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EINSTEIN AND 
EDDINGTON 
20:30   04/03/2018
Dünyaca ünlü bilim adamı Alman Albert Einstein ile 
İngiliz bilim adamı Sir Arthur Stanley Eddington’ın 
bilim tarihine damgasını vurmuş karşılaşmalarını 
gerçek olaylara dayanarak anlatan  başarılı 
filmde, Albert Einstein kendisiyle özdeşleşen 
Genel Görelilik Kuramı üzerine yoğun mesai 
harcamaktadır. Ancak bir noktada tıkanır. Çareyi 
Sir Arthur Eddington’a mektup yazmakta bulur. İki 
bilim adamı, tarihe geçecek bir buluşa imza atmak 
üzeredir. Vatandaşı oldukları iki ülkenin Birinci 
Dünya Savaşında karşı karşıya gelmiş olmalarına 
aldırmadan bilim uğruna yazışmaları konu alan 
filmin başrollerini Andy Serkis ile David Tennant 
paylaşıyor.

12:30 / 28.03.2018

ASHBY 

20:30   09/03/2018
17 yaşındaki lise öğrencisi Ed, komşusunun 
emekli bir CIA tetikçisi olduğundan habersizdir. 
Bir gün Ed,  Ashby adındaki bu emekli CIA tetikçisi 
ile tanışır. Ashby’nin muzdarip olduğu hastalık 
nedeniyle sadece birkaç aylık ömrü kalmıştır. Ed, 
bu huysuz ve tehlikeli adamdan hayata dair birçok 
şey öğrenecekken; Ashby de Ed’in yol göstericiliği 
ile hayata ve Tanrıya karşı bakış açısını gözden 
geçirecektir. Başrolü aksiyon filmlerinin usta ismi 
Oscar Adayı Mickey Rourke’a ait olan başarılı filmde 
kendisine güzel oyuncu Emma Roberts eşlik ediyor.

12:30 / 21.03.2018
22:30 / 27.03.2018

EINSTEIN VE EDDINGTON

 

18:30 / 10.03.2018
22:30 / 22.03.2018

ASHBY



20:30   11/03/2018
Dünyaca ünlü usta yazar Ernest Hemingway, bir 
barda tanıştığı Martha Gellhorn ile aşk yaşamaya 
başlar. Gellhorn dünyaca tanınan bir savaş 
muhabiridir. 5 yıl süren evlilikleri boyunca 1936-39 
yılları arasında İspanya’da yaşanan iç savaşı yerinde 
yaşamışlardır. Hemingway’in hayatına giren kadınlar 
arasında sadece Gellhorn onu terk etmek istemiş ve 
bu olay Ernest Hemingway’e dünyaca ünlü romanı 
‘’Çanlar Kimin İçin Çalıyor’’ için ilham olmuştur. Gerçek 
olayların usta isimlerle anlatıldığı başarılı biyografik 
filmin başrollerini Oscar Adayı ünlü oyuncu Clive 
Owen ile ödüllü yıldız Nicole Kidman paylaşıyor.

18:30 / 17.03.2018
12:30 / 23.03.2018
22:30 / 29.03.2018

HEMINGWAY VE GELLHORN

HEMINGWAY 
AND GELLHORN 

GODS OF EGYPT 

20:30   10/03/2018
Karanlığın acımasız tanrısı olarak nam salmış 
Set, Mısır’da refah ve barışçıl imparatorluğu 
yıkıp tahtı ele geçirmiştir ve tüm topraklara 
kaos hakim olmuştur.  Korkunç imparatora karşı 
birkaç cesur isyancı direnç göstermektedir. Bu 
isyancılardan biri, korkunç tanrı Set’e karşı, 
güçlü tanrı Horus’tan yardım ister. Aksiyon ve 
macera türündeki filmin başrollerini Game of 
Thrones dizisiyle dünyaca büyük üne kavuşan 
başarılı aktör Nikolaj Coster-Waldau ile aksiyon 
filmlerinin usta oyuncusu Gerard Butler 
paylaşıyor.

16:30 / 16.03.2018
14:30 / 22.03.2018
22:30 / 28.03.2018

MISIR’IN TANRILARI



HELLO LADIES 

20:30   13/03/2018
Stuart pek de çekici olmayan sıradan bir adamdır. 
Kız arkadaşıyla yakın bir zaman önce ayrılmıştır. 
Eski kız arkadaşı Los Angeles’a geldiğinde 
Stuart’ın aklına onu kıskandırmak için ‘dahiyane’ 
bir fikir gelir; kiracısı ile aşk yaşıyormuş gibi 
davranmak... Stephen Merchant’ın hem yazıp 
hem yönettiği hem de başrolünü üstlendiği 
eğlenceli filmde kendisine güzel oyuncu Christine 
Woods eşlik ediyor.

12:30 / 19.03.2018
14:30 / 31.03.2018

MERHABA HANIMLAR

THE GIVER 

20:30   17/03/2018
Yaşanan kaotik olaylarla dünyanın düzeni bir 
anda değişmiştir. Uygarlığın yıllar yılı geliştirdiği 
tarihle bağları koparılan bir nesil yaratmak 
üzere ‘’Yaşlılar’’ adı verilen bir topluluk ortaya 
çıkar. Bu topluluk yeryüzünde süregelmiş din, 
ırk ve düşünce gibi farklılıkları belirten sıfatları 
ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bunlarla 
birlikte hiç kimsenin duyguları ve geçmişe 
dair anıları yoktur. Böyle bir düzen içerisinde 
ergenliğini tamamlayıp, yaşıtları gibi hayatta 
kendisine verilecek görevi bekleyen Jonas, hiç 
de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.  Üç 
Oscarlı usta aktrist Meryl Streep’e, Oscarlı usta 
aktör Jeff Bridges eşlik ediyor.

16:30 / 23.03.2018
14:30 / 29.03.2018

SEÇİLMİŞ



COWBOYS 
&ALIENS 

20:30   21/03/2018
Yıl 1873. Amerika’nın Arizona şehrine bir uzay 
aracı inmiştir. Geçmişine dair en ufak bir anısı 
bile olmayan bir yabancı, kendini Absolution 
adlı bir çöl kasabasında bulur. Elindeki tek 
ipucu nerden geldiği belli olmayan gizemli bir 
kelepçedir. Absolution kasabasında yabancılar 
pek hoş karşılanmamakta, sokaklarda Albay 
Dolarhyde’ın emri olmadan hiç kimse rahat rahat 
dolaşamamaktadır. Bu kasabaya inen korkunç 
uzaylılar ise ortalığı birbirine katacaktır. Ünlü 
sinemacı Jon Favreau’nun yönetmen koltuğunda 
oturduğu filmin başrollerini Daniel Craig, Oscar 
Adayı usta aktör Harrison Ford ve güzel oyuncu 
Olivia Wilde paylaşıyor. 

TEMPLE GRANDIN

Temple Grandin, Amerika’nın Boston şehrinde 
doğmuş, otizm hastalığı ile yaşamak zorunda kalmış 
oldukça akıllı bir kadındır. Hayatındaki zorluklarla 
başa çıkmayı kendi başına öğrenmiş ve bilim ile 
hayata sımsıkı sarılmıştır. Azmi ve tutkusuyla 
dünyanın sayılı bilim insanları arasında yer 
edinmiştir. Time dergisinin dünyanın en etkili 100 
insanı arasında gösterdiği Temple Grandin’in gerçek 
yaşam öyküsünden uyarlanan Altın Küre ödüllü 
filmin başrolünü Claire Danes üstleniyor. 

TEMPLE GRANDIN

20:30   18/03/2018

18:30 / 24.03.2018
12:30 / 30.03.2018

KOVBOYLAR VE UZAYLILAR



ALLEGIANT

YOU DON’T KNOW 
JACK

Yaşanmış olaylardan esinlenerek beyaz perdeye 
aktarılan başarılı filmde, iyileşmek için herhangi 
bir şansı ve umudu olmayan hastaların; 
hayatlarını sonlandırmaları için yardımcı 
olan ‘’Ölüm Meleği’’ lakaplı meşhur doktor Jack 
Kevorkian’ın yaşam öyküsü anlatılıyor.  Oscarlı 
Barry Levinson’ın yönetmenlik koltuğunda 
oturduğu biyografik filmin başrolünü Oscarlı 
usta aktör Al Pacino üstlenirken, kendisine John 
Goodman ile Oscarlı usta aktrist Susan Sarandon 
eşlik ediyor.

UYUMSUZ SERİSİ: YANDAŞ 
BÖLÜM 1 

Uyumsuzluk’ta sistemi alt üst eden bilgileri 
ortaya çıkaran, Tris ve Dört’ün; Chicago’yu 
çevreleyen duvarların dışına kaçmaya 
çalışmakta, hayatlarında ilk defa yaşadıkları 
şehrin dışına çıkmak istemektedirler. Tris ve 
Dört’ün bütün insanlığı tehdit eden savaşta 
kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar 
vermesi gerekmektedir. Tris hayatta kalabilmek 
için cesaret, sadakat, fedakarlık ve aşk arasında 
imkansız bir seçim yapmaya mecbur kalacaktır. 
Gişe rekorlarını altüst eden Uyumsuzluk 
Serisinin üçüncü filmi Yandaş’ın kadrosunda 
2 Oscar Adaylığı bulunan Naomi Watts, Miles 
Teller ve Jeff Daniels gibi ünlü isimler yer alıyor.

20:30   24/03/2018

20:30   25/03/2018

DOKTOR ÖLÜM

16:30 / 30.03.2018

18:30 / 31.03.2018



21:30   12/03/2018
Tacikistan’da ailesi ile birlikte yaşayan 
Hurşid görme engellidir. Babası Rusya’da 
çalışmakta, annesi ise balıkçılık yaparak evi 
geçindirmektedir. Keskin kulakları sayesinde, 
müzik aletlerini akord eden bir yerde çalışan 
Hurşid, işe sürekli geç kaldığı için patronu 
tarafından kovulur. Bu durum Hurşid’i, 
büyülendiği bir gezgin müzisyeni aramak için 
peşine düşürecektir. 

SOKOUT 

21:30   05/03/2018
Yeraltı Peygamberi filminin usta yönetmeninin 
Cannes’ın en büyük ödülünü kazanan son filmi; 
Paris’te yaşanan bir mülteci dramını anlatıyor.  
Filme adını veren Dheepan’ı 1980’lerde Tamil 
Kaplanları’nda çocuk asker olan romancı 
Antonythasan Jesuthasan canlandırıyor. Sri 
Lanka’da sona eren iç savaştan kaçabilmek için 
Dheepan, bir kadın ve bir kız çocuğuyla bir aileymiş 
gibi davranarak mülteci olarak Fransa’ya gider. 
Paris dışında bir toplu konuta yerleştirilen üçlü, bir 
yandan göçmen olarak kültür çatışmasını aşmaya 
çalışırken bir yandan da gündelik şiddetle ve “ailevi” 
meselelerle uğraşmak zorunda kalacaktır. 

16:35 / 18.03.2018 
20:10 / 24.03.2018 
11:25 / 30.03.2018

DHEEPAN
DHEEPAN

23:20 / 11.03.2018 
23:10 / 23.03.2018 
00:40 / 29.03.2018

SÜKUT



FIRE AT SEA

21:30   13/03/2018
Çevreyolu belgeseli ile daha önce Altın Aslan 
kazanan Gianfranco Rosi, bu kez Altın Ayı 
kazandığı belgeseli ile karşımızda.  Film, 
özellikle Kuzey Afrikalı mültecilerin  vrupa´ya 
giriş noktası olan, İtalyan adası Lampedusa´da 
geçiyor. Rosi, adanın çeşitli sakinlerinin 
hayatını takip ediyor: bir balıkçı ailesi, bir radyo 
DJ´i, adada göçmenlerle ilgilenen tek doktor 
ve büyükannesi ve amcası ile yaşayan 12 
yaşındaki Samuele... 

DENİZDEKİ ATEŞ

NOCTURAMA

21:30   16/03/2018
Paris’te bir sabah, farklı geçmişleri olan bir 
grup genç, teker teker, metronun labirentleri ve 
başkentin sokaklarında dansa başlarlar. Sanki 
bir planları vardır. Kesin ve tehlikeli hareketleri, 
kapanış saatine yakın, bir mağazada aynı 
noktada kesişir. Sonra gece başlar. Saint 
Loren filmi ile Oscar’a da aday olan Bertrand 
Bonello’dan sonuna kadar merak duygusunu 
besleyen bir heyecan fırtınası.

NOCTURAMA

23:25 / 28.03.2018

17:55 / 19.03.2018 
14:30 / 25.03.2018 
13:10 / 31.03.2018



POCKET LISTINGTHE AMAZING 
CATFISH

21:30   18/03/2018
20li yaşlarında yalnız bir kadın olan Claudia, bir 
hastanenin acil bölümünde Martha ile tanışır. 
Dört çocuğu olan Martha ve amansız bir hastalıkla 
mücadele etmektedir, ancak yine de hayat doludur. 
Zamanla Martha ile yakınlaşan Claudia, bu ekibe 
dahil olarak, kendine yeni bir aile edinmiş olur. 
Toronto ve daha pek çok festivalde ödüller kazanan 
film, Claudia Sainte-Luce’nin’in ilk uzun metrajlı 
çalışması ve aynı zamanda yaşamında öğeler içeren 
yapıtıdır.

MUHTEŞEM KEDİ BALIĞI

08:05 / 24.03.2018 
16:10 / 29.03.2018

21:30   17/03/2018
Otele verecek beş kuruşu olmayan Nick 
elinde trompeti, tren istasyonunda ertesi gün 
katılacağı seçmeye hazırlanmaktadır. Bu sırada 
yanından koşup geçen Brooke ise Boston’a giden 
son treni kaçırmamak için ne yapsa da başarısız 
olur. Son tren kalkıp da istasyon kapatılınca 
kendilerini soğuk New York gecesinin ortasında 
bulan ikilinin gidecek yeri yoktur. İkili aradıkları 
her şeyin aslında yanı başlarındaki kişide 
olduğunu fark eder.

BEFORE WE GO
GECE BİTMEDEN

17:45 / 23.03.2018 
23:00 / 29.03.2018



THE LONGEST 
NIGHT OF 
FRANCISCO SANCTIS

21:30   27/03/2018
Cannes’da Belirli Bir Bakış ve Altın Kamera 
dallarında ödüle aday gösterilen yeni keşif 
yönetmenler Francisco Márquez ve Andrea 
Testa’nın yönettiği film, Arjantin’deki askerî 
dikta döneminde iki kişinin ‘kaybedileceğini’ 
öğrenince kendi güvenliği ile vicdanı arasında 
kalan, apolitik bir adamın hikayesine 
odaklanıyor.

FRANCİSCO SANCTİS’İN 
EN UZUN GECESİ

21:30   24/03/2018
Berlin’de Altın Ayı için yarışan film Goya’da 4 
ödüle layık görüldü. Josephine, kuzey kutbunda 
çalışan kocası Brams’tan uzun süredir haber 
alamamıştır. Sağlığından endişe eden Josephine, 
kocasının çalıştığı yere doğru yola çıkar. Yolda 
yakalandığı kar fırtınası nedeni ile yerlilerden 
yardım isteyen Josephine’in yardımına gelen 
kadın, ona tanıdık birşeyleri çağrıştıracaktır.

ENDLESS NIGHT

19:40 / 30.03.2018

BİTMEYEN GECE



Çocuk felci hastalığı dünya çapında tamamen 
yokolmak üzereyken Pakistan’da tekrar 
ve yoğun şekilde görülmeye başlar. Bu 
durumun nedenleri arasında Taliban’ın 
aşıyı yasaklaması olduğu kadar, halkın bir 
bölümünün sağlık sistemine olan güvensizliği 
de rol oynamaktadır. Tom Roberts bu kritik 
dönemde kamerasını, canını tehlikeye atan 
sağlık görevlileri ile birlikte Pakistan’a 
çeviriyor.

KING OF 
THE BELGIANS
KAYIP KRAL

‘Belçika Kralı 3. Nicolas İstanbul 
ziyaretindeyken, ülkesindeki Valonlar 
bağımsızlıklarını ilan ederler. Kral ülkesinin 
bütünlüğünü korumak için Belçika’ya geri 
dönmek zorundadır ancak, şiddetli fırtına tüm 
uçuşları iptal ettirmiştir. Yanlarında geziyi 
çekmek için bulunan İngiliz belgesel ekibi ve 
Bulgar folklör ekibinin yardımı ile 3. Nicholas 
Bulgar sınırını geçer. Sonrasında yaşananlar 
dokunaklı, komik, ve de gerçek insan hikayeleri 
ile örülü gerçek bir Balkan seyahatidir. 

21:30   31/03/2018

21:30   29/03/2018

EVERY LAST CHILD 
EN SON ÇOCUĞA KADAR



A SHORT HISTORY 
OF DECAY 

20:00   01/03/2018
Micheal Marren tarafından yazılan komedi 
filminde, Brooklyn’de yaşayan başarısız yazar 
Nathan Fisher Florida’da alzheimer hastası olan 
annesini ve yakın zamanda felç geçiren babasını 
ziyaret eder. Bu ziyaret Nathan’a aile bağları 
hakkında hayati dersler verecektir.

WALKING THE DOG 

20:00   03/03/2018
Mahkeme salonlarında birbirleriyle kıyasıya 
rekabet içinde olan avukatlar Kristie ve 
Keith; birbirlerinden pek hazzetmemektedir. 
Rutin yürüyüşleri sırasında Kristie ve Keith 
tesadüfen karşılaşır köpekleri arasında 
çılgınca bir aşk başlar. Dünyaca ünlü Hallmark 
Channel yapımı başarılı romantik komedi 
filminin başrollerini Sam Page ile Jennifer 
Finnigan paylaşıyor. 

18:00 / 25.03.2018
10:00 / 31.03.2018

KÖPEK AŞKINA

GEÇMİŞE YOLCULUK

22:00 / 13.03.2018
12:00 / 19.03.2018

12:00 / 09.03.2018
14:00 / 21.03.2018 
16:00 / 27.03.2018



TAKE CARE 

Frannie’ye kaza sonucu bir araç çarpar. 
Hastaneden taburcu olur ve evine döner. Evine 
döndükten sonra Frannie, arkadaşlarının 
kendisiyle ilgilenmek istemediği fark eder. 
Aslında hayatında yer alan ve çok sevdiği 
bu insanlar kendisine değer vermemektedir. 
Çaresizliğine çözüm arayan Frannie, pek de 
alışılmamış bir kaynaktan yardım istemek 
zorunda kalacaktır. Komedi türündeki filmin 
başrolünü ünlü oyuncu Leslie Libb üstleniyor. 

20:00   05/03/2018

DESTINATION 
WEDDING

Elli uzun bir süredir kız kardeşinin kumsal 
düğünü için hazırlık yapmaktadır. Büyük gün 
yaklaşıp davetliler gelmeye başladığında eski 
erkek arkadaşı ile karşılaşan Ellie, Greg’in sadıç 
olduğunu öğrenir. Tüm hazırlıklar tamamlanırken 
gelin ve damat ortadan kaybolunca iş nedime 
Ellie ve sadıç Greg’e kalacaktır. İkili büyük 
organizasyonu kurtarmak için yeniden ekip 
olacaktır. 

20:00   04/03/2018

KUMSAL DÜĞÜNÜ

12:00 / 22.03.2018
16:00 / 28.03.2018

22:00 / 10.03.2018
14:00 / 16.03.2018

DİKKATLİ OL

10:00 / 11.03.2018
14:00 / 17.03.2018
16:00 / 29.03.2018



LOVE ON ICE 

20:00   11/03/2018
Emily James, 27 yaşında artistik buz 
patencisidir. Artistik buz pateni sporundaki 
başarısını yeniden elde etmek için yoğun çaba 
harcamaktadır. Bu uğurdaki çabalarını genç ve 
yakışıklı bir koç fark eder. Aralarında doğacak 
aşk, başarıyı da beraberinde getirebilecek 
midir? Başarılı romantik komedi filminin 
başrollerini Julie Berman ile Andrew W. Walker 
paylaşıyor.

WARREN

20:00   08/03/2018
Warren, genç bir komedyendir. Chicago’da 
gerçekleştireceği performansı son anda iptal 
eder ve doğup büyüdüğü kente döner. Kaderin 
cilvesiyle bir kafede hayatının aşkı ile yeniden 
karşılaşır. Boşanmış babası gibi bir başına 
yaşlanmaktan korkar ve eski aşkının kalbini 
yeniden kazanmak için harekete geçer. Acaba 
Warren ikinci şansı yeniden elde edebilecek 
midir?

WARREN

BUZDA AŞK

22:00 / 20.03.2018 
12:00 / 26.03.2018

22:00 / 17.03.2018
14:00 / 23.03.2018 
12:00 / 29.03.2018



Üç sene önce çok sevdiği karısı Isabella’yı 
kaybeden Ricky Cooper’ın tüm dünyası kızları, 
tek amacı ise mükemmel bir baba olmaktır. Ancak 
ev halkının kendisi için başka planları vardır. 
Tatlı bela kayınvalide Rosa torunlarını yalnız 
bırakmamanın derdinde, kızlar ise babalarına bir 
hayat arkadaşı bulmanın peşindedir. Birbirine 
sevgiyle sıkı sıkı bağlı bir ailenin neşeli hayatları 
Vizioon Aile ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 

THE PAUL HOGAN 
STORY 

18 yaşında sıradan bir hayata ve aileye 
sahipken önce Avustralya’nın sonra tüm 
dünyanın ilgisini çeken efsane oyuncu Paul 
Hogan’ın gerçek hikayesi...  Krokodil Dunde 
filmi ile Amerikada en beğenilen yabancı 
içerik olmayı başaran Hogan’ın başarılarının 
yanı sıra özel hayatının bilinmeyen yanları; 
ailesi, aşkları, acıları, sansasyonları ve 
dostlukları gün yüzüne çıkıyor. Filmde 
Hogan’ı Avustralyalı oyuncu Josh Lawson 
canlandırıyor. 

20:00   18/03/2018

DATE MY DAD 

PAUL HOGAN

22:00 / 24.03.2018
14:00 / 30.03.2018 

Mart Ayından İtibaren
Hafta İçi Her Gün 

Saat 11:00’de Vizioon Aile’de 
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