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 Ağustos Pazartesi | 20:00 | Sinema Aile

The Son of Bigfoot
Kocaayak ve Oğlu
Ben Stassen, Jérémie Degruson
Animasyon, Komedi, Aile
2017
Cinda Adams, Joe Thomas, Jeff Doucette,
Alvin ve Sincaplar’ın yapımcısından… Adam, uzun süredir kayıp olan
babasını bulmak için bir maceraya atılır ve babasının Kocaayak efsanesi
olduğunu öğrenir. Babası, kendisini ve ailesini DNA’sının peşinde olan
Hair Co. Adlı şirketten korumak için yıllarca ormanda gizlenmiştir. Adam,
babasından kendisinin de gizemli güçleri olduğunu öğrenir.

2 Ağustos Salı | 21:30 | SinemaTV

Hive
Kovan
Blerta Basholli
Dram
2021
Yllka Gashi, Çun Lajçi, Aurita Agushi
Fahrije’nin eşi Kosova Savaşı’ndan beri kayıptır. Bu süreçte ailesinin
geçimini sağlamak için kendi işini kurar. Onu desteklemeyen ataerkil bir
topluma karşı mücadele eden Fahrije, etrafındaki insanların eleştirilerine
kulak asmadan kendi doğruları ile hareket eder. Kendi ayakları üstünde
duran Fahrije, çok önemli bir kararla karşı karşıyadır.

3 Ağustos Çarşamba | 22:00 | Sinema Aksiyon

Only
Tek
Takashi Doscher
Bilim-Kurgu, Dram, Aksiyon,
2019
Freida Pinto, Leslie Odom Jr., Chandler Riggs
Bir kuyruklu yıldız, dünyadaki tüm kadınları öldüren bir virüsün
yayılmasına sebep olur. Bu sırada, sterilize edilmiş dairelerinde hayatta
kalmayı başaran Eva ve Will’in dünya ile bağlantıları kesilir. Evin içerisinde
kapana kısıldıkları süreçte akıl sağlıklarını korumakta güçlük çeken çift,
tüm tehlikeleri göze alarak evden ayrılmaya karar verecektir.

4 Ağustos Perşembe | 21:30 | SinemaTV

A Rainy Day in New York
New York’ta Yağmurlu Bir Gün
Woody Allen
Komedi, Romantik
2019
Elle Fanning, Jude Law, Timothée Chalamet
Genç bir kadın olan Ashleigh’nin bir röpotaj için New York’a gitmesi
gerekmektedir. Ashleigh ve sevgilisi Gatsby, bu iş seyahatini romantik
bir hafta sonu kaçamağına dönüştürmeyi planlar. Ancak burada onları
kötü bir sürpriz beklemektedir. Yapmaları gereken işler nedeniyle farklı
yönlere savrulan ikilinin yolları uzun süre yeniden kesişmez. New York’ta
birbirlerini bulmaya çalışan çift, tuhaf maceralar yaşayacaktır.
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5 Ağustos Cuma | 21:30 | Sinema Komedi

Sms
Gabriel Julien-Laferrière
Komedi
2014
Guillaume de Tonquédec, Géraldine Pailhas, Anne Marivin
Sıradan bir hayatı olan Laurent’in yağmurlu bir sabah evinin çatısının
çökmesiyle aksilikler silsilesi başlar. Karısının kendisini aldattığını öğrendiği
bir mesaj alır, cep telefonu çalınır, hırsızın peşinden koşarken oğlu kaçırılır,
evi yanar ve son olarak terörist bir grupla karşı karşıya kalır. Laurent,
masumiyetini kanıtlamak ve oğlunu kurtarmak için savaşmak zorundadır.

5 Ağustos Cuma | 21:30 | SinemaTV

The Verdict
Adalet Peşinde
Jan Verheyen
Dram, Suç
2013
Koen De Bouw, Johan Leysen, Veerle Baetens
Karısının katili, bir hata nedeniyle serbest kalınca Luc, bu
konunun peşine düşer. Adaleti kendi sağlamak isteyen adam,
devlet ve anayasayla karşı karşıya kalır.

6 Ağustos Cumartesi | 21:45 | Sinema Aile

The House With a Clock in Its Walls
Eski Evdeki Büyülü Saat
Eli Roth
Fantastik, Aile, Komedi
2018
Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro
Lewis Barnavelt, anne babasının ölümünün ardından Michigan’daki amcası
Jonahtan’ın yanına gönderilir. Tuhaf görünümlü amcasına ait korkutucu
eve giren Lewis, amcası ve onun komşusu Florence’ın büyü ve sihirle
fazlasıyla iç içe olduğunu görür. Lewis amcasından ve kitaplardan bir
şeyler öğrenmeye başlar ancak evin sakladığı büyük sırrı çok geçmeden
öğrenecektir.

7 Ağustos Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

Arab Blues
Tunus’ta Bir Divan
Manele Labidi
Komedi, Dram
2019
Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïsha Ben Miled
Genç ve başarılı bir psikoterapi uzmanı olan Selma, 10 yıl Paris’te
yaşadıktan sonra kendi kliniğini açmak için memleketi Tunus’a geri
döner. İnsanlar ilk başlarda kliniğe gitmeye uzak davranışlar sergilese
de devrimden sonra insanların konuşmaya ihtiyacının artmasıyla bu
durum tam tersine döner.
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7 Ağustos Pazar | 20:00 | Sinema Yerli

Yol Arkadaşım
Bedran Güzel
Komedi
2017
Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu
İlaç mümessili Onur, işinde sıkıntılı günler geçirmektedir. Bir yandan
bayram tatilinin yaklaşmasıyla kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için
Ayvalık’a gitmek, bir yandan da yeni kaybettiği işini tekrar kazanmak
zorundadır. Bir uygulama üzerinden yol arkadaşı olarak arabasına aldığı
Şeref ile yolculuk esnasında türlü maceralara atılırlar.

8 Ağustos Pazartesi | 20:30 | Sinema 1001

The Lost Leonardo
Kayıp Leonardo
Andreas Koefoed
Belgesel, Tarih
2021
Robert K. Wittman, Jerry Saltz, Dianne Dwyer Modestini
The Lost Leonardo, sanat tarihi boyunca satılan en pahalı tablo olan
Salvator Mundi’nin arkasındaki hikayeyi ele alıyor. Tablo, New Orleans’ta
bir müzayede evinde 1175 dolara satın alındığı ve ucuz restorasyonun ağır
cilası altında ustaca Rönesans fırça darbeleri keşfedildiği andan itibaren,
Salvator Mundi’nin kaderi, doyumsuz bir şöhret, para ve güç arayışı
tarafından belirlenir. Tabloya biçilen fiyat arttıkça, akıllardaki soru işareti
de artmaktadır: Bu tablo gerçekten Leonardo da Vinci’ye mi ait?

9 Ağustos Salı | 21:30 | SinemaTV

That Good Night
O Güzel Gece
Eric Styles
Dram
2017
John Hurt, Sofia Helin, Max Brown
Bir zamanlar ünlü bir yazar olan Ralph, 70’li yaşlarında ölümcül bir
hastalığa yakalanır. Hayatta olduğu sürece artık sadece iki amacı vardır.
Birincisi, uzun yıllardır görmediği oğluyla yeniden barışmak, ikincisi ise
hastalığı süresince eşi Anna’ya yük olmamak.

10 Ağustos Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Ablations
İntikam Peşinde
Arnold de Parscau
Gerilim
2014
Denis Ménochet, Virginie Ledoyen, Yolande Moreau
İlaç mümessili olan Pastor, bir sabah bomboş bir arazide kafası bulanık bir
şekilde uyanır. Dün gece çok alkol aldığını düşünen adam, güçlükle kaldığı
otele döner. Sırtındaki dikiş izlerini görünce cerrah olan eski sevgilisinin
yanına gider ve böbreğinin çalındığını öğrenir. Pastor, hayatı pahasına da
olsa ona bunu yapanları bulacaktır.
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11 Ağustos Perşembe | 23:30 | Sinema Komedi

The Big Wedding
Büyük Düğün
Justin Zackham
Komedi
2013
Diane Keaton, Amanda Seyfried, Robert De Niro
Kadrosunda Robert De Niro, Diane Keaton, Katherine Heigl, Amanda
Seyfried ve Robin Williams gibi yıldızların yer aldığı harika bir komedi.
Boşanmış olan Don ve Elle, oğullarının düğününde uzun zamandır
görmediği tanıdıkları ile bir araya gelecektir ve boşandıklarını açıklayacak
olmanın stresini yaşamaktadırlar. Bu stresi yaşamaktansa hala evli taklidi
yapmaya karar verirler. Elbette bu, sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

12 Ağustos Cuma | 21:30 | Sinema Komedi

Baby Done
Bebek Tamam
Curtis Vowell
Komedi
2020
Rose Matafeo, Matthew Lewis, Emily Barclay
Maceraperest bir kadın olan Zoe, uzun zamandır birlikte olduğu erkek
arkadaşı Tim’den hamile kalır. Bu sonuç karşısında panik olan çift,
hayatlarının baştan aşağı değişmesinden korkar. Bu bebeğin hayatlarını
değiştirmesine izin vermeyecekleri kararını alan çift, bebek dünyaya
gelmeden önce tüm hayallerini gerçekleştirmek ister.

12 Ağustos Cuma | 21:30 | SinemaTV

The Night Clerk
Gece Nöbeti
Michael Cristofer
Suç, Dram, Gizem
2020
Tye Sheridan, Ana de Armas, Helen Hunt
Bart isimli otel görevlisi zeki ama aynı zamanda otistiktir. Sosyal
becerilerini geliştirebilmek için otel müşterilerini güvenlik kameralarıyla
kaydeder. Bir gece, otel müşterisi olan bir kadın Bart’ın vardiyası
esnasında öldürülür. Polis soruşturmasında baş şüpheli olan Bart,
masumiyetini ispatlamak istese de güvenlik kamera kayıtlarından
bahsetmez. Bart, başka bir cinayet işlenmeden gerçek katili durdurmak
için kendi savaşacaktır.

13 Ağustos Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Ağır Romantik
Deniz Denizciler
Komedi, Dram, Romantik
2020
Tuvana Türkay, Onur Tuna, Altan Erkekli
Konservatuvar öğrencisi olan Aslı, bir gün yolda yürürken çantası kapkaççı
tarafından çalınır. O esnada olayı gören Kerem, kapkaççıyı yakalayarak
çantayı Aslı’ya teslim eder. Bu olaydan sonra sürekli konuşmaya ve
görüşmeye başlayan çift güzel bir ilişkiye başlar. Fakat ortada büyük bir
sorun vardır; Kerem kendini İstanbul’un en büyük yeraltı mafyalarından
birinin oğlu olduğunu saklayıp, finans uzmanı olarak tanıtır. Aslı ise tüm bu
yalanlardan habersiz nikah masasına oturacağı günü bekler.
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14 Ağustos Pazar | 21:45 | Sinema Aile

Double Trouble and The Magical Mirror
Çifte Bela: Sihirli Ayna
Marcus H. Rosenmüller
Dram, Aile, Komedi
2019
Luis Vorbach, Jona Gaensslen, Margarita Broich
Derslerinde pek başarılı olmayan Frido’nun hayali, bir gün onun için her şeyi yapacak bir
ikizinin olmasıdır. Bir gün terk edilmiş bir lunaparka girer, burada keşfettiği sihirli aynayla
en büyük dileği gerçek olur. Aynadan çıkan ikizi, artık Frido’nun yapmak istemediği her
şeyi yapacaktır; odasını toplayacak, şikayet etmeden annesi ne pişirirse yiyecek, ödevlerini
yapacak hatta o lunaparkta oynarken okula gidip, en yüksek notları alıp sınıf birincisi
olacaktır. Ancak iki kafadar, ikizlerinin kontrolünü çabucak kaybedecek ve onları tuzağa
düşürüp aynaya geri getirmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacaklardır.

15 Ağustos Pazartesi | 22:00 | Sinema Aksiyon

Passengers
Uzay Yolcuları
Morten Tyldum
Dram, Romantik, Bilim-Kurgu
2016
Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen
120 yıl sürmesi planlanan yolculuğun henüz 30. yılında The Avalon isimli
gemi arıza yapar ve mekanik mühendisi Jim Preston’ın uyanmasına neden
olur. Yalnız başına geçirdiği 1 yılın ardından bir gün bir yazar ve gazeteci
olan Aurora Lane’ı fark eden Jim, onu uyandırmaya karar verir. Zaman
geçtikçe Jim ve Aurora arasında yakınlaşma başlar ancak Aurora, Jim
tarafından uyandırıldığını öğrendiğinde hayal kırıklığı yaşayacaktır.

16 Ağustos Salı | 21:30 | SinemaTV

Another World
İyi Günde, Kötü Günde
Stéphane Brizé
Dram
2021
Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon
Fransa’nın taşra bir kasabasında otomobil sanayisine yan ürün tedarik
eden fabrika, işçilerin birkaç yıl boyunca aynı ücretle daha fazla çalışmayı
kabul etmeleri sonucu kâr etmeye başlar. Fakat ana şirket, finansal
stratejisi gereği bu fabrikayı kapatma kararı alır. Bu karara karşı çıkarak
greve giden fabrika işçileri sendika başkanı Phillippe önderliğinde haklarını
ararlar.

17 Ağustos Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Family Film
Aile Filmi
Olmo Omerzu
Dram
2015
Daniel Kadlec, Jenovéfa Boková, Vanda Hybnerová
Irene ve Igor çifti tatile giderken biri lise diğeri üniversite öğrencisi olan
çocuklarını evde bırakırlar. Teknolojinin yardımıyla görüntülü görüşme
yapabileceklerini ve evde olan biteni kontrol edebileceklerini düşünürler.
Fakat işler düşündükleri gibi gitmez hem kendi tatilleri hem de evde
yaşananlar zaman geçtikçe sarpa sarar.
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18 Ağustos Perşembe | 22:00 | Sinema 1001

The Old Man & The Gun
İhtiyar Adam ve Silah
David Lowery
Komedi, Suç, Dram
2018
Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek
Forrest Tucker yaşlı bir adamdır ancak hayatını dolu dolu yaşamadığını söyleyebilecek
hiç kimse yoktur. Kendinden emin ve güçlü görünen bu adam hayatı boyunca toplam
18 kere hapisten kaçmayı başarmıştır. 70 yaşında bir kez daha firar eden yaşlı adam,
ardından eşi benzeri görülmemiş bir banka soygunu zincirine imza atar. Forrest’ın
ardından kovalamaca başlamıştır. Forrest’ın izinden gidenler arasında, Forrest’ı
yakalamaya kararlı ancak bir o kadar da zekasına hayran polis dedektifi ile seçtiği
mesleğe rağmen onu sevmekten vazgeçmemiş olan bir kadın vardır.

19 Ağustos Cuma | 00:00 | SinemaTV

A Banquet
Ruth Paxton
Korku
2021
Sienna Guillory, Jessica Alexander, Ruby Stokes
Dul bir anne olan Holly, kızı Betsey’in vücudunun artık daha yüksek bir
ruhani güce hizmet ettiğini söylediğinde kendi inançlarıyla çeliştiği ıstırap
verici bir ikilemde kalır. Yeni inancına bağlı olan Betsey ve geçmişinin
bastırılmış travmalarıyla yüzleşen anne Holly radikal bir sınavdan geçer.

20 Ağustos Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Locman
Şükrü Alaçam
Dram, Aile
2018
Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nisa Sofiya Aksungur
Makinist olan Uğur, eşi ve iki çocuğu ile birlikte yaşar. İşinde terfi alan
Uğur’un tayini Sivas Divriği’ne çıkınca ailesiyle birlikte taşınmak zorunda
kalır. Hem depo şefi olacağı için hem de lojman çıktığı için çok mutlu olan
Uğur ve ailesi, taşınacakları lojmanın dolu olduğunu öğrenince hüsrana
uğrarlar. Bir müddet komşularının evinde yaşamak zorunda kalan aile, aylar
sonra yeni evlerine taşındığında hayatları bambaşka bir noktaya ulaşır.

20 Ağustos Cumartesi | 22:00 | Sinema 1001

The Social Network
Sosyal Ağ
David Fincher
Dram
2010
Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake
David Fincher’dan 3 Oscar’lı muhteşem bir biyografi… 2003, bir kış
gecesi… Harvard’da okuyan bilgisayar programcısı Mark Zuckerberg,
bilgisayarının başına oturur ve yeni bir fikir üzerinde çalışmaya başlar. Yurt
odasında temelleri atılan fikir, kısa sürede global bir sosyal ağ haline gelir
ve iletişimde devrim yaratır. Tam 6 yıl içinde Mark Zuckerberg, tarihteki en
genç zengin milyarderlerden biri olur. Fakat bu başarı, hem kişisel hem de
yasal zorlukları da beraberinde getirecektir.
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20 Ağustos Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Radioactive
Radyoaktif
Marjane Satrapi
Biyografi, Dram, Romantik
2019
Rosamund Pike, Yvette Feuer, Mirjam Novak
Nobel Fizik ve Nobel Kimya Ödüllerinin ikisine birden sahip ilk
bilim insanı Marie Sklodowska ve kendisi gibi bir bilim insanı olan
eşi Pierre Curie ile birlikte 1903 yılında radyoaktiviteyi keşfederek
Dünya’nın ve bilimin seyrini sonsuza kadar değiştirdiler.
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21 Ağustos Pazar | 20:00 | Sinema Yerli

İyi Oyun
Umut Aral
Komedi, Dram, Spor
2018
Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak
Cenk liseyi bitirince, ailesine tek başına bakan annesine yardım edebilmek
için yarı zamanlı bir internet kafede çalışır. Kafede para karşılığında
başkaları adına da oyun oynayan Cenk’in hayatı yeni kurulan bir takımın
menajeri tarafından keşfedilince değişir.

21 Ağustos Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

I Used to Go There
Buraya Giderdim
Kris Rey
Komedi, Dram, Romantik
2020
Gillian Jacobs, Jemaine Clement, Josh Wiggins
35 yaşında bir yazar olan Kate, kitabı yayınlanınca, eski okulundaki
hoşlandığı profesör tarafından konuşma yapması için bir davet alır. O
esnada kitabının tanımı iptal olan Kate moralini düzeltmek için daveti
kabul eder. Kendini bir grup ergenin sorunlarını dinlerken bulan Kate,
geleceğini yeniden inşa etmek için geçmişini gözden geçirmelidir.

22 Ağustos Pazartesi | 21:30 | SinemaTV

Taxi Tehran
Taksi Tahran
Jafar Panahi
Dram, Komedi
2015
Jafar Panahi, Nasrin Sotoudeh
Tahran’ın renkli sokaklarında, diğerlerinden farkı yokmuş gibi görünen
sarı bir taksinin şöförü ünlü yönetmen Jafar Panahi’dir. Taksisinin ön
panosuna monte edilmiş küçük kamerasıyla, taksisine aldığı yolcularla
farklı konularda röportajlar yapar. Dram ve komedinin biraraya geldiği
röportajlarla farklı bir Tahran portresi sunar.

23 Ağustos Salı | 21:30 | SinemaTV

Final Set
Final Seti
Quentin Reynaud
Dram, Spor
2020
Alex Lut, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas
Thomas bir zamanlar, tenis dahisi olarak anılan başarılı bir
tenisçidir. Fakat, spor kariyeri umduğu gibi gitmeyen Thomas,
37 yaşında güçsüzleşen fiziksel durumuna rağmen son bir zafer
denemesi için Fransa açık eleme turlarında yarışmaya karar verir.
Her ne kadar eşi Eve ve annesi Judith onu vazgeçirmeye çalışsa da
Thomas, eleme turlarının üstesinden gelmeye çalışır.
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24 Ağustos Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Boomerang
Bumerang
François Favrat
Dram, Romantik
2015
Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana
Antonie ve kız kardeşi Melanie annelerini çok küçük yaşta kaybettikleri için
anneleri hakkında pek fazla birşey bilmezler. Kız kardeşinin doğum günü
için özel bir hediye vermek isteyen Antonie annelerinin ölümüne kadar
birlikte gittikleri Noirmoutier Adası’na bir gezi düzenler. Bu gezi esnasında
ailesinin geçmişte sakladığı büyük bir sır ortaya çıkar.

25 Ağustos Perşembe | 22:00 | Sinema Aksiyon

Loop
Zaman Döngüsü
Isti Madarász
Gerilim, Bilim-Kurgu
2016
Dénes Száraz, Dorina Martinovics
Uyuşturucu satıcılığı yapan bir çift, son görevlerinde kartel patronuna
ihanet ederler. Ancak olay her ikisini de tek bir zaman döngüsünde
hapseder. Çift sürekli aynı olayı yaşamaya başlar.

26 Ağustos Cuma | 21:30 | SinemaTV

Another Me
Bir Başka Ben
Isabel Coixet
Gizem, Gerilim
2013
Sophie Turner, Rhys Ifans, Claire Forlani
Hayatında her şeyin sıradan ve mükemmel ilerlediği Fay, hobi olarak fotoğraf
çekmeye başlar. Yaşadığı her anı kayıt altına alan genç kız, fotoğraflarda
kendine tıpatıp benzeyen birini görür. Gizemli bir varlık tarafından takip
edildiğine kimseyi inandıramayan Fay, kendini açıklanamaz durumların içinde
bulur. Hayatını elinden almaya çalışan, gölge gibi peşinde olan bu varlıktan
kurtulmak için şüphe ve korkularından arınmak zorundadır.

26 Ağustos Cuma | 23:15 | SinemaTV

The Intruder
Davetsiz Misafir
Deon Taylor
Gerilim
2019
Michael Ealy, Meagan Good, Dennis Quaid
Annie ve Scott çiftinin en büyük hayali, ileride çocuklarını
yetiştirebilecekleri güzel bir ev satın almaktır. Hayallerindeki evi bulup
satın al çift, gerekli tadilatları yaptıktan sonra eve taşınır. Annie ve Scott
zamanla anlam veremedikleri olaylarla karşı karşıya kalır. Evin eski
sahibi Charlie, ailenin içine sızmaya çalışınca, çift kısa bir süre sonra
korkunç bir gerçekle yüzleşir.
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27 Ağustos Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Vox Lux
Brady Corbet
Dram, Müzik
2018
Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin
Celeste, 1999 yılında Amerika’da bir lisede silahlı bir saldırgan
tarafından rehin alınan sınıftadır. Ülkenin canlı yayında izlediği
katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olan Celeste, yaralansada
yoğun bir tedavi sürecinin ardından hayata döner. Yapılan anma
töreni sırasında, başlarına gelen felaketten esinlenerek yazdığı ve
söylediği şarkıyla şöhret basamaklarını tırmanarak dünyaca ünlü
bir yıldıza dönüşür.
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26 Ağustos Cuma | 20:00 | Sinema Aile

A Dog’s Journey
Dostumun Yolculuğu
Gail Mancuso
Aile, Macera, Dram
2019
Dennis Quaid, Kathryn Prescott, Marg Helgenberger
Sevimli köpek Bailey, farklı bedenlerde birçok hayat yaşasa da eninde
sonunda soluğu Ethan’ın yanında alır. Artık ailelerinin yeni bir üyesi
vardır; CJ. Ethan’ın torunu olan CJ ile arasında güzel bir bağ kuran
Bailey, CJ’in annesinin onu evden götürmesi ile hüsrana uğrar. CJ’in ne
zaman kendisine ihtiyacı olsa soluğu yanında alan sevimli köpek, hayat
değiştirmeye devam etse de CJ’in peşini bırakmaz.

27 Ağustos Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Biz Size Döneriz
Doğa Can Anafarta
Dram, Komedi, Romantik
2017
Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Bestemsu Özdemir
Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit üniversitede tanışıp çok yakın
arkadaş olurlar. Mezun olduktan sonra İstanbul’da iş ararken bir yandan
da hayata tutunmaya çalışan altı arkadaş, bu dönemde arkadaşlığın
kıymetini daha iyi anlayıp ihanet, macera, aşk ve hayal kırıklıklarının
birlikte üstesinden gelir.

27 Ağustos Cumartesi | 22:00 | Sinema Aksiyon

The Clearstream Affair
Anket
Vincent Garenq
Gerilim
2014
Gilles Lellouche, Charles Berling, Laurent Capelluto
Gazetesi Denis Robert, büyük bir Avrupa bankasının yolsuzluklarını
açığa çıkarır. Bu haber Avrupanın finans dünyasında büyük bir ses getirir.
Yargıç Renaud Van Ruymbeke ile birlikte sürekli genişleyen bir yolsuzluk
davasına karşı birlikte hareket eden Robert, siyasi bir finans sistemiyle
karşı karşıya kalır.

28 Ağustos Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Mission Katmandu: The Adventures
of Nelly & Simon
Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak
Nancy Florence Savard, Pierre Greco
Animasyon, Macera, Komedi
2017
Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge, Rachid Badouri
Genç ve acemi bir dedektif olan Nelly, bir üniversitede antropoloji
profesörü olan Simon Picard ile tesadüfi bir şekilde tanışır. Bir hayırseverin
desteğiyle Nepal’deki Himalayalar’a gitmeyen karar veren ikili. gizemli bir
yaratık olan Yeti’nin varlığını kanıtlamak ister. Eski bir kaşifin günlüğünü
rehber olarak olan Nelly ve Simon vahşi bir maceraya atılır.
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28 Ağustos Pazar | 21:30 | SinemaTV

Sometimes, Always, Never
Bazen Daima Asla
Carl Hunter
Komedi, Dram, Gizem
2018
Bill Nighy, Sam Riley, Alice Lowe
Alan’ın oğlu bir scrabble oyunu yüzünden yıllar önce evi terkeder.
Oğlunu aramaktan asla vazgeçmeyen Alan’ın ailesiyle olan ilişkisi gittikçe
bozulmaya başlar. Zamanla diğer oğlu Peter ile arasını düzeltip, kayıp
oğlu Michael olabileceğini düşündüğü bir internet oyuncusunun gizemini
çözmeye çalışır.

29 Ağustos Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

This Is It
İşte Bu
Kenny Ortega
Müzik, Belgesel, Dram
2009
Michael Jackson, Alex Al, Alexandra Apjarova
Michael Jackson’ın yaşamını yitirmeden önce hazırlıklarını
sürdürdüğü This Is It isimli konserler serisinin olağanüstü kamera
arkası ve prova görüntülerini içeren film, pop yıldızının hiç
bilinmeyen hallerini gözler önüne seriyor. Yapım, yüz saati aşkın
kamera arkası çekimleri ile Jackson’ın hazırlanmakta olduğu
büyük şovu için provalarını tüm detayları ile içeriyor.

30 Ağustos Salı | 21:30 | SinemaTV

200 Meters
200 Metre
Ameen Nayfeh
Dram, Macera
2020
Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik
Mustafa ve Salwa duvarlarla ayrılmış iki ayrı Filistin köyünde yaşar. Bu
zorlu yaşam koşulları evliliklerinde sıkıntılar yaşamalarına neden olur.
Ancak birbirine olan sevgileriyle bu zorlukların üstesinden gelmeye
çalışırlar. Mustafa her gece, evinin ışıklarını yakıp söndürerek çocuklarına
iyi geceler diler. Ancak bir gün oğlunun kaza geçirdiği haberini alan
Mustafa, karşı tarafa geçmek için zorlu bir mücadele vermek zorundadır.

31 Ağustos Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Spider-Man: Homecoming
Örümcek Adam: Eve Dönüş
Jon Watts
Aksiyon, Macera, Komedi,
2017
Tom Holland, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow
Yenilmezler macerasından sonra eve dönen Peter, halası May ile
yaşamaktadır. Akıl hocası Tony Stark’ın gözetiminde normal hayat
rutinine dönmeye çalışır. Ancak sıradan bir komşu gibi yaşamak Peter’a
cazip gelmez. Vulture yeni bir düşmanını şehre yolladığında Peter,
özlediği hayata yeniden kavuşacaktır ancak sevdiği her şeyin tehdit
altına girdiğini de görecektir.
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