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 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Yerli

Organik Aşk Hikayeleri
Alpgiray M. Uğurlu
Komedi, Dram, Romantik
2017
Sadi Celil Cengiz, Furkan Kızılay, Özge Gürel
Görücü usulüyle tanışmış ve ilişkinin farklı aşamalarında bulunan 8 çiftin
birbirinden bağımsız hikayeleri…

1 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

A Christmas Star
Yılbaşı Sürprizi
Richard Elson
Aile
2015
Robert James-Collier, Suranne Jones,
Bronagh Waugh, Pierce Brosnan
Sevimli bir kasabada yaşayan Noelle adındaki küçük bir kız, çok özel
yetenekleri olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple yaşadığı kasabadaki
barışçıl ve huzur dolu hayatı tehdit etmeye başlayan sahtekâr müteahhit
McKerrod’ı durdurabilecek tek kişinin kendi olduğuna karar verir.
Arkadaşlarını da yanına alarak zorlu bir mücadeleye girişen Noelle, kötü
niyetli müteahhittin karşısında başarılı olabilecek midir?

1 Kasım Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Deutschland 89
1. Sezon
Randa Chahoud, Soleen Yusef
Dram
2020
Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth
1983 yılında soğuk savaşın sürdüğü, Doğu Almanya ve Batı Almanya
özelinde askeri ve siyasi gerginliklerin yaşandığı dönemde, batıya casus
olarak sızan bir Doğu Alman subayı olan Martin Rauch’un hikâyesi…
DEUTSCHLAND 89, 1. sezonuyla Kasım’da Sinema Aksiyon’da…

6 Kasım Cuma | 00:00 | SinemaTV

A Demon Within
İçerdeki Şeytan
Ayush Banker, Justin LaReau
Korku
2017
Charlene Amoia, Clint Hummel, Patricia Ashley
Yeni bir başlangıç yapmak üzere Crestwick’e taşınan genç bir kız
ve annesi, yeni evlerinin 1800’lerden bu yana, Nefas adında bir iblis
tarafından lanetlenmiş olduğundan haberleri yoktur. Genç kızların ruhu
ile beslenen Nefas’ın artık yeni bir hedefi vardır. Kasabada yaşayan bir
doktor, geçmişte yaşananları bildiği için anne ile kızın hayatını kurtarmak
üzere elinden geleni yapmaya karar verir.
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7 Kasım Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Aquaman
James Wan
Aksiyon, Macera, Fantastik
2018
Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisiyle ilgili büyük bir
gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis
Krallığı’nın tahtının varisidir. Ancak Aquaman’in sinsi üvey kardeşi
Orm da tahta göz dikmiştir. Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip
çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı
sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelecektir. Bu
yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya
layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır...
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7 Kasım Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Oğlan Bizim Kız Bizim
Semra Dündar
Romantik, Komedi
2016
Aras Aydın, Melis Babadağ, Bâlâ Atabek
Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden beklediği evlilik teklifini bir türlü
alamamış olan Zeynep, yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından bir radyonun
düzenlediği yarışmaya başvurarak Antalya’da bir tatil kazanır. Aynı yarışmayı
kazanan diğer kişi ise son derece eğitimli ve kültürlü bir oto tamircisi olan
Barış’tır. Karşılaştıkları ilk andan itibaren kavga etmeye başlayan ikili, yanlarında
gelen en yakın arkadaşlarının da yardımıyla tatili birbirlerine zehrederler. Ne
var ki zorunlu olarak birlikte geçirdikleri zaman süresince aralarındaki duygusal
yakınlaşmanın kıvılcımları da gözle görülür hale gelecektir.

8 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Ready Player One
Başlat: Ready Player One
Steven Spielberg
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Macera
2018
Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
Küçük yaşta ailesini kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından
kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun mucidi
James Halliday ise yarattığı bu sanal evrenin içine bir anahtar saklamış ve
öldüğünde onu bulan kişiye tüm servetini ve oyunun kontrolünü vadetmektedir.
Wade de herkes gibi bu servetin peşine düşer. Ancak bir süre sonra bu hazine avı
oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. Şirket hissedarları ve paragöz
oyuncular, hazineye herkesten önce ulaşabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

9 Kasım Pazartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Brad’s Status
Brad’in Durumu: Karmaşık
Mike White
Komedi, Dram
2017
Ben Stiller, Austin Abrams, Jenna Fischer
Saygıdeğer bir kariyere sahip orta yaşlı bir adam olan Ben Sloan, son
derece zeki olan oğlunun kendine uygun okulu seçmesi için çıktıkları tur
sırasında üniversitedeki yakın arkadaşlarıyla bir buluşma ayarlar. Bir araya
gelen eski dostlar geçmişi yad edip sonrasında neler yaptıkları konusunda
sohbet ederlerken Brad, arkadaşlarına kıyasla aslında başarısız bir hayatı
olduğunu fark edecek ve hayata bakış açısı değişecektir.

13 Kasım Cuma | 00:15 | SinemaTV

Downhill
Virüs
Patricio Valladares
Aksiyon, Korku, Spor
2016
Bryce Draper, Natalie Burn, Luke Massy
En yakın arkadaşını bir yarış sırasında kaybeden Joe, Şili’de bir bisiklet
yarışına katılmaya karar verir. Yarış öncesi, kız arkadaşı Stephanie ile
test sürüşü yaptıkları sırada, gizemli bir virüs nedeniyle ölmekte olan bir
adama rastlarlar. Bu olay sonrasında virüs ile ilgili sırrı öğrendikleri için
hayatlarının en kötü dönemi başlayan ikili, acımasız bir çetenin hedefi
haline gelmiştir.
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14 Kasım Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Instant Family
Şipşak Aile
Sean Anders
Komedi, Dram, Aile
2018
Mark Wahlberg, Rose Byrne,
Isabela Merced
Pete ve Ellie birbirlerini seven, uyumlu bir çifttir. Tek istekleri ise
çocuk sahibi olmaktır. Sevimli çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde
küçük bir çocuk evlat edinmek isterler. Fakat bu istekleri, birbirinden
tatlı üç kardeşi görünce değişir. Genç çift, bir günde üç çocuklu bir
aile olmuştur ve nasıl ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek
zorundadır.
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15 Kasım Pazar | 16:30 | Sinema Aile

Peter Rabbit
Tavşan Peter
Will Gluck
Macera, Animasyon, Aile
2018
James Corden, Fayssal Bazzi, Domhnall Gleeson
Tavşan Peter ve arkadaşları, boş bir kır evi bulmuş ve onu sahiplenmişlerdir.
Eve yerleşen hayvanlar burada mutlu ve sakin bir hayat sürdürmektedir.
Fakat bu durum, suratsız Bay McGregor’un ortaya çıkmasıyla değişecektir.
Evi imha etmeye gelen Bay McGregor’un amacı anlaşılınca evde yaşayanlar
büyük mücadele için kendilerini hazırlamıştır bile. Bu karmaşık sürece
sonradan hayvan sever Bea de dahil olacaktır.

15 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Yerli

Toz Ruhu
Nesimi Yetik
Dram
2014
Aytaç Arman, Tansu Biçer, Nihal G. Koldaş
37 yaşındaki Metin, İstanbul’da hayatını gündelikçilik yaparak kazanan
bir adamdır. Kendi küçük dünyasında mutlu bir hayatı vardır. Hayranı
olduğu arabesk müzik için besteler yapar. Metin’in yaşamı yeğeni Ümit’in
askerlik tayini ile İstanbul’a gelmesi ve yanında çalıştığı Suzan Hanım’ın
diğer gündelikçisi Neslihan’ın eve gelmesiyle alt üst olur. Bu iki kişi kendi
yollarına gittiğinde ise Metin küçük dünyasında yine yalnız başına kalır. Ta
ki bir televizyon programı onu konuk olarak çağırıncaya dek…

15 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Bumblebee
Travis Knight
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Macera
2018
Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr., John Cena
1980’li yıllarda tek başına kalan Bumblebee, henüz çok gençtir. Kimsesi olmayan
ve nereye gideceğini bilemeyen sarı autobot, Kaliforniya’daki küçük bir sahil
kasabasındaki bir hurdalığa sığınır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir
genç kızdır. Bir gün oldukça zarar görmüş olan Bumblebee’yi keşfeder ve onu
tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee’yi atölyesine götüren ve üzerinde
çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir
“tosbağa” olmadığını fark eder. Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu
peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için birlikte bir maceraya atılacaktır.

17 Kasım Salı | 21:30 | SinemaTV

Crazy Rich Asians
Çılgın Zengin Asyalılar
Jon M. Chu
Romantik, Komedi, Dram
2018
Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh
New Yorklu Rachel Chu, uzun zamandır Nick Young ile birliktedir. Rachel, Nick’in
en yakın arkadaşının düğününde sevgilisine eşlik etmek için Singapur’a gider. Genç
kadın Asya’ya ilk defa gidecek olmaktan oldukça heyecanlıdır fakat bir yandan da
büyük bir stres altındadır. Singapur’da Nick’in ailesi ile tanışacak olmaktan endişe
duyan Rachel, bu sırada sevgilisi ile ilgili bilmediği şeyler öğrenir. Nick, ülkenin en
zengin ailelerinden birine sahiptir ve o ülkedeki gözde bekarlardan biridir. Rachel,
Singapur’a ayak bastığı andan itibaren tüm gözler ona çevrilir. Genç kadının çevresi
bir anda onu kıskanan ve Nick’ten ayırmayı planlayan insanlarla dolar.
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17 Kasım Salı | 23:45 | SinemaTV

10x10
Suzi Ewing
Gerilim
2018
Kelly Reilly, Luke Evans, Noel Clarke
Sıradan bir adam olarak gözüken Lewis, karısının şüpheli ölümü üzerine
içinde sakladığı intikam ateşini zapt edemez ve başka şüpheli ölümlerin
de yaşandığı hastanede hemşirelik yapan Cathy’i kaçırmaya karar verir.
Ses yalıtımlı küçücük bir hücrede tuttuğu kadından bir şeyleri itiraf
etmesini beklerken çok daha çirkin gerçeklerle karşılaşır.

1822
Kasım
Çarşamba
| 21:30| Sinema
| SinemaTV
Kasım
Pazar | 20:00
Aile

Mr. Know-It-All
Her Şeyi Bilen Adam
Stéphan Archinard, François Prévôt-Leygonie
Komedi
2018
Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David
Bağlanma korkusu olan bir futbol antrenörü, Asperger sendromlu
yeğenine bakmak zorunda kalır. İkili gün geçtikçe birbirine daha çok
alışacaktır.

19 Kasım Perşembe | 21:30 | Sinema Komedi

Ocean’s Eight
Gary Ross
Aksiyon, Komedi, Gerilim
2018
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway
Danny Ocean’ın kız kardeşi olan Debbie Ocean, beş yıllık bir hapis
sürecinin ardından serbest kalmıştır. Debbie hemen yeni bir soygun
planına girişir. Yıldızlar geçidinin yaşandığı Met Gala’yı hedef alan Debbie,
soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve
Tammy’den oluşan mükemmel bir kadro toplar ve sekiz kişilik bu usta
hırsız grubuyla kusursuz soygun için kolları sıvar. En önemli hedefleri ise
Daphne Kluger’ın boynundaki değerli gerdanlıktır.

20 Kasım Cuma | 19:30 | Sinema 1001

The Square
Kare
Ruben Östlund
Dram
2017
Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
Stockholm’de bir modern sanat müzesinin baş küratörlüğünü yapan nazik,
yakışıklı ve donanımlı bir adam olan Christian’ın hayatı rayından çıkmak
üzeredir. Tam bu sırada müzede sergilenecek Arjantinli bir sanatçının yeni
enstalasyonu ‘Kare’nin tanıtımını yapacak halkla ilişkiler şirketi çok provokatif
bir kampanya hazırlayınca tam bir kargaşa ortamı oluşur. Christian ve müze
için varoluş amaçlarını sorgulamaları gereken bir ortam oluşmuştur.
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21 Kasım Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Escape Room
Ölümcül Labirent
Adam Robitel
Aksiyon, Gerilim, Korku
2019
Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis
Birbirini tanımayan altı kişiye, bir kaçış oyununun giriş biletleri gelir.
Üstelik kaçış odasından çıkmayı başaran olursa, bir milyon dolar
ödülün sahibi olacaktır. Kendilerine sunulan bu fırsatı kaçırmak
istemeyen altı yabancı, kaçış odasında bir araya gelir ve büyük
oyun başlar. Her başarılarının ardından başka bir etap onları
beklemektedir ve oyun giderek daha zor bir hale gelir. Hayatta
kalabilmek için akıllarını kullanmak zorunda olan grup, kaçış
odasından kurtulmanın yolunu bulabilecek midir?
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20 Kasım Cuma | 00:00 | SinemaTV

Even Lambs Have Teeth
Vahşi Değişim
Terry Miles
Gerilim, Korku
2015
Tiera Skovbye, Kirsten Zien, Darren Mann
Sloane ve Katie adında iki genç kız, psikopat bir aile tarafından kaçırılarak,
ormanın derinliklerindeki bir kulübede esir tutulur. Burada maruz kaldıkları
işkence ve tacizden kurtulmayı başardıklarında ise onlara bu acıları
yaşatan kişilerden alacakları intikam oldukça kanlı olacaktır.

21 Kasım Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı
Kudret Sabancı
Animasyon
2015
İnci Türkay, Asena Keskinci, Ege Yazar
Pelin ve Caner, Köstebekgiller’in en yakın dostlarıdır. Vaktiyle, yaptığı
kötülükler yüzünden, ağaca dönüşen Gölge’yi, Köstebekgiller’den
Köstan Amca, iyi bir insan olması sözüne karşılık kurtarmıştır. Fakat
Gölge sözünü tutmaz ve çalışmakta olduğu müzayede salonundan,
Kraliçe Sora’nın tılsımlı olduğu söylenen elbisesini çalar. Gölge, elbiseye
dokunur dokunmaz yeniden ağaca dönüşmeye başlar. Onu bu durumdan
kurtaracak tek kişi olan Köstan Amca ise çoktan Köstebekya’ya doğru
yola çıkmıştır.

22 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

The Muppet Christmas Carol
Muppetlar’dan Noel Şarkısı
Brian Henson
Fantastik, Komedi, Dram
1992
Michael Caine, Dave Goelz, The Great Gonzo
Muppet’lar bu kez Charles Dickens’ın ünlü hikayesi ‘Christmas Carol’la
karşımıza çıkıyor! Kurbağa Kermit, Bayan Domuzcuk, Fozzie ve Muppet
evrenindeki tüm oyuncularının yer aldığı dev kadroda Ebenezer Scrooge,
Noel ruhunu reddeden huysuz aksi bir ihtiyarı canlandırıyor. Kermit’in
canlandırdığı karakter olan Yardımcı Bob, tatil olmasına rağmen Ebenezer
tarafından çalıştırılmaktadır. Ebenezer geçireceği uzun gecenin sonunda
acaba noel ruhunu tekrar hissedebilecek midir?

23 Kasım Pazartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Oh Lucy!
Atsuko Hirayanagi
Komedi, Dram
2018
Shinobu Terajima, Josh Hartnett, Kaho Minami
Tokyo’da yaşayan, beyaz yakalı, yalnız bir kadın olan Setsuko, alter
egosunu keşfedeceği, Tokyo’da sıradışı bir Ingilizce kursuna yazılır.
İngilizce öğretmeni John, dersler sırasında Setsuko’ya sarı bir peruk
taktırır ve ismini ‘Lucy’ koyar. Hızla öğretmenine tutulmaya başlayan
Setsuko, John’un ortadan kaybolması üzerine onu aramak için Los
Angeles’a gider.
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24 Kasım Salı | 22:00 | Sinema 1001

Back to Burgundy
Aile Bağı
Cédric Klapisch
Komedi, Dram
2017
Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil
10 yıl dünyayı dolaştıktan sonra Jean doğup büyüdüğü kasabaya geri
döner. Babası hastalanmıştır. Kız kardeşi Juliette ve erkek kardeşi Jeremie
ile de bunca zaman sonra ilk kez bir araya gelen Jean, ilişkilerini yeniden
güçlendirmeye ve şarapçılıkla uğraşan ailesinin güvenini kazanmaya
kararlıdır.

25 Kasım Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Raising Colors
Gönüllü Asker
Hélène Fillières
Dram
2018
Lambert Wilson, Diane Rouxel, Alex Descas
2018 yapımı film, 23 yaşında genç ve güzel bir kız olan Laure’nin aniden
Fransız Donanması’na katılmaya karar vermesi ve sonrasında yaşananları
merkezine alıyor.

26 Kasım Perşembe | 23:15 | SinemaTV

A Star Is Born
Bir Yıldız Doğuyor
Bradley Cooper
Romantik, Dram, Müzik
2018
Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
Bir zamanların ünlü country şarkıcısı Jackson Maine, artık kariyerinde
düşüşe geçtiği bir dönemi yaşarken Ally adında yetenekli ancak
tanınmamış genç bir müzisyenle tanışır. Ally ile kısa sürede yakınlaşan
Jackson, aynı zamanda genç yıldız adayının tanınmasına yardımcı
olacaktır.

27 Kasım Cuma | 00:00 | SinemaTV

Paranormal Drive
Ölüm Arabası
Oleg Assadulin
Korku
2016
Pavel Chinaryov, Svetlana Ustinova, Vitaliya Kornienko
Aile içinde yaşanan bir kavga sonucu bir adam karısını öldürdükten sonra
parçalara ayırarak arabasının bagajına koyar. Fakat kısa bir süre sonra
tutuklanır. Polisin eline geçmeyen otomobil ise satışa çıkar. Otomobili alan
yeni evli çift, çok mutludur. Ancak yola çıkar çıkmaz araçta başka birinin
daha olduğunu fark eden çiftin yolculuğu gerçek bir kabusa dönüşür.
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28 Kasım Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

If Beale Street Could Talk
Sokağın Dili Olsa
Barry Jenkins
Romantik, Dram
2018
KiKi Layne, Stephan James, Regina King
Birbirlerine çok aşık olan 19 yaşındaki Tish ve 22 yaşındaki Fonny
nişanlanır ve Tish kısa süre sonra hamile olduğunu öğrenir. Gelecek
planları yaptıkları sırada Fonny’nin haksız yere tecavüz suçuyla
hapse girmesiyle bütün dünyaları tepetaklak olur. Artık Tish’in
tek gelecek planı, bebekleri doğmadan önce nişanlısının masum
olduğunu ispatlayacak kanıtı bularak onu hapisten çıkarmak
olacaktır.
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29 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Up on the Wooftop
Noel Baba’nın Köpeği
Joe Clarke
Aile
2015
Adam Hicks, Dennis Haskins, Brandon Baker
Noel Baba, Noel akşamı öncesi bir test uçuşu gerçekleştirecektir. Gizlice
arabaya binen köpeği Toby, güneyde bir evde durduklarında arabadan
iner ve tekrar binmek için vakit bulamaz. Andersonlar’ın evinde kalan
Toby, onlara Noel Baba’nın köpeği olduğunu kanıtlamalı ve Noel olmadan
önce Kuzey Kutbu’na geri dönmelidir. Bu konuda destekçileri, evin
çocukları olacaktır.

29 Kasım Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

C’est La Vie!
Düğünümüz Var
Éric Toledano, Olivier Nakache
Komedi
2017
Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche
30 yıldır bir organizasyon firması işleten Max, bu süre boyunca
yüzlerce festival ve büyük organizasyon için çalışmıştır. Şimdi ise Pierre
ile Helena’nın 17. yüzyıldan kalma bir kalede gerçekleştirilecek olan
muhteşem düğünü için çalışmaktadır. Max, her zamanki gibi düğünü
büyük bir titizlikle koordine etse de her şeyin bir felakete sürüklenme
riski vardır.

30 Kasım Pazartesi | 11:30 | Sinema Aile

Jumbo
James Snider
Macera, Komedi, Animasyon
2019
Thomas Carr, Maria Petrano
Yerel bir kasabada iş adamı olan Bay Hollis, yeğeni Bert için endişelidir.
Bir filin yeğenine karşı rakip olmasından mutsuz olan Hollis, bir soruna
bir çözüm bulmak için orman doktorundan yardım istemeye karar verir.
Doktor çözümü, Jumbo’ya lanetli bir reçete yazmakta bulur. Lanetin etkisi
ile hafızasını kaybetmeye başlayan Jumbo, bu şekilde yarışamayacağını
düşündüğünden üzülerek yarışmadan çekilir. Ancak Jumbo’nun
yarışmadan çekilmesini istemeyen arkadaşları, Jumbo’nun hafızasını geri
kazandırabilmek için büyük T adındaki bir dinozordan yarım ister.

30 Kasım Pazartesi | 19:00 | Sinema Aksiyon

Iron Sky: The Coming Race
Ayın Karanlık Yüzü: Hitler’in Çocukları
Timo Vuorensola
Aksiyon, Macera, Komedi
2019
Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale
Naziler’in dünyayı ele geçirmeye çalıştığı Iron Sky filminin devamında, dünya
nükleer savaş nedeniyle yaşanmaz hale gelmiştir. Kalan insanlar Naziler’in
Ay’daki üssünde yaşamaktadır. Ancak burada yaşayanlar için yaşam
koşulları kötüleşmeye başlayınca, dünyanın merkezindeki gizli bir şehre
yolculuk yapmak gerekir. Ancak bu sırada karşılarına Vril önderliğindeki şekil
değiştirebilen bir sürüngen ırkı ve onların dinozor ordusu çıkar.
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