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

ROSENN



KILLERS

20:30   14/04/2017
Tetikçi Spencer’ın karşısına bilgisayar 
teknisyeni Jen çıkar ve ona aşık olur. Spencer 
ve Jen’in mutluluğu, Spencer’ın 30 yaşına 
girdiği gün, milyon dolarlık bir canlı hedef 
olduğunu öğrenince bozulur. Çift, hayatlarını 
ve mutluluklarını korumak için tetikçinin kim 
olduğunu bulmak zorundadır. Daha da kötüsü, 
şimdi çevrelerindeki herkes bir kiralık katil 
olabilir. Filmin başrollerini Katherine Heigl ve 
Ashton Kutcher paylaşıyor. 

16:30 / 20.04.2017
12:30 / 26.04.2017

00:30 / 20.04.2017
00:30 / 26.04.2017

INSIDIOUS: 
CHAPTER 3 

00:30   14/04/2017
Quinn Brenner aktris olma hayalleriyle yanıp 
tutuşan genç bir kızdır ve son zamanlarda 
sıradışı deneyimler yaşamaya başlamıştır. 
Yaşadıklarından kurtulmak adına bir 
medyuma gitmek zorunda kalan Quinn’in 
evinde akıl almaz olaylar yaşanmaya devam 
edecektir. Serinin üçüncü halkasında kamera 
arkasına Leigh Whannell geçiyor. Başrollerde 
ise Dermot Mulroney, Stefanie Scott ve Angus 
Sampson’ı izliyoruz. 

KİMİNLE EVLENDİM 

RUHLAR BÖLGESİ:
BÖLÜM 3



RED
DAWN  
OPERASYON: KIZIL ŞAFAK 

YARGIÇ 

20:30  15/04/2017
Kuzey Kore’li askerler tarafından Amerika’nın 
Washington eyaletinde yer alan bir kasabaya 
çıkartma yapılır. Kasabanın çoğunu esir 
olarak alan Kore’ li askerlere karşı ise onlara 
boyun eğmeyen ve kendilerine Wolverine 
ismini takan bir grup genç savaşacaktır. Dan 
Bradley’ in yönetmenliğini yaptığı filmin 
başrollerini ise Chris Hemsworth, Isabel Lucas 
ve Josh Hutcherson paylaşıyor.

THE JUDGE 

20:30   16/04/2017
Başarılı bir avukat olan Hank Palmer, yıllar sonra 
annesinin cenazesine katılabilmek için doğduğu 
yere gider. Hank, olay yerine gittiğinde annesini 
bir cinayet sonucu kaybettiğini öğrenir. İşin ilginç 
tarafı ise bütün delillerin Hank’in annesinden 
yıllar önce ayrılmış alzheimer hastası olan babasını 
işaret etmektedir. Filmin yönetmen koltuğunda 
David Doblin otururken başrollerde Robert 
Downey Jr., filmdeki oyunculuğu ile Oscar ve Altın 
Küre’ye aday gösterilen Robert Duvall ve Vera 
Farmiga’yı izliyoruz. 

18:30 /  22.04.2017
12:30 /  28.04.2017

16:30 / 21.04.2017
10:30 / 27.04.2017



NO GOOD
DEED 
KAPIMDAKİ TEHLİKE 
20:30   20/04/2017
Kaçırılan emekli bölge avukatı ve ailesi 
neye uğradıklarını şaşırır. Tam olarak neden 
kaçırıldığını anlamayan aile korku içerisinde 
kurtulmaya çalışır. Aileyi alıkoyan firari ise 
aileye kendini masum biri olarak tanıtacaktır. 
Yönetmenliğini Sam Miller’ın yaptığı filmin 
oyuncu kadrosunda Taraji P. Henson ve Idris Elba 
yer alıyor. 

14:30 / 26.04.2017

THE FINAL 
GIRLS 

00:30   21/04/2017
1986’da çevrilmiş bir korku filminin başrolünde 
oynayan Amanda Cartwright geçirdiği trafik 
kazası sonrasında hayatını kaybeder. Bu korku 
filminin oynadığı sinemada yangın çıkar. O 
sırada salonda olan kızı Max ve arkadaşları 
salondan kaçmayı başardıklarını zannederken 
kendilerini filmin içerisinde bulurlar. Onlar artık 
1986 senesindedirler ve korkunç senaryoyu 
yaşamak zorunda kalacaklardır. Filmin 
başrollerinde  Taissa Farmiga, Adam Devine ve 
Malin Akerman yer alıyor. 

KORKU FİLMİ 

00:30 / 27.04.2017



ANGELS &
DEMONS 

20:30   22/04/2017
Teoloji uzmanı Robert Langdon, tarihteki en 
güçlü yeraltı şebekesi olan İlluminati adlı antik 
gizli kardeşlik cemiyetinin tekrar canlandığını 
öğrenir. Robert, İlluminati’nin Vatikan üzerine 
kurduğu planları gerçekleştirmek için harekete 
geçtiğini öğrendiğinde Roma’ya uçar. Bu 
yolculukta, güzel olduğu kadar gizemli olan 
İtalyan bilimci Vittoria Vetra da kendisine 
eşlik edecektir. İki Oscar Ödüllü yönetme Ron 
Howard’ın kamerasından izlediğimiz filmin 
başrollerinde ise yine Oscar Ödüllü Oyuncu 
Tom Hanks, Ewan McGregor ve Ayelet Zurer yer 
alıyor. 

16:30 / 28.04.2017

THIS IS WHERE
I LEAVE YOU 
YEDİ DAYANILMAZ GÜN 

MELEKLER VE ŞEYTANLAR 

20:30   23/04/2017
Babalarının ölümünün ardından bir haftalığına 
yeniden aynı çatı altında toplanan ve çocukluk 
günlerine dönmeye çalışan yetişkin kardeşler 
ailelerine dair daha önce hiç bilmedikleri bir çok 
şey öğrenecektir. Yedi gün boyunca birbirlerine 
ve aile adetlerine maruz kalmak zorunda 
kalan kardeşleri zor bir sınav beklemektedir. 
Shaw Levy’ nin yönetmenliğini yaptığı filmin 
başrollerini Jason Bateman, Tina Fey, Rose 
Byrne ve Jane Fonda paylaşıyor

18:30 / 29.04.2017



THE SWITCH 

MR. MAGORIUM’S 
WONDER
EMPORIUM 

Mr. Magorium’un Wonder Emporium’u... Burası 
dünyanın en fantastik, en harika, en sihirli 
oyuncak mağazasıdır. Dükkanın kendisi de dahil 
olmak üzere içindeki herşey canlıdır. Bir gün 
Emporium’un 243 yaşındaki kurucusu ve sahibi 
Mr. Magorium, mağazanın yönetimini tüm yasal 
haklarıyla birlikte genç ve kendine güvensiz 
yöneticisi Molly Mahoney’e devredeceğini 
açıklar ve işler karışır. Filmin başrollerini Oscar 
Ödüllü Oyuncular Natalie Portman ve Dustin 
Hoffman paylaşıyor.

SÜRPRİZ BABA 

40 yaşına basmış Kassie Larson hamile kalmaya 
karar vermiştir. En iyi arkadaşı Wally, ona destek 
vermek için yanındadır. En yakın arkadaşının 
çoçuğunun babasından emin olmak isteyen 
Wally büyük bir değişiklik yaparak herkesin 
geleceğine mal olacak bir karar verir. Kassie’nin 
çocuğunun gerçek babası nevrotik ve güvensiz 
Wally olacaktır. Filmin başrollerinde romantik 
komedilerin vazgeçilmez ismi Jennifer Aniston 
ve Jason Bateman’ı izliyoruz. 

20:30   28/04/2017

20:30   30/04/2017

SİHİRLİ OYUNCAKÇI



21:30    04/04/2017
Berlin’de alkış alan ve ödüller kazanan bir 
Doris Dörrie filmi. Marie, evlendiği gün ayrıldığı 
kocasını ve mutsuzluğunu ardında bırakabilmek 
için, 2011’de felaket yaşanan Fukushima’ya 
bir yardım organizasyonuna katılır. Kısa 
sürede içinde bu yardım işini kıvıramayacağını 
anlamasına rağmen, yaşlı bir kadından gelen 
çağrıyı reddedemez ve geri dönmeyip, hayatta 
kalanlara yardıma devam eder. 

FUKUSHIMA 
MON AMOUR 

21:30   01/04/2017
Sundance’te yarışma filmi olan Cold in July, bir çok 
festivalde beğeni toplamıştır. Doğu Texas’ta küçük 
bir kasabanın sakinlerinden Richard Dane’in nefsi 
müdafaa için bir cinayet işlemek zorunda kalır. 
Başına gelen korkunç olaydan sonra Dane, eski bir 
suçlu ve Dane’in vurduğu adamın babası olan Ben 
Russel’la tanışır. Ancak küçük kasabadaki yozlaşma 
ve paranoya bu iki can düşmanın arasında 
beklenmedik bir işbirliğine sebep olur. 

23:15 / 13.04.2017

18:20 / 10.04.2017
14:10 / 16.04.2017

13:20 / 22.04.2017
17:15 / 28.04.2017

TEMMUZ SOĞUĞU

FUKUSHIMA SEVGİLİM

COLD IN JULY



21:30    12/04/2017
‘Ellili yaşlarındaki Henri, eşi ile birlikte küçük 
bir restaurant işletmekte ve daimi müşterileri 
olan arkadaşları ile birlikte, her gün yarışlardan 
bahsederek zaman geçirmektedir. Bir gün karısı 
Rita hayatını kaybeder ve Henri için her şey 
altüst olur. Kızı Laetitia, babasına, restaurant’ın 
konseptini, sıradan bir meyhaneden daha renkli 
ve eğlenceli bir biçime çevirmeyi önerir. 

THE BLACK 
HEN 

21:30   11/04/2017
Min Bahadur Bham’ın Venedik’te alkış alan ve 
Fedeora ödülü verilen ilk uzun metrajlı filmi, iç 
savaş sonrası Nepal’in bir köyüne götürmekte 
izleyiciyi. Aralarında kast ve mezhep farklılığı 
olmasına rağmen savaş sonrası yaşanan barış 
döneminde yakın arkadaş olan iki çocuk, 
ellerindeki kara tavuğun yumurtalarını 
satarak para kazanmayı ummaktadırlar. Tavuk 
kaybolunca bulmak için yola çıktıklarında, 
diken üstündeki barışın her an bozulmak üzere 
olduğundan haberleri yoktur.

HENRI
HENRİ

KARA TAVUK

18:05 / 17.04.2017
11:55 / 23.04.2017
12:40 / 29.04.2017

10:50 / 18.04.2017
19:35 / 24.04.2017



POCKET LISTING

21:30    19/04/2017
Venedik’te Pasinetti ödülü kazanan film, 
İtalyan bir baba ile Şili bir anneden olma küçük 
bir erkek çocuğunun hikayesini aktarmakta. 
Annesi, İtalya’daki hayatından ve ölmekte 
olan ilişkisinden sıkılarak, oğlunu da alarak 
Şili’ye döner. Baba, buna karşı çıkmış ama 
engelleyememiştir. Oğlunu geri almak için 
kariyerine bir ara vererek Şili’ye giden baba, 
kendisi için son derece yabancı bir çevrede 
oğlunu aramaya başlar. 

FAULTS

İLK IŞIK

21:30    15/04/2017
Gizemli bir dini tarikata katılan Claire için annesi 
ve babası Dünya’nın ileri gelen zihin kontrol 
uzmanlarından birine başvururarak, kızlarını 
kurtarmasını isterler. 

LA PRIMA
LUCE

06:45 / 25.04.2017

19:50 / 21.04.2017
23:00 / 27.04.2017

HATALAR



21:30   23/04/2017
Flaman ve Valon kökenli iki Belçikalı orkestra, 
alanlarında düzenlen Avrupa şampiyonluğu için 
yarışacaklardır. Orkestralardan birinin solistini 
kaybetmesi üzerine, diğerinin solistini çalmak 
için uğraş vermeye başlar ve  müzik ve kahkaha 
dolu anlara neden olurlar. 

ADMIRAL 

21:30    21/04/2017
Birinci Dünya Savaşı’nda Rus Donanmasında 
Amiral iken, Bolşevik Devrim gerçekleşince 
Beyaz Ordunun komutasına geçen Aleksandr 
Vasiliyevich Kolchak’ın hikayesi. 

BELÇİKA RAPSODİSİ

BELGIAN
RHAPSODY

19:20 / 27.04.2017

15:45 / 29.04.2017

AMİRAL 



POCKET LISTING

00:30    28/04/2017
Sene 2019’dur. Gizemli bir salgın yeryüzünü 
kasıp kavurmuş, dünya nüfusunun 
çoğunluğunu vampire dönüştürmüştür. İnsan 
ırkı artık tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 
olan ikinci sınıf bir türdür. Vampirler tarafından 
avlandıkları ve soyları tükenesiye dek çiftlik 
hayvanı gibi beslendikleri için gizlenmek 
zorundadırlar.

HEAVENLY 
NOMADIK

VAMPİR İMPARATORLUĞU

21:30    25/04/2017

İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale için yarışmış 
Heavenly Nomadik, Kırgızistan’ın uzak bir dağ 
köyünde yaşayan göçebe bir ailenin yaşamını konu 
ediniyor. Yaşlı bir çoban, eşi ve kocasını kaybetmiş 
üvey kızları ve torunları ile birlikte, geleneksel 
şekilde yaşayan bir ailenin hayatı, bölgeye orta yaşlı 
meterolog sonrası değişecektir. 

DAYBREAKERS

SÜTAK



Pauline Mitchell başarılı bir iş kadınıdır. Fakat 
zaman içinde zihnindeki şeylerin silinmeye 
başladığını fark eder ve kocasını bile tanımaz 
hale gelir. Alzheimer’dan şüphelenmeye 
başlayan Pauline, kocası ve sekreterinin, 
kendisinin aklını kaçırdığını düşünmesi için 
yaptığı planları keşfeder ve bu oyunu bozmak 
için bir mücadeleye başlar. Filmin başrollerinde 
Alicia Leigh Willis ve Rick Ravanello yer alıyor. 

22:00 / 15.04.2017
14:00 / 21.04.2017
12:00 / 27.04.2017

HER
FINAL BOW 
SON OPERA 

Çılgın hayranları tarafından bıçaklanan opera 
sanatçısı Sarah Conor, bu olayın ardından sinir 
krizi geçirir ve emekli olma kararı alır. Yıllar 
sonra korkularının üstesinden gelmek için bir 
defaya mahsus sahneye çıkma teklifini kabul 
eder ve  arkasında bıraktığı geçmişi ile birlikte 
daha da paranoyak olmaya başlar. Filmin 
başrollerinde Jordan Ladd, Brody Hutzler ve 
Peter Stickles yer alıyor.

20:00   16/04/2017

22:00 / 22.04.2017
14:00 / 28.04.2017

20:00   09/04/2017

DANGEROUS
COMPANY 
 TUZAK 



THELMA, LOUISE 
AND CHANTAL 

20:00   19/04/2017
Chantal, Gabrielle ve Nelly eski bir arkadaşlarının 
düğününe katılmak için Fransa kırsalında bir 
yolculuğa çıkarlar. Yolculuk sırasında birçok 
beklenmedik ve şaşırtıcı olay meydana gelir ve 
bu üç farklı kadının farklı kişiklikleri ortaya çıkar. 
Yönetmenliğini Benoit Petre’ nin yaptığı filmin 
başrollerinde Jane Birkin, Caroline Cellier ve 
Catherine Jacob yer alıyor. 

MY BOYFRIENDS’ 
DOG 

20:00   22/04/2017
Yağmurlu bir akşamda üstünde gelinlik ve 
üç köpekle küçük bir restorana sığınan Baile 
olan biteni merak eden restoran sahiplerine 
eğlenceli hikayesini anlatmaya başlar. Terry 
Ingram’ ın yönetmenliğini yaptığı filmin 
başrollerinde iseErica Christense ve Terry 
Rothery yer alıyor.

12:00 / 25.04.2017

12:00 / 28.04.2017

THELMA, LOUIS VE
CHANTAL

SEVGİLİMİN KÖPEĞİ 



ROSENN

Saf, temiz genç Rosenn ve olgun bir yazar 
olan Mr.Lafoly birbirlerine aşık olmuştur. 
Fransa’ya dönerek sonsuza kadar mutlu 
yaşamak için hazırlıklar yaparlar. Ancak 
zamanla ilişkilerinde tutku azalmaya 
başlar ve Rosenn hayatını sonsuza kadar 
değiştiricek bazı olaylarla karşı karşıya kalır. 
Jean De Kerlecq’ in romanından uyarlanan 
filmin yönetmen koltuğunda Yvan Le Moine 
otururken, başrollerde ise Hande Kodja ve 
Rupert Everett’i izliyoruz. 

20:00   24/04/2017

NEWLYWED
AND DEAD 

Yeni evlenmiş genç kadın eşinin aşkından 
şüphe etmeye başlar ve kocasının geçmişini 
araştırır. Derine indikce işlerin hiç de 
tahmin ettiği gibi olmadığını anlayacaktır. 
Filmin başrollerinde Shenae Grimes-Beech, 
Samantha Ferris ve Venus Terzo yer alıyor. 

20:00   23/04/2017

TEHLİKELİ EVLİLİK 

22:00 / 29.04.2017

22:00 / 30.04.2017



20:00   29/04/2017

20:00   27/04/2017

THE GOOD 
MOTHER 

MEET MY
VALENTINE 

İYİ ANNE 

VALENTINE İLE TANIŞMAK 

Jillian yakın arkadaşının ölümünün ardındaki 
korkunç sırrı keşfeder. Kanunlara ve etrafındaki 
insanların ön yargılarına karşı savaş vermek 
zorunda kalan Jillian şimdi hem kendisini hem 
de ölen arkadaşının küçük kardeşini kendi 
annelerinden koruyacaktır. Filmin başrollerini  
Helen Slater, Meaghan Martin, Patrick Fabian 
paylaşıyor. 

Bir kaç ay sonra öleceğini örenen Tom, ailesinin 
yaşamını garanti altına almak için çalışmaya 
başlar. Bu süre zarfında karısını hiç tanımadığını 
farkederek ona yeniden sırılsıklam aşık olur. 
Filmin başrollerinde Scott Wolf ve Courtney Ford 
yer alıyor. 




