   16/10/2016
Danny diğer insanlar tarafından sürekli 
dışlanmış bir kişidir. Okuldan ve büyükbabası 
ile paylaştığı hayatından da oldukça sıkılmıştır. 
Her ne kadar insanlara yaklaşmak istese de 
hep reddedillen Danny bu yüzden suça eğilimli 
hale gelmiştir ve sonunda hapse girmiştir. 
İçerideki yeni hayatında artık daha başarılı bir 
kişi olacaktır. Burada futbol takımına katılan 
Danny tüm gücüyle mücadele edecektir. Filmin 
başrolünde Jason Maza’yı izliyoruz. 

22:00 / 15.10.2016
14:00 / 21.10.2016
12:00 / 27.10.2016

22:00 / 22.10.2016
14:00 / 28.10.2016



THE GAME OF 
LOVE 
AŞK OYUNU 

Frankie çocuklarıyla beraber eski kocasının 
çok sevdiği ve sahip olduğu basketbol takımını 
satmasını ister. Bu inatlaşmayla tekrar bir araya 
gelmek zorunda kalan aile tekrar bir araya 
gelebilecek midir. Filmin başrolerini Heather 
Locklear ve Locklyn Munro paylaşıyor. 

22:00 / 29.10.2016

JESSICA
DARLING’S IT LIST 
JESSICA’NIN LİSTESİ 

Jessica’nın ablası ona okulda popüler olması 
için kendisinin daha önce uyguladığı bir listeyi 
verir. Jessica’nın okulun gözde kızı olmak için 
yapması gereken tek şey listeyi adım adım 
takip etmektir. Ancak hiç bir şey göründüğü 
kadar kolay değildir. Filmin başrolünde Chloe 
East’i izliyoruz. 

20:00   30/10/2016

20:00   23/10/2016



WOLVERINE & 
THE X-MEN
WOLVERINE VE X-MEN 
Her Cumartesi ve Pazar
Saat 09:00’da 

17 Ekim’den İtibaren
Her Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma 18:30’da 

Okulda meydana gelen patlamanın ardından 
X-Men üyeleri farklı yerlere dağılırlar. Wolverine 
pek çok zorluğun üstesinden gelmeye çalışırken 
aynı zamanda yaklaşan savaşa hazırlanmak ve 
güçlerini yeniden kazanabilmek için tüm üyeleri 
bir araya toplayarak onlara liderlik edecektir. 

DR.KEN 

Dr. Ken’in terapist eşi, zeki ama asosyal 
oğlu, okulun popüleri ama bir o kadar da 
bencil kızı ile her günü başka macera ile 
dolu Park ailesinin günlük hayat telaşında 
kariyer, evlilik ve ailelerinde başlarına gelen 
komik olayları izliyoruz. Dr.Ken’i sevilen 
Hangover serisinden tanıdığımız Ken Jeong 
canlandırıyor




