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BESSIE

20:30   03/09/2017
20 ve 30’lu yıllara damgasını vurmuş efsanevi 
blues şarkıcısı Bessie’nin ışıltılı hayatı... Filmin 
başrolünde performansı ile Altın Küre’ye aday 
gösterilen Amerika’nın sevilen oyuncusu Queen 
Latifah’ya Michael Kenneth Williams eşlik ediyor. 

18:30 / 09.09.2017
12:30 / 15.09.2017

THE LEISURE CLASS

20:30   10/09/2017
William, Birleşik Devletler senatörünün 
güzel kızı olan Fiona ile yapağacağı evliliği 
kutlamaktadır. Sahte bir kimlikle yaşayan 
dolandırıcı William, Fiona’ya olan hislerinin 
gerçek olduğunu anlayınca yaşadığı hayattan 
ve söylediği yalanlardan rahatsız olmaya 
başlayacaktır. Jason Mann yönetmenliğini 
üstlendiği filmde Ed Weeks başrolde yer alıyor. 

AYLAK SINIFI

22:30 / 21.09.2017
10:30 / 27.09.2017

18:30 / 16.09.2017
12:30 / 22.09.2017
22:30 / 28.09.2017



THE SUNSET LIMITED 

20:30  16/09/2017
Dünya görüşleri çok farklı olan iki adam New 
York’ta bir apartman dairesinde karşı karşıya 
gelirler. Biri dindar eski bir suçludur, diğeri ise 
şüpheci ve intihara eğilimli bir profesör. İkilinin 
hayata ve inançlara dair konuşacak çok şeyleri 
vardır...  Filmin başrollerini usta oyuncular 
Tommy Lee Jones ve Samuel  L. Jackson 
paylaşıyor. 

SHERLOCK HOLMES

20:30   17/09/2017
Dünyanın en ünlü ve zeki dedektiflerinden 
Sherlock Holmes ve ‘ortağı’ Dr. Watson bu sefer 
Londra’nın dışına çıkarak Fransa, Almanya 
ve İsviçre’ye yol alacakları yeni ve tehlikeli bir 
maceraya sürükleniyorlar. İki dalda Oscar kazanan 
filmin başrollerinde Robert Downey J. ve Jude Law 
yer alırken yönetmen koltuğunda usta isim Guy 
Ritchie oturuyor. 

18:30 /  23.09.2017

16:30 / 22.09.2017
14:30 / 28.09.2017

GÜN BATIMI SINIRI



HANSEL & GRETEL: 
WITCH HUNTERS 

20:30   20/09/2017
Ormanda yollarını kaybettikten sonra şeker 
ve çikolata kaplı cadının evinde tuzağa düşen 
kardeşler, akşam yemeği olmaktan son anda 
kurtulurlar ve işbirliği yaparak cadıyı kendi 
tuzağına düşürürler. Bu ilk avlarından sonra hiç 
ayrılmadan beraber yola devam eden Hansel ve 
Gretel, gittikleri her kasabada, acımasız cadıları 
avlamakta ustalaşırlar. Fakat geldikleri son 
kasabada her zamankinden farklı bir durum 
vardır. Filmde Hansel ve Gretel rolünde Jeremy 
Renner ve Gemma Arterton izliyoruz.  

DUE DATE 

20:30   23/09/2017
Peter Highman beş gün sonra karısı doğum 
yapacak ve ilk çocuklarını dünyaya getirecek bir 
baba adayıdır. Atlanta’dan doğuma yetişmek ve 
karısının yanında olmak için uçağını yakalamaya 
çalışırken, birden tüm programı altüst olur ve 
sonunda kendisini Ethan Tremblay’in arabasında 
bulur. Zamanında doğuma yetişebilmek için tüm 
ülkeyi bir uçtan diğerine bu yeni yol arkadaşı ile 
aşmak durumundadır. Filmin başrollerinde ünlü 
oyuncular Robert Downey J.,  Zack Galifianakis ve 
Michelle Monaghan yer alıyor.

GİT BAŞIMDAN!

16:30 / 29.09.2017

HANSEL VE GRETEL: CADI AVCILARI

12:30 / 26.09.2017



DRAFT DAY 

20:30   24/09/2017
Ulusal Futbol Ligi (NFL) için yapılacak seçimlerde 
Cleveland Browns takımının yöneticisi Sonny 
Weaver büyük bir sınav verecektir. Kişisel 
tercihleri ve profesyonel seçimi arasında mekik 
dokuyan Waver, oyuncuların futbol geleceği 
üzerinde karar verme noktasına gelecektir.  Ivan 
Reitman’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin 
başrolünde iki Oscar Ödüllü usta aktör Kevin 
Costner’a Jennifer Garner eşlik ediyor. 

300: RISE OF AN EMPIRE 

KARAR GÜNÜ

20:30   27/09/2017
Kanlı bir savaşa giren General Themistocles çok 
özel bir düşmanla karşı karşıyadır:  Artemisia. 
Artemisia, acımasız ve entrikacı bir Pers ordusu 
lideridir ve Yunanlılara olan öfkesi onu daha  
tehlikeli hale getirmektedir. Themistocles’in 
bu savaşı kazanmak için eski rakipleriyle 
bir araya gelmek zorundadır. O rakipler de 
Spartalı savaşçılardan başkaları değildir. 
Filmin yönetmenliğini Noam Murro üstlenirken 
başrollerde Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena 
Headey  yer alıyor. 

300: BİR İMPARATORLUĞUN
YÜKSELİŞİ 

18:30 / 30.09.2017

14:30 / 30.08.2017



LIFE AS WE KNOW IT 

THE GIRL WITH THE 
DRAGON TATTOO

Mikael Blomkvist, iyi bir gazeteci olmasına 
karşın,  tuzağa düşürülür ve yanlış bir haberle 
tüm kariyeri adeta altüst olur, tüm medya 
peşindedir ve artık tamamen yalnızdır ve onu 
izleyen Lisbeth’in farkında da değildir. Mikael, 
gazetecilik mesleğini bırakıp hapse girmek için 
adeta gün sayarken, hiç beklemediği bir fırsatla 
karşılaşır. Usta yönetmen David Fincher’ın 
yönetmenliğini üstlendiği Oscar!’a aday 
gösterilen filmin başrolünde yıldız aktör Daniel 
Craig’e Rooney Mara eşlik ediyor. 

BAŞIMIZA GELENLER!

Holly ve Eric, tek ortak noktalarının birbirlerine 
nefretleri ve vaftiz kızları Sophie’ye olan 
sevgileri olduğunu keşfederler. İkili aniden 
Sophie’nin hayatta tek sahip olduğu ebeveynler 
olunca, farklılıklarını bir kenara bırakmak 
zorunda kalırlar. Greg Bellatti’nin yönetmen 
koltuğunda oturduğu filmde Josh Duhamel ve  
Katherine Heigl başrolde yer alıyor.

20:30   29/09/2017

20:30   30/09/2017

EJDERHA DÖVMELİ KIZ 



21:30    09/09/2017
Arthur Dent’in günü çok kötü geçmektedir.. 
Evinin kapısına buldozerler dayanmıştır. En 
iyi arkadaşının aslında bir uzaylı olduğu o gün 
ortaya çıkar. Daha da kötüsü, uzayda açılacak bir 
otoyolun güzergahında yer aldığı için Dünya’nın 
yok edileceğini öğrenir. Arthur’un kurtulmak 
için tek yapması gereken, yakınlardan geçen bir 
uzay gemisine otostop çekerek kaçmak.

THE  HITCHHIKER’S 
GUIDE TO THE GALAXY

21:30   01/09/2017
Bir grup arkadaş akşam yemeği için bir araya 
gelirler. Aynı zamanda bir kuyruklu yıldızın da 
dünyanın çok yakınından geçeceği o gece oldukça 
keyifli başlamıştır. Yemeğin tam ortasında, bölgede 
elektrikler kesilir. Ancak mahallede tuhaf bir evde 
ışıklar hala yanmaya devam etmektedir. Ardı 
ardına yaşadıkları gizemli deneyimlerle birlikte, 
arkadaş grubu, oldukça doğaüstü bir durumun 
içinde düştüklerini anlamaya başlarlar. Düşük 
bütçeli ve doğaçlamaya dayanan senaryosuz yapısı 
ile, gösterildiği festivallerde beğeni toplayan bir 
bilim kurgu.

17:30 / 14.09.2017
19:35 / 20.09.2017
13:15 / 26.09.2017

PARALEL EVREN
COHERENCE

23:10 / 01.09.2017

BİR OTOSTOPÇUNUN 
GALAKSİ REHBERİ



UFAKLIK

21:30   11/09/2017
Sirkte çalışan bir kadın ile kocası, sirk 
karavanlarının parkettiği yaşam alanında 2 
yaşında bir kız çocuğu bulurlar. Onlara katılan 
bir başka çocuğun yardımı ile kız çocuğunun 
annesini aramaya başlarlar.

LA PİVELLİNA

16:15 / 17.08.2017
19:40 / 23.08.2017
10:40 / 29.08.2017

KING ARTHUR

21:30   15/09/2017
Bugüne dek çekilmiş en gerçekçi Kral Arthur 
hikayesi. Romalı bir asker olarak Britanya 
adasına gelen Arthur, son bir görev sonrası 
Roma’nın huzurlu atmosferine dönmek için 
sabırsızlanmaktadır. Ne var ki yaklaşan Sakson 
işgali, Britanya halkını Arthur’un etrafında 
kenetleyerek yeni bir lider doğmasına neden 
olur. 

KRAL ARTHUR

19:20 / 21.09.2017
23:25 / 27.09.2017



POCKET LISTINGTHE PRICE OF 
FORGIVENESS

21:30    20/09/2017
Gizemli bir sis Senegal’in güney kıyısındaki bir 
balıkçı köyünü aylarca esir alır. Köyde yaşayan, 
aynı kadına aşık iki çocukluk arkadaşından Mbanik  
ruhlara meydan okur ve sisin kaybolmasını 
sağlayarak köyün kahramanı olur, dolayısı ile aşık 
olduğu kızın kalbini de kazanır. Ancak Yatma henüz 
bu mağlubiyeti kabul edememiştir.

MERHAMETİN BEDELİ

23:15 / 26.09.2017

21:30    18/09/2017
Berlin’de Altın Ayı için yarışan film, Montgomery 
Brogan adlı New Yorklu bir uyuşturucu 
satısının, hapse girmeden önceki son saatlerini 
aktarmakta. Brogan, uzun yıllardır içinde 
yaşadığı suç batağında iken bir polis baskını 
ile yakalattığı uyuşturucular nedeni ile yedi 
yıl hapse mahkum edilir. Cezaevine girmeden 
önceki saatlerini en yakın arkadaşı ve sevgilisi 
ile sıradan bir günmüşçesine geçirimek isterken, 
geçmişi ile de hesaplaşmak zorunda kalacaktır. 

25TH HOUR
25. SAAT



IT’S NOT ME, 
I SWEAR!

21:30    25/09/2017
Berlin’de Kristal Ayı kazanan yapım, sorunlu 
ve geniş bir hayalgücü sahibi olan 10 yaşındaki 
Leon’un hayatına bir bakış atıyor. Onu anlayan 
tek insan olduğunu düşündüğü annesi, babası 
ile kavgalarından bıkıp onları terkettiğinde, 
Leon büyüme sancısı ve terkedilme acısını 
bastırmak için farklı yollara sapacaktır. 

VALLAHİ BEN YAPMADIM

21:30    24/09/2017
Brezilya taşrasında dolaşan sirkte palyaçoluk 
yaparak geçimini sağlayan baba-oğulun 
hikayesi. Babası’ndan farklı olarak Benjamin 
insanları güldürme yeteneği konusunda 
tereddüte düşer ve ideal bir kadın ile sabit bir 
adresin hayallerini kurmaya başlar. Bu hayali 
gerçekleştirmek için farklı bir yol izlemeye 
başladığında, karşısına çıkan insanlar, onun 
kendi kimliğini bulmasını etkileyeceklerdir. 

O PALHAÇO

23:20 / 30.09.2017

PALYAÇO



1970’li yıllarda Brezilya’da yaşanan askeri dikta 
döneminde; Bia ve Daniel çifti siyasi suçlu olarak 
aranmaktadır. 10 yaşındaki oğulları Mauro’yu 
dedesinin yanına bırakarak kaçarlar. Ancak 
dedesi Mauro’yu göremeden hayatını kaybeder. 
Mauro, dedesinin yahudi mahallesindeki evde 
tek başına yaşamaya başlar. Kültürlerine 
yabancı olduğu bu mahalle zamanla Mauro’yu 
bağırlarına basacaktır. Berlin’de Altın Ayı için 
de yarışmış olan film, çeşitli festivallerden çok 
sayıda ödül kazanmıştır. 

UNBREAKABLE
ÖLÜMSÜZ

David Dunn, tüm yolcuların hayatını kaybettiği 
bir tren kazasından tek bir sıyrık dahi almadan 
çıkar. Bu mucizevi durum herkesin ilgisini çeker, 
özellikle de Elijah Price adlı bir çizgi roman 
tutkunu ve koleksiyonerinin. Elijah, David’e bu ve 
bunun gibi bir çok kazadan nasıl kurtulabildiğine 
dair oldukça gizemli bir teoriden bahseder. 
David, başlarda bu teoriye pek itibar etmese 
de, zamanla kendini keşfetme konusunda bu 
teoriden yararlanacaktır.

21:30   30/09/2017

21:30   26/09/2017

THE YEAR MY PARENTS 
WENT ON VACATION
ANNEMLER TATİLDE



A SUNDAY HORSE 

20:00   10/09/2017
Atları çok seven ve güzel bir genç kız olan Debi, 
atı ile beraber ulusal bir yarışmaya hazırlanırken 
büyük bir kaza geçirir ve bir süre sahalardan 
uzak kalmak zorunda kalır. Zor günlerin 
ardından ayağa kalkmaya çalışan Debi’yi uzun 
bir maraton ve kazanması gereken bir yarış 
beklemektedir. Filmde Twillight serisinden 
tanıdığımız Nikki Reed’i başrolde izliyoruz. 

THE SHAGGY DOG

20:00   16/09/2017
Başarılı bir avukat olan Bölge Başsavcı 
Yardımcısı Dave Douglas bu kez kriminal 
hayvan laboratuvarında yapılan çalışmaları 
araştıracaktır. Ancak Dave´in başına hiç 
beklenmedik bir kaza gelir. Çok gizli bir 
genetik mutasyon serumunun enfeksiyonuna 
maruz kalınca vücudunda değişimler başlar 
ve köpeğe dönüşür. O artık kendi ailesinin 
evindeki yeni köpek olmuştur. Başrolde Tim 
Allen ve Kristin Davis yeri alıyor.

22:00 / 16.09.2017 
14:00 / 22.09.2017 
16:00 / 29.09.2017

BAK ŞU KÖPEĞE 

12:00 / 22.09.2017 
14:00 / 28.09.2017

SUNDAY 



LEGALLY BLONDE 2: 
RED, WHITE AND BLONDE

Elle hem güzelliği hem de zekası sayesinde 
Harvard’ı fethetmiş, büyük ve ünlü bir 
avukatlık bürosunda çalışmaya başlamıştır. 
Aynı anda büyük bir davanın ve hayallerindeki 
düğünün hazırlıkları peşinde koşan Elle’in 
çözmesi gereken çok önemli bir sorunu daha 
vardır. Köpeği Bruiser’ın ailesini de düğüne 
davet etmek ister fakat köpeğinin annesi 
kozmetik araştırmalar için bir laboratuvarda 
denek olarak tutulmaktadır. Filmin 
başrolünde serinin ilk filminde de izlediğimiz 
usta ve güzel oyuncu Reese Witherspoon yer 
alıyor. 

20:00   23/09/2017

NANCY DREW

Büyüteci ve parmak izi pudrası ile Nancy Drew, 
River Heights’den ayrılarak Hollywood’a doğru 
yola çıkar. Ancak erkek arkadaşının korktuğu gibi 
Smallville’deki çocuk ile buluşmaya değil şimdiye 
kadar ki en büyük esrarı çözmeye gider. Fakat 
Nancy Hollywood dünyasına gereğinden fazla 
uyum sağlayacaktır. Filmin başrollerinde Emma 
Roberts ve  Max Thieriot’u izliyoruz. 

20:00   17/09/2017

BU NASIL SARIŞIN 2

22:00 / 23.09.2017
14:00 / 30.09.2017

12:00 / 30.08.2017



PROM

20:00   30/09/2017
Bir oğrencinin lise hayatında yüzlerce 
gecesi olmuştur ama ‘mezuniyet’ sadece bir 
kere olacaktır ve tüm öğrenciler o geceyi 
iple çekmektedir. Mei ve Tyler bazi sırlar 
saklarlarken, tüm son sınıf oğrencileri lisenin 
en önemli olaylarından biri olan bu etkinliğin 
etrafını saran güvensizlik ve beklentilerle 
yüzleşirler. Filmin başrollerini  Aimee 
Teegarden, Thomas McDonell ve DeVaughn 
Nixon paylaşıyor. 

MEZUNİYET BALOSU 

POPIVICH AND THE 
VOICE OF THE FABLED 
AMERICAN WEST 

20:00   24/09/2017
Eski bir sirk efsanesi olan yetenekli 
Popovich’in hayatı eskisi gibi değildir. Başarılı 
bir kariyerin ardından Las Vegas’da sokak 
göstericiliği yapmaya başlayan Popovich’in 
en yakın dostları karavanını açtığı sahipsiz 
hayvanlardır. Ancak bir gün sosyal güvenlik 
bu duruma el koymak isteyince Popovich ve 
sevimli arkadaşları kendi bildikleri yöntemlerle 
sorunu çözeceklerdir. Filmin başrolünde aynı 
zamanda senaryoya da imzasını atan Gregory 
Popovich’i izliyoruz. 

POPOVICH 



KLASİK AİLE 
FİLMLERİ

Fobileri yüzünden hayatı cehenneme 
dönen ve psikoloğunun tatilini de zindana 
çeviren takıntılı bob,  uğraştığı sınır tanımaz 
deneylerle çocuklarını bir anda minyatüre 
çeviren çılgın Profesör Wayne, büyük küçük 
herkesin hayatında yer etmiş efsanevi üç 
silahşörler... Her ay olduğu gibi sinemanın 
unutulmayan ve en sevilen klasikleri 
pazartesi akşamları Vizioon Aile Klasik Aile 
Filmleri Kuşağında sizlerle. 

INDIANA JONES SERİSİ 
Harrison Ford’un başrolünde, Steven 
Spielberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu 
Dünyaca ünlü maceraperest Arkeolog Indiana 
Jones Serisi Vizioon Aile’de... Kimi zaman Nazi 
güçlerine karşı kutsal emanetlerin peşinde, 
Hindistan’da gizemli bir taşın izinde ya da 
kayıp bir profesörün takibinde... Toplamda 
dört Oscar Ödülü kazanan, 8 dalda adaylığı 
bulunun unutulmaz Indiana Jones yeniden 
ekranlara geliyor...

Her Pazartesi Saat 20:00’da 
Vizioon Aile’de 

RAIDERS OF THE LOST ARK 
20:00 / 14.09.2017 
14:00 / 20.09.2017 
22:00 / 26.09.2017

INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM 
20:00 / 21.09.2017 
16:00 / 27.09.2017

INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE 
20:00 / 28.09.2017 




