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WE LOVE YOU, 
SALLY CARMICHAEL!
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A LITTLE CHAOS

20:30   01/11/2017
17.yüzyıl Fransa’sında, Sabine oldukça yetenekli 
bir tasarımcıdır. Sahip olduğu yeteneği yaşadığı 
kırsal kesimde gösterememektedir. Kral 14. 
Louis’in saray mimarı Andre, Sabine’in bu eşsiz 
yeteneğini keşfeder ve kendisini Versay Sarayının 
en güzel bahçelerinden birini tasarlaması için 
işe alır. Sabine bu gösterişli sarayda yeteneğini 
göstermek için çaba harcarken kendisini Andre 
ile tutkulu bir ilişkinin de içinde bulur. Filmde 
Kate Winslet, Sabine karakterine hayat verirken 
kendisine Alan Rickman ve Stanley Tucci gibi 
ünlü isimler kendisine eşlik ediyor.

16:30 / 07.12.2017
12:30 / 13.12.2017

DARE TO BE WILD 

20:30  03/12/2017
Çiçeklere fısıldayan İrlandalı Mary Reynolds, 
çalıştığı her alanı süsleyen başarılı bir çiçek 
tasarımcısıdır. Mary, kabuğundan çıkmak; 
kendisini göstermek ve bir kez olsun kendi 
yeteneğini önemli bir ödülle süslemek için 
Chelsea Çiçek Fuarına katılmaya karar verir. 
Bu yolculuk Mary’nin cesaretini sınayacaktır. 
Başarılı filmin kadrosunda Emma Greenwell, 
Tom Hughes ve Alex MacQueen yer alıyor.

22:30 / 21.12.2017
10:30 / 27.12.2017

KÜÇÜK KARMAŞA

CESARET EDEMEZSİN

22:30 / 19.12.2017
14:30 / 25.12.2017
18:30 / 31.12.2017

18:30 / 09.12.2017
12:30 / 15.12.2017



MISS YOU ALREADY

20:30   08/12/2017
Milly ve Jess... Uzun yıllar boyu birbirlerinin can 
dostu olmuş iki güzel kadın... Milly kariyerinde 
başarılı, evli ve iki çocuk sahibi; Jess ise şehir 
planlamacısı, erkek arkadaşıyla mutlu bir kadın. 
Birbirleriyle acı tatlı tüm anıları paylaşan ikili, 
Milly’nin kanser, Jess’in hamilelik haberi ile 
sonuç beklenmedik bir şekilde birbirlerine uzak 
düşecektir. Başarılı filmin başrollerinde Drew 
Barrymore, Oscar Adaylığı bulunan Toni Collette ve 
Dominic Cooper bulunuyor. 

PAWN SACRIFICE 

20:30   10/12/2017
Film 1972 Satranç Dünya Şampiyonası’nda 
oynanan efsanevi maçta Amerikalı Bobby 
Fischer ile Sovyet Boris Spassky’nin çekişmesinin 
perde arkasına odaklanıyor. Yüzyılın müsabakası 
olarak bilinen ve satranç tarihinin en sorunlu 
ve çizgi dışı figürlerinden olan Fischer’ın maça 
hazırlık süreci filmde etkili bir biçimde anlatılıyor. 
Satranç tarihinde büyük yer tutan olayların 
anlatıldığı filmin başrollerini Tobey Maguire ve 
Liev Schreiber paylaşıyor.

20:30 / 16.12.2017
18:30 / 22.12.2017
12:30 / 28.12.2017

16:30 /  14.12.2017
12:30 /  20.12.2017
22:30 /  26.12.2017

SENİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM

ŞAH MAT



THE KARATE KID 

20:30   17/12/2017
12 yaşındaki Dre, Detroit’te mutlu bir hayat 
sürdürmektedir. Annesi işleri nedeniyle Çin’e 
taşınmak zorunda kalınca, Dre Çin’deki günlük 
hayata kolayca adapte olur. Sınıf arkadaşı Mei 
Ying’e derin bir aşk besler. Duyguları karşılıklıdır 
ancak aradaki kültürel farklar ilişkinin arasında 
büyük bir engel oluşturmaktadır. Diğer taraftan 
okulun karate yıldızı Chang, Dre’ye büyük sorunlar 
yaşatmaktadır. Dre, kung-fu ustası olan Han ile 
tanışır ve kendisini iyi bir dövüşçü olmak için 
eğitmesini ister. Ancak iyi bir dövüşçü olmak için bir 
çok zorlukla baş etmesi gerekecektir. Filmde dövüş 
sanatları filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jackie 
Chan’e Will Smith’in oğlu Jaden Smith eşlik ediyor.

PARANORMAL 
ACTIVITY 3 / 4

PART 3

Her filmiyle ses getiren Paranormal Activity’nin 
3.filminde, Katie ve Kristi’nin çocukluklarına; 
olayların ilk yaşandığı dönemlere doğru ürkütücü 
bir yolculuk yapılıyor. Serinin 4. filminde ise 
ikilinin yaşadığı korkunç olayların ardından 
yeni yaşamlarına yolculuk yapılıyor. Yaşadıkları 
ürkütücü olayların şokunu üzerlerinden atmakta 
oldukça zorlanan Katie ve Hunter yeni bir eve 
taşınıp geçmişe sünger çekmek istiyor ancak 
olaylar istedikleri gibi ilerlemiyor. Gerilimin bir an 
bile düşmediği ünlü serinin dördüncü filminde Ariel 
Schulman ve Henry Joost yönetmen koltuğunda 
otururken filmin başrollerini Katie Featherston ve 
Dianna Agron paylaşıyor.

KARATECİ ÇOCUK 

18:30 / 23.12.2017
12:30 / 29.12.2017

PART 4
00:30 / 22.12.2017
00:30 / 28.12.2017

00:30 / 29.12.2017



THE DEPARTED 

20:30   23/12/2017
Dünyaca ünlü ve Oscar’lı duayen yönetmen 
Martin Scorsese’nin 2006 yılında çekmiş olduğu 
polisiye filmlerin arasında kült statüsüne 
erişmiş olan Köstebek filminde, mafya 
tarafından polisin içerisine yerleştirilmiş olan 
bir ‘’Köstebek’’ ile polis tarafından mafyanın 
içerisine yerleştirilen başka bir ‘’Köstebek’’in 
birbirlerinin kimliklerini açığa çıkarmak için 
uzun ve kararlı çabaları başarılı bir dil ile 
anlatılıyor. Dört Oscar’lı, yıldızlarla dolu filmin 
başrollerde yine Oscar’lı oyuncular Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon ve Jack Nicholson ve Mark  
Wahlberg bulunuyor.

JUMPER

KÖSTEBEK

20:30   24/12/2017
Steven Gould’un başarılı romanından 
beyazperdeye uyarlanan filmde Davey çok 
uzak mesafelere kadar zıplayabilen olağanüstü 
güçlere sahiptir. Babası ile birlikte yaşamaktadır 
ancak yaşadığı hayattan hiç de mutlu değildir. 
Evden kaçmaya karar verir. Yeteneği tek yol 
arkadaşı olacak, sadece bir yerde değil dört bir 
yanda  yaşayacaktır. Ancak başı boyundan 
büyük belaya girince hayatı tehlikeye girecektir. 
Başarılı filmin başrollerini Star Wars serilerinde 
Anakin rolüyle ünlenen Hayden Christensen ile 
Oscar Adaylığı bulunan usta oyuncu Samuel L. 
Jackson paylaşıyor. 

ATLAYICI

16:30 / 29.12.2017

18:30 / 30.12.2017



POLICE STORY: 
LOCKDOWN 

THE BLIND SIDE 

Micheal Lewis’in  “The Blind Side: Evolution of 
the Game” adlı kitabından uyarlanan başarılı 
filmde, evsiz bir çocukken iyi bir aile tarafından 
evlat edinilen ve NFL’de en iyi oyuncu seçilen 
Amerikan Futbol oyuncusu Michael Oher’in 
gerçek hayatı anlatılıyor. Sandra Bullock’a En İyi 
Yardımcı Aktrist dalında Oscar kazandıran filmde 
kendisine Quinton Aaron eşlik ediyor.  

İNTİKAM SAATİ

Oldukça işlek bir cadde üzerinde bulunan büyük 
bir barda, gece yarısı tüm müşteriler esir alınır. 
Müşterilerin arasında ise bir polis memuru 
olan Zhonh Wen ile kızı da bulunmaktadır. Hiç 
tanımadıkları yabancılar ile gergin bir bekleyiş 
sürdürmektedirler. Fidyecinin talebi ise uzun 
zamandır hapiste bulunan Wu Jiang’ın bara 
getirilmesidir. Aksiyon ve heyecanın filmin son 
dakikasına kadar sürdüğü filmin başrolünde 
Jackie Chan bulunuyor.

20:30   27/12/2017

20:30   31/12/2017

KÖR NOKTA



21:30   04/12/2017
Ünlü İspanyol yönetmen Bollain ile ünlü 
Britanyalı senarist Laverty’den duygusal bir 
aile hikayesi. Alma, tavuk çiftliğinde çalışan 
ve bir köyde dedesi ile yaşayan bir kızdır. Çok 
bağlı olduğu dedesinin, 12 yıl önce kendisinden 
izin alınmadan satılan iki bin yaşındaki bir 
zeytin ağacının yasını tuttuğunu öğrenir. Son 
günlerini yaşayan dedesinin huzura kavuşması 
için, bir Alman firması tarafından satın alınan 
ağacın peşine düşer.

THE OLIVE TREE

21:30   02/12/2017
Cannes’da oldukça beğenilen ve ödül kazanan 
yapım, sıradışı bir savaş anlatısı sunuyor. Pakistan 
sınırındaki Wakhan vadisinde askerlerini toplayan 
Fransız yüzbaşı Antares, gece askerlerinin 
teker teker kaybolması ile ne yapacağını şaşırır. 
Bulundukları bölgedeki hava da olağandışı 
bulutlar ve ışıklar ile kalan askerlerin aklının 
sınırlarını zorlayan bir atmosfer yaratmakta ve 
açıklayamadıkları bu durum nedeni ile çaresiz 
kalmaktadırlar. 

21:30 / 10.12.2017
19:40 / 16.12.2017
11:10 / 22.12.2017
12:30 / 28.12.2017

NE YERDE NE GÖKTE

THE WAKHAN 
FRONT 

23:10 / 14.12.2017

ZEYTİN AĞACI



THE ASSASSIN 

21:30   08/12/2017
Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ve En İyi 
Yönetmen ödülü kazanan film; Çin’in çalkantılı 
bir dönemine ışık tutuyor. 9. Yüzyılda Çin’de 
büyük iktidar savaşları verilmektedir. Merkeze 
karşı en büyük muhalefeti yürüten Weibo 
Hanedanı’nda üst düzey bir görevde olan 
bir generalin 10 yaşındaki kızı Yinniang, bir 
rahibe tarafından kaçırılır. Dövüş sanatlarında 
ustalaşan Yinniang, zalim ve yozlaşmış 
bürokratları öldürmek üzere eğitilir ve eşsiz bir 
suikastçıya dönüşür.

SUİKASTÇİ

I KNOW WHO
YOU ARE

21:30   14/12/2017
Genç psikyatr Paloma Galiçya’da bir kliniğin 
başına geçirilir. Paloma, ilk hastası olan 
Korsakov sendromlu  Mario’dan çok etkilenir. 
Mario hem kısa hem de uzun dönemli belleğinde 
sorunlar yaşayan ve geçici algı boşluklarından 
etkilenmekte olan bir hastadır. Paloma 
seanslarda Mario ile olan dialoglarında onun 
geçmişine dair çok ilginç gerçekler keşfederken, 
ilişkileri de beklenmedik dönemeçlerden 
geçecektir. 

KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM

19:40 / 14.12.2017
22:50 / 20.12.2017
15:35 / 26.12.2017



POCKET LISTINGALL THREE OF US

21:30   17/12/2017
Hibat ile Feresteh, İran’ın güneyinde küçük bir köyde 
yaşayan, genç dinamik ve demokrasi inancı ile dolu 
bir çifttir. Önce şah, ardından molla rejimine karşı 
çıkmakta hiç tereddüt etmeseler de 1984, oğulları 
ile birlikte ülkeden kaçmak zorunda kalırlar. Zorlu 
bir yolculuk sonrası Fransa’ya ulaşırlar ve zamanla 
yerleştikleri bölgenin yerel halkına karışırlar. 
Yaşanalar oldukça mizahi bir dille aktarılmaktalar. 

ÜÇÜMÜZ

23:20 / 23.12.2017
18:05 / 28.12.2017

21:30   15/12/2017
Berlin’de Generation 14plus kategorisinde 
Kristal Ayı için yarışan film sorunlu bir evde 
yaşayan iki kardeşin mevcut koşullarından 
kurtulmak için girdikleri arayışı konu ediniyor. 
Evden kaçmak için sonunda doğaüstü bir yol 
bulan kardeşler, aynı zamanda bu yöntemin 
hem birbirlerine olan bağı hem de ailelerinin 
parçalanmasına neden olabilecek bir karanlık bir 
sırrı açığa çıkaracağını da keşfederler. 

ONE AND TWO
BİR VE İKİ

19:50 / 21.12.2017
00:45 / 27.12.2017



YOUR LIFE IN 65’

21:30    27/10/2017
Yirmilerindeki kafadarlar Francisco, Ignacio, ve 
Dani, her Pazar yaptıkları gibi paella yemek ve 
deniz kenarına gitmek için buluşurlar. Bir okul 
arkadaşlarının cenazesi olduğunu öğrenince 
törene katılmaya karar verirler ancak cenazenin 
sandıkları kişiye ait olmadığı ortaya çıkar. 
Bu karmaşa iki genç kadınla tanışmaları için 
bir rastlantıya dönüşürken üç dostun pazar 
ritüelleri de bir karabasan olma yolunda ilerler. 

65 DAKİKADA HAYATINIZ

21:30    24/12/2017
Cleopatra emekli bir öğretmen, arkadaşı 
Sandra ise ünlü bir opera sanatçısıdır. Düzenli 
hayatlarından sıkıldıkları için kocalarını 
arkalarında bırakarak birlikte bir haftasonu 
yollara vururlar. Yollarda ikiliyi bir çok komik 
ilginç macera beklemektedir.

CLEOPATRA 

23:25 / 30.12.2017

CLEOPATRA



Dünyanın dört bir yanında çok satan kitapları 
olan yazar Sally Carmichael’in gerçek kimliği 
tam bir sırdır. Kitabında bir deniz adamı 
ile sıradan bir kızın oldukça ses getiren 
aşkını anlatmaktadır. Sally Carmicheal’ın 
gerçek kimliği ise Simon Hayes’tir ve ismini 
tüm dünya öğrendiğinde hayatı tamamen 
değişecektir. Eğlenceli filmin başrollerini 
Elizabeth Tulloch ile Christopher Gorham 
paylaşıyor.

THE LAST DESCENT 
NUTTY PUTTY 

2009 yılında John Jones, ünlü Nutty Putty 
Mağarasının haritada işaretlenmemiş bir 
bölümünü keşfeder. Bu keşif sırasında John, 
45 santimetrelik genişlikte ve yerin 45 metre 
altında bir delikte mahsur kalır. Kurtarma 
ekibi canla başla John’u kurtarmak için 
dakikalarla yarışmaktadır. Gerçek olaylardan 
esinlenilerek beyazperdeye aktarılan filmin 
başrollerini Chadwick Hopson ile Landon 
Henneman paylaşıyor.

20:00   10/12/2017

20:00   03/12/2017

WE LOVE YOU, 
SALLY CARMICHAEL! 
SALLY CARMICHAEL KİM ?

22:30 / 09.12.2017 
14:00 / 15.12.2017
12:00 / 21.12.2017 
16:00 / 27.12.2017

22:00 / 16.12.2017 
14:00 / 22.12.2017
12:00 / 28.12.2017



ALIENS IN THE ATTIC 

20:00   16/12/2017
Pearson ailesi tatil için Maine şehrine gider. 
Tatillerini geçirecekleri evin içerisinde yalnız 
olmadıklarını fark ederler. Dost canlısı bir uzaylı, 
evi Pearson ailesi gelmeden önce keşfetmiştir. 
Ancak diğer uzaylılar onun kadar dost canlısı 
değillerdir ve evi istila etmek istemektedirler. 
Pearson ailesinin çocukları ise evi korumak 
zorundadır aksi takdirde yaratıklar tüm aileyi 
uzaya gönderecek ve dünyayı ele geçirecektir. 
Eğlenceli komedinin başrolünde ünlü oyuncu 
Ashley Tisdale bulunuyor.

THE STRIKE

20:00   17/12/2017
Yıllarca kaçırılan fırsatlar, kötü intibalar 
ve eleştirilerin ardından bekledikleri şansı 
bulan üç yeteneksiz oyuncunun hikayesinin 
anlatıldığı, New York’ta geçen filmin 
yönetmen koltuğunda Giulermo Ivan oturuyor. 
Filmin başrollerini ise Bronson Pinchot, Paul 
Calderon ve Lara Goldie paylaşıyor.

12:00 / 22.10.2017 
22:00 / 28.10.2017

BÜYÜK OYUN  

22:00 / 23.12.2017 
14:00 / 29.12.2017

EVİMDE UZAYLI VAR



THE BABYMOON 

Pek iyi gitmeyen ilişkisini toparlamak için hamile 
karısını yeniden balayına götürmek isteyen bir 
koca; dünyanın en egzotik ülkelerinden birine, 
keyifli bir yolculuk planlar. Başlarda oldukça güzel 
geçen kaçamakları ülkede gerçekleşen politik 
devrim nedeniyle pek de bekledikleri gibi devam 
etmeyecektir. Eğlenceli filmin başrollerini Julie 
McNiven ile Shaun Sipos paylaşıyor. 

20:00   24/12/2017

SON TATİL

Kötülükle anlaşma yapan küçük bir çocuk, 
gireceği tüm iddiaları kazanmak karşılığında 
kahkahasını teslim eder. Başlarda Timm 
bu anlaşmanın kendisi için oldukça güzel 
sonuçlandığını düşünmektedir. Timm girdiği 
tüm iddiaları bir bir kazanmaktadır ancak her 
kazandığı iddianın ardından ruhundan bir 
parça kaybetmektedir. Eğlenceli yapımda Timm 
Thaler’i Arved Friese canlandırıyor.

20:00   23/12/2017

TIMM THALER EFSANESİ

12:00 / 29.12.2017 

THE LEGEND OF TIMM 
THALER OR THE BOY WHO 
SOLD HIS LAUGHTER

22:00 / 30.12.2017 



LOVE ON THE AIR 

20:00   28/12/2017
Chicago’nun rakip iki radyosunda spiker 
olan Sonia ve Nick, birbirlerinden pek 
hazzetmemektedir. Uzun yıllar birbirlerine 
rakip olan bu ikili gelişen olayların sonucu 
olarak birlikte program yapmak zorunda kalır. 
İşsiz kalmaktansa ortak noktalarını bulmak, 
birlikte uyum sağlamak zorundadırlar. Bu iş 
ilişkisi, ikilinin arasındaki nefretten bir aşk 
doğuracaktır. Romantik komedi türü filmin 
başrollerini Alison Sweeney ile Jonathan 
Scarfe paylaşıyor.

SO YOU SAID YES 

20:00   21/12/2017
2015 yapımı komedi - dram türündeki filmde 
gelinlik dükkanı sahibi bir kadın, en büyük 
rakibinin oğluna aşık olur. Rakibi ise bu 
ilişkinin son bulması için elinden geleni ardına 
koymamaktadır. Şimdi Annabelle, rakibinin 
tüm müdahalelerine rağmen mutlu olduğu bu 
ilişkiyi korumak zorundadır. Filmin başrollerini 
Kellie Martin ile Chad Willett paylaşıyor.

DEMEK EVET DİYORSUN

AŞK RADYOSU

14:00 / 27.12.2017 



Baba Wayne Wayney ve anne Paige Wayney 
mükemmeliyetçi birer karı kocadır. Dört çocuk 
sahibi olan çift, çocukları için çok çalışmaktadır. 
Ancak çocuklar bu beklentilerin altında 
ezilmektedir. Kanada’nın sevilen dizisi Raising 
Expectations’ın başrollerinde Jason Priestley ve 
Molly Ringwald bulunuyor. 
Kitapları yok satan bir anne, kuralcı bir baba...
Konu kendi çocukları olunca, beklentiler üzüyor, 
kendi evlerinde sözleri bir türlü geçmiyor. Hepsi 
birbirinden farklı, yetenekli, ele avuca sığmayan 
tam 5 çocuk... Sıra dışı, eğlenceli, aile olmaktan 
keyif alan aksiyonu hiç dinmeyen bir ev... Başrolde 
televizyonun sevilen ismi Jason Priestley. 

TULIPS IN SPRING 

İç mimar Rose’un elinde çok büyük bir proje 
vardır. Ancak babası rahatsızlanınca doğduğu 
yere, evi Washington’a, babasına lale 
bahçelerindeki işlerinde yardımcı olmak üzere 
yola çıkmak zorundadır. İş ile ailesi arasında 
sıkışan Rose, bir seçim yapmak zorunda 
kalacaktır. Duygu yüklü filmin başrollerini 
Fiona Gubelmann ile Lucas Bryant paylaşıyor.

20:00   31/12/2017

Aralık Ayından İtibaren, 
Hafta İçi Her Gün 19:30’da

İlk Kez ve Sadece
Vizioon Aile’de

RAISING EXPECTATIONS

BAHARDA AÇAN LALELER 




