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 Haziran Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

City of Lies
Yalanlar Şehri
Brad Furman
Dram, Biyografi
2018
Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss
The Notorious B.I.G.’in meşhur cinayetini senelerdir çözmeye çalışan
dedektif Russel Poole ve kariyerini korumaya çalışan Jack Jackson isimli
çaresiz muhabir, cinayeti çözmek için güçlerini birleştirme kararı alır. İkili
çıktıkları bu adalet arayışında kurumsal bir yolsuzluk ve yalanlar ağını
ortaya çıkarır.

3 Haziran Cuma | 23:45 | SinemaTV

I See You
Seni Görüyorum
Adam Randall
Gerilim, Suç
2019
Gregory Alan Williams, Sam Trammell, Helen Hunt
Küçük bir çocuk olan Justin, ormanda bisiklet sürerken kaybolur. Bunun
üzerine olayı araştırması için dedektif Greg Harper görevlendirilir. Justin’in
kaybolmasını araştırırken, benzer bir olayın onbeş yıl önce de yaşandığını
farkeden Harper, araştırmasını derinleştirdikçe hem ailesi hem de kendisi
bir takım garip olaylarla karşı karşıya kalır.

6 Haziran Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

Charlie and the Chocolate Factory
Charlie’nin Çikolata Fabrikası
Tim Burton
Komedi, Aile
2005
Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly
Willy Wonka, 5 çocuğu fabrikasına davet etmeye karar verince, 5 farklı
çikolata paketine altın biletler koyarak büyük heyecan yaratır. Altın
biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden
biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır. 5. bilet, Charlie
Bucket adında yoksul ama çok özel bir çocuk tarafından bulunur. Charlie,
ödül olarak büyükbabasıyla birlikte dünyanın en eğlenceli fabrikasını
dolaşmaya hak kazanır.

10 Haziran Cuma | 20:00 | Sinema Yerli

Şöhretler Okulu
Adnan Önal
Dram, Aile
2022
Ediz Hun, Nisa Sofiya Aksongur, Berna Üçkaleler
Kemal, kızını tek başına büyütmek zorunda kalmış başarılı bir öğretmendir.
Kızının eğitimi konusunda çok hassas davranan Kemal, bu sürede onunla
oyun arkadaşı olmadığını fark edememiştir. Babasının kendisiyle yeterince
ilgilenmediğinden şikayetçi olan Deniz öğretmen babasının ve kendisinin
huzurlu bir emeklilik hayali için okulu satmaya karar verir. Okulun satılmasını
istemeyen Kemal öğretmenin ise kızı Deniz’e bir teklifi vardır. Herkes kendini
takımını oluşturur ve kazanan takım okulun geleceğini belirler.
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4 Haziran Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Waiting for the Barbarians
Barbarları Beklerken
Ciro Guerra
Dram, Tarih
2019
Johnny Depp, Robert Pattinson, Mark Rylance
Johnny Depp ve Robert Pattinson başrolde… Bir imparatorluğun
sınır bölgesinde görev yapan ve emekli olacağı günü bekleyen
hakimin hayatı, Albay Joll’un bölgeye gelip kendisinden o bölgede
yaşayan barbarların faaliyetlerini raporlamasını istemesiyle değişir.
Araştırmalar sonucunda imparatorluk askerlerinin barbarların
öldürüldüğüne tanık olan hakim, imparatorluğa olan sadakatini
sorgulamaya başlar.
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10 Haziran Cuma | 21:30 | Sinema Komedi

The Summer House
Yazlık Ev
Valeria Bruni-Tedeschi
Komedi, Dram
2018
Valeria Bruni-Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino
Bekar bir anne olan film yönetmeni Anna, her yaz ailesinin Güney
Fransa’daki yazlık evine gider. Hem kızı ile vakit geçireceği hem de yeni
filmini yazabileceği için bu tatilin kendisine iyi geleceğini düşünen Anna,
bir yandan da yeni ayrıldığı sevgilisinin yasını tutar. Fakat birbirinden tuhaf
aile bireylerinin bir araya geldiği yazlık evde aile sırlarının ortaya çıkması
herkesin hayatını sorgulamasına sebep olur.

10 Haziran Cuma | 23:45 | SinemaTV

Incident in a Ghostland
Hayaletler Diyarında Bir Olay
Pascal Laugier
Gerilim, Dram
2018
Crystal Reed, Mylène Farmer, Anastasia Phillips
İki kız kardeş ve anneleri kendilerine büyük teyzelerinden miras kalan
evde yaşamaya başlamak için yola çıkarlar. Evde geçirdikleri ilk gece
korkunç bir saldırıyla karşı karşıya kalan anne ve kızları, yaşadıkları travma
yüzünden kişiliklerini kaybeder. On altı yıl sonra tekrar aynı evde bir araya
gelen, Colleen, Beth ve Vera yeniden garip olaylar yaşamaya başlar.

11 Haziran Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Diyalog
Ali Tansu Turhan
Dram
2021
Hare Sürel, Deniz Celiloğlu, Ushan Çakır
Ushan ve Hare bir yönetmenin film çekimleri için sette tanışır. Biten bir
ilişkiyi yeniden canlandırmaya çalışan bir çifti oynayacak olan oyuncular,
filmdeki karakterlerini tanımak adına set dışında da vakit geçirmeye
başlarlar. Gittikçe birbirleriyle yakınlaşan çift, filmdeki karakterlerinin
aksine kendi hayatlarında yeni bir aşka yelken açar.

11 Haziran Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

American Bistro
Amerikan Bistro
Arthur De Larroche
Komedi, Dram
2019
Marcel Diennet, Arthur De Larroche, Megan Hensley
Muhasebeci olarak sıradan bir hayat süren Medor, çok sevdiği eşi
tarafından aldatılınca hayatı alt üst olur. Tam da o sırada, Medor’un
üniversiteyi bırakmış tuhaf yeğeni Edmund onun yanına gelir. Sarhoş
oldukları bir gece Medor’un hep hayali olan restaurant açma fikrini
hayata geçirmeye karar verirler. Medor’un içinde bulunduğu ruh hali onun
muhteşem yemeklere imza atmasını sağlar.
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12 Haziran Pazar | 21:30 | SinemaTV

Wonder
Mucize
Stephen Chbosky
Dram, Aile
2017
Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson
Auggie, yüzünde doğuştan deformasyon olan bir çocuktur. 5.sınıfa
geçmek üzere olan Auggie’nin, geçirdiği bir çok operasyona rağmen
yüzündeki deformasyon düzelmez. Hayatını hep kafasında bir kaskla ve
evde aldığı eğitimle geçiren Auggie, yaşıtlarının gittiği sıradan bir okula
yazılınca herkese dış görünüşün ne kadar önemsiz olduğunu kanıtlar.

12 Haziran Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Mile 22
Peter Berg
Aksiyon, Gerilim
2018
Mark Wahlberg, John Malkovich, Lauren Cohan
Rol aldığı Köstebek ve Dövüşçü filmlerindeki performansıyla Oscar’a aday
gösterilen Mark Wahlberg başrolde…James Silva ve ekibi Mile 22, CIA’nin
en değerli ve en müdahale edilemez ekibidir. 6 büyük şehri etkileyebilecek
bir zararı önleyecek gizli bir kaynak ortaya çıktığında, görev Silva
ve ekibine verilir. Görev, gizli bilgilere sahip kaynağı güvenli bölgeye
ulaştırmak ve bilgileri öğrenmektir.

14 Haziran Salı | 21:30 | SinemaTV

Sun Children
Güneşin Çocukları
Majid Majidi
Dram
2021
Javad Ezati, Ali Nasirian, Tannaz Tabatabaei
12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşı hem hayatta kalmak hem de ailelerine
destek olmak için gece gündüz çalışırlar. Mucizevi bir şekilde yeraltında bir
hazine bulduğuna inanan Ali, bu hazineye ulaşabilmek için arkadaşlarını
toplar ve tünele ulaşmanın planını yapar. Ancak hazineye ulaşabilmelerinin
tek yolu, tünele yakın olan ve sokak çocuklarını eğitmek için kurulan Sun
School’a kayıt olmaktır.

15 Haziran Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

Dead Man
Ölü Adam
Jim Jarmusch
Fantastik, Dram
1995
Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover
Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan William Blake, vahşi batıya uzanan bir
yolculuğa çıkar. Gittiği kasabada beklediği hayatı bulamayan William,
Nobody adında bir Kızılderili ile tanışır. Nobody, onun aynı isimdeki ünlü
şair William Blake olduğuna inanır. Çıktıkları yolculuğun sonunda William,
hem duygusal hem de fiziksel anlamda yepyeni bir adam olur. Yaşadığı
hayatın şartları, onu doğasına aykırı bir şekilde acımasız hale getirmiştir.
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16 Haziran Perşembe | 21:30 | SinemaTV

Who You Think I Am
Hangi Kadın
Safy Nebbou
Dram, Romantik
2019
Juliette Binoche, François Genty, Nicole Garcia
İki çocuğu olan 50 yaşındaki akademisyen Clarie, bekar bir annedir. Clarie
kendisinden yaşça küçük olan genç sevgilisini sosyal medyadan takip
edebilmek için sahte bir hesap açar. kendisine 23 yaşında, sarışın, genç ve
güzel bir profil yaratan Clarie, yarattığı tuzağa kendisi düşer.

17 Haziran Cuma | 20:00 | Sinema Yerli

Randıman
Mehmet Hoşnut
Komedi
2020
Cezmi Baskın, Salih Kalyon, Yağmur Ün
Filiz, başarılı bir reklam yazarıdır. Patronu Ferhat Bey’in ona verdiği
çikolata reklamı ile ilgili sunum istemesi üzerine, çocukluğunun geçtiği ve
fındığın ana vatanı olan Ordu’ya gider. Çocukluk arkadaşı Eşref ve ailesinin
yardımcı olduğu Filiz’in yanına İstanbul’dan arkadaşlarının gelmesiyle
köyde enteresan olaylar yaşanmaya başlar.

17 Haziran Cuma | 00:00 | SinemaTV

Patient Zero
Stefan Ruzowitzky
Aksiyon, Gerilim
2018
Stanley Tucci, Joshua Osei, Daniel Westwood
Dünyada yakın gelecekte yaşanan bir salgın sonucu insan nüfusunun
çok büyük bir kesimi vahşi bir zombiye dönüşür. Üstün yeteneklere
sahip olan genç bir adam, bu yeni zombi ırkıyla iletişim kurmayı başarır.
İnsan sayısının giderek azalmasından endişe duyan hükümet yetkilileri,
salgından etkilenmeyen bir grup insanla tedavi yolu arar.

18 Haziran Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Çatlak
Fikret Reyhan
Dram, Aile
2020
Hakan Emre Unal, Görkem Mertsöz, Giray Altınok
İngiltere’de göçmen işçi olarak çalışan Fatih, maddi sıkıntılar yaşayınca
ailesine göndermek üzere arkadaşı Ayhan’dan borç alır. Ancak Fatih aldığı
yüklü miktarda borcu Türkiye’ye dönünce de ödeyemez. Bunun üzerine
Fatih’in ailesini ziyaret eden Ayhan, aynı binada yaşayan aile üyelerinin
arasında gizli kalmış tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olur.
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18 Haziran Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

A Mouthful of Air
Bir Annenin Hikayesi
Amy Koppelman
Dram
2021
Michael Gaston, Paul Giamatti, Amanda Seyfried
Julie Davis çok satan çocuk kitapları yazarıdır. Mutlu bir aile hayatı
olan genç yazar işini çok severek yapar. Çocukluk korkularının
kilidini açmak ile ilgili kitap yazan Julie, kendi hayatına musallat olan
esrarengiz bir sırrı çözmeye odaklanır. İkinci çocuğunu doğurduktan
sonra esrarengiz olaylar ön plana çıkar ve bir hayatta kalma
mücadelesi başlar.
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19 Haziran Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Self/less
Tarsem Singh
Aksiyon, Bilim Kurgu
2015
Ben Kingsley, Ryan Reynolds, Natalie Martinez
Kanser hastalığına yakalanan milyarder Damian, hastalığı kötü seyretmeye
başlayınca, daha önce uygulanmamış bir tedaviyi kabul eder. Yapılan
tedavi sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Tüm
dünya onun öldüğünü düşünürken o aslında yeni bir bedende yaşamaya
devam eder. Fakat yeni bedeninin gizli bir servis tarafından arandığını
öğrenince hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

21 Hazian Salı | 21:30 | SinemaTV

Blackbird
Roger Michell
Dram
2019
Kate Winslet, Sam Neill, Lindsay Duncan, Rainn Wilson
Uzun süredir ölümcül bir hastalık olan ALS ile mücadele eden Lilly,
ölmeden önce ailesini son kez bir araya getirmeyi planlar. Lily’nin ailesine
veda etmek için planladığı buluşma, çocukları Jennifer ve Anna arasındaki
çözülmemiş sorunlar sebebiyle gerilimli bir atmosfere bürünür.

22 Haziran Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

Benny & Joon
Jeremiah S. Chechik
Komedi, Dram
1993
Johnny Depp, Mary Stuart Masterson, Aidan Quinn
Araba tamircisi Benny ve zihinsel engelli kız kardeşi Joon, birlikte
yaşamaktadırlar. Joon evdeki hizmetçileri sürekli kaçırdığı için Benny
zor günler geçirmektedir. Bir gün Joon, pokerde tuhaf bir iddiaya girip
kaybeder ve Sam’i yanlarına almak zorunda kalırlar. O andan itibaren
hayatları daha renkli ve eğlenceli olur.

23 Haziran Perşembe | 19:30 | SinemaTV

A Wedding
Bir Evlilik
Stephan Streker
Dram
2017
Lina El Arabi, Babak Karimi, Sébastien Houbani
18 yaşındaki Zahira, Belçika’da yaşayan Pakistanlı bir ailenin kızıdır. Batılı
kızlar gibi yaşayan Zahira, beklenmedik şekilde hamile kalır. Tek sırdaşı
olan abisinden yardım istese de geleneklerine oldukça bağlı olan aile
Zahira’yı defalarca görücüye çıkarır. Belçika’da yaşayan Pakistan asıllı
Zahira’nın hamile kalması üzerine ailesinin onu zorla evlendirmeye
çalışmasını ve Zahira’nın ailesine karşı direnişini konu alıyor.
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24 Haziran Cuma | 21:30 | SinemaTV

A United Kingdom
Aşkın Krallığı
Amma Asante
Biyografi, Dram
2016
Rosamund Pike, Tom Felton, David Oyelowo
1947 yılının Londra’sında bir partide tanışan Botswana prensi Seretse
Khama ve İngiliz bir ailenin kızı olan Ruth Williams çok geçmeden
birbirlerine aşık olur. Kısa sürede evlenerek Güney Afrika’ya yerleşen çift
hem İngiliz hem de Güney Afrika devletinin tepkisiyle karşılaşır. Çünkü
Botswana, İngiliz sömürgesi altındadır. İki hükümetinde baskı yaparak
ayırmaya çalıştığı çift hem barışı sağlamak için hem de birlikteliklerine
devam edebilmek için planlar yapar.

24 Haziran Cuma | 22:00 | Sinema 1001

Blaze
Ethan Hawke
Biyografi, Dram
2018
Ben Dickey, Alia Shawkat, Josh Hamilton
Teksas Kanunsuz Müzik hareketinin öncüsü olan Blaze Foley, taşrada
büyümüş, alkolik, neredeyse konuştuğu anlaşılmayan bir adamdır. Gitarı
eline aldığında insanlarda uyandırdığı yalnızlık ve özlem duygularıyla
herkesin dikkatini çeker. Yaptığı şarkılarla yıldızı parlayan ünlü müzisyenin,
hayatının aşkı, çocukları ve kendi ölümü acı tatlı bir hikayeyle izleyicisiyle
buluşuyor.

25 Haziran Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Direniş Karatay
Selahattin Sancaklı
Aksiyon, Savaş
2018
Mehmet Aslantuğ, Alperen Duymaz, Burcu Özberk
Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın ölümünün
ardından tahta oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev geçer. Gıyaseddin, devletin
topraklarını koruyabilecek bir hükümdar değildir. Bunu bilen Moğol ordusu
Anadolu’ya sefer kararı alınca, Selçuklular ve Moğollar Sivas’ta karşı
karşıya gelirler. Bağımsızlıklarından vazgeçmeyen Türk boyları bir direniş
başlatıp, yeni bir devlet kurmayı planlar.

25 Haziran Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Ode to Joy
Mutsuzluğun Peşinde
Jason Winer
Komedi, Romantik
2019
Martin Freeman, Morena Baccarin, Jake Lacy
Charlie, nörolojik bir rahatsızlık olan katapleksi hastasıdır. Güçlü duygular
hissettiğinde özellikle de mutlu olduğunda bayılan Charlie, hastalığını
tetikleyebilecek her durumdan uzak durmaya çalışır. Fakat Brooklyn’de
bir kütüphanede sessiz ve sakin olan çalışma hayatı, Francesca adında bir
kadınla tanışmasıyla değişir.
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25 Haziran Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

1917
Sam Mendes
Dram, Savaş
2019
Benedict Cumberbatch, Dean-Charles Chapman,
George MacKay
1999 yılında çektiği American Beauty filmiyle En iyi Yönetmen
Oscar’ı kazanan Sam Mendes yönetmen koltuğunda… 1. Dünya
Savaşı sırasında iki İngiliz asker Kıdemsiz Onbaşı Schofield’a ve
Kıdemsiz Onbaşı Blake’e imkansız gibi görünen bir görev verilir.
Görev, düşman bölgesini geçerek yaklaşık 1600 askerin tuzağa
düşmesini engelleyecek bir mesaj iletmektir. Blake’in abisinin
de içinde bulunduğu tabura ulaşmak için bu iki asker zamanla
yarışacaktır.
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26 Haziran Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

Peel
Rafael Monserrate
Komedi, Dram
2019
Emile Hirsch, Jack Kesy, Shiloh Fernandez
Babası tarafından terkedilen Peel annesiyle birlikte sevgi dolu ve huzurlu
bir yaşam sürer. 30 yaşına geldiğinde annesinin ani ölümü üzerine
yalnız kalır. Çünkü ne bir işi ne de bir arkadaşı vardır. Tek bildiği hayat
çocukluğunun geçtiği ev olan Peel, zor bir karar vermek zorundadır.
Ya annesi gibi yalnız bir hayat sürecek ya da hiç bilmediği bir dünyaya
atacaktır.

26 Haziran Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

The Hitman’s Bodyguard
Belalı Tanık
Patrick Hughes
Aksiyon, Komedi
2017
Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds
Dünya’nın en başarılı korumalarından olan Michael Bryce’nin yeni görevi
Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılacak olan bir tetikçiyi korumaktır.
Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan bir tetikçiyi Londra’dan alıp
Lahey’e götürmek oldukça zordur. Çünkü tetikçiyi susturmak isteyen bir
yetkili, yol boyunca peşlerini bırakmaz.

28 Haziran Salı | 21:30 | SinemaTV

Hearts and Bones
Kalpler ve Kemikler
Ben Lawrence
Dram
2019
Hugo Weaving, Karim Zreika, Andrew Luri
Savaş fotoğrafçısı olan Dan, görevi gereği Afrika’ya gider. Bu sırada
eşinin hamile olduğu haberini alan Dan, apar topar eve geri döner. Bir
yandan baba olmaya hazırlanırken, bir yandan da savaş bölgelerinde
çektiği fotoğraflardan oluşan sergisinin hazırlığına devam eder. Bu hazırlık
aşamasında, 15 sene önce köyünde yaşanan katliamın fotoğraflarının
sergileneceğini öğrenen Sudan’lı Sebastian Dan’a ulaşır ve aralarında
beklenmedik bir dostluk başlar.

30 Haziran Perşembe | 19:45 | SinemaTV

Honeyland
Bal Ülkesi
Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska
Belgesel
2019
Hatidzhe Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam
Hatice, Makedonya’nın yolu, elektriği ve suyu olmayan bir köyünde
hasta annesiyle yaşar. Genç kadın, geleneksel yabani arıcılık yapar
bal üretir ve geçimini buradan sağlar. Bunu yaparken arılarla konuşur,
onlara şarkı söyler ve her zaman arıların payını verir. Yaşadıkları köye
göçebe arıcıların gelmesiyle Hatice’nin düzeni bozulur ve bu düzeni
yeniden inşa etmek için mücadeleye başlar.
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