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CHILD 44

20:30   08/10/2017
Rus Emniyeti’ne bağlı kirli bir polis, Sovyetler 
Birliği’nde Stalin’in zamanında yaşanan seri 
çocuk cinayetlerini araştırır. Yapımcılığını 
dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott’ın üstlendiği  
filmin yönetmen koltuğunda 2017 yılında çektiği 
Life filmiyle adından söz ettiren David Espinoza 
oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Hardy, 
Vincent Cassell ve 1 Oscar adaylığı bulunan Gary 
Oldman bulunuyor.

12:30 / 20.10.2017
22:30 / 26.10.2017

SHERLOCK HOLMES: 
A GAME OF SHADOWS

20:30  14/10/2017
Dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes, 
yardımcısı Doktor Watson’ı da yanına 
alıyor; bu kez Fransa, Almanya ve İsviçre’de 
çözülemeyecek dosyaları çözmeye çalışıyor. 
Profesör Moriarty ise Sherlock ve yardımcısını 
sinsi planlarıyla bekliyor. Maceranın ikinci 
filminde yönetmen koltuğunda yine Guy Ritchie 
oturuyor. Sherlock’a 2 Oscar Adayı Robert 
Downey Jr. ,  Dr. Watson’a da 2 Oscar Adayı Jude 
Law hayat veriyor. 

16:30 / 20.10.2017
14:30 / 26.10.2017

44. ÇOCUK

SHERLOCK HOLMES: 
GÖLGE OYUNLARI 



SUNSHINE CLEANING 

20:30   15/10/2017
30’lu yaşlarındaki Rose, 8 yaşındaki oğlunu özel 
okula göndermek ister ancak bunun parası yoktur. 
Erkek arkadaşının tavsiyesini dinler ve başka bir işe 
girmek için kolları sıvar; bundan böyle suç mahalli 
temizleyecektir. Bu iş için ise baş belası kardeşi 
Norah’ı ortak alır. İki kardeş Sunshine Cleaning 
adını verdikleri küçük bir şirket kurar. Başrollerde 
5 Oscar Adaylığı bulunan Amy Adams, Emily Blunt 
ve 1 Oscar’ı bulunan Alan Arkin’i izliyoruz. 

INSURGENT

20:30   21/10/2017
Tris Prior, kendisini ve çevresinde değer verdiği 
herkesi korumak için amansız bir mücadele 
vermektedir. Bu yetmezmiş gibi aşk, fedakarlık, 
aidiyet gibi evrensel sorunlarla da boğuşmaktadır. 
Öte yandan savaş başlamak üzeredir ve herkes 
tarafını seçmek zorundadır. Veronica Ruth’un çok 
satan kitap serisinden Insurgent’ın uyarlaması 
olan bu filmin kadrosunda Oscar Ödüllü Kate 
Winslet ve 3 Oscar’lı ‘Whiplash’ filmindeki başarılı 
performansıyla adından söz ettiren Miles Teller 
bulunuyor. 

16:30 / 27.10.2017

18:30 /  21.10.2017
12:30 /  27.10.2017

GÜN IŞIĞI TEMİZLEME 
ŞİRKETİ 

KURALSIZ 



ALL IS BRIGHT

20:30   22/10/2017
Kanadalı iki adam Dennis ve Rene kendilerini bir 
iş için New York’ta bulur. Rene’in kızı ise hediye 
olarak bir piyano istemektedir. Bu yüzden 
ikilinin acilen para kazanması gerekir. Rene, 
kolay uyum sağlayan, karizmatik  bir adamken 
Dennis, Rene’in aksine insanlardan uzak duran 
bir karaktere sahiptir ayrıca bu  özelliği yüzünden 
karısını Rene’ye kaptırmıştır. Şimdi bu ikili 
parayı bulmak için iyi geçinmek zorundadır. 
Phil Morrison’un yönetmenliğini üstlendiği 
filmin başrollerini  Paul Rudd ve 1 Oscar Adaylığı 
bulunan Paul Giamatti paylaşıyor. 

GOOD KILL 

20:30   23/10/2017
En son 2013 yapımı ‘’The Host’’ filmiyle izleyici 
karşısına çıkan Andrew Niccol, son filmi Good 
Kill’da ordu için çalışan bir pilotun atandığı son 
görevi ele alıyor. Ethan Hawke’un canlandırdığı 
Amerikan ordusu pilotu, Taliban’ı yok etmek için 
görevli olan bir birim için çalışmaktadır. İnsansız 
hava uçuşlarıyla yapılan bu saldırı esnasında 
görevini ve işin etik boyutunu sorgulayacağı 
bir dönemece girer... Filmin başrolündeki Ethan 
Hawke’a eşlik eden isimler January Jones, Zoë 
Kravitz, Bruce Greenwood ve Jake Abel.

ZOR HEDEF 

14:30 / 29.10.2017

HER ŞEY PIRIL PIRIL  

18:30 / 28.10.2017



THE LAST WITCH 
HUNTER 

20:30   25/10/2017
13.yy’da yaşayan cadı avcısı Kaulder, yaşayan 
en güçlü cadı olan Kraliçe Cadı’yı öldürmeyi 
başarır ancak Kraliçe onu ölmeden önce 
ölümsüzlük ile lanetler. Lanet yüzünden karısı 
ve çocuklarıyla sonsuza dek ayrılmak zorunda 
kalan Kaulder, yüzyıllarca cadılarla olan savaşı 
başarıyla sürdürmüş, dünyayı temizlemeye 
devam etmiştir. Ancak beklenmedik bir şekilde 
geri gelen Kraliçe Cadı intikam almak için son 
derece kararlıdır. Kaulder’in savaşı aynı zamanda 
dünyanın da kaderini belirleyecektir. Görsel 
efektleri ile öne çıkan yapımda Vin Diesel’e, 
Yüzüklerin Efendisi serisinin yıldızı Elijah Wood 
ve 2 Oscar’lı Michael Caine eşlik ediyor.

THE LAZARUS 
EFECT 

SON CADI AVCISI 

00:30   27/10/2017
Bir grup, ölmüş olan insanları yeniden diriltmeyi 
başardıkları bir proje üzerinde çalışmaktadır. 
Bu projelerini tüm dünyaya duyurmak için 
tüm enerjileriyle çalışırlarken, bulundukları 
üniversitenin dekanı gizli deneylerini öğrenir. 
Dekanın girişimiyle tüm proje sona erer, tüm 
kayıtları ellerinden alınır. Ancak araştırmacılar 
çalışmalarını sürdürmekte kararlıdır. Korku 
ve gizemin bir an bile düşmediği bu filmin 
başrollerinde Olivia Wilde ve Mark Duplass 
bulunuyor.

LAZARUS ETKİSİ 

12:30 / 31.10.2017



ARGO

IS ANYBODY 
THERE?

1980’li yıllarda İngiltere’nin bir kıyı kasabasında 
huzurevi işleten ailesiyle yaşayan 10 yaşındaki 
Edward, günlerini yaşlıların seslerini teybe 
kaydederek geçirmektedir. Ölüm sonrası yaşamı, 
hayaletleri ve olağanüstü olayları takıntı haline 
getiren Edward, Clarence adında emekli ve 
yaşlı bir sihirbazla dostluk bağı kurar. Edward, 
çocukluğunun tadını çıkarmayı; Clarence ise 
geçmişiyle yüzleşmeyi öğrenecektir. Clarence 
rolüne 2 Oscar ödüllü Michael Caine hayat 
veriyor.

OPERASYON: ARGO 

1979 yılının 4 Kasım’ında Şah’ın devrilmesiyle 
güçlenen İran Devriminde militanlar Tahran’daki 
ABD Büyükelçiliğine girer ve 52 Amerikalıyı 
rehin alır. O kaostan kaçan 6 Amerikalı, Kanada 
Büyükelçiliğine sığınır. CIA, Tony Mendez 
isimli ajanını Amerikalıları kurtarması için 
görevlendirir. Artık canları Mendez’in yaptığı 
riskli plana bağlıdır. Aksiyonun bir an bile 
düşmediği 3 Oscar’lı bu başarılı filmin yönetmen 
koltuğunda ve başrolünde 2 Oscar’lı yıldız Ben 
Affleck var. Breaking Bad ile yıldızı parlayan 
başarılı oyuncu Bryan Cranston ise kendisine 
eşlik ediyor.  

20:30   28/10/2017

20:30   29/10/2017

KİMSE VAR MI?



21:30   03/10/2017
Mario ve Luisa çiftinin küçük kızlar Alice ortadan 
kaybolur. Mario, kızını kaybolduğu gün yaptığı 
herşeyi her gün tekrarlamakta ve şehrin belirli 
bölgelerine yerleştirdiği kameraların topladığı 
görüntüleri her akşam izlemektedir. Bir yandan 
mesleği olan oyunculuğu devam ettirmekte bir 
yandan da karısını depresyondan kurtarmaya 
çalışırken, büyük bir soğukkanlılıkta kızını 
arayışı da devam etmektedir.

ALICE

21:30   02/10/2017
Ünlü yönetmen Andrés Wood’un yönettiği, 
Sundance’te Büyük Jüri Ödülüne layık görülen 
filmin konusu, ünlü şarkıcı Violeta Parra’nın yaşam 
öyküsü. Latin folk müziğinin annesi olarak tanınan 
Parra’nın yoksulluk içinde geçen çocukluk ve 
sonrasında gelen uluslararası şöhrete giden dolu 
dolu hayatı.

17:35 / 09.10.2017
13:55 / 15.10.2017
10:55 / 21.10.2017
16:35 / 27.10.2017

VIOLETA CENNETE GİTTİ

VIOLETA WENT 
TO HEAVEN

14:40 / 08.10.2017
19:30 / 14.10.2017
08:50 / 20.10.2017
10:40 / 26.10.2017

ALICE



SEVEN ACTS OF MERCY 

21:30   10/10/2017
Caravaggio’nun aynı adlı tablosundan 
esinlenlenen filmde hayatta kalabilmek adıne 
her şeyi göze olan bir genç olan Luminita ile, 
ölüme yaklaşmakta olan yaşlı Antonio’nun 
kesişen yollarını ekrana getirmekte.. Karşılıklı 
mücadele eden, uçlarda dolaşan iki hayat 
sınırları iyice zorladığında, birazcık da olsa 
bir insanlık umudu, kaderlerini değiştirecek 
mucizevi bir ilişki olasılığı belirir.

MERHAMETİN YEDİ BİÇİMİ

THE ROBBER

21:30   13/10/2017
Berlin’de Altın Ayı için yarışan film, Johann 
Rettenberger adlı maratoncu ve banka 
soyguncusunu anlatan romandan uyarlandı. 
Johann hapishane hücresinde kendi kendine 
geliştiridiği tekniklerle mükemmel bir atlet olur 
ve tahliye olduğunda Viyana’ya yerleşerek 
maratonlara katılmaya başlar. Aynı zamanda da 
adrenalin bağımlısı bir soyguncu olarak banka 
soymaya devam eder. Eninde sonunda yetkililer 
peşine düşecektir. 

HIRSIZ

19:45 / 19.10.2017
23:15 / 25.10.2017
16:10 / 31.10.2017



POCKET LISTINGBORN TO SUFFER

21:30   19/10/2017
Tatlı bir yaşlı kadın, onun dindar yeğeni, hizmetçisi 
ve hizmetçisinin engelli annesinden oluşan aşırı 
cömert bir kadınlar grubunun hikayesi. O kadar 
cömerttirler ki, kim başkalarında daha çok iyilik 
yapacak diye birbirleri arasında sert bir rekabet 
yürütmektedirler. Bu halleri ile “cehenneme giden 
yol, iyi niyet taşları ile döşelidir” sözünün birer 
örneğine dönüşürler.

ACI ÇEKMEK İÇİN DOĞANLAR

12:25 / 25.10.2017
17:55 / 31.10.2017

21:30   16/10/2017
Aynı adlı romandan uyarlanan film; 
matematiksel sembolleri ipucu olarak bırakan 
bir katili yakalamak için birlikte çalışan bir 
matematik profesörü Seldom ile  doktora 
öğrencisi Martin’in macerasını konu ediniyor. 
Matematik ve felsefenin gizemleri cinayetleri 
aydınlatabilecek midir?

THE OXFORD MURDERS
OXFORD CİNAYETLERİ

16:10 / 22.10.2017
19:35 / 28.10.2017



VILLEGAS 

21:30    29/10/2017
Uzun süredir birbirleri ile görüşmeyen iki kuzen 
Esteban ve Pipa, büyükbabalarının cenazesine 
gidebilmek için birlikte yola çıkmak zorunda 
kalırlar. Karakterleri birbirinin tam zıddı olan bu 
ikili yol boyunca çatışarak ve yoğun duygular 
yaşarak Villegas’a doğru giderlerken, artık bir 
dönemin de kapanmakta olduğunun farkına 
varırlar.

VILLEGAS 

21:30    25/10/2017
San Sebasitan Film Festivalinde mansiyon 
ödülü kazanan film, daha iyi bir gelecek için 
evden uzakta yaşayan June’un eve dönüşünü 
konu ediniyor. İlk aşkı Diego ve babası ile olan 
ilişkilerini eski haline getirmeye çalışsa da, 
zaman ve mesafenin, bir çok şeyi değiştirdiği 
anlaşılacaktır. 

AN AUTUMN 
WITHOUT BERLIN

23:10 / 31.10.2017

BERLİNSİZ BİR SONBAHAR



Ricky, 40 yaşında, bekar bir restaurant 
müdürüdür. Çağa ayak uydurarak bir 
arkadaşlık sitesinden aradığı aşkı bulur. Ancak 
bir sorun vardır. Danita, evli bir kadındır ve 
kocasını öldürmek için Ricky’den yardım 
istemektedir. Eğlenceli yapımın başrolü Two 
And A Half Men dizisiyle yıldızlaşan Jon 
Cryer’e ait.

NO LETTING GO
ASLA BIRAKMA 

Spencer ailesinin ortanca çocuğu 
Timothy, anksiyete, depresyon ve ruhsal 
bozukluk sıkıntıları yaşamaktadır. Ailesi 
de bu sıkıntılardan oldukça rahatsızdır ve 
hayatlarını sonsuza dek değiştirecek adımlar 
atmak mecburiyetinde kalırlar. Tüm aileyi 
derinden sarsan bu karar herkesin hayatını 
farklı yönlere doğru sürükleyecektir. 

20:00   08/10/2017

20:00   07/10/2017

HIT BY LIGHTNING 
ŞİMŞEK ÇARPMASI 

12:00 / 13.10.2017 
22:00 / 19.10.2017
14:00 / 25.10.2017 
16:00 / 31.10.2017

22:00 / 14.10.2017 
14:00 / 20.10.2017
12:00 / 26.10.2017



B-SIDE 

20:00   14/10/2017
Yeraltı DJ’i olan Andrews, şov pr bir pop star ile 
dalga geçer ve tam o sırada o sırada pop star 
onu dinlemektedir. Bu tesadüf yetmezmiş gibi 
Andrews kendisini dalga geçtiği pop star ile 
aynı işte bulur ve ikili arasında bir aşk doğar. 
Amos Posner’ın hem yazdığı hem de yönettiği 
romantik komedinin başrolünde ise Bryan Batt 
bulunuyor.

THE CHALLENGER 

20:00   15/10/2017
Jaden Miller, hayatında kavgadan her 
zaman uzak durmuş bir adamdır. Ancak 
Jaden, hayatını korumak adına nasıl kavga 
edileceğini öğrenmek zorundadır.  Oyuncu ve 
müzisyen Kent Moran’ın hem yazıp yönettiği; 
hem de başrolünde oynadığı filmde bir diğer 
öne çıkan isim isse Yeşil Yol filmiyle Oscar 
adayı olan Michael Clarke Duncan. 

12:00 / 20.10.2017 
22:00 / 26.10.2017

BOKSÖR 

22:00 / 21.10.2017 
14:00 / 27.10.2017

B YÜZÜ  



GIRLS JUST DANCE

Annesinin ölümü ile liseye yeni başlayan 
Bloom,  talihsiz amcası ve cılız büyükannesinin 
yanına taşınır. Biraz cesaretlendirmeyle 
kendisini küçük şehir hayatına alıştırmaya 
çalışır. Kendisini dansa verir ve okulun 
dans takımına kabul edilir. Bloom tam 
ortama ayak uydurmaya çalışırken takım 
kaptanının erkek arkadaşı kendisine aşık olur. 
Bloom bundan sonra attığı adımlara dikkat 
etmelidir. Eğlenceli yapımın senaryosunu ve 
yönetmeniliğini Mark Marchillo üstleniyor.  

20:00   26/10/2017

THE LADY VANISHES
PART 1-2

TV’de ilk kez yayınlanan film iki bölüm halinde 
ekranlara geliyor. Genç bir grup trende seyahat 
ederken kendilerinden yaşça büyük ve son derece 
çekici bir kadınla arkadaş olurlar. Yolculukları 
boyunca sohbet ettikleri bu kadın ile ilgili bir 
gizem vardır. Filmin ikinci bölümünde ise trende 
kaybolur. Diğer yolcular kadının  hiç var olmadığını 
söylemektedir. Filmin kadrosunda Tuppence 
Middleton ve Keeley Hawes’i izliyoruz. 

20:00   20/10/2017

TRENDEKİ KADIN BÖLÜM 1-2

PART 1 / BÖLÜM 1
14:00 / 26.10.2017 

PART 2 / BÖLÜM 2
20:00 / 21.10.2017 
12:00 / 27.10.2017

DANSA TUTUN



A WARRIOR’S HEART 

20:00   28/10/2017
Başarılı ve bir o kadar asabi yıldız bir Lakros 
oyuncusu olan Conor Sullivan, Deniz 
Kuvvetlerinde görevli olan babasını kaybeder. 
Bu haberle birlikte hayatındaki dengeler 
altüst olur. Bir süre sonra babasının eski 
savaş arkadaşının son derece vahşi lakros 
kampına katılır. Burada Binbaşı Duke Wayne, 
Conor’a sportmenliğin, olgunluğun ve erkek 
olmanın ne demek olduğunu öğretecektir. 
Filmde Alacakaranlık serisiyle ünlenen iki 
yıldız Kellan Lutz ve Ashley Greene başrolde 
izliyoruz. 

FATHER AFRICA 

20:00   27/10/2017
Cameron, dünyayı sevmeyi ve anlamayı 
öğreneceği bir seyahate çıkar. Bu seyahatte 
başına gelen olaylar ise Cameron’a hiçbir 
insanı sorgusuzca yargılmaması gerektiğini, 
tanıdığı her insan ve hayatla kendisini biraz 
daha fazla keşfedeceğini öğretecektir. Chase 
Crittenden’in hem yazıp hem yönettiği filmin 
başrolünde ise Paul Johansson’ı izliyoruz. 

AFRİKA’YA YOLCULUK

BİR SAVAŞÇININ YÜREĞİ 



1976’da Amerikan Televizyonlarında 
büyük sükse yapan dizinin yeniden çekilen 
versiyonunda iki kadın süper kahraman Electra 
Woman ve Dyna Girl, düşmanlarına korku 
saçıyor. Başarılı dizinin yeni versiyonunda 
başrollerde Grace Helbig ve Hannah Hart yer 
alıyor.  

WINDSOR

Lise yıllarının sonlarına doğru altı yakın 
arkadaş, yaşadıkları sıkıntılı bölgeden daha 
sakin ve nezih bir bölgeye taşınmak için 
hazırlanır. Altı ayrı hayat hikayesinin başarılı 
bir biçimde anlatıldığı bu film, küçük şehirlerde 
oluşan dostlukların benzersizliğini de kesin bir 
dille anlatıyor.  

20:00   29/10/2017

20:00   31/10/2017

ELECTRA WOMAN 
AND DYNA GIRL 
ELECTRA WOMAN VE 
DYNA GIRL

WINDSOR




