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

A LITTLE GAME



GLORY ROAD 

20:30   09/05/2017
Koç Don Haskins kariyerine, Texas Western 
Üniversitesinin basketbol takımının başına 
geçerek devam eder. Birçok şeyden fedakarlık 
ederek ailesi ile Texas’a yerleşen koçtan tek 
beklenen basketbol oyuncularını hizaya 
sokmasıdır. Ancak Haskins o güne kadar 
yapılmayan bir şey yapar ve  takımına yıldız 
olabilecek derecede yetenekli yedi siyahi 
oyuncuyu dahil eder. Filmin yönetmenliğini 
James Gartner yaparken  başrollerde Josh Lucas, 
Derek Luke ve Austin Nichols’ı izliyoruz.

12:30 / 15.05.2017
22:30 / 21.05.2017
14:30 / 27.05.2017

18:30 / 20.05.2017
12:30 / 26.05.2017

HORRIBLE 
BOSSES 

20:30   14/05/2017
Üç arkadaş hayatı onlara zehir eden 
patronlarından kurtulmaya ve onu öldürmeye 
karar verirler. Önce kiralık katil bulmak gibi bir 
fikre kapılsalar da en sonunda kendi işlerini 
kendileri yapmaya karar verirler. Fakat cinayet 
işlemek tahmin ettiklerinden daha zor olacaktır. 
Seth Gordon’un yönetmen koltuğunda oturduğu 
filmin başrollerinde ise Jason Bateman, Charlie 
Day ve Jason Sudeikis yer alıyor. 

ZAFERE DOĞRU 

PATRONDAN KURTULMA 
SANATI 



THE QUIET 
AMERICAN 
SESSİZ AMERİKALI 

ŞEYTAN DUYMADAN ÖNCE 

20:30  16/05/2017
Vietnam’lılar Fransa’ya karşı vermiş oldukları 
bağımsızlık savaşını sürdürürken, orta yaşlarda 
bir İngiliz muhabir olan Thomas Fowler, 
şehirdeki politik gelişmeleri takip edip bir 
yandan da yerel kültürü keşfetmeye çalışırken 
kendini fırtınalı bir aşk üçgeninin içinde bulur... 
1952’nin Saygon’unda İngiliz bir gazeteci,  kendi 
kuralları çerçevesinde yaşayan bir Amerikalı 
ve kimliğini kabullenmiş bir Vietnamlının 
konu edildiği filmin kamera arkasında Richard 
Eyre bulunmaktadır. Başrollerde ise filmdeki 
oyunculuğu ile Oscar’a aday gösterilen Michael 
Caine, Brendan Fraser ve Do Thi Hai Yen yer 
alıyor. 

BEFORE THE
DEVIL KNOWS 
YOU’RE DEAD 

20:30   18/05/2017
Maddi sıkıntı yaşayan emlakçı Andy ve kardeşi 
Hank, ailelerinin sahip olduğu mücevher 
dükkânını soymaya karar verirler. Ancak soygun 
yolunda gitmez ve bir kaza sonucu annelerini 
öldürürler. Olayın ardından bir yandan yas tutan 
babalarını teselli ederken, diğer yandan da olayda 
parmaklarının olduğu gerçeğini örtbas etmek için 
uğraşacaklardır. Sidney Lumet’ in yönetmenliğini 
yaptığı filmin başrollerini Philip Seymour Hoffman 
ve Ethan Hawke paylaşıyor.

14:30 /  24.05.2017
18:30 /  30.05.2017

12:30 / 22.05.2017
22:30 / 28.05.2017



ALEX AND 
EMMA 
ALEX VE EMMA 
20:30   19/05/2017
Alex borçları yüzünden başı dertte bir yazar, 
Emma ise genç ve güzel bir stenografdır. Alex’in 
borçlarını ödemesi için bir ay süresi vardır ve 
bunu başarmasının tek yolu bir kitap yazmasıdır. 
Bu noktada ikilinin yolları kesişir Emma,  Alex’in 
kitabına yardım etmek için kolları sıvar fakat önce 
ne yazacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. 
Filmin başrollerinİ Luke Wilson ve Kate Hudson 
paylaşıyor. 

16:30 / 25.05.2017
12:30 / 31.05.2017

PEOPLE
LIKE US 

20:30   20/05/2017
Hayata veda eden babasından miras kalan 
bir eve taşınıp yeni bir hayat kurmak isteyen 
genç adam, bütün dünyasını alt üst edecek bir 
şey öğrenir. Varlığından haberdar olmadığı 30 
yaşında bir kız kardeşi vardır. Alex Kurtzman’ın 
yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde 
sevilen yıldızlar Chris Pine, Elizabeth Banks ve 
Michelle Pfeiffer yer alıyor. 

BİZİM GİBİ İNSANLAR 

16:30 / 26.05.2017



JOHN CARTER 

20:30   21/05/2017

Eski bir subay olan John, nasıl olduğunu 
bilmeden gözünü bir anda Mars gezegeninde 
açar ve kendini büyük bir savaşın tam ortasında 
bulur. Bir süre sonra John burada olmasının bir 
amacı oluğuna inanır ve yok olmak ile yüz yüze 
olan bu gezegen için elinden geleni yapmaya 
başlar. Yönetmenliğini Andrew Stanton’un 
yaptığı filmin başrollerinde Taylor Kitsch, Lynn 
Collins ve Williem Dafoe yer alıyor.

18:30 / 27.05.2017

IRIS 

JOHN CARTER:
İKİ DÜNYA ARASINDA 

20:30   26/05/2017
Iris Murdoch İngiltere’nin son dönemlerindeki 
en zeki kadın olarak adledilmektedir. Bir yazar 
ve düşünür olan Murdoch’un kocası John Bayley 
ile birbirlerine karşı olan sevgileri tarihin en 
dramatik ve en edebi aşklarından biri olmuştur. 
Öğrencilik yıllarından başlayan aşk 1990’lı 
yıllara kadar sürecektir. Yılların eksiltemediği 
ebedi aşıklar John ve İris`in gizemli  hayatının 
anlatıldığı filmin yönetmenliğini Richard Eyre 
yaparken başrollerde ise filmdeki performansı 
ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını 
kazanan Jim Broadbent’e Oscar’lı kadın 
oyuncular Judi Dench ve Kate Winslet eşlik 
ediyor.



CATCH HELL 

KICK ASS 

Aynı isimli çizgi romandan eğlenceli bir şekilde 
sinemaya aktarılan filmde, çizgi romanlara 
ve süper kahramanlara ilgi duyan Dave süper 
kahraman olmaya karar verir. Yeşil kostümü ile 
kötülerin peşine düşen namıdiğer  Kick-Ass’in 
karşısına birbirinden ilginç karakterler çıkar.  
Matthew Vaughn’un yönetmenliğini yaptığı 
filmin başrollerinde Aaron Johnson, Nicolas Cage 
ve Chloe Grace Moretz yer alıyor. 

 TUTSAK

Kendine göre hatırı sayılır bir Hollywood yıldızı 
olan aktör Reagon Pearce, zorluklarla aldığı bir rol 
Louisiana Shreveport’a giderken beklenmedik 
bir şekilde ustaca planla kaçırılır. Bataklıktaki 
bir kulübeye kapatılan Pearce’a acımasız 
eziyetler yapılır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir 
de Twitter hesabı ele geçirilerek kendisi ile ilgili 
yersiz haberler halka sızar. Filmin yönetmen 
koltuğunda yine başrol oyunculuğunu üstlenen 
Ryan Phillippe oturuyor. 

20:30   28/05/2017

20:30   31/05/2017

GÖSTER GÜNÜNÜ



21:30    06/05/2017
Çavuş James yeni atandığı görevinde, yüksek 
eğitim almış bir grup askeri şiddet dolu bir 
çatışmaya gönderir. James adeta ölüme meydan 
okurca kaygısız davranmaktadır. Askerler yeni 
ve vahşete eğilimli önderlerini zaptetmeye 
çalışırken, şehirde kaos başlar.

HURT LOCKER

21:30   04/05/2017
Babai, 1990’ların başında Kosova savaşı 
öncesinde yaşamlarını sokakta sigara satarak 
sürdürmeye çalışan bir baba-oğulun hikayesi. 
Babası Almanya’da iş bulmak üzere Nori’yi birlikte 
yaşadıkları amcası ve ailesi ile bırakır. Fakat 
babasına fazlasıyla düşkün olan 10 yaşındaki Nori 
bunu kabul etmeyerek babasının peşinden gitmeye 
karar verir. 

10:55 / 22.05.2017
19:40 / 28.05.2017

12:55 / 10.05.2017
17:55 / 16.05.2017

23:20 / 18.05.2017

BABAM

ÖLÜMCÜL TUZAK

BABAI



21:30    20/05/2017
Genç ve güzel Amy, yaşadığı sıkıcı kasabadan 
kurtulmak için orduya yazılır. Irak görevi 
beklerken, işler umduğu gibi gitmez ve 
Guantanamo’ya  gönderilir. Burada, sekiz 
yıldır hapis yatmakta olan bir mahkumla Amy 
arasında umulmadık bir dostluk kurulacaktır. 

LAMB

21:30   11/05/2017
Etiyopyalı Ephraim memleketinden 
uzak akrabalarının yanında yaşamaya 
gönderildiğinde yanına çok sevdiği kuzusunu 
da alır. Amcası bir gün küçük çocuğun tek 
arkadaşı olan kuzuyu bir sonraki dini bayramda 
kesmeye karar verince, Ephraim onu kurtarmak 
ve eve dönmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

CAMP X-RAY
IŞIN KAMPI

KUZU

14:30 / 17.05.2017
18:20 / 23.05.2017
10:40 / 29.05.2017



POCKET LISTING

21:30    27/05/2017
‘Fakir bir yetim olarak büyüyen Pip’in  kaderi 
bir gün gizemli bir hayırseverin ona yaptığı 
yardımlarla değişir. Kısa sürede sınıf atlayan 
Pip, toplum içinde ulaştığı bu yeni  konumunu 
çocukluk aşkı Estella’ya ulaşmak için 
kullanmaya karar verir. 

AN 

BÜYÜK UMUTLAR

21:30    22/05/2017
Sentaro, içi “an”, (tatlı fasulye ezmesi) dolu börekler 
yapan bir fırıncıdır. Tokue adında bir yaşlı kadın, 
Sentaro’dan iş isteyince tereddütle kabul eder. Fakat 
Tokue’nin gizli bir tariften yaptığı “an” çok  lezzetlidir 
ve bu sayede dükkânın satışlarında büyük bir artış 
yaşanır. Zamanla Tokue ile Sentaro birbirlerine de 
açılacak, dertlerini paylaşacaklardır.

GREAT
EXPECTATIONS

16:15 / 28.05.2017

UMUDUN TARİFİ



21:30   31/05/2017
Bir ilkokulda öğretmenlik yapmakta olan 
Magda, meme kanserine yakalandığını öğrenir. 
Daha önce de yakalanıp iyileştiği hastalığın 
bu kez epeyce ilerlediği ortaya çıkar. Magda 
yaşadığı bu zor günlerde en yakınlarının 
neşesine güvenmektedir: Bunlar, 10 yaşındaki 
futbol delisi oğlu, bir türlü şarkı söyleyemeyen 
jinekoloğu ve karısını ve kızını bir kazada 
kaybeden ve Magda’nın hayatına aniden 
giriveren bir adamdır.

ENEMY

21:30    29/05/2017
Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini 
bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken 
Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan 
bir adamın kendisine benzediğini fark eder. 
“Kopya”sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, 
hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony’nin 
peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir 
oyunun içine sürükler. Yalnızca bir tanesinin 
hayatta kalabileceği kimlikler ve ikililikler 
üzerine kurulmuş bir psikolojik gerilim. 

MA MA

DÜŞMAN



LES NAUFRAGES 

20:00   07/05/2017
Jean Louis Brochard talihsiz bir uçak kazası sonucu 
pek fazla hazzetmediği bir tip olan William ile ıssız 
bir adaya düşer. Birlikte yaşamanın mümkün 
olmadığı bu cehennemden birlikte kurtulmaları 
gerekir. İkili zaman geçtikçe adanın sandıkları kadar 
ıssız olmadığını farkedeceklerdir. Yönetmenliğini 
David Charhon’un yaptığı filmin başrollerinde 
Daniel Auteuil ve Laurent Stocker yer alıyor. 

LOVE
EXCLUSIVELY 

20:00   10/05/2017
Allie Rusch küçük bir gazetede çalışan hırslı 
bir muhabirdir ve bir sonraki ses getircek 
sevgililer günü hikayesi için ana başlığını 
aramaktadır. Patronunun baskıları arttıkça 
kariyerini sürdürüp sürdüremeyeceğine ya da 
gerçek aşkın peşinden gidip gitmeyeceğine 
karar vermesi gerekecektir. Jace Helgren’ in 
yazıp yönettiği filmin başrollerinde James 
Maslow, Haley Webb ve Brittany Underwood 
yer alıyor. 

12:00 / 25.05.2017
16:00 / 31.05.2017

22:00 / 13.05.2017
14:00 / 19.05.2017

22:00 / 16.05.2017
14:00 / 22.05.2017
16:00 / 28.05.2017

BATIKLAR

AŞKA MÜNHASIR 



Yeni okulunda zengin çocuklar tarafından 
görmezden gelinen ve sevgili büyükannesinin 
ölümü ile sarsılan on yaşındaki kız, hayatı daha 
iyi anlamak için satranç oyununu kullanır ve 
beklenmedik arkadaşlıklar edinir. Uluslararası 
Aile Filmleri Festivalinde En İyi Film seçilen 
filmin yönetmenliğini Evan Oppenheimer 
üstleniyor. Başrollerde ise Rachel Dratch ve 
Oscar Ödüllü Oyuncu  F. Murray Abraham’ı 
izliyoruz. 

12:00 / 19.05.2017
22:00 / 25.05.2017
14:00 / 31.05.2017

NO PANIC WITH A 
HINT OF
HYSTERIA 
PANİK YOK 

Korkak ve utangaç muhasebeci hayatını bir 
tetikçi olarak kazanmaya çalışır, ta ki kötü bir 
mafya patronunun hedefi oluncaya kadar... 
Kinci mafya patronu, katil gangsterler ve 
çılgın polislerin içinde bulunduğu filmin 
yönetmenliğini Tomasz Szafranski yaparken 
başrollerde Stephen Baldwin, Magdalena 
Lamparska ve Charlotte Kirk yer alıyor. 

20:00   14/05/2017

22:00 / 20.05.2017
14:00 / 26.05.2017

20:00   13/05/2017

A LITTLE
GAME 
SATRANÇ 



DISPATCH

20:00   17/05/2017
Bir şaka çağrısı ile karşılaşan 911 operatörü gerçek 
bir cinayeti es geçmesi sonucunda görevinden 
alınır. Bu olayda kendini şuçlu hisseden operatör, 
başka bir kurban olmadan önce katili bulmaya 
çalışır ve çıktığı bu yolda kendisi hakkında çok fazla 
şey keşfeder. Filmin başrolünde Fiona Gubelmann’ı 
izliyoruz. 

WINNIE THE 
POOH 

20:00   19/05/2017

Winnie the Pooh, başladığı yer olan Yüz 
Dönüm Ormanı’na geri döner... Baykuş, 
Tigger, Pooh, Piglet ve diğerleri eğlenceli 
aynı zamanda çılgın bir maceraya başlamak 
üzeredirler... Nihayetinde tek amacı daha fazla 
bala ulaşmak olan bir ayı için oldukça yoğun 
geçecek bir gün bizi ve orman sakinlerini 
bekliyor...

16:00 / 23.05.2017
14:00 / 29.05.2017

14:00 / 25.05.2017

UZAKLAŞTIRMA 



THE WILD 

New York’ta bir hayvanat bahçesinde 
yetiştirilen Ryan adındaki bir aslan yanlışlıkla 
bir trene bindirilip Afrika’nın en vahşi 
topraklarına gönderilir. Küçüklüğünden 
beri babasının yanından ayrılmayan 
Ryan’a kükremeyi bile babası öğretmiştir. 
Afrika’ya giden oğlunu kurtarmak için birkaç 
arkadaşınıda peşine takan baba aslan sevimli 
bir maceraya atılır.

20:00   29/05/2017

ISN’T IT 
DELICIOUS 

Akciğer kanserinden öleceğini öğrenen Joan 
Weldon’un insan ilişkileri çok da muhteşem 
değildir... Hastalığına sebep olan kötü 
alışkanlıkları ve agresif tavırları yüzünden 
çocukları ile olan ilişkisi yıpranmış, kocası 
tahammülsüzleşmiş ve en yakın arkadaşı onu 
görmeyi reddetmiştir. Bu durumu düzeltmek 
için kısa bir süre kaldığını fark eden Joan bir an 
önce içinde bulunduğu durumu düzeltmeye 
çalışmak isteyecektir. Filmin başrollerinde 
Kathleen Chalfant, Keir Dullea ve Alice Ripley’i 
izliyoruz. 

20:00   21/05/2017

VAHŞİ DOĞA 

SON ŞANS 

22:00 / 27.05.2017



THE KARATE KID
PART 1 / PART 2 / PART 3

VİZİOON AİLE’DE ÇOCUKLAR 
İÇİN YEPYENİ ÇİZGİ DİZİLER 

KARATECİ ÇOCUK SERİSİ 

PEG+CAT / WORLD PEACEKEEPERS / GET ACE /  CAT LEO
Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar 

Saat 08:00-10:00 arasında Yepyeni Çizgi Diziler Vizioon Aile’de 

Yönetmen Avildsen’in 1976 yılı yapımı 
Rocky filminden ilham alınıp gençliğe hitap 
edilen efsane üç filmlik seri  Karateci Çocuk 
Vizioon Aile Klasik Filmler Kuşağı’nda. 
Annesi ile California’ya yerleşen Daniel, 
yeni okulunda dövüş sanatlarında usta 
olan Johnny tarafından tartaklanır. Usta 
Mr.Miyagi tarafından hiç bilinmeyen bir 
dövüş stiline, karateye yönlendirilen Daniel’i 
uzun ve zor bir eğitim süreci bekler. Daniel 
aklını ve güçlerini kullanmasını gerektiren 
zorlu bir mücadeleye girecektir. Zaman 
içinde kuvvetlenen Karate çocuk Daniel ve 
Ustası Mr. Miyagi’nin ilişkisi pek çok farklı 
teste ve maceraya sahne olacaktır. Filmde 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarına 
aday gösterilen Pat Morita’ya, Karate Çocuk 
rölüyle Ralph Macchio eşlik ediyor. 

Neşeli Peg ve yanından hiç ayırmadığı kedisi 
matematik problemlerini eğlenceli bir şekilde 
çözüyor. Dünya barışını sağlamaya çalışan 
bir ordu gelecekte kaçırılan bir çocuğu 
kurtarmak için mücadele veriyor. Kibar kedi 
Leo ve iki yaramaz fare maceradan maceraya 

koşuyor. Sıradan bir çocuk Ace McDougal 
bir gün dişçiye gidiyor, taktığı tellerle süper 
güçlere kavuşuyor. Bahar ile beraber yaza 
girerken birbirinden eğlenceli, çok çeşitli, bol 
neşeli ve renkli yepyeni çizgi diziler Vizioon 
Aile ekranlarında çocuklarla buluşuyor. 

20:00 / 15.05.2017
10:00 / 21.05.2017
14:00 / 27.05.2017

20:00 / 22.05.2017
22:00 / 29.05.2017

20:00 / 29.05.2017

PART 1

PART 2

PART 3




