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 Mayıs Pazar | 21:30 | SinemaTV

At War
Savaşta
Stéphane Brizé
Dram
2018
Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
İki yıl önce Perrin Endüstri Fabrikası çalışanı olan 1100 işçi, tedarikçi firma
sahipleri ile anlaşma imzalar. Üst düzey yöneticiler ve işçiler, işlerinin beş
yıl boyunca korunması karşılığında ödemelerinde kesinti yapılmasını
kabul ederler. Fakat şimdi şirket kapılarını kapatma kararı almıştır. Şirketin
kapanmasını kabullenmeyen işçiler, sözcüleri Eric Laurent önderliğinde
işlerini kurtarmak için mücadele etmeye başlar.

1 Mayıs Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Trading Paint
Efsane Sürücü
Karzan Kader
Aksiyon, Gerilim, Dram
2019
John Travolta, Kevin Dunn, Michael Madsen
Mia, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler geçiren genç bir kadındır.
Bu süreçte kendisine destek olmaları için kardeşi David, kız arkadaşı
Natalie ve çocukluk arkadaşları Olivia ile Eric’ten yardım ister. Beşi birden
hafta sonunu ormanın içinde aileden kalma bir kulübede geçirmeye karar
verirler. Fakat kulübeye girdiklerinde, birilerinin buraya izinsiz girdiğini fark
eden arkadaşlar, kendilerini bir hayatta kalma savaşının içinde bulurlar.

2 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Ghostbusters
Hayalet Avcıları
Ivan Reitman
Aksiyon, Macera, Komedi
1984
Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd
Bir üniversitede paranormal olaylar üzerine araştırma yapmakta olan üç
profesör, öğrencilerinin üzerinde hiç de etik olmayan çeşitli uygulamalara
yapmaktadırlar. Üniversiteden kovulmalarının ardından bu araştırmaları
kendi başlarına sürdürmeye karar veren üçlü, eski bir itfaiye binasından
devşirdikleri ofislerinde Hayalet Avcıları isimli şirketi kurarlar.

3 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

Last Film Show
Bir Zamanlar Sinema
Pan Nalin
Dram
2021
Bhavin Rabari, Vikas Bata, Richa Meena
9 yaşındaki Samay, ailesi ile Hindistan’ın uzak bir köyünde yaşamaktadır.
Hayatında ilk kez film gören Samay, kelimenin tam anlamıyla büyülenir ve
filmlerin gerçeküstü dünyasının içinde bulur kendini. Babası hiç istemese
de her gün yeni filmler görmek için sinemaya giden küçük çocuk, bu
büyülü dünyanın sırrını çözer: Hikayeler ışığa, ışık filme, filmler de hayallere
dönüşmektedir.

3

7 Mayıs Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Godzilla vs. Kong
Godzilla Kong’a Karşı
Adam Wingard
Aksiyon, Bilim Kurgu
2021
Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall
Canavarların dünyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele
ettiği bir zamanda, saldırılarına başlayan Godzilla, önüne çıkan her
şeyi yerle bir etmektedir. Hükümet ise onu durdurmak için başka
bir efsaneye yönelir; King Kong. İki canavar karşı karşıya geldiğinde,
insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo,
hem iyi hem de kötü tüm yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden
silmekle tehdit eder.
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4 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

The Measure of a Man
İnsanın Değeri
Stéphane Brizé
Dram
2015
Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Mathieu Schaller
Thiery, 51 yaşında ve iki yıldır işsiz bir adamdır. Ailesini geçindirmek
zorunda olan Thiery, İş Bulma Kurumu’ndaki eziyetlerin ardından güvenlik
görevlisi olarak işe başlar. Her geçen gün ahlaki sıkıntılarla baş etmek
zorunda kalan Thiery, işine sahip çıkabilmeyi başarabilecek midir?

7 Mayıs Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Sardunya
Çağıl Bocut
Dram
2020
Evren Duyal, Tansu Biçer, Ali Seçkiner Alıcı
On dokuz yaşındaki Defne, üniversite sınavına haftalar kala, babasının
beyin kanaması geçirdiği haberini alır ve memleketi Urla’ya dönmek
zorunda kalır. Babasının iyileşme süreci, her ikisine de hasarlı ilişkilerini
düzeltme fırsatı sunar. Yavaş yavaş bir aile dramının içine çekilen Defne,
hasta halasının intiharına tanık olur. İçindeki adalet kavramını sorgularken
vicdanı ve özgürlüğü arasında bir tercih yapması gerekir.

8 Mayıs Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Distorted
Zihin Kontrolü
Rob W. King
Aksiyon, Gerilim, Gizem
2018
Christina Ricci, Brendan Fletcher, John Cusack
32 yaşındaki Laura Curran çektiği ruhsal sıkıntılardan dolayı kâbuslar
görmektedir. Bu soruna bir çözüm bulabilmek adına Laura, kocası ile
modern ve izole bir binaya taşınır. Son teknoloji aletleri barındıran
dairelerine taşınmalarının ardından genç kadın açıklanamayan olaylar
yaşamaya ve binanın karanlık bir tarafı olduğuna dair şüphelenmeye
başlar.

9 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Vertical Limit
Dikey Limit
Martin Campbell
Aksiyon, Macera, Gerilim
2000
Chris O’Donnell, Robin Tunney, Bill Paxton
Peter, dünyanın en tehlikeli zirvelerinden biri olarak kabul edilen K2’ye,
orada mahsur kalan kardeşini ve arkadaşlarını kurtarmak için ulaşmak
zorundadır. Genç adam her ne kadar başarılı ve profesyonel bir dağcı olsa
da zorlu bir tırmanış onu bekliyordur. Peter, zirveye ulaşmaya çalıştığı
sırada önüne çıkacak engelleri yolculuğu sırasında tanıştığı tuhaf bir
adamın yardımıyla aşacaktır.
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10 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

True Mothers
Anne Gibi
Naomi Kawase
Dram
2020
Arata Iura, Aju Makita, Hiromi Nagasaku
Evli bir çift olan Satoko ve Kiyokazu, evliliklerini bir çocuk ile taçlandırmak
isterler. Çocuk sahibi olabilmek adına uzun süre tedavi gören çift
bekledikleri haberi bir türlü alamaz. Bunun üzerine evlat edinmeye karar
veren Satoko ve Kiyokazu, Asato adlı bir çocuğu evlat edinir. Asato ile
geçirdikleri altı yılın ardından, küçük çocuğun biyolojik annesinin ansızın
irtibata geçmesiyle hepsinin hayatı değişecektir.

11 Mayıs Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

In the Aisles
Muhtemel Aşk
Thomas Stuber
Dram
2018
Henning Peker, Steffen Scheumann, Franz Rogowski
Geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Christian, bir toptan markette işe
başlar. Bu yepyeni ortama sessizce uyum sağlamaya çalışırken sadece
işine bakar ve kısa sürede sorumluluklarına ve mesai arkadaşlarına ayak
uydurmayı başarır. Marketin uzun koridorları ve büyük rafları arasında
insan kendini yalnız hissetse de Christian bu durumdan mutludur aslında,
ta ki şeker reyonunda çalışan Marion ile tanışana kadar.

11 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

Mon Roi
Prensim
Maïwenn
Dram
2015
Paul Hamy, Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot
Cannes Film Festivali’inde Emmanuelle Bercot’ın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü
aldığı ve Altın Palmiye Ödülü’ne aday olan filmin yönetmen koltuğunda Maïwenn
oturuyor. Tony kayak yaparken dizinden ciddi şekilde yaralanır ve sahil kenarında
bir kliniğe yatar. Klinik çalışanlarına ve ağrı kesicilere bağımlı yaşayan Tony, bu
sırada Georgio ile yaşadığı fırtınalı aşk günlerini tekrar hatırlayacaktır. Georgio
ve Tony’nin tutkulu bir aşkla oldukça güzel başlayan bir ilişkileri vardır. Ancak
Georgio, göründüğünden çok farklı bir kişilik yapısına sahiptir ve Tony oldukça zor
günler geçirecektir.

14 Mayıs Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Annemin Yarası
Ozan Açıktan
Dram, Gizem
2016
Ozan Güven, Okan Yalabık, Belçim Bilgin, Meryem Uzerli
Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere yetimhaneyi
terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir
anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni
sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu
olabilecek midir?
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14 Mayıs Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Complete Unknown
Yeniden Ben
Joshua Marston
Dram, Gerilim
2016
Danny Glover, Michael Shannon,
Kathy Bates, Rachel Weisz
Tom yeni bir eyalete taşınır ve hayatında yeni bir sayfa açmak ister.
Yeni yaşamına adapte olmaya çalışan Tom için bir doğum günü
partisi verilir. Davete konuklardan biri ile gelen Alice isimli genç
kadın Tom’un dikkatini çeker. Alice aksini iddia etse de Tom, Alice’i
tanıdığına emindir ama nereden tanıdığını bir türlü hatırlayamaz. Bu
ilginç karşılaşma, ikilinin hayatında beklenmedik şeyler doğuracaktır.
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15 Mayıs Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

How to Be a Good Wife
İyi Bir Eş Olmanın Yolları
Martin Provost
Komedi
2020
Juliette Binoche, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau
Paulette Van Der Beck ve kocası uzun yıllardır bir temizlik okulu
işletmektedir. Paulette’in buradaki görevi ise kadınları mükemmel birer
ev kadını olabilmeleri için eğitmektir. Kocasının hiç beklenmedik bir
anda gerçekleşen ölümü üzerine okulun bütün sorumluluğu Paulette’in
üzerine kalır. Okulun iflasın eşiğinde olduğunu keşfeden kadın, burayı
kurtarabilmek için elinden geleni yapmaya hazırdır.

16 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Groundhog Day
Bugün Aslında Dündü
Harold Ramis
Komedi
1993
Andie MacDowell, Bill Murray, Chris Elliott
Bir hava durumu sunucusu olan Phil Connors, hava durumu ile
ilgili özel bir hikaye yapmak üzere küçük bir kasabaya yollanır.
Artık görevin dördüncü yılındadır ve bu durumdan duyduğu
mutsuzluğu saklayamayacak hale gelmiştir. Kasabadaki korkunç hava
durumundan dolayı bir türlü buradan ayrılamayan Phil, sürekli aynı
günü yaşayıp durmaktadır.

17 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

At Eternity’s Gate
Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında
Julian Schnabel
Dram
2018
Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac
Ünlü ressam Vincent Van Gogh’un hayatının ele alındığı filmde, Van
Gogh’u William Dafoe canlandırıyor. Fransa, Arles’te geçirdiği inziva
günlerinde ünlü ressam, kendine has ve benzersiz resim tekniğini geliştirir.
Bu dönemde Gogh ruhsal rahatsızlıkları, dini yargıları ve Fransız sanatçı
Paul Gauguin’in çalkantılı arkadaşlığı ile boğuşmaktadır. Ünlü ressam
sanatının kendisine şimdiki zamanda verdiği acıdan ziyade sonsuzlukla
olan ilişkisine odaklanmaya başlar.

18 Mayıs Çarşamba | 20:00 | Sinema Yerli

Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay
Macera, Animasyon
2019
Levent Ünsal, Hakan Akın, Atilla Şendil
Şehir büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden
çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. Yaratığı
durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre
ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş
topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı
gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki
gizemli bir kürenin içinde bulur.
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18 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

The Rider
Binici
Chloé Zhao
Dram, Western
2018
Brady Jandreau, Mooney, Tim Jandreau
Brady Blackburn, bildiği her şeyi babasından öğrenen genç ve başarılı
bir rodeocudur. Bir rodeo sırasında geçirdiği kaza Brady’nin hayatını
tamamen değişecektir. Geçirdiği ölümcül kazanın ardından genç adam,
bir an önce ait olduğu yere, atların yanına dönmek istemektedir. Chloé
Zhao’nun yazıp yönettiği dram filminin başrollerini Brady Jandreau, Tim
Jandreau, Lilly Jandreau üstleniyor.

19 Mayıs Perşembe | 20:00 | Sinema Yerli

Koridor
Erkan Tahhuşoğlu
Dram
2021
Elif Urse, Emel Göksu, Ayşe Demirel
Yalnızlığa savrulmuş, ne birbirleriyle, ne de dış dünyayla sağlıklı ilişki
kurabilen, sonuçta çaresizliğin, karamsarlığın içine düşmüş ama bu
karamsarlıklarıyla birbirlerinden başka kimseye zarar veremeyen
iki kız kardeş… Hayatla, geçmişle, anneyle, babayla girişilmiş ama
bitirilemeyen, hiçbir zaman da bitirilemeyecek hesaplaşmaların
ironik bir dille anlatıldığı drama.

19 Mayıs Perşembe | 21:30 | SinemaTV

The Gypsy Queen
Çingene Kraliçe
Hüseyin Tabak
Dram, Spor
2019
Tobias Moretti, Alina Serban
Bekar bir kadın olan Ali, çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır. Ailesi ile
görüşmeyen genç kadının çocuklarından başka kimsesi yoktur. Birçok
zorluğa karşı tek başına mücadele eden Ali, çocuklarına bakabilmek için
boks ringlerinde dövüşmeye başlar.

20 Mayıs Cuma | 20:00 | Sinema Aile

The Time Guardians
Zaman Muhafızları
Alexey Telnov
Fantastik
2019
Lyubov Tolkalina, Kseniya Alexeeva, Pavel Trubiner
8 yaşındaki Ksyusha, Saint Petersburg’da bir çift tarafından evlat
edinilince, bir aileye ait olmanın heyecanını yaşar. Fakat biri yazar, diğeri
sanatçı olan çiftin mutluluğu uzun sürmez. Başlarına gelen bir trajedinin
sonucu olarak üvey annesi ve babası Saint Petersburg’un karanlık bir
alternatif evrenine gönderilir ve orada şeytani güçler tarafından hayatları
tehlike altındadır. Ksyusha’nın da en önemli görevi onları kurtarmak ve
gerçek Saint Petersburg’a geri dönmektir.
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21 Mayıs Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Rebel in the Rye
Çavdar Tarlasındaki Asi
Danny Strong
Romantik, Dram
2017
Kevin Spacey, Nicholas Hoult, Zoey Deutch
Renkli 20. yüzyılın ortalarında, New York’ta geçen Rebel in the
Rye, genç Salinger’ın sesini arayışının, sosyetik meşhurlardan
Oona O’Neill ile yaşadığı gönül ilişkisinin ve İkinci Dünya Savaşı
cephelerindeki mücadelesinin izini sürüyor. Bunlar, ona bir gecede
şöhretin -iyi ve kötü- kapılarını aralayan ve onu hayatının kalanında
toplumdan uzak bir yaşam sürmeye iten başyapıtı Çavdar Tarlasında
Çocuklar’ı ortaya çıkaran deneyimlerdir.
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22 Mayıs Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Checkered Ninja
Damalı Ninja
Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen
Animasyon, Aile
2018
Emma Sehested Høeg, Alfred Bjerre Larsen, Ava Connolly
Aske günlük hayatın sorunlarından uzakta, huzurlu bir yaşam
sürmek isteyen sıradan bir çocuktur. Aske’nin tekdüze hayatı, 13.
yaş gününde amcasının ona bir Ninja oyuncağı hediye etmesiyle
alt üst olacaktır. Zamanla oyuncağının Japon samuraya ait bir ruh
tarafından ele geçirildiğini keşfeden küçük çocuk, kendisini büyük bir
maceranın içinde bulur.

22 Mayıs Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

27 Dresses
Benimle Evlenir misin?
Anne Fletcher
Romantik, Komedi
2008
Katherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman
Jane hayatı boyunca tam 27 kez nedimelik yapmış, bu evlilik törenlerine
birçok defa eşlik etmiştir. Kız kardeşinin evleneceğini öğrenmesi
üzerine, defalarca tecrübe ettiği nedimelik görevini hiç düşünmeden
kabul eder. Ancak damadı gören Jane’in fikri değişecektir: Kız
kardeşinin evleneceği kişi Jane’in içten içe aşık olduğu Kevin’dan
başkası değildir. Gerçekleşecek olan bu evlilik seremonisi, genç kadının
kendi içinde verdiği bir savaşa dönüşecektir.

24 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

Heal the Living
Kesişen Hayatlar
Katell Quillévéré
Dram
2016
Alice Taglioni, Tahar Rahim, Karim Leklou
Fransız senarist ve yönetmen Katell Quillévére’in yönetmen koltuğunda
oturduğu filmde birbiri ile kesişen üç hayat ele alınıyor. Simon adlı bir
genç sörf yapmak için uyandığı bir gün kaza geçirir. Simon geri dönüşü
olmayan bir komaya girer ve ailesi organ bağışının sorumluluğunu
üstlenmek zorunda kalır. Onun ölümü, bir başkasının yaşamı olacaktır.

29 Mayıs Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Simon’s Got a Gift
Yetenekli Simon
Léo Karmann
Fantastik, Aile
2020
Benjamin Voisin, Martin Karmann, Camille Claris
Simon 8 yaşında, yetim bir çocuktur ve en büyük hayali onu kabul
edecek bir aileye dahil olmaktır. Fakat Simon diğer yaşıtları gibi
değildir, bir süper gücü vardır: O zamana dek dokunduğu herkesin
görüntüsünü alabilmektedir.
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28 Mayıs Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Homeward
Eve Yolculuk
Nariman Aliev
Dram
2019
Akhtem Seitablaev, Remzi Bilyalov,
Dariya Barihashvili
En büyük oğlunu savaşta kaybeden Mustafa, oğlunun naaşını
vatanına götürmek istemektedir. Bu zor ve uzun yolculukta Mustafa
aynı zamanda küçük oğlu ile arasındaki problemleri de çözmeye
çalışır. Yaşadıkları acı baba ve oğulu birbirlerine yakınlaştıracaktır.
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29 Mayıs Pazar | 20:00 | Sinema Yerli

İlk Öpücük
Murat Onbul
Romantik, Komedi
2017
Murat Yıldırım, Cezmi Baskın, Özge Gürel
Geçirdiği bir kaza nedeniyle hiçbir yeni hatıra edinemeyen, her güne 2
yıl öncesinden tekrar tekrar başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük
özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam
etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar’ı görür
görmez aşık olmuştur. Ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona her
gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek
zorunda kalacaktır.

29 Mayıs Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

You Were Never Really Here
Hiçbir Zaman Burada Değildim
Lynne Ramsay
Gerilim, Dram
2017
Joaquin Phoenix, Madison Arnold, Ronan Summers
Lynne Ramsay’in, Jonathan Ames’in aynı adlı eserinden sinemaya
uyarladığı filmin başrolünde Joaquin Phoenix yer alıyor. Mesleğinde bir
ömre yetecek kadar şiddete tanık olan Joe, geride kalan hayatını, kaçırılan
kızları kurtararak kazanmaya başlamıştır. New York senatörünün kızını
kurtarması için kiralandığı zaman ise bir komplo ağının içine sürüklenir.
Joe kısa sürede, kendisini ölü görmek isteyen düşmanlarıyla savaşmak
zorunda olduğunu kavrayacaktır.

30 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

The Last of the Mohicans
Son Mohikan
Michael Mann
Aksiyon, Macera
1992
Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means
18. yüzyıl, Kuzey Amerika… İngiliz ve Fransız askerleri topraklar üzerindeki
kontrolü ele geçirebilmek için savaşmaktadır. Uzun yıllar sürecek bu
savaşın ortasında ise bölgenin yerlileri kalır ve içinde bulundukları kaos
ortamında hem kendi içlerinde hem de işgalcilerle çatışmalar sürmektedir.
Koloni savaşlarının kanlı tarihini gözler önüne seren film, Michael Mann’in
yönetmenlik kariyerindeki en önemli yapıtlardan biri olarak kabul ediliyor
ve filmin başrolünde Daniel Day-Lewis yer alıyor.

31 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

Exil
Yabancı
Visar Morina
Gerilim, Dram
2020
Misel Maticevic, Sandra Hüller, Rainer Bock
Almanya’da yaşayan 45 yaşındaki bir ilaç mühendisi olan Kosova doğumlu
Xhafer, etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa ve zorbalığa uğrar. Büyük
bir kimlik krizine giren Xhafer, bu süreçte kendisine söylenen her sözü,
yaşanan her olayı sorgulamaya başlar. Meslektaşları gerçekten ondan
hoşlanıyor mu yoksa nefret mi ediyorlar? Kafasında oluşan sorulara cevap
arayan Xhafer, yaşananların aklının kendisine yaptığı bir oyun mu yoksa
gerçekte var olan şeyler mi olduğunu anlamaya çalışır.
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