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

TRACKS 



DELIVERY MAN 

20:30   03/08/2017
David Wozniak hiçbir işte başarılı olamamış 
sorumsuz bir insandır. Bir gün kendisine 
gelen bir mektupta David tam 533 çocuğu 
olduğunu öğrenir. Bunun sebebi ise yıllar önce 
para kazanmak için defalarca yapmış olduğu 
donörlüktür. Çocuklardan onlarcası bir araya 
gelerek babalarının gerçek kimliklerini öğrenmek 
istemektedir. David’in elindeki dosyadaki 
isimlerden bir kaçını rastgele seçerek onlarla 
babaları olduğunu belli etmeden tanışır. Bir süre 
sonra David çocukları ile para arasında bir seçim 
yapmak zorunda kalacaktır. Filmin başrolünü 
yıldız komedyen Vince Vaughn oynuyor.

14:30 / 09.08.2017
18:30 / 15.08.2017

STILL ALICE

20:30   06/08/2017
New York’taki Columbia Üniversitesi’nde başarılı 
bir dilbilim profesörü olan Alice Howland 
unutkanlıklarının artması üzerine bir nörologla 
görüşür ve testler sonucunda Alzheimer 
hastalığının ilk aşamalarına girdiğini öğrenir. 
Müthiş bir ruhsal çöküntüye giren Howland, onu 
çok seven eşi John ve 3 çocuğunun sonsuz sevgi 
ve destekleriyle eski yaşamını sürdürmeye 
çalışsa da artık geri dönüşü olmayan bir yola 
girmiştir. Filmdeki performansı  ile En İyi Kadın 
Oyuncu Oscar ve Altın Küre Ödülü kazanan 
Juliaane Moore’a  Alec Baldwin ve Kristen 
Stewart eşlik ediyor.

SÜPER BABA 

UNUTMA BENİ 

16:30 / 21.08.2017
12:30 / 27.08.2017

18:30 / 12.08.2017
12:30 / 18.08.2017

22:30 / 24.08.2017
10:30 / 30.08.2017



LOLO

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ

20:30  11/08/2017
Fransa’nın güneyine tatile giden Violette, bilgi 
işlem uzmanı olan ve yaşamdan çok keyif alan 
Jean-Rene ile tanışır. Birbirine zıt olmalarına 
rağmen çok iyi anlaşan çift  yaz bitince Paris’de 
beraber yaşamaya başlayacaklardır. Fakat ikili 
arasında bir engel vardır o da Violette’nin 19 
yaşındaki annesini çok sahiplenen oğlu Lolo’dur. 
Filmin başrollerde Julie Delpy, Dany Boon ve 
Vincent Lacoste’u izliyoruz.

TRANSFORMERS: 
AGE OF EXTINCTION

20:30   12/08/2017
Transformers: Dark of the Moon’un sonunda 
yaşananların ardından insanoğlu parçalarını 
toplarken, Autobotlar ve Decepticonlar 
gezegenden silinmişlerdir. Ancak güçlü ve 
başarılı iş ve bilim adamlarından oluşan bir grup, 
geçmişte yaşanan Transformers istilalarından 
bir şeyler öğrenmek ister ve teknolojiyi kontrol 
edebileceklerinin ötesine taşırlar. Ünlü yönetmen 
Michael Bay’in yönetmen koltuğunda yer aldığı 
filmde başrolleri Mark Wahlberg ve Nicola Peltz 
ikilisi paylaşıyor.

16:30 /  18.08.2017
14:30 /  24.08.2017
22:30 /  30.08.2017

16:30 / 17.08.2017
12:30 / 23.08.2017
22:30 / 29.08.2017



HOTEL 
TRANSYLVANIA 2

20:30   13/08/2017
Sadece canavarlara hizmet veren Otel 
Transilvanya, artık insan müşterileri de 
kabul etmeye başlamıştır. Misafirler arasında 
Dracula’nın yarı insan yarı vampir torunu Dennis 
de vardır. Anne babasının yokluğunda çok 
sevdiği torunuyla ilgilenen Drak, Dennis’in hiçbir 
vampirlik belirtisi göstermediğini görür ve ona 
vampir olmanın tüm gerekliliklerini öğretmeye 
karar verir.  Adam Sandler ve Selena Gomez gibi 
yıldızların seslendirmesini yaptığı  animasyonun 
yönetmen koltuğunda Genndy Tartakovsky 
oturuyor.

18:30 / 19.08.2017
12:30 / 25.08.2017

PEOPLE PLACES 
THINGS 

20:30   17/08/2017
Will Henry, eşinden taze boşanmış bir çizerdir. 
Hayatı son dönemlerde ikiz kızlarına babalık 
yapmak ve üniversitede verdiği dersler arasında 
bir denge kurmaya çalışmakla geçmektedir. 
Ufukta beliren yeni bir aşk ise işleri daha da 
karmaşıklaştıracaktır. Jermaine Clement ve 
Aundrea Gadsby’nin başrolerini paylaştığı filmde 
Jim Strause yönetmenlik koltuğunda yer alıyor.

İNSANLAR, YERLER, ŞEYLER 

14:30 / 23.08.2017
18:30 / 29.08.2017

OTEL TRANSİLVANYA 2

08:30 / 31.08.2017



ABSOLUTELY
ANYTHING 

20:30   20/08/2017
Neil, kendi halinde yaşayan bir öğretmendir. 
Bir gün yaşadığı bir olayla uzaylılar tarafından 
gizli yeteneklere kavuşan Neil’in hayatı oldukça 
hareketlenecektir. Düşündüğü ve istediği şeyleri 
gerçekleştirme gücüne kavuşan ve dünyayı 
kötülüklerden arındırmaya karar veren Neil’in bu 
uğurda başına tuhaf olaylar egelecektir. Simon 
Pegg ve Kate Beckinsale’i filmin başrollerinde 
izliyoruz. 

LUCKY THEM

NE DİLERSEN

20:30   24/08/2017
Bir müzik eleştirmeni olan Ellie, çalıştığı 
gazetenin editörüne kendini kanıtlamak için, 
bir anda ortadan kaybolan rock yıldızı ve aynı 
zamanda eski sevgilisi olan Matthew Smith 
hakkında bir yazı yazmak zorundadır… Ellie 
yazacağı bu yazı yüzünden zor zamanlar 
geçirecek, eski erkek arakadaşı hakkında 
söyleyecekleri konusunda ikilemde kalacaktır. 
Toni Collette’in başrolünde olduğu filmin 
yönetmen koltuğunda Megan Griffits oturuyor.

NE ŞANSLILAR

18:30 / 26.08.2017

14:30 / 30.08.2017



THE COBBLER 

MORTDECAI

Charlie Mortdecai, Londra’nın dışında lüks 
bir malikanede yaşayan bir sanat simsarıdır. 
Üniversitede tanışıp evlendiği güzel karısı 
Johanna’yı deli gibi sevmektedir. Keyfine 
oldukça düşkün olan Charlie’nin maddi durumu 
ise kötüdür. İngiliz gizli servisi MI5, Charlie’ye 
çalınan bir tabloyu bulması karşılığında 
borçlarının silinmesini teklif eder. Bu tabloyu 
benzerlerinden farklı kılan ise Nazilere ait 
mal varlıklarıyla dolu bir banka hesabına ait 
olmasıdır. Mortdecai, söz konusu tabloyu ortaya 
çıkarmak ister ama bu hiç kolay değildir. Filmin 
başrollerini  yıldız oyuncular Johnny Depp, 
Gwyneth Paltrow ve Ewan McGregor paylaşıyor.

ŞANS AYAĞIMA GELDİ 

Max Simkin nesillerdir ailesinin işlettiği 
ayakkabı dükkanının başında duran bir ayakkabı 
tamircisidir. Tek hayali ise hayatına yerleşen 
bu rutinini kırıp, yeni yerler görmek, farklı 
insanlar tanımak ve dünyayı gezmektir. Max 
fazlasıyla sıkıcı bulduğu bu hayatı, dükkanda 
bulduğu babasından kalan bir makine sayesinde 
değişecektir. Sihirli güçleri olan makine 
sayesinde müşterilerinin ayakkabılarını ayağına 
geçirdiği anda onların kılığına bürünen Max; 
başta eğlenceli gelen bu özelliği biraz abartınca 
başına türlü dertler açmaya başlar. Filmin 
başrolündeki Adam Sandler’a Dan Stevens ve 
Dustin Hoffman eşlik ediyor

20:30   27/08/2017

20:30   28/08/2017

ÜÇKAĞITÇI MORTDECAİ



21:30    07/08/2017
Usta yönetmen Tim Burton’ın animasyon 
dalında Oscar ve Bafta’ya aday olan ödüllü filmi. 
Sevgili köpeği Sparky’yi kaybeden genç Victor, 
en iyi arkadaşını tekrar hayata döndürmek için 
bilimin gücüne baş vuruyor. Ancak kendince 
bir kaç küçük değişiklik yapıyor ve her ne kadar 
evde saklamaya çalışsa da, arkadaşları, ve tüm 
kasaba bu yeniden hayatın korkunç sonuçları 
olabileceğini hep beraber öğreniyorlar.  

FRANKENWEENIE 

21:30   06/08/2017
Marni ağabeyinin düğünü için memleketine 
döndüğünde bir süprizle karşılaşır. Gelin, kendisinin 
lise yıllarındaki baş düşmanıdır. Gelinin teyzesi de 
düğün için kasabaya geldiğinde bu kez Marni’nin 
annesi kendi lise baş düşmanı ile karşılaşır. Öfkeli 
kadınlar eski acılarını hatırlar ve ortaya kahkaha 
dolu bir komedi çıkar. 

16:20 / 13.08.2017
19:55 / 19.08.2017
11:15 / 25.08.2017
12:10 / 31.08.2017

YİNE Mİ SEN?
YOU AGAIN

17:40 / 17.08.2017
19:25 / 23.08.2017
14:10 / 29.08.2017



21:30    10/08/2017
Akademi ve Grammy ödülü sahibi Robert B. 
Sherman ve Richard M. Sherman kardeşlerin 
yaşam öyküsü.

A SIMPLE HEART 
(UN COEUR SIMPLE)

21:30   08/09/2017
Gustave Flaubert’in aynı adlı öyküsünden 
uyarlanan film; ilk aşkını unutamayan Félicité 
adlı kibar ve basit hizmetliyi anlatmakta. 
Kendisini tamamen yeni patronuna adayan 
Félicité, iyileşmeyen aşk yaralarından kaçınmak 
için, patronun çocukları ve yeğenlerine 
karşılıksız sevgisini sunar. Fakat yazgısı, onu 
benzer bir sevgi karşılığından sürekli mahrum 
etmektedir. Félicité onu karşılıksız sevecek 
birini aramaktan yılmaz. 

THE BOYS: 
THE SHERMAN 
BROTHERS’ STORY
SHERMAN KARDEŞLERİN 
HİKAYESİ

SAF BİR YÜREK

23:10 / 15.08.2017
19:40 / 21.08.2017
10:30 / 27.08.2017

10:15 / 16.08.2017
17:55 / 22.08.2017
10:25 / 28.08.2017



POCKET LISTING

21:30    12/08/2017
New Orleans’taki bir feribota konulan bombayla 
meydana gelen büyük patlamanın ardından 
kanıt toplaması için çağrılan Ajan Carlin, 
insanların beyninin içindeki “deja vu”ların 
herşeyden daha güçlü olduğunu keşfeder. Bu da, 
yüzlerce masum insanın hayatını kurtarmak için 
beyninin en derin dönemeçlerinde bir yolculuğa 
çıkmasına yol açar.

FISSURES 
(ÉCOUTE LE TEMPS)

21:30    11/08/2017
Bir ses mühendisi olan Charlotte, annesinin 
kırsaldaki evinde öldürülmesi üzerine anne 
evine döner. Polise göre, eve zorla girilmediği için 
katil, falcılık yapan annesinin müşterilerinden 
biridir. Komşulardan şüphelenen Charlotte, onları 
dinlemek için evlerine böcekler yerleştirir, ancak 
ummadığı şeyler duymaya başlar. 

DEJA VU

19:20 / 18.08.2017
23:10 / 24.08.2017
17:55 / 30.08.2017

ÇATLAKLAR

23:35 / 23.08.2017



21:30   25/08/2017
Dave, Balthazar Blake adında tuhaf biri aniden 
hayatına girdiğinde fizik dersinden geçmeye 
çalışan ve rüyalarının kızı Becky’den randevu 
koparmaya çalışan bir üniversite öğrencisidir.
Balthazar bir sihirbazdır ve en az kendi gibi 
güçlü birini aramaktadır. Ancak kötü rakibi 
Maxim Horvath, hem onu hem de tüm New York 
şehrini tehdit etmektedir. Dave, Balthazar’ın 
gönülsüz çırağı olur ve karanlığın güçlerine karşı 
savaşmak için eğitim almaya başlar.

A PERFECT 
DAY

21:30    21/08/2017
İlk gösterimini Cannes’da Yönetmenler 
gecesinde yapan film; Balkan savaşına farklı 
bir bakış atıyor. Su kaynaklarını temizlemek 
için gönüllülerden oluşan bir ekip; kirlilik 
yaratan bir cesedi, düştüğü kuyudan çıkarmak 
için çalışmaktadır. Ancak karşılarında komik 
tesadüfler, mantıksız bürokrasi ve daha pek 
çok kara mizah öğesi ile döşeli talihsiz bir süreç 
uzanmaktadır. 

THE SORCERER’S 
APPRENTICE

MÜKEMMEL BİR GÜN

19:30 / 31.08.2017

SİHİRBAZIN ÇIRAĞI



Dewey Finn tüm hayatını Rock müziğe adamıştır. 
Ancak bazı problemleri ortaya çıkmaya 
başladığında büyük bir bağ ile bağlı olduğu 
grubundan yollanır. Bir sürü sıkıntının içerisinde 
bir de karşısına borçları çıkınca bir okulda müzik 
öğretmenliği yapmaya başlayacaktı. Bu hayat 
onun müzisyen kimliğini bambaşka açılardan 
diriltecektir ve 9 yaşındaki öğrencisi Yuki ile bir 
müzik grubu kurarak yarışmaya katılmaya karar 
verirler.  Filmin başrollerini Jack Black ve Mike 
White paylaşıyor.

22:00 / 25.08.2017 
16:00 / 31.08.2017 

12:00 / 13.08.2017 
14:00 / 19.08.2017

A GIRL AND THE 
INHERITANCE
NATALİE’YE KALAN MİRAZ

Natalie Conway  yaşlı ve hasta babası 
öldüğünde yanlız başına kalacağına inanır. 
Ancak Natalie’nin yıllar önce kaybolan 
kardeşi ortaya çıkar. Babalarından kalan 
miras söz konusu olunca Natalie ve kardeşi 
arasında bir dürüstlük oyunu başlayacaktır. 
Filmin başrolünde Veronica  Wylie yer alırken 
yönetmen koltuğunda Marien Yeager oturuyor.

20:00   13/08/2017

22:00 / 19.08.2017 
14:00 / 25.08.2017 
12:00 / 31.08.2017

20:00   07/08/2017

SCHOOL OF ROCK 
HABABAM ROCK 



MARK & RUSSELL’S 
WILD RIDE 

20:00   17/08/2017
İki çok yakın arkadaş olan Mark ve Russel kasabada 
çılgın mı çılgın bir maceranın içinde kendilerini 
bulurlar. Ailelerin habersiz olarak çıktıkları bu 
yolculukta başlarını beladan uzak tutmaları pek de 
mümkün olmayacaktır. Filmin başrollerinde Raye 
Adams ve Jagua Arneja yer alıyor.

THREE MEN AND 
A LITTLE LADY 

20:00   21/07/2017
İşsiz güçsüz evde oturan üç adamın yanına 
şans eseri büyütmeleri için küçük bir kız 
verirler. Bir süre bu beceriksiz ama sevgi dolu 
adamların yanından annesinin yanına dönen 
küçük Mary yıllar sonra geri dönecektir. Bu üç 
adamın hayatında çok önemli bir yere sahip 
olan Mary’nin Londra’ya taşınması gerekince 
üç koca adam bu kez Mary’i kaybetmek 
istemezler. Usta oyuncular Tom Selleck ve Ted 
Dawson başrollerde.

12:00 / 23.08.2017
22:00 / 29.08.2017

MARK VE RUSSELL

ÜÇ ADAM VE 
BİR KÜÇÜK HANIM 

12:00 / 27.08.2017



INVISIBLE 
SISTER 

Yıl sonunda yapılacak olan bilim yarışması için 
arkadaşlarıyla bir çalışma yapan Cleo, farklı 
bir gaz alaşımı elde etmiştir. Bu formülü eve 
götüren Cleo ve yanlışlıkla ablasını görünmez 
yapar. İki saat içinde bu sorunu çözmesi 
gereken Cleo arkadaşlarından yardım ister. 
Başrollerde genç isimler Rowan Blanchard ve 
Paris Berelc yer alıyor. 

20:00   24/08/2017

CATS AND DOGS: 
THE REVENGE OF 
KITTY GALORE

Kediler ve köpeklerin ezeli çekişmesinde çılgın 
bir kedi rekabette birkaç pati öndedir. Önceleri, 
Meows adlı casus kediler organizasyonunun 
üyesi olan Kitty Galore’un düşmanlarını 
alt etmek için şeytani bir planı vardır. Bu 
beklenmedik tehdit karşısında kediler ve 
köpekler tarihte ilk kez kendilerini ve insan 
dostlarını kurtarmak için işbirliği yaparlar. Bu 
eğlenceli animasyon filmin yönetmenliğini 
Brad Peyton üstleniyor. 

20:00   22/08/2017

GÖRÜNMEZ KARDEŞ

KEDİLER VE KÖPEKLER: 
KİTTY GALORE 

12:00 / 28.07.2017

12:00 / 30.08.2017



GOD HELP 
THE GIRL 

20:00   27/08/2017
Eve geçirdiği ağır ruhsal problemler ve 
depresyonlar nedeniyle hastanede tedavi altına 
alınmıştır. Burada terapi görmekte olan Eve, günlük 
problemlerini aşmak için besteler yapmaya başlar. 
Müzikle bütünleşmesi tedavi sürecini hızlandırır ve 
nihayetinde taburcu edilir. Hastaneden çıktıktan 
sonra müzikle ilgilenmeye devam eder ve James 
ve Cassie ile tanışacağı şehre giderek yeni bir 
maceraya atılır. Emily Browning ve Olly Alexander 
filmin başrollerini üstleniyorlar.

LEGALLY BLONDE 

20:00   29/08/2017
Elle Woods güzeller güzeli bir kadındır. 
Okullardaki popülerliği dillere destandır. 
Bunun neticesinde okulun en yakışıklı 
erkeklerinden biri olan Warner Huthington ile 
beraber olmaktadır. Ancak Warner’ın annesi 
fazlaca tutucudur. Elle, onların beklentilerine 
göre ‘çok sarışın’ olmasından ötürü ailenin 
karşıt tavırlarını çekmektedir. Warner ile arası 
açılmıştır ve Warner tarafından terk edilmiştir. 
Warner öğrenim hayatına Harvard’ın hukuk 
fakültesinde devam edecektir. Hırslanan Elle 
de, sırf ondan intikam alabilmek adına aynı 
bölüme girmek için mücadele edecektir. Reese 
Witherspoon’un başrolünü oynadığı filme 
Robert Luketic yönetmenlik yapıyor.

ŞÖHRET YOLUNDA 

BU NASIL SARIŞIN!



PAPER PORT 

Matilda 12 yaşında sihirli güçlere sahip bir 
çocuktur. Her gün uyandığında bir sonraki 
sabah yok olacak yeni bir güce sahip olur. 
Her günün sabahında ise bambaşka bir üstün 
yetenek onu beklemektedir. Matilda’nın sırrını 
bilen tek kşi en yakın arkadaşı Charlie’dir İkisi 
birlikte Paper Port’ta birbirinden eğlenceli 
maceralara atılırlar. 

TRACKS 

1977 yılında Robyn Davidson adında genç 
bir kadın, Batı Avusturalya’da  Brisbane’den 
çölün ortasındaki Alice Springs’e gitmek ister. 
24 yaşında bir genç kadın bu yolu yürüyerek 
katetmeyi ailesine ve arkadaşlarına rağmen 
gerçekleştirmeye kararlıdır. Bir köpek ve dört 
deveyle çıkacağı 2700 km’lik yolculuk için 
her şeyini tamamlaması 2 yılı bulur. Vahşi 
hayvanlar ve susuzluk gibi faktörleri de 
barındıran bu uzun yürüyüşte ona National 
Geographic fotoğrafçısı Rick Smolan da eşlik 
edecektir. Başrolünde Mia Wasikowska’yı 
izlediğimiz filmin yönetmen koltuğunda John 
Curran oturuyor. 

20:00  30/08/2017

19 Ağustos’dan İtibaren 
Her Cumartesi ve Pazar 
Saat 09:00-10:00 Saatleri Arasında ...

ÇÖLDEKİ İZLER 




