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

AN INSPECTOR CALLS 



PARKLAND 

20:30   04/12/2016

22 Kasım 1963 Amerika ve Dünyayı değiştiren bir 
gündü. O gün Amerikan başkanı John F. Kennedy 
suikasta kurban gitti. Olayın hemen ardından 
kaldırıldığı Parkland hastanesinde yaşanan 
kaosu, Kennedy’nin neden vurulduğundan, 
olayların iç yüzüne kadar anlatan filmin 
başrollerinde Zac Efron, Tom Welling ve Billy 
Bob Thornton yer alıyor. 

22:30 / 22.12.2016
10:30 / 28.12.2016

18:30 / 17.12.2016
12:30 / 23.12.2016
22:30 / 29.12.2016

18:30 / 10.12.2016
12:30 / 16.12.2016

TAMMY 

20:30   11/12/2016
Orta yaşlarda, bir kadın olan Tammy 
hayatında sahip olduğu her şeyi bir anda 
kaybeder. İlk önce işini ve daha sonra 
arabasını hatta evi de elinden alınan kadın 
çaresiz kalmıştır. Son olarak büyükannesine 
gider ve hayatlarını değiştirecek bir yolculuğa 
çıkarlar. Yönetmenliğini Ben Falcone’nin 
yaptığı komedi filminin başrollerini ödüllü 
oyuncular Melissa McCarthy, Susan Sarandon 
ve Kathy Bates paylaşıyor. 



THE
REMAINING 
GERİDE KALANLAR 

TEK GECELİK AŞK 

00:30   16/12/2016
Düğünde eğlenen gençleri,  günün sonunda 
felaket ve kabuslar beklemektedir. Dünyanın 
sonu mu gelmektedir?  Ölümden kurtulanlar 
nasıl hayatta kalacaklardır? Artık hiçbir yer, 
hiçbir çatı altı güvenli değildir. Herkesi saran 
büyük dehşetten kurtulmanın tek yolu ise 
birlik olup kaçmaktır. Filmin başrollerini 
Johnny Pacar, Shaun Sipos ve Bryan Dechart 
paylaşıyor. 

ABOUT LAST 
NIGHT 

20:30   18/12/2016
Birbirinden çok farklı iki arkadaş. Aşka ve 
ilişkilere bakış açıları da bambaşka... İkili aynı 
gece iki kadınla tanışıp ilişki yaşamaya başlayınca 
gerçek hayatın testlerine tabi tutulacak ve 
ilişkilerini yürütüp yürütemeyeceklerine yine 
beraber karar verecekler. Filmin başrollerinde 
Michael Ealy, Regina Hall, Joy Bryant ve başarılı 
komedyen Kevin Hart yer alıyor.

18:30 /  24.12.2016
12:30 /  30.12.2016

00:30 / 22.12.2016
00:30 / 28.12.2016



HEAVEN IS
FOR REAL 
CENNETTE YOLCULUK 

20:30   22/12/2016
Dört yaşındaki bir çocuk geçirdiği ciddi ameliyat 
sonrasında, ölüme meydan okuyarak hayata 
geri döner. Bu ameliyattan sonra küçük 
çocuğun ve ailesinin hayatı değişecektir. Filmin 
yönetmenliğini unutulmaz Braveheart filminin 
yönetmen ve yazarı Randall Wallace yaparken 
başrollerde Greg Kinnear, Kelly Reilly ve Thomas 
Haden Church yer alıyor. 

14:30 / 28.12.2016

BEAUTIFUL 
AND TWISTED 

20:30   24/12/2016
Ben Novack Jr. Miami sahilinde babasından kalan 
mükemmel bir otele sahiptir. Novack bir gün 
striptiz klubüne gider ve orada çalışan Narcy ile 
tanışır. Bir süre sonra Ben Novack Jr. hunharca 
öldürülür ve polis bu işin peşine düşer. Yaşanmış, 
gerçek bir olaydan uyarlanan filmin yönetmen 
koltuğunda Christoper Zalla oturuyor. Başrolde 
ise Rob Lowe’ye güzelliği ile dikkat çeken Paz 
Vega eşlik ediyor

GÜZEL VE ÇARPIK 

16:30 / 30.12.2016



BLENDED
KARIŞIK AİLE 

20:30   25/12/2016
Lauren ve Jim eşlerinden boşanmış, 
çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdüren 
bekar ebeveynlerdir. İkilinin yolları bir akşam 
yemeğinde kesişir ve kötü geçen bir randevunun 
ardından bir daha görüşmeme kararı alırlar.
Ancak tesadüf eseri aileleri ile çıktıkları  Afrika 
tatilinde aynı odada kalmak zorunda kalırlar. 
Filmin başrollerini iki başarılı komedyen Adam 
Sandler ve Drew Barrymore paylaşıyor. 

18:30 / 31.12.2016

TALLADEGA NIGHTS: 
THE BALLAD OF 
RICKY BOBBY 
TALLADEGA GECELERİ: 
RICKY BOBBY HİKAYESİ
20:30   27/12/2016
Nascar tarihinin en iyi sürücülerinden biri olan 
Ricky Bobby dört tekerleğin üstündeki en hızlı 
adamlardan biridir. Her şeye sahip olan Ricky‘nin 
turbo hızıyla giden hayatı beklenmedik bir 
şekilde sert bir kasise denk gelir. Fransız pilot 
Jean Girard onu geçer ve Ricky’in o muhteşem 
hayatı mahvolur. O artık kariyerini ve her 
şeyini geri kazanmak için savaşacaktır. Filmin 
başrolünde ünlü komedyen Will Ferrell yer 
alıyor. 



COLD COMES
THE NIGHT 

Kaçırılan kızını kurtarma savaşı verirken, 
çalınan paralarını acımasız bir katile teslim 
etme mücadelesine giren Chloe dört bir 
yandan kapana sıkışmıştır. Bir dizi karşılaşma, 
umutsuzluk ve hayatta kalma macerasında 
soğuk kanlı bir katil önüne çıkanlara acımıyor. 
Filmin başrollerinde Alice Eve, Ursula Parker 
ve Breaking Bad dizinden de tanıdığımız Bryan 
Cranston yer alıyor.

JERSEY BOYS 

Her türlü belanın kol gezdiği New Jersey 
sokaklarında müzik yapan bir grup arkadaşın 
yakın ilişkileri ve bağlılıkları, göğüs germek 
zorunda kaldıkları mafya tehditleri, kumar 
borcu ve aile dramlarını konu alan ve gerçek 
hayattan uyarlanan filmin yönetmenliğini 
yakından tanıdığımız Clint Eastwood üstleniyor. 
Filmin oyuncu kadrosunda ise  John Lloyd Young, 
Erich Bergen ve Michael Lomenda gibi aktörleri 
izliyoruz. 

GECE AYAZI 

JERSEY’Lİ ÇOCUKLAR 

20:30   29/12/2016

20:30   31/12/2016



21:30    09/12/2016
İnsanları sesle hiptnotize edebildiğini farkeden 
bir adam, ilk denemelerini komşular üzerinde 
yapıp başarıya ulaşınca, sahip olduğu gücü keyfi 
olarak kullanmaya başlar. Sonrasında yaşanacak 
olaylar insanlığın kaderini etkileyecek denli 
büyür. 

LFO

21:30   03/12/2016
En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Helen 
Mirren’den çarpıcı bir performans. 1997 yılında 
bir trafik kazasında hayatını kaybeden halkın 
sevgilisi Prenses Diana’nın ölümü ardından 
herkes İngiliz Sarayı’nın ve İngiliz Hükümeti’nin 
tavrını merak etmektedir. Saray, ilk başlarda 
sessizce yas tutmayı tercih etse de, halk, 
kraliçeden bir açıklama beklemektedir.

17:30 / 21.12.2016
15:55 / 26.12.2016

19:45 / 15.12.2016
11:20 / 21.12.2016
16:15 / 27.12.2016

19:30 / 09.12.2016
23:15 / 15.12.2016

KRALİÇE
THE QUEEN



21:30    18/12/2016
Philip ikinci romanının basımını heyecanla 
beklerken, kitabın promosyonu konusunda 
yayıncı ile yaşadığı anlaşmazlıklar, fotoğrafçı 
sevgilisi ile inişe geçen ilişkisi ve yaşadığı şehrin 
gürültü ve kalabalığından bunalmıştır. Uzak 
ve sakin bir yerde kendi ile başbaşa bir tatilin 
hayalini kurarken, idolü olan yazardan, bunu 
yapması için yazlık evini kullanması için teklif 
alır. 

EXILES
SÜRGÜN
21:30   12/12/2016

Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü kazanmış bir 
tersine göç hikayesi. Cezayir kökenli iki Parisli 
gencin, kendi köklerini aramak için Fransa’yı 
boydan boya geçerek, İspanya ve Fas üzerinden 
Cezayir’e yolculuğa çıkarlar. Bu güzergah aynı 
zamanda, yıllar önce ailelerinin Fransa’yı 
gelirken kullandıkları yolun tam tersidir.

LISTEN UP 
PHILIP
BANA BAK PHILIP

15:15 / 18.12.2016
19:40 / 24.12.2016
10:50 / 30.12.2016

15:50 / 24.12.2016
17:35 / 29.12.2016



POCKET LISTING

KEVIN HAKKINDA
KONUŞMALIYIZ
21:30    24/12/2016
Lionel Shriver’ın romanından uyarlanan filmde 
ödüllü yapım; genç yaşta hamile kalınca, başarılı 
kariyerini ardında bırakıp, hayatını oğluna 
adayan bir annenin dramı anlatılmakta. Kevin 
oldukça garip davranışları olan bir çocuktur ve 
15 yaşına gelip okulda çetelere karıştıktan sonra 
affedilmez bir suç işlediği zaman Eva, evlat 
sevgisini ciddi bir şekilde sorgulamaya başlar.

A SEPARATION

21:30    19/12/2016
Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı ve Altın Ayı gibi 78 
ödül kazanmış bir Asghar Farhadi yapıtı. Simin ve 
Nader çifti, kızları Termeh ile birlikte İran’ı terketmek 
istemektedirler. Ancak Nader alzheimer olan 
babasını bırakmak istemeyince Simin boşanmaya 
karar verir. Mahkeme boşanma talebini terkedince, 
Simin evi terkedip, kendi ailesinin yanına gider. 
Nader’de babası ve kızına bakması için hamile bir 
genç kızı tutunca, işler karışır.

WE NEED TO 
TALK ABOUT 
KEVIN

15:30 / 25.12.2016
19:20 / 31.12.2016

BİR AYRILIK



21:30   27/12/2016
Cannes’da Altın Kamera dahil 3 ödül kazanmış 
bir ilk film. Tel Aviv’deki birbirleri ile iç içe geçmiş 
3 kadının hikayeleri üzerinden modern İsrail 
yaşamına bir bakış.

ROALD DAHL’S 
ESIO TROT

21:30    25/12/2016
Londra’daki dairesinde yalnız yaşayan emekli 
Mr. Hoppy’nin iki aşkı vardır. Biri balkonunda 
yetiştirdiği bahçesi ve diğeri de komşusu Mrs 
Silver. Ancak Silver, Hoppy’den ziyade, onun evcil 
kaplumbağasına daha çok ilgi göstermektedir. 
Aslında her ikisi de birbirlerine aşıktırlar ama, 
çekindikleri için bir türlü birbirlerine açılamazlar 
ve birbirinden komik olayların ortasında kalırlar.

DENİZ ANASI
JELLYFISH

15:55 / 31.12.2016

ESIO TROT



THE
MISTLE-TONES 
YENİ YIL MELODİSİ 

20:00   03/12/2016
Holly güzel sesi ve yeteneği ile dikkat çeken bir 
şarkıcıdır. Müziğe olan tutkusunu kaybetmeyen 
Holly yıllar sonra tekrar bir müzik grubu 
oluşturur ve yeni yıl akşamı yapılacak olan 
yarışmada rakiplerine meydan okur. Daha 
öncekilerden farkla, bu yeni yıl akşamı ve 
hayatın gerçek anlamını bulmak için attığı 
bu adım onun hayatını değiştirecektir. Filmin 
başrollerinde Tia Mowry-Hardrict, Jonathan 
Patrick Moore ve Andy Gala’yı izliyoruz. 

AN
INSPECTOR CALLS 
DEDEKTİF 

20:00   04/12/2016
Çok zengin bir aile olan Birling’lerin akşam 
yemeğinde misafirler arasında bulunan genç 
bir kadın  öldürülünce olayı araştırmak için bir 
dedektif atanır. Gizemli ve başarılı müfettiş 
bu gizemli cinayeti araştırmaya başlayınca 
ailedeki herkes şüpheli konumuna düşecektir. 
Başrollerinde Sophie Rundle, Lucy Chappell, 
Miranda Richardson’ın yer aldığı filmin 
yönetmenliğini J.B. Priestley yapıyor. 

14:00 / 21.12.2016
16:00 / 27.12.2016

12:00 / 22.12.2016
16:00 / 28.12.2016

12:00 / 09.12.2016
22:00 / 15.12.2016

22:00 / 10.12.2016
14:00 / 16.12.2016



Peter Banning, işkolik bir avukattır ve ailesine 
gereken zamanı ayıramamaktadır. Ailece 
büyükanne Wendy’i ziyarete gittiklerinde, 
çocukları kötü kalpli Kaptan Hook tarafından 
kaçırılır. Çocuklarını kurtarmak için her şeyi 
göze alan Peter, peri Tinkerbell’ in yardımı ile 
Olmayan Ülkeye gider ve artık Peter Pan’dır.  
J.M. Barrie’nin efsanevi çocuk romanı Peter 
Pan’ in sinema uyarlaması olan 5 dalda Oscar 
adaylığı bulunan filmin yönetmenliğini Steven 
Spielberg üstlenirken başrolleri usta oyuncular 
Dustin Hoffman, Robin Williams ve Julia Roberts 
paylaşıyor. 

16:00 / 23.12.2016
22:00 / 29.12.2016

12:00 / 11.12.2016
14:00 / 17.12.2016

IN MY DREAMS 
RÜYALARDA BULUŞURUZ

Natalie ve Nick gerçek aşkı bulamamalarından 
yakınan iki gençtir. Bir gün, bir dilek 
çeşmesine bozuk para atarlar ve dileklerini 
dilerler. O günden sonra Natalie ve Nick 
rüyalarında birbirlerini görmeye başlarlar. 
Dilek çeşmesinin rivayetine göre gördükleri 
rüyaların bir hafta içerisinde gerçekleşmesi 
gerekmektedir... Başrollerini Katharine 
McPhee ve Mike Vogel’ ın paylaştığı filmin 
yönetmenliğini ise Kenny Leon üstleniyor. 

20:00   07/12/2016

16:00 / 25.12.2016
12:00 / 31.12.2016

16:00 / 13.12.2016
14:00 / 19.12.2016

20:00   05/12/2016

HOOK
KANCA 



CASE
SENSITIVE: 
THE OTHER 
HALF LIVES 
YARIM HAYATLAR 
20:00   11/12/2016
Ruth artık heyecanı kalmayan evliliğine son 
verip kocasından ayrılarak daha genç ve 
yakışıklı olan Aidan Harper’la evlenmek ister. 
Fakat Ruth’un bilmediği ve kaçamayacağı bazı 
gerçekler vardır. Filmin yönetmen koltuğunda 
John Stricklan otururken başrollerde  Olivia 
Williams, Darren Boyd ve Eva Birthistle yer 
alıyor. 

NO WAY JOSE 
O İŞ OLMAZ JOSE 

20:00   16/12/2016
Nişanlısının kendisi hakkında öğrendiği kötü 
bir sır yüzünden evden kovulan Jose,  bir 
arkadaşının evine yerleşir fakat her şey daha 
da kötüye gider. Şarkıcılık kariyeri de yer 
aldığı çocuk partilerinden ileriye gitmeyince 
Jose artık hayatını yoluna koymaya kararlıdır 
ancak bunun için arkadaşının yardımına 
ihtiyacı vardır. Komedi tarzındaki filmin yazar 
ve yönetmenliğini Adam Goldberg üstlenirken 
başrolde de kendisine  Emily Osment ve Gillian 
Jacops eşlik ediyor. 

14:00 / 22.12.2016
22:00 / 28.12.2016

22:00 / 17.12.2016
14:00 / 23.12.2016
12:00 / 29.12.2016



WITH THIS RING 
EVLEN BENİMLE 

Çok sevdikleri, çocukluk ve lise yıllarını 
birlikte geçirdikleri Elisa’nın düğününde bir 
araya gelen Trista, Viviane ve Amaya bekar 
olarak hayatlarına devam etmektedir. O 
gece aldıkları bir kararla kendilerine bir yıl 
içerisinde bir koca adayı bulup evleneceklerine 
dair söz verirler. Filmin başrollerinde Regina 
Hall, Jill Scott, Eve Jihan ve Brooklyn Sudano  
yer alıyor. 

20:00   22/12/2016

SHIRLEY

Shirley Bassey küçük yaşta hayatın 
zorlukları ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. 
Annesi ve sekiz kardeşine destek olmak için 
yerel barlarda şarkıcılık yapan Shirley’nin 
kariyerinin nerelere ulaştığını ve hayat 
hikayesini izliyoruz. Filmin başrolünde Ruth 
Negga yer alırken, yönetmen koltuğunda ise 
Colin Teague oturmaktadır.

20:00   18/12/2016

22:00 / 24.12.2016
14:00 / 30.12.2016

12:00 / 28.12.2016



20:00   26/12/2016

A GIFT OF
MIRACLES 

MEN AT WORK 

MUCİZEVİ BİR HEDİYE 

16 Aralık’dan İtibaren 
Her Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma Saat 18:00’de 
Vizioon Aile Dizi Kuşağında 

Genç bir kadın olan Darcy annesinin ölümünden 
sonra kendisine kalan 5 maddeli vasiyeti eline 
geçirir. Darcy bu listedeki maddeleri uygulamaya 
başlayınca ve hayatı birdenbire değişir.  Hayatta 
şaşırtıcı tesadüf zincirleriyle doğan mucizelerin 
her an yaşanabileceğini bizlere gösteren filmin 
yönetmenliğini  Neill Fearnley üstlenirken 
başrollerde Rachel Boston ve Jesse Moss yer 
alıyor. 

Kız arkadaşı ile ilişkisine yeni son veren Milo, 
en yakın arkadaşlarının da yardımı ile hayata 
geri dönmeye çalışır. New York’da aynı dergide 
çalışan  dört yakın adam Milo, Tyler, Gibbs ve 
Neal ilişki, iş ve hayata dair pek çok konuda 
birbirlerine destek olurken keyifli zaman 
geçirmeyi de ihmal etmeyeceklerdir. Dizinin 
başrollerini Danny Masterson, Michael Cassidy, 
Adam Busch, James Lesure paylaşıyor. 

16:00 / 31.12.2016




