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 Eylül Çarşamba | 20:00 | Sinema Yerli

Yalan Dolan
Michael Şahin Duran
Aksiyon, Macera, Komedi
2018
Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici
Yalan Dolan, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu planlayan
altı arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Yönetmen koltuğunda Michael
Şahin Derun’un oturduğu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda
Şafak Sezer, Çetin Altay ve Burcu Binici gibi isimler yer alıyor.

1 Eylül Çarşamba | 23:30 | Sinema Komedi

Greed
Hırs
Michael Winterbottom
Komedi, Dram
2019
Steve Coogan, Caroline Flack, David Mitchell
Richard McCreadie, bir moda milyarderidir. Süper zengin arkadaşları
gibi onun da tek amacı daha da zengin olmaktır. Imajına zarar veren bir
kamu soruşturmasının ardından Richard, İmajına kurtarmanın yolunu
arar. Richard bunun için 60. doğum gününü Mikanos’ta büyük bir parti
ile kutlamaya karar verir.

2 Eylül Perşembe | 23:15 | Sinema Komedi

Save Yourselves!
Kendinizi Kurtarın!
Eleanor Wilson, Alex Huston Fischer
Bilim-Kurgu, Komedi
2020
Sunita Mani, John Reynolds, Ben Sinclair
Jack ve Su, pek çok arkadaşları gibi teknoloji bağımlısı olan, telefonlarını
kapatamayan bir çifttir. Bu duruma bir son vermek isteyen ikili, ormanda
izole bir eve gidip, bir hafta boyunca teknolojiden uzak kalmaya karar
verir. Jack ve Su bildirimlerden uzak bir hayat yaşarken gezegen büyük
bir saldırıya uğrar. Yaşananlardan habersiz olan çift, izole yaşamlarından
ayrılma zamanı geldiğinde medeniyete geri dönmenin bir yolunu bulmak
zorunda kalır.

3 Eylül Cuma | 20:00 | Sinema Aile

Happy Halloween, Scooby-Doo!
Cadılar Bayramınız Kutlu Olsun, Scooby-Doo!
Maxwell Atoms
Komedi, Gizem, Animasyon
2020
Frank Welker, Matthew Lillard, Grey Griffin
Cadılar Bayramı, Scooby-Doo ve Shaggy’nin en sevdiği tatildir. Çünkü
etrafta dolaşan canavarlar sadece kılık değiştirmiş insanlardır, üstelik her
yerde bedava şeker vardır. Fakat bir canavar kapı kapı dolaşıp herkesi
korkutmaya başlayınca bütün eğlence bozulur. Bu gizemi de sadece
Scooby-Doo ve ekibi çözebilir.
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3 Eylül Cuma | 00:15 | SinemaTV

The Shining
Cinnet
Stanley Kubrick
Gerilim, Korku
1980
Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
Eskiden öğretmenlik yapan Jack’in en büyük hayali bir yazar olmaktır.
Jack, kendisini dış dünyadan soyutlayarak bir şeyler yazmak üzere eşi ve
küçük oğluyla birlikte, kış boyunca kapalı olan bir otele giderek oranın
güvenliği olmayı kabul eder. Ancak zaman geçtikçe otelin içinde garip
olaylar yaşanmaya başlar. Bir süre sonra herşeye karşı şiddetli bir öfke ve
nefret duymaya başlayan yazar, kurtulması güç bir durumun içine girer.

6 Eylül Pazartesi | 23:15 | Sinema Komedi

The Broken Hearts Gallery
Kırık Kalpler Galerisi
Natalie Krinsky
Romantik, Komedi
2020
Geraldine Viswanathan, Dacre Montgomery, Utkarsh Ambudkar
New York’ta yaşayan Lucy, bir sanat galerisinde asistan olarak çalışan
genç bir kadındır. Duygusal bir koleksiyoncu olan Lucy, yaşadığı her
ilişkisinden kendisine hatıra kalacak bir şeyler toplar. Son erkek arkadaşı
tarafından terk edildikten sonra sevgiden arta kalanlar için bir galeri
açmaya karar verir. Kısa sürede büyük yankı uyandıran galeri, Lucy dahil
tüm romantikler için yeni bir başlangıç oluşturur.

7 Eylül Salı | 22:00 | Sinema Yerli

Hababam Sınıfı Yeniden
Doğa Can Anafarta
Komedi
2019
Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu
Özel Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler
arasında tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun
gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra müttefik
olarak birlikte birçok maceraya atılır.

8 Eylül Çarşamba | 21:30 | Sinema Komedi

Phil
Greg Kinnear
Komedi, Dram
2019
Greg Kinnear, Emily Mortimer, Bradley Whitford
Orta yaş krizindeki depresif bir diş hekimi, en mutlu hastalarından birinin
aniden intihar ettiğini öğrenince bu olayın aydınlatılması için kendi
imkanları dahilinde araştırma yapmaya başlar.
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9 Eylül Perşembe | 20:00 | Sinema Yerli

Biz Böyleyiz
Caner Özyurtlu
Komedi, Dram
2020
Hümeyra Akbay, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk
Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişkinliğe
geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe’nin ellerinde büyüyen grup,
hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe’nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde
büyük bir üzüntüye kapılırlar. Bu süreçte Nezihe’nin yanında olmak isteyen
ekip, İstanbul’dan onun İzmir’deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı
karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada
kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik
hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.

10 Eylül Cuma | 20:00 | Sinema Aile

Scooby-Doo: Return to Zombie Island
Scooby-Doo: Zombi Adasına Dönüş
Ethan Spaulding, Cecilia Aranovich
Macera, Komedi, Animasyon
2019
Frank Welker, Grey Griffin, Matthew Lillard
Scooby-Doo ve arkadaşları, tüm masraflarını karşılayan bir tatil kazanırlar
ve tropikal bir cennete ömür boyu sürecek bir yolculuğa çıkarlar. Ancak
varış noktaları Zombie Adası’dır. Ekip kısa süre sonra, zombiler ortaya
çıkıp otellerine saldırdığında cennete yaptıkları gezinin bir bedeli
olduğunu öğrenir. Scooby-Doo ve Mystery Inc. çetesi, sonunda Zombie
Adası’nın arkasındaki gizemi çözebilecek midir?

10 Eylül Cuma | 00:00 | SinemaTV

It
O
Andy Muschietti
Korku
2017
Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard
Film, Maine’in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu yedi
arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir.
Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle
uğraşırken, başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanlarının
korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu
7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta
kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır.

11 Eylül Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Annem
Mustafa Kotan
Dram
2019
Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur
Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen
genç bir kızdır. Nazlı’nın annesi ise kızı için her şeyi yapmaya göze alan,
imkansızlıkları mümkün kılmaya çalışan fedakâr bir kadındır. Üniversiteyi
kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden
ayrılan Nazlı, geçen yılların ardından annesinin yanına geri dönmeye
karar verir.
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11 Eylül Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

The Truth
Saklı Gerçekler
Hirokazu Koreeda
Dram
2019
Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
Fabienne Dangeville, Fransız sinemasının en gözde yıldızlarından biridir.
Artık yaşlanan oyuncu, anılarını paylaştığı bir kitap yayınlar. Annesinin
hayatına dair olan kitabı okuyan Lumir, büyük bir şok geçirir. Çünkü
okudukları pek de gerçekleri yansıtmamaktadır. Bunun üzerine Lumir,
kocası Hank ve kızı ile birlikte New York’tan Paris’e, annesinin yanına gider.
Fabienne’in geçmişi ile ilgili paylaştıkları, anne kız arasında büyük bir
yüzleşmenin yaşanmasına neden olur.

17 Eylül Cuma | 00:15 | SinemaTV

Dreamcatcher
Düş Kapanı
Lawrence Kasdan
Bilim-Kurgu, Dram, Korku
2003
Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee
Jonesy, Henry, Pete ve Beaver, aralarında bir arkadaşlık anlaşması
yapmışlardır. Çocukluklarında birlikte yaşadıkları bir olay sonrasında
hepsi garip bir güce sahip olduğuna inanır. Şimdiyse tehlikeli bir
varlık bu arkadaşlığı ve gücü test etmektedir. Içlerinden bazıları buna
dayanamayacak, bazılarıysa daha önceden kimsenin karşılaşmadığı bu
tehlikeye karşı dünyayı kurtaracaktır.

18 Eylül Cumartesi | 18:30 | Sinema Aksiyon

Batman: Hush
Batman: ŞŞŞŞ!
Justin Copeland
Aksiyon, Suç, Animasyon
2019
Jason O’Mara, Jennifer Morrison, Stuart Allan
Gotham şehrinin başı, bu defa inanılmaz bir düşmanla derttedir. Bu öyle bir
düşmandır ki herkesin sevdiği ve dünyanın en güçlü süper kahramanı olan
Superman’i bile etkisi altına alıp onu kendi çıkarları için kullanacak güçtedir. Ancak
Batman için Gotham şehri her şeyden daha değerlidir ve ne pahasına olursa olsun
bu şehri korumaya yemin etmiştir. Ancak Batman karşısındaki düşmanın gücünü
nereden aldığını ve tam olarak ne istediğini bilmemektedir. Hiç istemese de bunları
öğrenmek için beklenmedik kişilerden yardım almak zorunda kalacaktır!

18 Eylül Cumartesi | 20:15 | Sinema Aksiyon

Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles
Batman: Ninja Kaplumbağalar
Jake Castorena
Aksiyon, Animasyon, Aile
2019
Troy Baker, Eric Bauza, Darren Criss
Batgirl, Robin ve Batman, Ninja Kaplumbağaların baş düşmanı olan
ölümcül Shredder karşısında tek vücut olurlar. Hep birlikte bu amansız
düşmana karşı mücadele edecek olan ekip, düşmanın hedefe ulaşmasına
engel olmak isterken Ninja Kaplumbağalar ile birlikte hareket ederek
oluşabilecek büyük yıkımı engellemeye çalışacaklardır.
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18 Eylül Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Rocketman
Dexter Fletcher
Dram, Tarih, Müzik
2019
Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan
ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John’un Royal Müzik
Akademisi’nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını
tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan iş birliği sürecini
konu alıyor.
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19 Eylül Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Steven Universe: The Movie
Steven Universe Filmi
Rebecca Sugar
Macera, Fantastik, Animasyon
2019
Zach Callison, Michaela Dietz, Estelle
Earth ile Diamonds arasında süregelen çatışmaya son verip galaksiye barışı
getirdikten iki yıl sonra Steven ve arkadaşları hayatlarının geri kalanını huzur
içinde yaşamaya hazırlardır. Ancak Steven’ın karanlık geçmişi bu defa gizemli
bir taş kılığında gelecek ve yeryüzünde sevdiği ne kadar şey varsa hepsini yok
etmekle tehdit edecektir. Steven ise Pink Diamond’ın hareketlerinin sonucuna
katlanmak, bir defa daha dünyayı kurtarmak ve mutlu sona ulaşabilmek için
kendini yeniden keşfetme safhasından geçecektir.

19 Eylül Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Monster Hunter
Canavar Avcısı
Paul W.S. Anderson
Aksiyon, Macera, Fantastik
2020
Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman
Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın
liderine odaklanıyor. Karakter, günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir
gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli
bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan
kaldırmak olan cesur Hunter’la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek
gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün
insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.

21 Eylül Salı | 15:45 | Sinema Aksiyon

Justice League: Fatal Five
Adalet Birliği Ölümcül Beşliye Karşı
Sam Liu
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Animasyon
2019
Elyes Gabel, Diane Guerrero, Kevin Conroy
Adalet Birliği, yeni ve güçlü bir tehdit olan Fatal Five ile karşı karşıya gelir.
Süpermen, Batman ve Wonder Woman, Green Lantern’ün anahtarını
ararken Metropolis’i yakıp yıkan Mano, Persuader ve Tharok’a karşı
çıkarlar. Bu durum, evrenin kaderini büyük ölçüde değiştirebilir.

22 Eylül Çarşamba | 15:45 | Sinema Aksiyon

DC Showcase: Batman:
Death in the Family
Batman: Ailede Bir Ölüm
Brandon Vietti
Aksiyon, Animasyon
2020
Bruce Greenwood, Vincent Martella, John DiMaggio
Jason Todd’un suçla mücadelesinde çok agresifleştiğine inanan Batman, onu Robin
olarak aktif görevlerinden uzaklaştırmaya karar verir; öfkelenen Jason, Batman’i terk
eder ve Gotham City’den ayrılır. İkili daha sonra, birlikte çalışan Ra’s al Ghul ve Joker ile
savaşmak üzere Bosna’da yeniden bir araya gelir. Batman, Ra’s al Ghul’un adamlarını
engellerken Joker, Robin’i yakalar ve onu patlamaya hazır bir depoda ölüme terk eder.
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25 Eylül Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Godzilla: King of the Monsters
Godzilla II: Canavarlar Kralı
Michael Dougherty
Aksiyon, Bilim-Kurgu
2019
Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown
Aralarında güçlü Godzilla’nın da bulunduğu tanrıvari canavarlar
Mothra, Rodan ve Godzilla’nın baş düşmanı Üç Başlı Kral Ghidorah,
birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait ve sadece birer
mit oldukları sanılan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez
bir üstünlük savaşına girerek insanoğlunun varlığını tehlikeye
sokarlar.
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22 Eylül Çarşamba | 21:30 | SinemaTV

Love in the Forecast
Aşk Tahmini
Christie Will
Romantik
2020
Cindy Busby, Christopher Russell, Donna Benedicto
Bir yıl boyunca kimseyle flört etmeyeceğine dair kendine söz veren Leah,
bu durumun onu erkekler için bir mıknatıs haline getirdiğini fark edecektir.
Bu sırada komşusu Mark ile tanışır ve aralarında adını koyamadıkları bir
yakınlık oluşur.

24 Eylül Cuma | 00:15 | SinemaTV

Pet Sematary
Hayvan Mezarlığı
Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Gerilim, Korku
2019
Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow
Doktor Louis Creed, eşi ve iki çocuğuyla birlikte şehir merkezinden
uzakta müstakil bir eve taşınmıştır. Müthiş bir ormanın içinde
bulunan evin arazisi, dışarıya gösterdiğinden çok daha fazlasını
saklamaktadır. Yan taraftaki evcil hayvan mezarlığının laneti, Creed
ailesinin üzerine çökecektir.

26 Eylül Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Pokémon Detective Pikachu
Pokémon Dedektif Pikachu
Rob Letterman
Aksiyon, Macera, Fantastik
2019
Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton
Başarılı özel dedektif Harry Goodman, esrarengiz bir şekilde kaybolur ve
21 yaşındaki oğlu Tim, babasına neler olduğunu öğrenmek için kolları sıvar.
Bu araştırmada Tim’e babasının eski Pokémon ortağı Dedektif Pikachu
yardım eder. Pikachu esprili ve sevimli olduğu kadar iyi bir dedektiftir.
Eşsiz bir şekilde birbirleriyle anlaşabildiklerini fark eden Tim ve Pikachu,
bu karmaşık sırrı çözmek için heyecan verici bir maceraya atılırlar.

28 Eylül Salı | 23:15 | SinemaTV

Fantasy Island
Hayal Adası
Jeff Wadlow
Macera, Fantastik, Gizem, Korku
2020
Maggie Q, Ryan Hansen, Mike Vogel
Gizemli bir adam olan Bay Roarke, tatil köyüne gelen şanslı
misafirlerinin en gizli hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi vaat eder.
Gönüllerince eğlenecekleri zanneden bir grup insanı bekleyen ise
düşlediklerinden oldukça farklıdır. Karanlık temalar ve doğaüstü
olaylarla karşı karşıya kalan insanlar, hayatta kalabilmek için zorlu bir
mücadele vermek zorunda kalırlar.

26 Eylül Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Gemini Man
Ikizler Projesi
Ang Lee
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Gerilim
2019
Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen
Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup
hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük
bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek
için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl
önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini
önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş
vermek zorunda kalır.
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