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

HOPE DANCES



GAME CHANGE

20:30   08/07/2017
John Heilemann ve Mark Halper’in ortak kaleme 
aldıkları ‘Amerikan Seçimlerinin Perde Arkası’ 
adlı kitaptan uyarlanan film, çok ses getiren 
Amerikan başkanlık seçimlerinde Barack Obama 
ve John McCain arasındaki çekişmeye  ve Alaska 
valisi Sarah Palin’in  bu sürece dahil olması 
üzerine odaklanıyor. Usta oyuncular Ed Harris 
ve Julianne Moore’a birer Altın Küre kazandıran 
filmin yönetmenliğini Jay Roach üstleniyor. 

16:30 / 14.07.2017
22:00 / 26.07.2017

16:30 / 21.07.2017
14:30 / 27.07.2017

REAL STEEL 

20:30   15/07/2017
Robotların egemenliği ele aldığı yakın bir 
gelecekte Charlie’nin ürettiği hurda metalden 
robotlar yeraltı boks ringlerinde dövüşmektedir. 
Oğlu ile birlikte şampiyonada yarışacak boksör 
bir robot yapıp eğitmeye karar veren Charlie 
ringlere geri dönmek için son bir şans daha elde 
edecektir. En İyi Görsel Efekt dalında Oscar’a 
aday gösterilen filmin başrolünde  X-Men 
serisinin Logan’ı Hugh Jackman’ı izliyoruz. 

POLİTİK OYUNLAR

ÇELİK YUMRUKLAR



G-FORCE

SIRADIŞI ANNE

10:30  16/07/2017
Casus olarak eğitilmiş fareler dünyanın 
kaderinin kendi ellerinde olduğunu keşfeder. 
G-Force’un üyeleri ne pahasına olursa olsun 
başarılı olmaya kararlıdır. Ekip lideri Darwin, 
havalı ve gözü pek silah uzmanı Blaster, savaş 
sanatları uzmanı Juarez, istihbaratdan sorumlu 
duvardaki sinek Mooch ve bilgisayar ile bilişimin 
kalbi yıldız burunlu köstebek Speckles’ı zorlu 
bir görev beklemektedir. Filmin yönetmenliğini 
iki kez Oscar kazanan görsel efekt üstadı Hoyt 
Yeatman üstleniyor.

RICKI AND THE 
FLASH 

20:30   16/07/2017
Ricki Rendazzo ünlü bir rock yıldızı olabilmek için 
başta ailesi olmak üzere birçok konuda fedakarlık 
yapmış, sonunda amacına ulaşmıştır. Ancak 
bu uğurda ailesiyle arasına aşılmaz bir mesafe 
girmesini engelleyememiştir. Yıllar sonra kızının 
eşi tarafından terkedildiğini öğrenmesi üzerine
ailesinin yanına dönen Ricki’nin eline işleri düzeltip 
yeniden bir aile olabilmek için eline bir fırsat 
geçecektir. Filmin başrollerinde usta oyuncular 
Meryl Streep ve Kevin Kline yer alıyor.

16:30 /  22.06.2017
14:30 /  28.06.2017

12:30 / 22.07.2017
14:30 / 28.07.2017



PHIL SPECTOR 

20:30   18/07/2017
Ünlü müzik yapımcısı Phil Spector’un evinde 
oyuncu bir kız vurulmuş olarak bulunur. Silahlara 
karşı aşırı bir ilgisi olan Spector’un avukatlığını 
Linda Baden yapmaktadır. Tüm işaretler onun bir 
katil olduğunu göstermektedir. Üstelik kamuoyu 
ve mahkemenin jürileri de onu suçlamaktadır. 
Filmin başrollerini yıldız oyuncular Al Pacino ve 
Helen Mirren, yönetmeliğini ise David Mamet 
üsteniyor.

12:30 / 24.07.2017
22:30 / 30.07.2017

OZ THE GREAT 
AND POWERFUL 

20:30   22/07/2017
Oscar Diggs küçük çaplı bir sirk sihirbazıdır. Toz 
toprak içindeki Kansas’tayken kendini bir anda 
canlı Oz diyarında bulan Oscar, turnayı gözünden 
vurduğunu düşünür.  Burada şöhret ve servet 
kazanması önce çok kolay gibi gözükse karşısına 
çıkan üç cadı durumu değiştirecektir... İstemeden 
Oz Diyarı’nın ve sakinlerinin büyük sorunlarıyla 
karşı karşıya kalan Oscar, çok geç olmadan kimin 
iyi kimin kötü olduğuna karar vermek zorunda 
kalacaktır. Filmin başollerinde James Franco, 
Michelle Williams, Rachel Weisz’i izliyoruz.

MUHTEŞEM VE KUDRETLİ OZ

16:30 / 28.07.2017



MAN UP 

20:30   28/07/2017
Nancy şansına bu kez güvenerek bir risk alır ve 
sürpriz bir randevuya gitmek için başkasının 
yerine geçer. Romantizm için çok yaşlı olduğunu 
düşünen 34 yaşındaki Nancy’nin hayatında 
Londra’ya dönüş treninde karşılaştığı Jessica 
sayesinde hiç beklemediği bir değişiklik 
olacaktır. Filmin başrollerinde Keir Charles ve  
Lake Bell yer alıyor.

COTTAGE COUNTY 

AŞKI YAKALA

20:30   29/07/2017
Todd kız arkadaşı Cammie’ye evlenmek teklif 
etmek için onu ailesine ait kulübeye götürür. 
Herşeyin mükemmel olmasını beklerken 
Todd’un kardeşi Salinger ile özgür ruhlu 
kız arkadaşı Masha ortaya çıkınca planlar 
beklenenden daha da şiddetle bozulacaktır. 
Ancak ne Todd’un ne de nişanlısı Cammie’nin 
mutluluklarına engel olacak birşeye tahammülü 
yoktur. Filmin başrollerinde Malin Akerman, 
Tyler Labine, Lucy Punch’ı izliyoruz. 

KASABA KIZLARI



JUSTICE 

SOURCE CODE 

Colter Stevens uyandığında kendini bir banliyö 
treninde, başkasının bedeninde bulur ve 
8 dakika sonra tren infilak eder. Gözlerini 
açtığında yeniden kendi bedenindedir. Bunu 
sağlayan, hükümetin geliştirdiği  ‘yaşam şifresi’ 
isimli bir programdır. Bu program bir başka 
kişinin kimliğine geçip, onun hayatının son 
sekiz dakikasını yaşayabilmeyi sağlamaktadır. 

ADALET

ABD’li bir üst düzey asker, kardeşinin katliamı 
için adalet istemektedir.  Bu sırada hain Belediye 
Başkanı ise kasabada iç çatışma çıkararak 
herkesi birbirine katmanın peşindedir. Farklı 
bir amaçla yolları kesişen asker ile belediye 
başkanın arasında gerilim gittikçe artacaktır. 
Filmin başrolünğ Stephen Lang üstlenirken , 
yönetmen koltuğunda Jamie-Lynn oturuyor. 

20:30   30/07/2017

20:30   31/07/2017

YAŞAM ŞİFRESİ



21:30    02/07/2017
Yaptığı Hitler ve Stalin taklitleri ile 
seyircilerini kahkaya boğan bir Hans Zeisig 
Nazi Almanya’sından kaçmak zorunda kalır. 
Sığındığı Rusya’da onu, Hitlerin ünlü astrologu 
olduğundan şüphelenen gizli servis takip 
etmeye başlayınca, Hans bir felaketten kaçarken 
bir diğerinin içine düştüğünü farkedecektir.

HOTEL LUX

21:30   01/07/2017
Güney Afrikalı şair Ingrid Jonker’ın hayatından bir 
kesit. Apartheid rejimi sırasında dikbaşlılığından 
ödün vermeyen ve huzuru şiir yazmakta bulan 
Jonker; ünlü yazar  Jack Cope da dahil olmak 
üzere, hayatına giren bir çok aşka rağmen aradığı 
mutluluğu bir türlü bulamaz. 

23:10 / 13.07.2017

23:35 / 08.07.2017
17:35 / 13.07.2017
19:25 / 19.07.2017
12:25 / 25.07.2017
10:20 / 31.07.2017

SİYAH KELEBEKLER

BLACK 
BUTTERFLIES



21:30    04/07/2017
John Oldman, üniversitede yaptığı tarih 
profesörlüğünü bırakıp taşınma kararı alır. Veda 
için evine gelen profesör arkadaşları bu kararın 
nedenini öğrenmek için sorguladıklarında, John 
sırrını açıklar. On dört bin yıldır yaşayan bir 
ölümsüzdür. Arkadaşları bu bilgiyi sindirmek için 
sorgulamayı sürdürdükçe bu ihtimalin gerçek 
olması ile iddia sahibinin deli olması arasında 
gidip geleceklerdir. 

THE GOLD RUSH

21:30   03/07/2017
Altın aramak için Alaska’ya akan bir çok 
insanın zorlu yollarda, iklimle, haydutlarlar 
ve açgözlülükle savaşımını Tramp karateri 
üzerinden mizahi bir dille konu edinen Altına 
Hücum 2 dalda da Oscar adayıdır.

THE MAN 
FROM EARTH
DÜNYALI

ALTINA HÜCUM

16:35 / 09.07.2017
19:55 / 15.07.2017
08:40 / 21.07.2017
13:00 / 27.07.2017

18:00 / 10.07.2017
14:15 / 16.07.2017
12:10 / 22.07.2017
16:20 / 28.07.2017



POCKET LISTING

21:30    06/07/2017
Oscar’da Yabancı Dilde En İyi Film dalında 
yarışan film, önemli bir çiftçi ailenin mensubu 
Jacky’yi konu ediniyor. Düzenbaz bir veteriner 
sayesinde, hormon ve streoid mafyasında 
kendisine iyi bir yer edinen Jacky, Batı Flaman 
bölgesinde şaibeli bir anlaşma yapmak 
üzereyken, bir federal ajanın ölümü her şeyi 
karışıtırır. Bu ölüm ile birlikte polisin hedefi 
olan Jacky, gizemli geçmişi ve beklenmedik bir 
yüzleşme ile birlikte tamamen köşeye sıkışır. 

VALLEY OF LOVE

ÜZERİMİZDEKİ GÖKYÜZÜ

21:30    05/07/2017
İkisi de ünlü birer oyuncu olan çift, yıllar önce 
ayrılmış ve uzun süredir görüşmemişlerdir. 
Fotoğrafçı olan oğulları Michael’ın intiharından altı 
ay sonra, onun kaleminden bir mektup alırlar ve 
California’daki Death Valley’de buluşmayı kabul 
ederler. 

ABOVE US ONLY SKY 
(ÜBER UNS DAS ALL)

13:00 / 12.07.2017
18:10 / 18.07.2017
08:45 / 24.07.2017
19:45 / 30.07.2017

AŞK VADİSİ



21:30   13/07/2017
Genç bir Alman turist, Kanarya adalarında 
karşılaştığı bir afrikalı mülteci ile onun oğlunu, 
İspanya topraklarına çıkarmak için uğraş 
vermeye başlar.

KHADAK

21:30    11/07/2017
Venedik ve çeşitli festivallerde ödüller kazanan 
kırsal bir öykü. Şaman olmaya yazgılı bir genç, 
obası ile birlikte salgın bir hastalık nedeni ile 
tehdit altındadır. Hastalıktan önce hayvanlarını, 
sonra da yaşadıkları doğal alanları yitiren 
topluluk, daha derin bir krizle karşılaşacaktır. 

COLOUR OF THE OCEAN 
(DIE FARBE DES OZEANS)

SUYUN RENGİ

17:35 / 17.07.2017
13:55 / 23.07.2017
10:45 / 29.07.2017

12:45 / 19.07.2017
18:10 / 25.07.2017
08:40 / 31.07.2017

OKYANUSUN RENGİ



Sıkıcı ve monoton hayatlarından sıkılan iki 
kardeş rap müzik yaparak bir serüvene başlarlar. 
Yaptıkları müzikle ülkenin popüler talk show 
programlarından birine çıktıktan sonra hayatları 
bir anda değişime uğrayan ikili bu duruma ayak 
uydurmaya çalışırlar. Filmin başrollerini Rachel 
Wilson, Brendan Gall ve Randal Edwards üçlüsü 
üstleniyor.

14:00 / 19.07.2017
16:00 / 25.07.2017

13:00 / 07.07.2017
22:00 / 12.07.2017

IT’S NOT MY FAULT 
AND I DON’T CARE 
ANYWAY 
UMRUMDA BİLE DEĞİL 

Zengin, ünlü ve normalden oldukça fazla 
bencil iş adamının “Umrumda Değil” felsefesi 
tepki çekmektedir. Bir gün kızı kaçırılıp fidye 
istenince hayata karşı bu tutumu daha da 
büyük tartışmalara sebep olacaktır.  Filmin 
başrollerini Alan Thicke ve Quinton Aaron 
üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Chris 
Craddock oturuyor.

20:00   02/07/2017

22:00 / 09.07.2017
14:00 / 14.07.2017
12:00 / 20.07.2017
16:00 / 27.07.2017

20:00   01/07/2017

LET’S RAP
YAYINDAYIZ 



TRAIL OF THE 
PINK PANTHER

20:00   03/07/2017
Pembe Panter elması bir kez daha çalınır ve polis 
teşkilatının en sakar,  en beceriksiz elemanı 
Müfettiş Clouseau tekrar göreve çağrılır. Ancak 
Clouseau’nun uçağı görev yerine giderken 
kaybolur ve tüm irtibat kesilir. Kılık değiştirerek 
işe koyulan Clouseau, tam iz üstündeyken taşıdığı 
alçı yüzünden uçağın tuvaletinde kapalı kalınca 
işler çığırından çıkar. Başrolde usta oyuncu 
Pembe Panter serisinin sevilen ismi Peter Sellers’ı 
izliyoruz. 

JESSE STONE: 
LOST IN 
PARADISE 

20:00   04/07/2017
Polis şefi olan Stona’a faili meçhul bir cinayet 
davasında çalışması için bir teklif gelir. Stone 
teklifi kabul ederek araştırmalarına başlar. 
En ufak ipucunun bile peşini bırakmayan bu 
davayı çözmek için ne gerekiyorsa yapacaktır.  
Filmin başrolde Golden Globe ve Emmy ödüllü 
yıldız Tom Selleck’i izliyoruz. 

12:00 / 09.07.2017
14:00 / 15.07.2017
16:00 / 27.07.2017

18:00 / 22.07.2017
16:00 / 28.07.2017

PEMBE PANTERİN İZİNDE 

JESSE STONE: 
BİR KATİLİN PEŞİNDE 

16:00 / 10.07.2017
14:00 / 16.07.2017



HELLION

Hollis, karısının ölümünün ardından iki 
oğluyla bir başına kalan yalnız bir adamdır. 
13 yaşındaki oğlu Jacob hayranı olduğu 
motorsiklet yarışları dünyasının içinde 
kaybolmaya başlar. Jacob’ın isyankar ve 
sorunlu karakteri, suçla tanışınca iyice 
kontrolden çıkar daha da kötüsü küçük 
kardeşi Wes’i de bu küçük suçlara ortak 
etmeye başlayacaktır. Sosyal hizmetlerin 
dikkatini çeken aile yakın zamanda 
tamamen parçalanma noktasına gelir. Filmin 
başrollerinde Breaking Bad dizisi ile yıldızı 
parlayan oyuncu Aaron Paul’e Juliette Lewis 
ve Josh Wiggins eşlik ediyor. 

20:00   09/07/2017

RACE TO WIN 

Babasını kaybettikten sonra Hannah tekrar 
güçlenmeli, cesaretini toplayıp katılması 
gereken yarışı kazanabilmek için korkuları ile 
yüzleşmeli ve elinde kalan ailesini kurtarmak 
için savaşmalıdır. Filmin başrollerinde Beverly 
Hills 90210 dizisinin unutulmaz oyuncusu 
Luke Perry ve Danielle Campbell’ı izliyoruz. 

20:00   05/07/2017

HAYLAZ ÇOCUK 

KAZANMA HIRSI 

16:00 / 23.07.2017
12:00 / 29.07.2017

22:00 / 15.07.2017
14:00 / 21.07.2017
12:00 / 27.07.2017

22:00 / 11.07.2017
14:00 / 17.07.2017



SHATTERED

20:00   11/07/2017
Güney’de güçlü bir politik aile etrafında dönen 
karanlık yıkıcı bir sır...  Ailenin tek kızı belediye 
başkanının oğluyla evlendikten sonra ailesine 
yaşattığı büyük zorluklar...  Alınan yanlış kararlar 
ile parçalanmaya doğru hızla giden bir aile... 
Filmin başrollerinde Ray Wise ve Arianne Zucker 
yer alırken, yönetmen koltuğunda ise Natasha 
Kermani oturuyor.

HOPE DANCES 

20:00   16/07/2017
Hope’un balerin olma hayalleri ailesinin onu 
spor yapmaya zorlaması ile ikiye ayrılmak 
zorunda kalır. Dans ayakkabıları ve tozlu 
sahalar arasında hırsla  çalışan Hope, yaşanan 
talihsiz bir olay ile kaderini belirleyecek zor 
bir tercih yapmak zorunda kalacaktır. Filmin 
başrollerinde Michael Cotter ve  Avarose Dillon 
izliyoruz. 

16:00 / 18.07.2017
14:00 / 23.07.2017
18:00 / 29.07.2017

PARAMPARÇA 

HOPE

22:00 / 22.07.2017
14:00 / 28.07.2017



SISSI: THE YOUNG 
EMPRESS / 
PUFFIN ROCK

Yazın çocuklar tatildeyken, Vizioon Aile 
ekranlarında yepyeni iki çizgi dizi başlıyor... 
Özgür ruhlu Prenses Elizabeth ve türlü türlü 
maceralara beraber koştuğu neşeli dostları... 
İrlanda’nın muhteşem doğasında yaşayan 
Oona, küçük kardeşi Babba ve sevimli ailesi 
yaz boyunca Vizioon Aile ekranlarında minik 
izleyiciler ile buluşuyor.

101 DALMATIANS 

Londra ve çevresindeki evlerde yaşayan 
Dalmaçya cinsi köpeklerin arka arkaya 
çalınması  semtte endişe ve korku yaratmıştır. 
Beklenen olur ve bu kez acımasız hırsılar 
Pongo ve Perdy’nin yeni doğan yavrularını 
kaçırmayı kafalarına koyarlar. Filmdeki 
performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına 
aday gösterilen Glenn Closs’a  Jeff Daniels ve 
Joely Richardson eşlik ediyor. 

20:00   24/07/2017

Her Cumartesi ve Pazar Saat 08:00 
ile 10:00 arasında...

101 DALMAÇYALI

22:30 / 30.07.2017




