İstediğin her an film
ve dizi keyfi...

“Durdur-Başlat”, “Geri Alma” ve “İleri Sarma”
gibi komutlarla yönetebileceğiniz SinemaHemen’de
her yaşa hitap eden birbirinden güzel film
ve diziler sizi bekliyor.

Detaylı bilgi için;
www.sinematv.com.tr/SinemaHemen
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1 Aralık Salı | 20:00 | Sinema Yerli

Sonsuz Aşk
Ahmet Katıksız
Romantik
2017
Murat Yıldırım, Fahriye Evcen Özçivit, Filiz Ahmet
Birbirleriyle hiç alakası olmayan iki farklı hayatın aşk etrafında birleşmesi
mümkün müdür? Kardeşiyle birlikte yaşayan bir kadınla, elde ettiği
başarılardan sonra genç yaşta profesör olan bir doktorun yolu
beklenmedik şekilde kesişir. Bu buluşmada birbirlerine tutkuyla derinden
bağlansalar da yaşadıkları farklı hayatların sonucu olarak, aşılması zor
gelen pek çok engelle karşı karşıya kalırlar.

1 Aralık Salı | 21:30 | SinemaTV

Miracles from Heaven
Cennetten Mucizeler
Patricia Riggen
Dram, Aile, Biyografi
2016
Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson
Sıradan hayatı olan bir aile, 10 yaşındaki kızları Anna’nın tedavisi olmayan
bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Anna, çok nadir görülen bir sindirim
hastalığı yüzünden hiçbir şey yiyememektedir. Hastalığın tedavisi
imkansız görünse de aile inancını bir an bile kaybetmez. Bu sırada Anna
tuhaf bir kaza geçirir. Anna’nın yaşadığı acayip olay, sağlık uzmanlarını
şaşırtan, ailesini tekrar birleştiren ve yaşadığı topluma ilham veren bir
mucizeyi de ortaya çıkaracaktır.

2 Aralık Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Three Days and a Life
Üç Gün ve Bir Hayat
Nicolas Boukhrief
Gerilim, Suç, Dram
2019
Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling
12 yaşında meraklı bir çocuk olan Antoine, Ardennes adlı küçük bir Fransız
kasabasında yaşamaktadır. Bir gün aşık olduğu kız olan Emily’nin, şehrin
zengin çocuğuyla öpüşmesine şahit olur. Sonrasında çok değer verdiği
köpeği Ulysses’e araba çarpar. Ertesi gün ise Emily’nin kardeşi Remy’nin
ortadan kaybolmasıyla tüm kasaba seferber olur. Antoine’nın hayatı üç
gün içerisinde altüst olmuştur.

4 Aralık Cuma | 23:15 | SinemaTV

The Bad Seed
Kötü Tohum
Rob Lowe
Dram, Gizem, Korku
2018
Rob Lowe, Mckenna Grace, Sarah Dugdale
Bir baba, kızı konusunda her şeyin kontrolü altında olduğunu sanmaktadır.
Ancak bir gün okulda trajik bir kaza gerçekleşir ve kızı hakkında bildiği
her şeyi sorgulamaya başlar. Şüphe içinde olan baba, kızı Emma’nın
olaydan sonraki davranışlarının bir rol olup olmadığını ve olaya karışıp
karışmadığını sorgulamaktadır. Tuhaf şeyler olmaya devam ettikçe, kızını
korumak için korkunç bir sır tutmak zorunda kalır.
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5 Aralık Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

I Kill Giants
Dev Avcısı
Anders Walter
Fantastik, Dram
2017
Madison Wolfe, Zoe Saldana, Imogen Poots
Barbara Thorson için hayat hiç de kolay değildir. O, kendi
dünyasından çok canavarların dünyasına ilgi duyar. Herkese karşı
meydan okuyan, dobra ve yalnız bir genç kız olan Barbara, evde
ablası Karen’a hayatı zindan eder. Onun giderek artan endişe verici
tavırları okulun psikoloğu Molle’nin de dikkatinden kaçmaz. Norveç
Warhammer oyununu yanından ayırmayan Barbara’nın tek amacı
hem gerçek dünyadaki hem de hayal dünyasındaki canavarları
öldürmektir. Hiçbir şeyden korkmayan genç kızın bu arzusu bir süre
sonra takıntı haline gelir.
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5 Aralık Cumartesi | 22:00 | Sinema Aksiyon

Mission: Impossible - Fallout
Mission: Impossible - Yansımalar
Christopher McQuarrie
Aksiyon, Macera
2018
Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames
Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı
bir sürecin içindedir. Berlin’deki görevin ters gitmesi sonucunda CIA ile
ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği sebebiyle kara listeye alınır. Ancak
insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana
karşı bir yarışa girecektir.

6 Aralık Pazar | 20:00 | Sinema Aile

The Christmas Miracle of Jonathan Toomey
Jonathan Toomey
Bill Clark
Aile
2007
Tom Berenger, Sarah Wildor, Thomas Briggs
Babasından kendisine yadigâr kalan tahtadan yapılmış çok değerli
İsa figürünü kaybeden küçük bir çocuk için; artık hiçbir şeyin anlamı
kalmamıştır. Çocuğunun bu durumuna çok üzülen annesi, yalnız yaşayan,
yaşlı bir oymacıdan, bu ikonu tekrar yapmasını ister. Ve oğluna da; yaşlı
adam çalışırken işin nasıl yapıldığını öğrenmesini söyler. Yaklaşan Noel’le
birlikte küçük çocuk oymacının yeteneklerini keşfedecek ve hayatın
anlamını bir kez daha öğrenecektir.

6 Aralık Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Deutschland 89
3. Sezon
Anna Winger, Jörg Winger
Aksiyon, Dram
2020
Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth
Berlin Duvarı 9 Kasım 1989’da yıkılınca ajan Martin Rauch bunun sonuçlarıyla
uğraşmak zorunda kalır. Barışçıl devrim onun hayatını cehenneme çevirmiştir. O
ve ajan arkadaşları serseme döner; hükümetleri çökmüş, organizasyonları kaosa
sürüklenmişken gelecekleri tamamen belirsizdir. KGB’ye mi katılacaklar, batıya
gidip düşmanla işbirliğine mi gidecekler, yeni bir kariyere başlamak için uluslararası
kontaklarını mı kullanacaklar, yoksa birikmiş altınlarıyla cennete mi yerleşecekler?
Kahramanların yeni dünya düzenine adapte olup kendilerine bir yol haritası
çizmeleri gerekecektir.

6 Aralık Pazar | 23:30 | Sinema Komedi

Monk
Ties Schenk
Komedi, Dram
2017
Teun Stokkel, Olivia Lonsdale, Marina Gatell
Hastalık hastası genç çocuk, onun bir o kadar ilginç annesi, babası ve
ergen kız kardeşi Amsterdam’dan İspanya’ya yolculuğa çıkarlar. Bu
yolculuk her bir aile üyesi ciddi şekilde hasta düşmeye devam ettikçe çok
daha ilginç bir hal alacaktır.
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7 Aralık Pazartesi | 22:00 | Sinema Yerli

Ölümlü Dünya
Ali Atay
Aksiyon, Komedi, Aile
2018
Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak
Mermer ailesi iki farklı yaşama sahiptir. Bir yandan kendilerine ait
restoranda çalışmakta, bir yandan da uluslararası bir örgütte kiralık katil
olarak görev almaktadırlar. Sırları açığa çıktığında, hayatta kalmak için
birlikte hareket etmek zorunda kalırlar.

8 Aralık Salı | 21:30 | SinemaTV

The Paperboy
Gazeteci Çocuk
Lee Daniels
Suç, Dram, Gizem
2012
Matthew McConaughey, Nicole Kidman, John Cusack
Üniversiteden atılan Jack, ailesinin yaşadığı kasabaya döner. Muhabir olan
abisi Ward, Hillary Van Wetter davasını araştırmak üzere, iş arkadaşı Yardley
ile çıkagelir. Charlotte adlı güzel kadın, Hillary’nin yanlışlıkla hüküm giydiğine
inanmaktadır ve onu temize çıkarması için muhabirlerden medet umar. Ward
ve Yardley, Charlotte’un iddiasının peşinden giderler. Bu arada Jack, evlerine
sıklıkla gelip giden Charlotte’a fena halde tutulmuştur. Bu dörtlü beraber
zaman geçirdikçe, davayla ilgili gerçekler de gittikçe kararmaya başlar...

11 Aralık Cuma | 22:00 | Sinema Yerli

Canavar Gibi
Özgür Bakar
Komedi
2018
Şevket Çoruh, Ayçin İnci, Ruhi Sarı
Balat’ta cep telefonu işiyle uğraşan, üçkağıtçı bir adam olan Gürbüz,
mafya babası Sarı Kenan’ın borcunu ödeyemeyince cinayete kurban gider.
Tam her şey bitti derken, Onur ve yardımcısı deneylerini tamamlamak
için Gürbüz’ü mezarından çıkartıp diriltirler. Hayata geri dönen Gürbüz ve
çevresi için asıl macera bundan sonra başlar.

11 Aralık Cuma | 23:30 | SinemaTV

A Dark Song
Kara Büyü
Liam Gavin
Dram, Korku
2016
Steve Oram, Catherine Walker, Susan Loughnane
Sophia Howard, Galler’de bir ev kiralar ve kaçırılıp kara büyü ile öldürülen
oğluna erişmek için bir de medyum tutar. Kadın, ilerleyen günlerde ruhunu
arındırmak adına Solomon isimli bu adamın söylediği her şeyi yapar fakat
Sophia’nın gizli bir planı daha vardır ve bu plan her ikisinin de hayatını
tehlikeye sokacaktır.
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12 Aralık Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Lego DC Comics Super Heroes:
The Flash
Lego DC Comics Süper
Kahramanlar: Flash
Ethan Spaulding
Bilim-Kurgu, Macera, Animasyon
2018
James Arnold Taylor, Kate Micucci,
Kevin Michael Richardson
Adalet birliği üyesi olan The Flash, son dönemde zamanı sürekli
manipüle ettiği düşünülerek istenmeyen kişi olmuştur. Bu nedenle
diğer insanlar her günü tekrar tekrar yeniden yaşamak zorunda
kalmaktadırlar. Bununla birlikte düşmanları da bu durumdan
faydalanarak kendi işlerine geldiği gibi hareket etmeye başlayacaktır.
Zaman döngüsünün bir an önce düzelmesi ve normal hayatta
insanların devam etmesi gerekmektedir.
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12 Aralık Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Two is a Family
İki Kişilik Aile
Hugo Gélin
Komedi, Dram
2016
Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand
Kafasına göre bir bekar hayatı süren Samuel, bir sabah erken saatlerde
çalan kapı sesiyle uyanır. Kapıyı açtığında karşısında bir kadın ve küçük
bir çocuk gören Samuel, Gloria isimli küçük kızın kendisinden olduğunu
öğrenir. Hayatının seyri aniden değişen Samuel için işler artık eskisinden
daha zordur. Şimdi hem para kazanması hem de kızına bakması
gerekmektedir.

13 Aralık Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Saving Santa
Kasabada Yılbaşı
Dustin Rikert
Aile
2013
Joey Lauren Adams, William Shockley, Abraham Benrubi
Zengin ve huysuz bir iş adamı, Noel Baba’nın bir efsaneden ibaret olduğunu
kanıtlamak üzere küresel bir kampanya başlatır. Bu kampanyaya çok
kişinin destek vermesi sonucunda Noel Baba sihirli güçlerini kaybeder.
Noel yaklaşmaktadır ve artık uçamayan Noel Baba ile yardımcısı Eliot,
Logan ailesine ait bir çiftliğin ahırında kalmaya başlarlar. Kısa süre sonra
Loganlar’ın küçük çocukları Noel Baba’yı keşfeder. Durumu öğrenen
çocuklar bir yandan Noel Baba’yı ailelerinden saklarken, diğer yandan ona
yardım etmek için bir plan yaparlar.

13 Aralık Pazar | 23:15 | Sinema Aksiyon

Escape Plan 2
Kaçış Planı 2: Hades
Steven C. Miller
Aksiyon, Gerilim, Suç
2018
Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang
Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışından yıllar sonra
kendisine yeni ve birinci sınıf bir güvenlik gücü oluşturur. Fakat takım
üyelerinden biri, Hades adlı tekno-terör savaş labirentinde kaybolur.
Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır ancak
bunun için önce dünyanın en iyi gizli hapishanesine girmesi, ardından
kaçırılan takımı serbest bırakması ve onları canlı halde eve getirmenin bir
yolunu bulması gerekmektedir.

15 Aralık Salı | 12:45 | Sinema Komedi

Paul Blart: Mall Cop 2
Sakar Koruma 2
Andy Fickman
Aksiyon, Komedi, Aile
2015
Kevin James, Raini Rodriguez, Eduardo Verástegui
Özel güvenlik Paul Blart, bu sefer Güvenlik Korumaları Fuar’ına katılmak
için Las Vegas’ın yolunu tutar. Üstelik üniversiteye adım atacak olan kızı
Maya da yanındadır. Fakat fuar kahramanımız Paul için hiç ummadığı
kadar farklı ilerleyecektir; zira şans eseri bir soygun harekatına denk gelir
ve bunu suçluların yanına bırakmaz.
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19 Aralık Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Seven Sisters
Yedinci Hayat
Tommy Wirkola
Bilim-Kurgu, Gerilim
2018
Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır.
Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise
devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek
bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin
kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak
zorunda kalacaklardır.

10

11

18 Aralık Cuma | 21:30 | SinemaTV

The Man Who Killed Don Quixote
Don Kişot’u Öldüren Adam
Terry Gilliam
Macera, Fantastik, Komedi
2018
José Luis Ferrer, Ismael Fritschi, Juan López-Tagle
Don Kişot olduğuna ikna olmuş olan yaşlı ve sanrılı bir adam, reklam
yönetmeni Toby’nin, güvenilir refakatçisi Sancho Panza olduğuna inanır.
İkili, modern 21. yüzyıl Londra’sı ve büyülü 17. yüzyıl La Mancha’sı arasında
zamanda gidip gelişlerle dolu tuhaf bir yolculuğa çıkar. Yavaş yavaş, tıpkı
ünlü roman karakteri gibi, Toby de sanrılı dünyaya kapılır ve hayalleri
gerçeklerden ayıramaz duruma gelir.

18 Aralık Cuma | 00:00 | SinemaTV

The Shadow Man
Gölge Adam
Joshua Fraiman
Korku
2015
Rebecca Amzallag, Nick Baillie, Manuela Casinha
Yeni evli bir fotoğrafçı olan Kate, şapkalı bir adam tarafından takip
edilmektedir. Yüzünü göremediği bu adam, Kate’nin rüyalarında bile onu
rahat bırakmamaktadır. Sonunda, bu gizemli adam hakkında inanılmaz
sırlara sahip, başka bir adamla tanışır…

20 Aralık Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Pete’s Christmas
Pete ve Yılbaşı
Nisha Ganatra
Aile
2013
Zachary Gordon, Molly Parker, Rick Roberts
Sıradan bir ailenin ortanca çocuğu olan Pete, bu yıl hayatının en kötü
Noel’ini yaşamaktadır. Üst üste yaşanan kaza ve aksiliklerin hepsi Pete’in
başına gelmektedir. Üstelik, her sabah uyandığında yine aynı günü
yaşar ve kötü olayları tekrar tekrar tecrübe eder. Bir süre sonra bu tuhaf
durumu avantaja dönüştürmeye karar veren Pete, öyle bir plan yapar ki,
bu Noel artık ailesi ve kendisi için hiç unutmayacakları harika bir anıya
dönüşecektir.

20 Aralık Pazar | 21:30 | SinemaTV

Kong: Skull Island
Kong: Kafatası Adası
Jordan Vogt-Roberts
Aksiyon, Macera, Fantastik
2017
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson
1970’li yıllarda, İngiliz uzman James Conrad liderliğindeki bir ekip
Amerikan hükümeti tarafından desteklenen bir keşif gezisi için
Pasifik’te yer alan insan eli değmemiş bir adaya çıkar. Bir savaş
fotoğrafçısı, sözleşmeli bir asker ve bir hükümet yetkilisinin de
dahil olduğu ekiptekiler, devasa ve tehlikeli bir yaratığın bölgesine
girdiklerini fark ettiklerinde artık çok geç olacaktır.
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25 Aralık Cuma | 12:15 | Sinema Komedi

Holmes & Watson
Etan Cohen
Komedi, Suç, Gizem
2018
Will Ferrell, John C. Reilly, Ralph Fiennes
Bildiğiniz tüm aksiyon ve macera dolu Sherlock Holmes hikayelerini
bir kenara bırakın. İki sıkı dost olan Holmes ve Watson sır dolu olayları
çözmeye çalışırlar ancak bu sefer silahlar ve üstün zeka taktikleriyle değil.
Holmes ve Watson olayları çözmeye çalışırken her şeyi yüzlerine gözlerine
bulaştıracak ve komik olaylar yaşanacaktır.

25 Aralık Cuma | 00:00 | SinemaTV

Kill Game
Ölüm Oyunu
Robert Mearns
Korku
2015
Laura Ashley Samuels, Pierson Fode, Joe Adler
Lisede kötü şakalar yapan bir grup şımarık öğrencinin yaptıkları son
şaka beklenmedik bir biçimde sonuçlanmıştır. Olayın üzerinden beş
sene geçmiştir. Birden ortaya çıkan maskeli bir adam, grup üyelerini bir
bir öldürmeye başlar. Onlar için yazdığı ölüm senaryosu ise daha önce
insanlara yaptıkları acımasız şakalarla bağlantılıdır.

26 Aralık Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

The Meg
Meg: Derinlerdeki Dehşet
Jon Turteltaub
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Korku
2018
Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana
Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek
kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev
sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına
ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma
operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa
yaratık, Taylor’ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan
önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

27 Aralık Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Arthur Christmas
Hediye Operasyonu
Sarah Smith, Barry Cook
Animasyon
2011
James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy
Arthur, efsanevi Noel Baba’nın en küçük oğludur ve Noel Baba’nın
hediye dağıtma merkezi olan operasyon üssünde ekipteki herkes
gibi canla başla çalışmaktadır. Fakat tıkır tıkır işleyen bu operasyon
merkezinde hediyesini bekleyen yüz milyonlarca çocuk içinden bu sefer
bir tanesi atlanır. Şimdi Arthur’un görevi Noel sabahından önce son
hediyeyi sahibine ulaştırmaktır...
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27 Aralık Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Deep Blue Sea 2
Mavi Korku 2
Darin Scott
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Korku
2018
Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach
Bir grup bilim insanı tarafından beyin kanserine çözüm bulabilme
umuduyla köpek balıkları üzerinde deneyler yapılır. Yapılan deneyler
neticesinde denek olarak kullanılan köpek balıkları eskiye nazaran daha
zeki, düşünebilen ve daha saldırgan hayvanlar haline gelmişlerdir. Bilim
insanlarının elinden bir şekilde kurtulup denize açılan köpek balıkları artık
herkes için bir tehdit oluşturmaktadır ancak ilk hedefleri kendilerini bu
deneye sokan ekip olacaktır.

29 Aralık Salı | 21:30 | SinemaTV

Bel Canto
Tutsak
Paul Weitz
Dram
2018
Julianne Moore, Ken Watanabe, Sebastian Koch
Japon iş adamı Katsumi Hosokawa, doğum günü için özel bir parti yapmaya karar verir.
Amerika’nın ünlü sopranosu Roxane Coss da partideki konuklar arasındadır ve o güne özel bir
konser verecektir. Başlarda başkan yardımcısının evinde verilen davette her şey yolunda gözükse
de, gecenin sonlarına doğru bir grup terörist partiyi basar. Evdeki herkesi rehin alan teröristler,
general tarafından tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemektedir. Bir süre sonra
tahmin ettiklerinden fazla rehinenin olması, teröristler için sorun olmaya başlar. Bu sebeple
teröristler Katsumi Hosokawa ve Roxane Coss’un da içinde bulunduğu bir grup önemli insanın
dışındaki rehineleri serbest bırakmaya karar verir. Hosokawa ve Coss neredeyse bir ay sürecek olan
zorlu bekleyiş sırasında birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulacaktır.

30 Aralık Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Venom
Ruben Fleischer
Aksiyon, Bilim-Kurgu
2018
Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
Eddie Brock hırslı bir muhabirdir ve peşinde olduğu hikayelerden biri
sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibidir. Kötü niyetli ve kendi
amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde
koşan Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen
uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle
birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ileri giden
Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir
yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele
eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için
gönderdiği kişilerden kaçmalıdır...

31 Aralık Perşembe | 22:00 | Sinema Yerli

Can Feda
Çağatay Tosun
Dram, Savaş
2018
Burak Özçivit, Kerem Bürsin, Melike Yalova
Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik özel kuvvetler timinin de
aralarında bulunduğu Türk ordusu, yanında hiçbir müttefik olmadan,
7 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü dünyanın en tehlikeli bölgelerinden
birine giriş yapar. Bu arada, Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı
ortaya çıkaran timin amacı teröristlere karşı büyük bir mücadele verirken
vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.
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