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LEGACY



FORT BLISS

20:30   01/01/2017
Afganistan’da bulunan Amerikan askeri 
Maggie’nin kadın olarak askerde bulunması 
herkes tarafından eleştirilir. Orduda diğer 
askerler tarafından hep ezilen Maggie, yaşadığı 
pek çok sıkıntının ardından Amerika’ya geri 
döner. Eve döndüğünde küçük oğlu, eski eşi 
ve sevgilisi arasında denge kurmaya çalışan 
Maggie’yi bambaşka bir mücadele beklemektedir.
Filmin başrollerinde Michelle Monaghan ve Ron 
Livingston’u izliyoruz. 

22:30 / 19.01.2017
10:30 / 25.01.2017
16:30 / 31.01.2017

18:30 / 21.01.2017
12:30 / 27.01.2017

18:30 / 07.01.2017
12:30 / 13.01.2017

CHAPPIE 
20:00   15/01/2017
Yakın gelecekte, baskıcı mekanik robotlardan 
oluşan polis güçleri sistemi ele geçirmiş 
ve insanları da baskı altına almaya 
başlamışlardır. Bu robot polislerden birisi 
nihayet insanların eline geçtiğindeyse işin 
seyiri değişir. İnsanlar, ele geçirdikleri bu 
robota yeni bir program yüklerler. Bu sayede 
ilk kez kendisi adına düşünen ve hisseden 
“Chappie” adlı robot ortaya çıkar. Filmin 
başrolünde sevilen aktör Hugh Jackman, 
Sharlto Copley ve  Dev Patel yer almaktadır.



30 MINUTES
OR LESS
ÇAYLAK SOYGUNCULAR 

JACK VE JILL 

20:30   21/01/2017
Nick, sıkıcı ve küçük bir kasabada yaşamakta,  
pizza paket servisi yaparak hayatını devam 
ettirmektedir. Sıkıcı ve monoton geçen 
günlerden birinde iki soyguncu tarafından 
kaçırılır ve 30 dakika içinde bir bankayı 
soymaya zorlanır. Nick’in başı belada 
olmasına rağmen sıradan hayatında böyle bir 
adrenaline gerçekten de ihtiyacı vardır. Filmin 
başrollerinde Jesse Eisenberg, Danny McBride 
ve Nick Swardson yer alıyor. 

JACK AND JILL
20:30   22/01/2017
Jack her şeyiyle mükemmel bir hayat sürmektedir. 
Fakat her sene şükran gününde onu ziyarete 
gelen ikiz kız kardeşi Jill, her seferinde Jack’e hayatı 
zehir eder. Bu sene hafta sonunu kapsayacak bu 
ziyaretin süresi uzar. Jill’in gitmeyeceğini anlayan 
Jack, ikiz kardeşini göndermek için planlar yapmaya 
başlamıştır bile. Filmin yönetmenliğini Dennis 
Dugan yaparken, başrolünde usta komedyen 
Adam Sandler’ı hem Jack hem de Jill karakterlerini 
canlandırırken izliyoruz. 

18:30 /  28.01.2017

16:30 / 27.01.2017



EASY A
ADI ÇIKMIŞ 

20:30   23/01/2017
Lisede kendi halinde bir öğrenci olan Olive 
hakkında herkesi meraklandıran bir dedikodu 
yayılır. Olive bu durumun doğru olmadığını 
anlatmaya çalışsa da, dedikodu gün geçtikçe 
daha inandırıcı bir hal alır. Bütün hayatının 
mahvolduğunu düşünen Olive, bu dedikodu 
sayesinde bir anda okulun en popüler kızına 
dönüştüğünü görür. Will Gluck’ ın yönetmenliğini 
yaptığı filmin başrolünde Emma Stone yer alıyor. 

14:30 / 29.01.2017

A LATE
QUARTET 

20:30   24/01/2017
Yirmi yılı aşkın bir müzik kariyerine sahip 
olan Peter, bulunduğu grubun en eski 
sanatçısıdır. Fakat bir gün Parkinson hastalığına 
yakalandığını öğrenir ve emekli olma kararı alır. 
Sanatçının kararı dengeleri sarsar ve bu durum 
grubun geleceğini değiştirmek üzeredir. Ölümsüz 
sanatçı Beethoven’ın eserlerinden esinlenilerek 
beyaz perdeye aktarılan filmin başrollerinde 
Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman ve 
Catherine Keener gibi usta isimler yer alıyor.

SON KONSER 

12:30 / 30.01.2017



LAW ABIDING 
CITIZEN 
ADALET PEŞİNDE 

20:30   25/01/2017
Ailesi ile mutlu bir hayat süren Clyde’ın 
hayatında her şey olması gerektiği gibi yolunda 
devam etmekteydi. Bir gün kimliği belirsiz iki kişi 
soygun için evine girip ailesini öldürünce Clyde’ın 
hayatta tek bir amacı kaldı. Artık o dürüst aile 
babasını hayatta tutan tek şey içindeki intikam 
ateşi olacaktı... Filmin başrollerini Hollywood’un 
usta oyuncuları Gerard Butler ve Jamie Foxx 
paylaşıyor. 

12:30 / 31.01.2017

FRIENDS WITH 
BENEFITS 
ARKADAŞTAN ÖTE 

20:30   27/01/2017
Yaptığı işler ile ününü herkese duyuran Dylan’a 
New York’tan iş teklifi gelince taşınmaya karar 
verir. Dylan’ ı hava alanında karşılamaya gelen 
Jamie’nin görevi Dylan’ın işi kabul etmesini 
sağlamaktır. İkilinin ilişkisi kısa süre içinde iş 
arkadaşlığından öteye gider. Duygusallıktan 
uzak durmaya çalışan Dylan ve Jamie’nin kafası 
karışacak. Filmin başrollerinde Mila Kunis ve 
Justin Timberlake’i izliyoruz. 



THE LONGEST 
YARD 

Hapisanede hayat rutin ve sıradan olsa bile sıra 
dışı kişilerle doludur. Hayatlarına biraz hareket 
ve renk katmak isteyen iyi kötü birbirleri ile 
uyum içinde olan mahkumlar bir takım kurmaya 
karar verirler. Kurdukları bu Amerikan futbol 
takımı gardiyanlar takımının karşısına çıkınca 
kıyasıya bir mücadele başlayacaktır. Filmin 
yönetmen koltuğunda Peter Segal oturuken, 
başrollerde usta komedyenler Adam Sandler, 
Burt Reynolds, Chris Rock’ı izliyoruz. 

 ANNIE

Annie acımasız üvey annesi ile yaşayan 
yetim bir kız çocuğudur. Yaşadığı zor hayata 
rağmen pozitif ve neşeli kalmayı başaran 
Annie’nin talihi Benjamin Stacks isimli genç bir 
politikacıyla tanıştıktan sonra dönmeye başlar. 
Belediye seçimlerinde güçlü bir aday olan Stacks 
Annie’yi evlat edinmeye karar verir. Bu karar, 
seçim kampanyasını olumlu yönde etkileme 
ihtimaline de sahiptir.En İyi Müzikal Oyuncusu 
ve En İyi Orjinal Şarkı dalında Altın Küre’ye aday 
gösterilen bu neşeli müzikalin başrollerinde 
Oscar Ödüllü oyuncu Jamie Foxx, Cameron Diaz 
ve çocuk yıldız Quvenzhané Wallis’ı izliyoruz. 

EN UZUN MESAFE  

20:30   28/01/2017

20:30   29/01/2017



21:30    02/01/2017
Berlin’de Gümüş Ayı kazanan ve Altın Ayı’ya 
aday gösterilen film yıllar boyu Almanya’da 
yaşamış Ahmet’in ülkesini ziyaret edişini 
anlatıyor. Ahmet’in arkadaşları şehir dışında bir 
tatile giderlerken, Ahmet’in tanışıp yakınlaşması 
için Elly’yi de aralarına davet ederler. 

ABOUT
ELLY

21:30   01/01/2017
Venedik’te üç ödüle layık görülen bir aile 
komedisi. Stefano Nardini başarılı bir punk 
yıldızı olmasına rağmen 36 yaşında düşüşe 
geçince ailesinin yanına geri döner. Ancak hiç bir 
şey bıraktığı gibi değildir. Stefano artık herkesle 
ilgilenmek zorunda kalacaktır. 

19:40 / 18.01.2017
14:20 / 24.01.2017

11:15 / 20.01.2017
11:45 / 26.01.2017

15:50 / 08.01.2017
19:25 / 14.01.2017

23:30 / 07.01.2017
17:45 / 12.01.2017

UNUT GİTSİN

ELLY HAKKINDA

DON’T THINK
ABOUT IT 



21:30    16/01/2017
Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar 
adaylarından olan film; Filistin İsrail sorununun 
gölgesinde yaşanan bir aşkı konu almakta. 
Ömer, Nadya’nın aşkından her gün sınırı kaçak 
olarak geçen bir fırıncıdır. Bu geçişlerden birinde; 
arkadaşları ve Nadya’nın kardeşi ile birlikteyken; 
bir İsrail askerinin ölümü olayına karışır. İsrail 
istihbaratı tarafından yakalanan Ömer, aşkı ve 
idealleri arasında bir seçime zorlanır.

RED 2
HIZLI VE EMEKLİ 2

21:30   07/01/2017
Eski CIA ajanı Frank Moses emekli olmuştur ve 
son görevde birlikte çalıştığı arkadaşı Marvin 
Boggs iddialara göre bu esnada hayatını 
kaybetmiştir. Bu söylentiler esnasında Frank, 
kendisinden bir konu hakkında bilgi almaya 
gelen FBI ajanlarıyla karşılaşır. FBI, yirmi 
beş yıl önce kullanılan ve o andan itibaren 
ortadan kaybolan bir  nükleer silahla ilgili bilgi 
toplamaya çalışmaktadır.

OMAR
ÖMER

17:30 / 25.01.2017
16:05 / 30.01.2017

19:20 / 13.01.2017
23:35 / 19.01.2017

23:30 / 22.01.2017



POCKET LISTING

21:30    21/01/2017
Kostüm tasarım dalında Oscar adayı bir edebiyat 
uyarlaması.  10 yaşında öksüz kalıp kendisine 
köle  davranan halası tarafından yatılı okula 
gönderilen Jane Eyre, 10 yıl sonra öğretmen 
olarak çıkar. Edward Rochester’ın malikanesinde 
mürebiyellik yapmaya başlayan Jane, Edward’a 
da aşık olur. Sonunda mutluluğu bulduğunu 
sanırken Edward’ın korkunç sırrının açığa 
çıkması ile daha büyük bir yoksulluk ve zorluk 
sarmalına düşer.

LIKE FATHER, 
LIKE SON 

21:30    17/01/2017
Cannes’da Altın Palmiye adayı olan, jüri ödülü 
kazanan bir dram. Oldukça hırslı ve başarılı bir mimar 
olan Ryoata, karısı ve küçük oğlu ile örnek bir aile 
sahibidir.  Oğlunun doğumu sırasında, hastanedeki 
bir karışıklık nedeni ile kendilerine yanlış çocuğun 
verildiğini öğrendiği zaman bütün yaşamı altüst 
olur.

JANE
 EYRE

19:20 / 27.01.2017

17:45 / 23.01.2017
14:10 / 29.01.2017

BENİM BABAM,
BENİM OĞLUM



00:15   27/01/2017
İran’ın Bad City adlı kurgu şehrinde yaşayan 
Arash uyuşturucu satıcısıdır. Babasının 
uyuşturucu bağımlılığı nedeni ile oluşan 
borçları ödemek için arabasını kaptırır. Arabasını 
geri almak için gittiği bir başka uyuşturucu 
dağıtıcısını ise ölü bulur. Öldüren kişi, 
kasabadaki kötü insanlara musallat olmuş olan 
bir vampirdir. 

GOODBYE
SOLO

21:30    24/01/2017
Venedik’te Fipresci ödülü ile taçlanan bir dram. 
Solo, yaşadığı küçük kasabada taksi şöförlüğü 
ile geçinen bir adamdır. Bir gün arabasına; 
William adlı güneyli bir beyaz biner. Kendisini 2 
ay sonra intihar için gideceği tepeye götürmesi 
için para teklif eder. Solo teklifi kabul eder, ama 
planı başkadır. 

GECE YARISI
SOKAKTA TEK BAŞINA
BİR KIZ 

A GIRL WALKS 
HOME ALONE AT 
NIGHT

18:10 / 30.01.2017

HOŞÇAKAL SOLO



POCKET LISTING

KARA RUHLAR

21:30    31/01/2017
Venedik Altın Aslan ve İstanbul Altın Lale 
adaylıkları bulunan bir dram. Kuzey İtalya’dan 
başlayıp Avrupa’da devam eden bir yolculukla 
mafya hayat tarzını reddeden 3 çocuğun 
hikayesi. 

INSIDE
LLEWYN DAVIS

21:30    28/01/2017
Coen Kardeşlerden 2 dalda Oscar adayı olmuş, 
Cannes Altın Palmiye adaylarından olup Jüri ödülü 
kucaklamış bir dönem filmi. Film ünlü folk sanatçısı 
Dave Van Ronk’un hayatından ilhamla yola çıkarak, 
dönemin müzik piyasasında yaşananları ünlü 
sanatçılar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell 
eşliğinde beyazperdeye taşımakta. 

BLACK
SOULS

SEN ŞARKILARINI SÖYLE



1931 yılında Almanya ekonomik çöküşün 
eşiğindedir. Cesur ve genç bir savcı olan Hans 
Litten, Hitler’in Nazi Partisinin kendisine karşı 
gelen herkese karşı uyguladığı vahşi tutumuyla 
ilgili soruşturma açmak için işe koyulacaktır. 
Filmin yönetmen koltuğunda Justin Hardy 
otururken, başrollerde ise Ed Stoppard ve Ian 
Hart’ı izliyoruz. 

12:00 / 19.01.2017
16:00 / 25.01.2017
12:00 / 31.01.2017

22:00 / 07.01.2017
14:00 / 13.01.2017

GNOMEO & 
JULIET 
GNOMEO VE JULIET

William Shakespeare’in ölümsüz eseri Romeo 
ve Juliet bu kez bahçe dekorasyonunda 
kullanılan heykel cücecikler arasında geçiyor... 
Gnomeo ve Juliet, bahçeyi renklendiren iki 
cüceciktir. Birbirlerine aşık olan bu iki biblo, 
ait oldukları bahçede isimlerini korumak için 
aşklarını saklamak zorunda kalır. Bahçenin 
diğer sakinleri acaba onların mutluluğa 
kavuşmasına izin verecek midir? Filmin 
seslendirmesini usta oyuncular James 
McAvoy, Emily Blunt üstlenirken, yönetmen 
koltuğunda Kelly Asbury oturuyor. 

20:00   06/01/2017

14:00 / 24.01.2017
16:00 / 30.01.2017

14:00 / 12.01.2017
22:00 / 18.01.2017

20:00   01/01/2017

HITLER ON
TRIAL 
HİTLER YARGIDA 



LEGACY
MİRAS 

20:00   08/01/2017
1970’ li yıllarda Londra soğuk savaşın doruklarında 
iken, genç bir casus babasının karmaşık geçmişi 
hakkında rahatsız edici gerçeği öğrenir. Filmin 
yönetmenliğini Pete Travis üstlenirken, başrolleri 
Charlie Cox, Andrew Scott ve Romola Garai 
paylaşıyor. 

TOM
TURBO 
20:00   27/01/2017
111 cihazla süper bisiklet dünyanın en büyük 
dedektifidir ve şu ana kadar arkadaşları 
ile karşısına çıkan bütün gizemleri çözüp 
düşmanlarını alt etmeyi başarmıştır. Şimdi 
ise Tom Turbo en büyük macerasına çıkmaya 
hazırlanmaktadır. Filmin başrollerinde  
Thomas Brezina ve Peter Faerber yer alıyor. 

22:00 / 14.01.2017
14:00 / 20.01.2017
12:00 / 26.01.2017



SECRETS
IN  THE ATTIC 
ÇATI KATINDAKİ SIR 

Sıradan, küçük bir kasabada yaşan genç kız, 
evlerinin çatı katında yaşayan esrarengiz bir 
çocuğu fark eder. Önceleri bu gizemli kişi onu 
korkutsa da daha sonra aralarında bir dostluk 
oluşuyor. Fakat zaman içinde bu yabancının 
karanlık bir sır sakladığı ortaya çıkar. Filmin 
yönetmenliğini Paul Shapiro yaparken, 
başrollerde ise Abbie Cobb ve Max Lloyd-Jones 
yer alıyor.

20:00   29/01/2017

LOVE IN
THE VINEYARD 

Molly, erkek arkadaşı Jackson’ ın doğum 
günü partisinde ona büyük bir haber verir.  
İş için uzaklara gitmek zorunda kalacak olan 
Molly ve Jackson’ın ilişkisi her şeye rağmen 
devam edecekken bir süre sonra Jackson’ un 
eski sevgilisi Vanessa tarafından gelen bir 
haberle dengeler değişir. Filmin başrollerinde 
Emmanuelle Vaugier ve Matthew MacCaull’u 
izliyoruz. 

20:00   28/01/2017

ÜZÜM BAĞLARINDA AŞK 



20:00   31/01/2017

20:00   30/01/2017

MY DAUGHTER 
MUST LIVE  

KILLER
PHOTO 

KIZIM İÇİN 

ÖLDÜREN FOTOĞRAF

Kızı için bir karaciğer donörü araken, Maghan 
kocasının kızının biyolojik babası olmadığını 
öğrenir. Şimdi Maghan’ın on altı yıl önce hamile 
kaldığı adamı bulmak için önce evliliğini sonra 
da hayatını tehlikeye atması gerekecektir. 
Filmin yönetmenliğini John L’Ecuyer yaparken, 
başrolleri Joelle Carter, Madeleine Martin ve Paul 
Popowich paylaşıyor. 

Bilmediğiniz biri tarafından hayatınızın her 
anı fotoğraflanırsa ne yapardınız? Esrarengiz 
bir kişinin ailesini takip etmeye başlaması ile 
Sarah ve kocasının korkuları da artmaya başlar. 
Gün geçtikçe hayatlarının içine giren bu gizem 
sonunda evlerine kadar gelir. Yönetmenliğini 
Jason Furukawa’ nın yaptığı filmin başrollerini 
AnnaLynne McCord ve Mark Ghanime paylaşıyor. 




