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GOOD LIE 

20:30   05/11/2017
2000’li yılların başında Sudan’da patlak veren iç 
savaştan Amerika’ya kaçan ve kendilerine yeni 
bir hayat kurmaya çalışan üç genç, karşılaştıkları 
bir kadın dolayısı ile yeniden hayata tutunmaya 
teşvik edilecek ve bunun için alışkın olmadıkları 
bir şekilde çaba sarfedeceklerdir.  Duygu yüklü 
filmin başrolünde 1 Oscarı bulunan ünlü aktrist 
Reese Witherspoon bulunuyor.

18:30 / 11.11.2017
12:30 / 17.11.2017
20:30 / 23.11.2017
10:30 / 29.11.2017

GIRL MOST LIKELY 

20:30  12/11/2017
Imogene, New York’ta yaşayan hem özel 
hayatında, hem de oyun yazarlığı kariyerinde 
dibe vurmuş bir kadındır. Hayatındaki 
başarısızlıklar, onu New Jersey’deki ailesinin 
yanına taşınmaya zorlar. Tuhaf karakterli anne 
ve kardeşinin yanında, hiç tanımadığı 2 kişi 
daha yaşamaktadır. İlk başta bu durumdan 
büyük rahatsızlık duyan Imogene, daha sonra 
hayatını toparlayabilmek için etrafındakileri 
ve koşullarını olduğu gibi kabul edip sevmesi 
gerektiğini anlamaya başlayacaktır. Romantik 
komedi türündeki filmin başrollerinde Kirsten 
Wiig ve 1 Oscar Adaylığı bulunan başarılı aktör 
Matt Dillon var.

18:30 / 18.11.2017
12:30 / 24.11.2017
22:30 / 30.11.2017

İYİ BİR YALAN 

NEREDEYSE MÜKEMMEL 



LEGENDS OF THE 
GUARDIANS: 
THE OWLS OF GA’HOOLE 

20:30   16/11/2017
Genç baykuş, kötü kalpli ve acımasız baykuş 
ordusu tarafından kaçırılır. Bu şeytani baykuşların 
elinden yeni arkadaşlarının da desteğiyle kaçmak 
ve efsanevi ‘’Koruyucular’’ ile büyük tehdide 
karşı savaşmak zorundadır. Macera ve aksiyon 
türündeki başarılı animasyonun yönetmen 
koltuğunda 300 Spartalı ve Man of Steel filmlerinin 
başarılı yönetmeni Zack Snyder oturuyor.

THE DUFF

20:30   17/11/2017
Bianca lise son sınıfa giden çok da güzel olmayan 
genç bir kızdır ve bu konuda bir şikayeti de yoktur.  
Bir gün, lisenin popüler öğrencileri tarafından 
şişman ve çirkin olarak adlandırıldığını öğrenir. 
Lise hayatının son yılını güzel geçirebilmek 
için insanların kafasından bu imajı silmek, iç 
güzelliğin de en az dış güzellik kadar önemli 
olduğunu kanıtlamak zorunda kalır. Başarılı 
komedinin başrollerinde Bella Thorne ve Mae 
Whitman bulunuyor.

16:30 / 23.11.2017
12:30 / 29.11.2017

14:30 / 22.11.2017
18:30 / 28.11.2017

BAYKUŞ KRALLIĞI EFSANESİ 

ÇİRKİN VE ŞİŞMAN ARKADAŞ 



THE DEVIL YOU 
KNOW 

20:30   18/11/2017
Eski bir film yıldızı olan Kathryn Vale karanlık 
bir sırra ve her daim izinde olmasını istediği 
bir kız çocuğuna sahiptir. Kathryn kariyerini 
yeniden canlandırmak istediğinde, isimsiz biri 
tarafından şantaj yoluyla tehdit edilir. Gelişen 
olaylar Kathryn’i kendisi ve çevresindekilerle 
ilgili gerçeği itiraf etmek zorunda bırakır. Oscar 
adaylığı bulunan sevilen oyuncu Rosamund 
Pike’a Lena Olin eşlik ediyor.  

THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY PART 1/2

2012 yapımı Hunger Games’in devam filmi olan 
Açlık Oyunları : Alaycı Kuş 1. Bölüm’de Katniss 
Everdeen, Açlık Oyunlarını tarihe gömdükten 
sonra 13.bölgeye çekilmiştir. Başkan Coin ise Peeta 
Mellark’ı kurtarmak üzere büyük bir savaşa girişir. 
Filmin 2.bölümünde, Katniss, yakın arkadaşları 
Gale, Finnick ve Cressida ile Başkan Snow’a ve 
yarattığı yıkıma karşı son kez meydan okuyacaktır. 
Açlık Oyunları: Alaycı Kuş serisimde Oscarlı yıldız 
Jennifer Lawrence’a  1 Oscar Adayı Stanley Tucci, 2 
Oscar Adayı Woody Harrelson ve Elizabeth Banks 
gibi yıldızlar eşlik ediyor.

AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ 
BÖLÜM 1/2

BİLDİĞİN ŞEYTAN

16:30 / 24.11.2017
14:30 / 30.11.2017

PART 1 / BÖLÜM 1
20:30 / 19.11.2017 
18:30 / 25.11.2017

PART 2 / BÖLÜM 2
20:30 / 26.11.2017 



RED RIDING 
HOOD 

20:30   21/11/2017
Güzelliği dillere destan Valerie gönlünü yoksul 
Peter’a kaptırmıştır. Ancak ailesi Valerie’yi 
zengin Henry ile evlendirmek istemektedir. 
Valerie ve Peter birbirlerini kaybedecek 
olmanın korkusu ile köyü terk etmeye karar 
verir ancak kaçarken başlarına korkunç bir 
olay gelir. Dünyaca ünlü Kırmızı Başlıklı Kız 
öyküsünün modern sinema uyarlamasının 
yapımcılığında Oscarlı yıldız Leonardo Di Caprio, 
filmin kadrosunda ise Oscar Adaylığı bulunan 
usta oyuncu Gary Oldman ve Amanda Seyfried 
bulunuyor.

SUCKER PUNCH 

KIZ VE KURT 

20:30   23/11/2017
Babydoll tutsak edilmiştir ancak özgür ve 
hayatta kalmak zorundadır. Özgürlüğüne 
kavuşmak için birlikte hapsedildiği dört kızı da 
ikna ederek tutsakları oldukları Blue, Madam 
Gorski ve Kumarbaz’ın elinden kaçmaya çalışırlar 
ve kendilerini fantastik bir savaşın içerisinde 
bulurlar. Kızlar hayatlarındaki nelerden ödün 
vermek zorunda olduklarını keşfettiklerinde 
özgürlüklerini de kazanacaklardır. Başarılı 
filmin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen 
Zack Snyder, filmin kadrosunda ise ünlü 
oyuncular Vanessa Hudgens, Emily  Browning 
ve Abbie Cornish bulunuyor.

DİŞİ YUMRUKLAR 

12:30 / 27.11.2017

14:30 / 29.11.2017



THE HEARTBREAK 
KID 

FREEDOM 
WRITERS 

23 yaşındaki genç öğretmen Erin Grunwell, 
Willson Lisesindeki ilk ders günü için tamamen 
hazırdır. Sınıfında toplumdaki çeşitli ırk 
ve ekonomik düzeyden sorunlu öğrenciler 
bulunmaktadır. Gençlerin hayata bakışı sadece 
günü geçirmek ve umutsuzluk üzerine, ortak 
noktaları ise birbirlerine olan nefretleridir. Erin’i 
zorlu bir öğretmenlik serüveni beklemektedir. 
Başarılı filmin yapımcılıklarını ünlü oyuncular 
Danny DeVito ve Hillary Swank üstleniyor. 
Ayrıca 2 Oscarlı Hillary Swank aynı zamanda 
filmin başrolünde de bulunuyor.

ŞIPSEVDİ 

Çapkın bekar Eddie, bir arkadaşını daha evliler 
ordusuna uğurlarken artık yalnız kaldığının 
farkına varmıştır. Ailesi ve çevresi kalan 
tek bekar erkek olduğu için kendisiyle dalga 
geçmektedir. Artık Eddie bekarlığına son 
vermeye karar verir ve sadece bir haftadır 
çıktığı Lila’ya evlenme teklif eder. Komedinin 
ustalarından Ben Stiller’ın başrolünde olduğu 
filmde kendisine Danny McBride, Rob Corddry ve 
Michelle Monnagan eşlik ediyor.

20:30   24/11/2017

20:30   28/11/2017

ÖZGÜRLÜK YAZARLARI 

16:30 / 30.11.2017



21:30   04/11/2017
Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesinin ülkenin 
üzerine düştüğü günlerde feodal bir aileye 
mensup iki genç kardeş hem aile baskısı ile hem 
de aynı kıza aşık olmaları nedeni ile birbirleri 
ile mücade halindedirler. Tommo ve Charlie 
kardeşler savaş patlak verdiğinde birlikte orduya 
katılırlar ve sayısız badire atlatırlar. Ancak 
atlatamadıkları şey askeri mahkeme olacaktır. 

PRIVATE PEACEFUL

00:30   03/11/2017
Birinci Dünya Savaşı’nın yıkımından nişanlısını 
kaybederek payını alan genç bir kadın kendini, 
doğaüstü olayları bilimsel ve akılcı bir yöntemle 
açıklamaya adamış ve bu işte de oldukça başarılı 
olmuştur. Taşrada bir okulda görülen çocuk 
hayalet olayı nedeni ile okula gelen kahramanımız, 
inançlarını kökünden sarsan deneyimlere adımını 
atar.

19:45 / 10.11.2017
23:30 / 16.11.2017
17:00 / 22.11.2017
15:55 / 27.11.2017

ÖBÜR DÜNYADAN
THE AWAKENING

00:40 / 20.11.2017
00:15 / 28.11.2017

SAVAŞIN ÇOCUKLARI



BODY (CIALO)

21:30   06/11/2017
Berlinde en iyi yönetmen dalında Gümüş ayı 
kazanan film, eşini kaybetmesine rağmen 
yoğun çalışma temposu nedeni ile yas tutmaya 
bile fırsat bulamayan bir savcıyı ve anoreksik 
kızını konu almakta. Kızını bu rahatsızlıktan 
kurtarmaktan için yatırdığı rehabilitasyon 
merkezindeki görevli kadın da yakın bir 
zamanda bir kayıp yaşamıştır ve ölülerle 
iletişime geçilebileceğine inanmaktadır. Savcı, 
kızının iyileşmesi için, sıkı sıkıya bağlı olduğu 
akla ve bilime aykırı davranmaya hazırdır.

BEDEN

BEAUTY AND 
THE BEAST

21:30  08/11/2017
Bütün servetini denizde kaybeden bir tüccar, 
altı kızıyla birlikte taşraya gitmek zorunda kalır. 
Çocukları arasında en genç kızı olan Güzel, en 
canlı ve hayat dolu olanıdır. Zorlu bir yolculuğun 
ardından tüccar, bir gül çaldığı için onu ölümle 
cezalandıran Çirkin’in  sihirli krallığını keşfeder. 
Ailesinin başına gelen korkunç olaylardan 
kendisini sorumlu tutan Belle, babasının yerine 
kendi canını feda etmeye karar verir. Ancak 
Güzel’i Çirkin’in şatosunda ölüm değil büyülü bir 
aşk beklemektedir. 

GÜZEL VE ÇİRKİN

23:15 / 14.11.2017
19:30 / 20.11.2017
10:20 / 26.11.2017



POCKET LISTINGCHASUKE’S 
JOURNEY

21:30   19/11/2017
Berlin’de Altın Ayı için yarışan film fantastik bir aşk 
hikayesi. Chasuke, cennette çay yapmakla görevli 
bir varlıktır ve Yuri adlı bir ölümlü kadına aşıktır. 
Yuri’nin bir trafik kazasında öleceği bilgisini alan 
Chasuke, tüm kuralları çiğneme pahasına cenneten 
inerek onu kurtarmaya karar verir. 

CHASUKE’NİN YOLCULUĞU

23:30 / 25.11.2017
18:10 / 30.11.2017

21:30   12/11/2017
İlk gösterimini Sundance’ta yapıp beğeni 
kazanan film, Rad Miracle adlı 13 yaşında beyaz 
bir çocuğun ailesi ile birlikte geçirdiği bir yaz 
tatilini konu ediniyor. Rad’in iki tutkusu vardır, 
Ping Pong ve Hip Hop. Ailesi ile geçirdiği bu 
tatilde, tutkuları ile vakit geçirirken, Rad ilk 
aşkını, yeni en iyi arkadaşını, ırkçı bir grup ile ilk 
takışmasını ve yaşının gereği bir çok acaipliği ilk 
kez tadacaktır. 

PING PONG 
SUMMER
PİNG PONG YAZI

22:55 / 18.11.2017
16:40 / 23.11.2017
16:40 / 29.11.2017



AT YOUR 
DOORSTEP 

21:30    23/11/2017
İspanya’da yaşanan ekonomik kriz esnasında, 
genç bir çift, borcunu ödeyemedikleri evlerinden 
atılarak evsiz kalırlar. On yaşındaki kızları ile 
birlikte kendi ailelerinin evine yerleşirler ancak 
aileleri de banka borcu sorunu ile karşı karşıyadır. 
İspanya’daki finansal krizin toplumda yarattığı 
sarsıntıyı etkileyici bir dille anlatan bir müzikal. 

KAPININ EŞİĞİNDE

21:30    21/11/2017
Cannes’da Altın Palmiye için yarışan film, 
Japonya’da çok satan çizgi romandan 
uyarlanmıştır. Büyükannelerine ait bir 
evde oturan üç yetişkin kız kardeş, yıllardır 
görmedikleri babalarının cenazesinde onlu 
yaşlarındaki utangaç üvey kız kardeşleri 
Suzu’yla tanışırlar. Kızı çok sevip yanların alan 
kızkardeşler, ailelerine yeni katılan bu kızla 
gitgide yakınlaşırlar.

OUR LITTLE SISTER

17:40 / 27.11.2017

KÜÇÜK KİZ KARDEŞİM

11:45 / 29.11.2017



Üç farklı aileyi vuran bir trajedi. Çalıntı bir 
araba ile kaza yapıp çarptığı kişiyi öldüren bir 
adam ortadan kaybolurken, tamamen kötü bir 
zamanlama nedeni ile bir üçüncü kişi bu ölüm 
dolayısı ile suçlanır ve tutuklanır. 

A PERFECT DAY 
TO FLY
UÇMAK İÇİN MÜKEMMEL 
BİR GÜN

San Sebastian’da Altın İstridye için yarışan 
film; uçurtma uçurtmak için rüzgarın 
mükemmel olduğu bir günde, bir baba ile 
oğulun doğada geçirdikleri bir günü ekrana 
getiriyor. Yollarını kaybetmiş olmalarına 
rağmen durumu oğluna çaktırmayan baba, 
bir hikaye anlatmaya başlar. Hikayenin 
kahramanı açlığı yatışmayan bir devdir. Baba 
tarafından seslendirilen dev ile çocuk arasında 
yol boyunca eğlenceli bir sohbet gerçekleşir. 

21:30   28/11/2017

21:30   24/11/2017

NO RETURN
DÖNÜŞ YOK



A FISH TALE 

20:00   09/11/2017
Dondurulmuş bir hayvan, küçük bir kız 
çocuğuna sevginin gerçek sihrini gösterir. 2017 
yapımı başarılı aile filminin kadrosunda Karayip 
Korsanları filmi ile tanınan Martin Klebba 
bulunuyor.

LOVE, KENNEDY 

20:00   11/11/2017
Kennedy Hassen sevecen, genç ve güzel bir 
kızdır. Zaman içerisinde gözle görülür bir 
biçimde enerji kaybı yaşar, insanlar onun 
hasta olduğunu gözle görülür bir biçimde anlar. 
Seneler süren araştırmaların sonunda genç 
kıza Batten Hastalığı teşhisi konulur. Batten 
Hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur ancak 
Kennedy ümidini yitirmeyecektir. Gerçek bir 
hikayeyi konu alan Love Kennedy filminin 
başrolünde Tatum Chiniquy bulunuyor.

08:00 / 15.11.2017 
22:00 / 21.11.2017 
12:00 / 27.11.2017

KENNEDY 

12:00 / 17.11.2017 
22:00 / 23.11.2017

BALIK HİKAYESİ 



SWEET HOME 
CAROLINA 

Diane, Los Angeles’ta yaşayan bekar ve birçok 
zorluk yaşayan bir annedir. Hayatındaki tüm 
olaylar kötüye giderken, Los Angeles’tan 
taşınır ve Amerika’nın küçük bir şehrine 
bir yıllığına yerleşir. Bu şehirde geçmişini 
unutturacak günler Diane’i bekliyordur. 
Filmin başrollerinde Kiersten Warren ve Paul 
Greene bulunuyor.

20:00   22/11/2017

ROAD LESS 
TRAVELED 

Country müzisyeni Charlotte, evlenmeden 1 
hafta önce evi olan  Tennesee’ye bir haftalığına 
döner. Evlenirken annesinin gelinliğini giymek 
istemektedir ve anneannesinden annesinin 
gelinliğini ister. Eski evi Charlotte’da bambaşka 
duygular uyandırıp onu hayatı ile ilgili bir dönüm 
noktasına getirecektir. Filmin başrollerinde 
Charlene Tillon ve Jason Burkey bulunuyor.

20:00   19/11/2017

YENİ UMUTLAR 

CAROLINA 

22:00 / 25.11.2017

22:00 / 28.11.2017



LOVE NINA

20:00   26/11/2017
80’li yıllarda Londra’da geçen hikayede Nina 
Stibbe’in kız kardeşine yazdığı mektuplar 
anlatılıyor. Filmin başrollerinde 2 Oscar 
Adaylığı bulunan Helena Bohnam Carter ve 
Game of Thrones’ta başarılı bir performans 
sergileyen Faye Marsay var.

LOVE AT FIRST 
BARK 

20:00   25/11/2017
Yalnız ve güzel bir kadın olan Julia’nın başı 
Alman çoban köpeği ile beladadır. Owen 
adında yakışıklı köpek eğitmeninde yardım 
ister. Owen bir taraftan köpeği eğitirken diğer 
taraftan da Julia’nın kalbini çalmıştır. Romantik 
komedi türündeki filmin başrollerinde Jana 
Kramer ve Kevin McGarry bulunuyor.

İLK GÖRÜŞTE AŞK 

NINA



19. Yüzyılda İngiltere’nin Oxfordshire 
bölgesinde genç bir kız, bölgenin Posta 
Ofisinde çıraklık yapmaya başlar. Flora 
Thompson’ın aynı adı taşıyan başarılı 
otobiyografik romanından uyarlanan dizinin 
başrollerinde Olivia Hallinan ve Sarah 
Lanchashire bulunuyor.

NEARLY MARRIED 

Maddie Brooks, Amerika’nın New York 
şehrinde; pek de sevmediği bir işte 
çalışmaktadır. Kendisini aldatan lise aşkı, 
nişanlısı Cooper’dan yeni ayrılmıştır. İçinde 
derinden yaşadığı üzüntü yerini yeni bir aşka 
ve yepyeni umutlara bırakacaktır. Başarılı 
filmin yönetmen koltuğunda Marc A. Hutchins, 
başrolünde ise Cassi Thompson bulunuyor.

20:00   28/11/2017

HER SALI VE PERŞEMBE 
18:00’DE VİZİOON AİLE’DE 

LARK RISE TO 
CANDLEFORD

BEYAZ YALAN 




