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SUNSHINE KINGS

ŞU
B

AT
  2

0
18



ALVIN AND THE 
CHIPMUNKS 1-2-3

11:30   04/02/2018
Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan, 
dünyaca ünlü animasyon Alvin ve Sincaplar serisi 
Vizioon Premier ile ekranlara geliyor. Üç sincap, 
huzurla yaşadıkları ağaçlarının yılbaşı ağacı satan 
bir firma tarafından kesilmesi ile evsiz kalır. Evsiz 
kalmaları ile birlikte bu üç sincap, Los Angeles’a 
bir şarkı yazarı olan Ian Hawk’ın evine doğru yola 
çıkar. Müzik dünyasına yaptıkları bu beklenmedik 
ve hızlı giriş ile sevimli sincapların hayatları değişir. 
Başarılı animasyonun yönetmen koltuğunda Tim 
Hill bulunuyor.

12:30 / 10.02.2018
14:30 / 16.02.2018
18:30 / 28.02.2018

ALL THE WAY 

20:30   04/02/2018
22 Kasım 1963. Amerika Devlet Başkanı John 
F. Kennedy uğradığı suikast sonucu hayatını 
kaybetmiştir. Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson, 
Amerika’nın yeni başkanı seçilmiştir. Başkan 
olarak gerçekleştirmek istediği ilk icraatı siyahi 
Amerikalıların haklarını geliştirmek üzere Sivil 
Haklar Kanunu’nun çıkarılmasıdır. Ancak bu 
girişimi sandığı kadar çok da kolay olmayacaktır. 
Gerçek olayların anlatıldığı filmin başrolünde 
Oscar Adaylığı bulunan Breaking Bad dizisinin 
usta yıldızı Bryan Cranston, Lyndon Johnson’ı 
canlandırıyor.

ALVİN VE SİNCAPLAR 1-2-3 

SONUNA KADAR 

18:30 / 10.02.2018
12:30 / 16.02.2018
11:30 / 28.02.2018

11:30 / 11.02.2018
12:30 / 17.02.2018
14:30 / 23.02.2018

12:30 / 18.02.2018
14:30 / 24.02.2018

Alvin ve Sincaplar The Squeakquel Chipwrecked



UNFINISHED
BUSINESS

20:30   06/02/2018
Küçük ölçekli bir şirketin sahibi Dan, çok önemli 
bir iş anlaşması yapmak üzeredir. Bu girişimde 
büyük bir şirket gibi görünmek için kendisine 
iki ortak daha bulur. Yeni ortaklar planlarını 
gerçekleştirmek için Avrupa’ya doğru yola çıkarlar. 
Ancak Dan, ortaklarını pek özenli seçmemiştir 
ve yolculuk pek de umduğu gibi gitmeyecektir. 
Komedi filmlerinin sevilen ismi Vince Vaughn’a, 
2 Oscar Adaylığı bulunan Tom Wilkinson ve Dave 
Franco eşlik ediyor. 

RUNNER RUNNER 

20:30   10/02/2018
Amerika’nın en önemli üniversitelerinden 
Princeton’da okuyan Richie, oldukça zeki bir 
öğrencidir. Ancak maddi durumu okul masraflarını 
karşılamaya yetmemektedir. Richie 1 hafta 
içerisinde okulunun ücreti olan 60.000 doları 
bulamaz ise okuldan atılacaktır. Richie, şansını 
internet üzerinden şans oyunları oynayarak 
dener. İşler iyi giderken tüm birikimini de yine 
burda kaybeder. Richie, kaybı sonrası bu işte hile 
olduğunu düşünür ve soluğu Kosta Rika’da alır. 
Sitenin kurucusu ile tanıştığında işler farklı bir yol 
alacaktır. Oscar Adaylığı bulunan dünyaca ünlü pop 
sanatçısı Justin Timberlake’e, 2 Oscarı ödüllü ünlü 
aktör Ben Affleck ve Gemma Anderton eşlik ediyor.

16:30 / 16.02.2018
14:30 / 22.02.2018
22:30 / 28.02.2018

12:30 / 12.02.2018
22:30 / 18.02.2018
14:30 / 24.02.2018

İŞİMİZ İŞ

BÜYÜK KUMAR



CONFIRMATION

20:30   11/02/2018
1991’deki senato oylaması sırasında Anita Hill 
tarafından suçlanan, Amerika’nın en yüksek 
mahkemesi Supreme Court’a atanan yargıç Clarence 
Thomas’ın hikayesini anlatan Confirmation’ın 
başrolünde Scandal’dan aşina olduğumuz Kerry 
Washington yer alıyor. Kerry Washington filmdeki 
performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Dalında Altın 
Küre’ye aday gösterilmişti. 

IN TIME 

25 yaşına gelen insanların hayatlarını kaybettikleri 
ütopik bir dönemde geçen filmde Will, gerçekleşen 
bir sistem hatası sonucu işlemediği bir cinayetten 
hüküm giyer. Hapishaneden kurtulmak için 
tek şansı, yanlış düzeni çökertmekte bulur. Bu 
sistemde zenginler, fakirlerden zaman satın 
alarak ölümden kurtulmaktadır. Başrollerini Oscar 
Adaylığı bulunan dünyaca ünlü pop şarkıcısı Justin 
Timberlake ile Amanda Seyfield’ın paylaştığı 
başarılı filmin yönetmen koltuğunda ise Andrew 
Niccol bulunuyor.

ONAY 

16:30 / 17.02.2018
14:30 / 23.02.2018

ZAMANA KARŞI

20:30   14/02/2018

12:30 / 20.02.2018
22:30 / 26.02.2018



WILD HORSES 

20:30   18/02/2018
55 yıl önce kaybolan bir kişinin dosyasını 
yeniden açan dedektif , kaybolan çocuğun 
cinayete kurban gittiğinden şüphelenmektedir. 
Yerel bir çiftlik sahibinin de olaya dahil olmasıyla 
soruşturma oldukça farklı bir yol alacaktır. Oscar 
Adaylığı bulunan Robert Duvall’ın yazdığı, 
yönettiği ve başrolünü üstlendiği suç - dram 
türündeki filmde kendisine ünlü aktör James 
Franco ile Josh Hartnett eşlik ediyor.

POLTERGEIST

VAHŞİ ATLAR 

00:30   23/02/2018
80’li yılların efsanevi korku filmi Poltergeist’in 
2015’te yeniden çekimi olan Poltergeist: Kötü 
Ruh filminde,  Steve ve Diana çiftinin başına 
gelen paranormal olaylar anlatılıyor. Sakin 
ve huzurlu bir yaşam süren Steve ve Diana, 
taşındıkları yeni evlerinde sıra dışı varlıkların 
yaşadığını fark eder ve hayatları bir anda 
cehenneme dönüşür. Başarılı korku yapımının 
başrollerini Sam Rockwell  ile Rosemarie DeWitt 
paylaşıyor. 

POLTERGEIST: KÖTÜ RUH

16:30 / 23.02.2018
18:30 / 24.02.2018



THE INTERNSHIP 

3 DAYS TO KILL 

Gizli servis ajanı Ethan Runner, eski günlerinin 
aksine oldukça sağlıksızdır. Yaşadığı ciddi 
sağlık problemleri ile ölümle burun burunadır. 
Uzaklaştığı kızıyla daha çok vakit geçirmek 
isteyen Ethan, tüm zamanını çalışarak 
geçirmektedir. Çalışma arkadaşlarından biri 
kendisine yaşamını uzatabilecek bir ilaçtan 
bahseder. Ethan’ın bu test aşamasındaki ilaç 
karşılığında son bir göreve daha katılması 
gerekmektedir. Ethan’ın görevi ilk kez bu kadar 
hayati olacaktır. Ünlü senarist ve yönetmen 
Luc Besson’ın senaryosunu yazdığı soluk kesici 
filmin başrolünü 2 Oscarlı usta oyuncu Kevin 
Costner üstleniyor.

GENÇ ÇIRAKLAR

Billy ve Nick, günümüz çağının getirmiş 
olduğu teknolojik yeniliklere bir türlü ayak 
uyduramamış iki pazarlama elemanıdır.  Gün 
gelir ve bu uyumsuzluk işlerini kaybetmeleri ile 
sona erer. İşsizlikle karşılaştıklarında akıllarına 
parlak bir fikir gelir; dünya teknoloji devi 
Google’da staj yapmak! Google’da gençlerin 
arasında kendilerini geliştirmeye çalışan iki 
adam, komik olayların da başkahramanları 
olurlar. Komedi filmlerinin sevilen isimleri 
Vince Vaughn ile Owen Wilson eğlenceli filmin 
başrollerini paylaşıyor.

20:30   24/02/2018

20:30   25/02/2018

SON ÜÇ GÜN



21:30   04/02/2018
Oskar, Max ve Viktor adlı üç arkadaş yarattıkları 
üç palyaço ile Çekoslovakya’nın komünist 
zamanlarında halkın sevgilisi olurlar. Aralarında 
yaşanan bir anlaşma nedeni ile dağılan ve 
hayatları farklı yollara dağılan üçlü, otuz 
yıl sonra tekrar bir araya gelerek geçmişin 
muhasebesini yapmaya koyulurlar. 

CLOWNWISE 

00:30   02/02/2018
Clive ve Elsa iki önemli bilim insanıdır. Uzmanlık 
alanları DNA kopyalamak ve farklı canlıların 
DNA’larını birleştirerek hybrid yaratıklar 
yaratmaktır. Bilime olan aşkları da en az birbirlerine 
olan aşkları kadar güçlüdür. Ancak çalışmalarını 
artık bir adım daha ileriye taşımanın zamanı 
geldiğine inanmaktadırlar: insane DNA’sını 
kopyalamak. Ancak yürüttükleri projenin 
finansörleri bu aşamaya gelindiğinde insan DNA’sı 
ile deneyler yapılmasına karşı çıkar ve Clive ile Elsa 
projeyi gizlice yürütme kararı alırlar. 

01:00 / 10.02.2018
00:50 / 19.02.2018

DENEY: DNA
SPLICE

01:00 / 10.02.2018
00:50 / 19.02.2018

PALYAÇOLAR



DIPLOMACY

21:30   06/02/2018
Usta yönetmen Volker Schlöndorff’ün filmi, 
1944 yılında Nazi işgalindeki Paris’e kamerayı 
çeviriyor. Müttefik kuvvetlerin Paris’e doğru 
ilerleyişi başlayınca Hitler, işgal komutanına 
Paris’e dümdüz etme emrini verir. Emir tam 
uygulamaya geçecekken Paris’in işgal komutanı 
değişir ve Choltitz adlı komutan mevcut emri 
uygulayıp uygulamama konusunda tereddüde 
düşer. Şehrin günümüze ulaşan yazgısını 
belirleyecek olaylar silsilesinin hikayesi. 

DİPLOMASİ

THE VALET

21:30   10/02/2018
İşadamı Pierre Levasseur herşeyini karısına 
borçludur. Bir gazeteci Pierre’i metresi olan bir 
model ile yakalayıp fotoğrafları yayınlayınca 
Pierre’in boşanmayı önlemek için bir bahane 
üretmesi gerekir. Elena’nın fotoğrafta görünen 
bir diğer kişiyle beraber olduğunu iddia edip 
ve Elena’dan da bu diğer kişi ile berabermiş 
gibi davranmasını istemek görünen tek 
çözümdür. Yoksul bir park görevlisi olan Pignon, 
bu sayede, yoksul evinde bir top model ile 
yaşarayarak gazetecilere sürekli poz vermek 
durumunda kalacaktır. Ancak olayların seyri hiç 
beklenmedik bir yöne akar.

DUBLÖR

18:10 / 12.02.2018
15:05 / 18.02.2018
13:05 / 24.02.2018

20:00 / 16.02.2018
10:55 / 22.02.2018
17:55 / 28.02.2018



POCKET LISTINGMARGUERITE

21:30   13/02/2018
Venedik’te Altın Aslan adayı olan film gerçek bir 
karakterin yaşam öyküsünden beyazperdeye 
uyarlanmış. Marguerite Dumont zengin bir 
müzikseverdir. Villasında düzenlenen partide 
konuklara okuduğu aryada detone olan sesi ile 
alay konusu olur. Ancak partideki bir gazeteci bu 
olayı tam tersi şekilde haber yapınca Marguerite 
heveslenip daha büyük bir parti düzenleyerek 
resital vermeye karar verir.

MARGUERİTE 

17:50 / 19.02.2018
14:20 / 25.02.2018

21:30   11/02/2018
Cannes’da Altın Palmiye adayı olup Ekümenik 
Jüri ödülü kazanan film, Asghar Farhadi’nin 
ülkesi İran dışında çektiği ilk film olma özelliği 
taşıyor. Dört yıldır ayrı olduğu Fransız eşinden 
boşanmak için Paris’e gelen Ahmet; Marie’nin 
Ahmet’e hiç tahammülü olmayan müstakbel 
kocası Samir ve Marie’nin önceki beraberliğinden 
olan kızı Luce arasında geçen, sırların ortaya 
saçıldığı bir aile dramı.

THE PAST
GEÇMİŞ

19:20 / 17.02.2018
11:10 / 23.02.2018



ELEPHANT SONG 

21:30   24/02/2018
Ünlü bir psikiyatr ortadan kaybolur. Onu gören 
son kişi, sorunlu hastası Michael’dır. Hastane 
müdürü Dr. Green’in kayıp doktor hakkında 
yaptığı araştırmalar onu doğrudan Michael’a 
götürür. Michael, filler ve opera hakkındaki 
değişik sözleri Dr.Green’in dikkatini çekmiştir. 
Başhemşire Miss. Peterson’un Michael 
hakkındaki uyarılarını dikkate almayan 
Dr.Green, onunla kayıp meslektaşı hakkında 
konuşmaya başlar.

FİLİN ŞARKISI

21:30   19/02/2018
Fransız gizli servisinin müthiş başarılı, çok zeki 
ajanı Hubert ‘OSS 117’ye hükümeti tarafından 
çok önemli bir görev verilir. Mısır’da ortadan 
kaybola arkadaşı ajan Jack’in ortağı olarak bir 
iş adamı kılığında Mısır’a gidecektir. Burada 
Amerikalılarla Ruslar mücadele içinde, İngilizler 
Süveys kanalı üzerinde hak iddia etmekte, 
kökten dinciler ise terör estirmektedir.Hubert 
Ortadoğu’ya barışı getirebilecek midir?

OSS 117,CAIRO 
NEST OF SPIES

23:25 / 30.12.2017

AJAN 117 KAHİRE’DE



Bir şarkıcı ve söz yazarı olan Ben, 
hayallerinden vazgeçer ve bir Reality TV 
şovunun beste yarışmasına katılır. İlk iki 
elemeyi kaybedince yarışma kendisi için çok 
daha değişik bir hal alacaktır. 2014 yapımı 
başarılı aile filminin yönetmen koltuğunda 
Andrew Lauer, başrollerinde ise Cheyenne 
Jackson ile Kevin Pollak bulunuyor.

LOST WILDERNESS 
VAHŞİ DOĞA  

Dört genç, aileleri tarafından bir doğa gezisine 
katılmaları konusunda teşvik edilir. Bu dört 
gencin ATV araçları ile yaptıkları vahşi yaşam 
gezisi, aile bağlarını daha da güçlendirecektir. 
Ancak işler pek de ailelerinin bekledikleri gibi 
gelişmez, bu dört genç vahşi doğada kaybolur. 
Umut ve aile üzerine önemli dersler veren 
başarılı aile filminde Conor Beardmoore ve 
Artine Brown başrollerde.

20:00   02/02/2018

20:00   01/02/2018

THE ONE 
I WROTE FOR YOU 
SENİN İÇİN YAZDIKLARIM

08:30 / 07.02.2018 
22:00 / 13.02.2018

14:00 / 08.02.2018 
22:00 / 14.02.2018
16:00 / 26.02.2018

12:00 / 19.02.2018 
18:00 / 25.02.2018



THE SUNSHINE KINGS 
PART 1/2  

20:00   04/02/2018
Oynadığı takım Sunshine Kings’den NBA’ye 
geçmek isteyen Jacob’un hayatı arkadaşının 
karıştığı bir suçlama ile bambaşka yerlere 
gitmeye başlayacaktır. Bir gecede tüm hayatı 
suçlamalar ile çevrilen Jacob ait olduğu 
sosyal gruba duyulan ön yargılarla başa 
çıkmak zorunda kalacaktır. Filmin başrollerini 
Avustralyalı oyuncular Anthony LaPaglia, 
Melanie Lynskey ve Wally Elnour

CAMPFIRE KISS 

20:00   05/02/2018
Oğluyla kopuk bir ilişkisi bulunan korumacı 
bekar anne Dana, aralarındaki bağı 
güçlendirmek için oğluyla birlikte bir kamp 
yapmayı planlar. Kamp yapmayı planladıkları 
alana vardıklarında Dana, kendisi gibi bekar 
ve bir çocuğu bulunan yakışıklı komşuya karşı 
ilgi duymaya başlar. Danica McKellar ve Paul 
Greene’in başrollerini paylaştığı romantik 
komedi türündeki filminin yönetmen 
koltuğunda ise James Head bulunuyor.

EVDEN UZAKTA 

10:00 / 11.02.2018
14:00 / 17.02.2018
07:30 / 23.02.2018

SUNSHINE KINGS BÖLÜM 1/2

22:00 / 10.02.2018
14:00 / 16.02.2018
17:00 / 22.02.2018

Part 1
20:00 / 11.02.2018
22:00 / 17.02.2018
14:00 / 23.02.2018

Part 2



ADVANCE AND 
RETREAT

Başarılı aile filminde Alison, eski aşkı olan Cody ile 
karşılaşıyor.  Bu beklenmedik tesadüf ile Alison’ın 
gelecek planları bir hayli karışıyor. 2016 yapımı 
filmin başrollerini Riley Voelkel ile Casey Deidrick 
paylaşıyor.

20:00   08/02/2018

BİR ADIM İLERİ 

Gwen, doğum gününde erkek arkadaşından 
evlenme teklifi beklemektedir. Dileği, geleceği 
daha net görmek ve hayallerinin bir an önce 
gerçekleşmesinden yanadır. Ancak söz konusu 
dilekleri bir hayli sürprizli olacaktır. Başarılı 
romantik komedi filminin başrollerini Jessy 
Schram ile Luke Macfarlane üstleniyor.

20:00   07/02/2018

DOĞUM GÜNÜ DİLEĞİ

08:30 / 13.02.2018
14:00 / 19.02.2018
16:00 / 25.02.2018

THE BIRTHDAY WISH 

08:30 / 14.02.2018
22:00 / 20.02.2018
12:00 / 26.02.2018



OUT OF THE WILD 

20:00   18/02/2018
Henry McBride acı dolu geçmişiyle, maddi 
olarak epey sıkıntı yaşayan; hayattan birçok 
kez tokat yemiş bir kovboydur.  Bir kovboyun 
çalışmak isteyeceği son yer olan turistik 
çiftlikte kendine bir iş bulmuştur. Henry, 
burada eğitmek zorunda olduğu zorlu bir 
atla ilgilenirken kendi hayatına dair oldukça 
derin bir keşif yolculuğuna da çıkacaktır. 
2017 yapımı dram - western türündeki filmin 
başrolünü John Diehl üstleniyor.

DIAGNOSIS DELICIOUS 

20:00   13/02/2018
Başarılı Şef Dave Oberlin’in çalıştığı restorana 
oldukça ünlü bir gurme yazar gelir. Bu ünlü 
yazarın Dave’i eleştirdiğii yazısı oldukça hızlı 
yayılır ve Dave, önemli restoranların kara 
listesine girer. Bu durum karşısında işini 
kaybeden Dave, kendisini bir arkadaşının 
sanat okulunda öğretmenlik yaparken bulur. 
Ancak yeni işi de kendisi için pek kolay 
geçmeyecektir. 2016 yapımı başarılı aile 
filminin başrollerini Maya Stojan ile Ryan 
Rottman paylaşıyor.

ACI VE TATLI

YÜZLEŞME

08:30 / 19.02.2018
14:00 / 25.02.2018

22:00 / 24.02.2018



Mattilynn, bir düğüne katılmak için doğduğu 
kasabaya döner. Ailesiyle özlem giderirken 
küçüklüğünde de çok vakit geçirmiş olduğu 
babasına ait olan mekanik dükkanına gider. 
Dükkanda karşılaştığı Jake’e kalbini kaptırır. 
Acaba katılacağı düğün başka bir düğünün de 
habercisi mi olacaktır? 2017 yapımı dram ve 
romantizmi bolca barındıran filmin başrollerini 
Shenae Grimes-Beech ile Tyler Hynes paylaşıyor.

LOVE ON THE VINES

Genç ve güzel Diana Armstrong kendini 
hukuka adamış başarılı bir avukattır. Yaşadığı 
ani kayıp ile kendisine bir üzüm bağının 
kalacağını öğrenir. Ancak mirasın bir şartı 
vardır; o güzel üzüm bağlarında tam altı hafta 
çalışması gerekmektedir. Daha önce pek de 
tecrübe etmediği bir alanda çalışmak zorunda 
kalan Diana, aynı zamanda eline geçen 
şansın başka olaylara da sebep olacağını 
kestirememektedir. 2017 yapımı başarılı 
yapımın başrollerini Margo Harshman ile 
Steve Talley paylaşıyor.

20:00   20/02/2018

THE MECHANICS
OF LOVE 

ZOR GÖREV 

08:30 / 26.02.2018

20:00   25/02/2018

TAMİRHANE 




