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 Pazartesi | 16:00 | Sinema Yerli

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

3 Kasım Çarşamba | 23:15 | Sinema Komedi

Save Yourselves!
Kendinizi Kurtarın!
Eleanor Wilson, Alex Huston Fischer
Bilim-Kurgu, Komedi
2020
John Reynolds, Sunita Mani, 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.

4 Kasım Perşembe | 16:15 | Sinema Yerli

Kim Daha Mutlu
Hakan Haksun
Romantik, Komedi
2019
Serenay Aktaş, Ecem Özkaya Üstündağ, Emre Kıvılcım
Bilge, mutluluğun sırrının evlilikte saklı olduğunu düşünen genç bir
kadındır. Dünya evine gireceği günü sabırsızlık bekleyen Bilge, yakın
zamanda nikah masasına oturacak olan Şükran’ın yerinde olmak
istemektedir. Evlendiği için Bilge’nin gıpta ettiği Şükran ise, sahip olduğu
şeylerle yetinemez. Şükran, sürekli kendisinde olmayan şeylerin sıkıntısını
yaşar. Şükran ve Bilge’nin mükemmel bir evliliğe ve aileye sahip olduğunu
düşündüğü Aylin’in derdi ise diğerlerinden oldukça farklıdır.

5 Kasım Cuma | 21:45 | Sinema Yerli

Müslüm
Can Ulkay, Ketche
Dram, Müzik
2018
Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl
Müslüm Gürses’in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde,
unutulmaz ses sanatçısının milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan
ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini
her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.
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6 Kasım Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Sonic the Hedgehog
Kirpi Sonic
Jeff Fowler
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Komedi
2020
Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey
Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’i yakalamak için onun
peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde onu aramaktadır. Sonic
ise bu sırada şeytani Dr. Eggman’ın ele geçirdiği yüzükleri geri
almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills’in şerifi Tom
Wachowski, peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp,
doktordan yüzükleri geri alabilmesi için Sonic’e yardım etmeye karar
verir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.
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5 Kasım Cuma | 00:00 | SinemaTV

Scary Stories to Tell in the Dark
Korku Hikayeleri
André Øvredal
Gerilim, Korku
2019
Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush
Halloween gecesinde bir grup genç, zorba sınıf arkadaşlarından kaçarken
perili olduğu iddia edilen bir eve sığınırlar. Efsaneye göre; evde yaşayan
zengin ailenin kızı Sarah, normal olmadığı için bir odaya hapsedilmiş
daha sonra komşu çocuklarını öldürdüğü ortaya çıkınca akıl hastanesine
yatırılmıştır. Eve sığınan gençler, Sarah’nın günlüğünü bulduklarında
efsanenin hayal ürünü olmadığını keşfedeceklerdir…

6 Kasım Cumartesi | 17:30 | Sinema Komedi

Heroic Losers
Kahramanca Kaybedenler
Sebastián Borensztein
Komedi, Macera, Suç
2019
Ricardo Darín, Luis Brandoni, Verónica Llinás
Küçük bir kasabada yaşayan insanlar, bir tarım kooperatifi kurmaya karar verirler.
Bütün birikimlerini bu kooperatife yatıran kasaba sakinleri, hırsızlar çalmasın diye,
topladıkları bütün paraları banka kasasına koyarlar. Parayı bankaya yatırdıkları günün
ertesi günü Arjantin ekonomisi ve bankacılık sistemi çöker. Ancak kısa süre sonra
yalnızca ülkenin ekonomik çöküşünün kurbanı olmadıklarını, durumdan yararlanmaya
hazır olan vicdansız bir avukat ve banka müdürü tarafından dolandırıldıklarını
anlarlar. Bu küçük kasaba grubu bir araya gelir ve intikam için plan yapmaya başlar...

6 Kasım Cumartesi | 20:00 | Sinema Aile

Wonder Park
Mucizeler Parkı
Dylan Brown
Macera, Komedi, Animasyon
2019
Brianna Denski, Ken Hudson Campbell, Jennifer Garner
İyimser ve hayalperest bir kız olan June, ormanda gezintiye çıkar. Bu gezi
ona bilmediği sihirli bir dünyanın kapılarını aralayacaktır. Bir kelebeğin peşine
takılan küçük kız, ormanın içinde Wonderland adında gizemli bir eğlence parkı
keşfeder. Wonderland’in tam da hayallerindeki yer olduğunu düşünen June, bir
süre sonra buranın kendi hayal gücü sayesinde ortaya çıktığını fark eder. Tehlike
altında olan eğlence parkını kurtarabilecek tek kişi olan June, bu büyülü yeri
kurtarıp tekrar eski haline getirebilmek için sevimli dostları ile bir araya gelir.

7 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

The Big Trip
Büyük Macera
Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova
Macera, Komedi, Animasyon
2019
Drake Bell, Pauly Shore, Danila Medvedev
Postacı leyleğin yaptığı bir hata ortalığı fena halde karıştırır. Bebek pandayı
ailesine götürmek için yola çıkan postacı leylek, yanlışlıkla bebeği ailesinin
yerine MicMic adındaki bir ayıya bırakır. Bebeğin gelişi ile hayatı alt üst olan
MicMic, onu bir an önce ailesine teslim etmek için komşusu tavşan ile birlikte
yola koyulur. Çıktıkları macera dolu yolculukta geveze bir pelikan, romantik bir
kaplan ve korkak bir kurtla karşılaşırlar. Yola birlikte devam eden ekip, vahşi
doğanın içinde zorlu ama bir o kadar da eğlence dolu bir maceraya atılır.
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6 Kasım Cumartesi | 21:30 | SinemaTV
Birds of Prey (And the Fantabulous
Emancipation of One Harley Quinn)
Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn
Cathy Yan
Aksiyon, Suç
2020
Margot Robbie,
Ewan McGregor, Jurnee Smollett
Joker’den ayrılan Harley Quinn, Gotham şehrinin karanlık
mahallelerinde genç bir kızın kaçırılmasına şahit olacak ve kızı
kurtarmak için harekete geçecektir. Helena Bertinelli ve yakın dövüş
ustası olan Dinah Laurel ile birlikte diğer kızları da peşine takarak
hem kendini öldürmek isteyenlerle savaşacak hem de kızı kurtarmak
için mücadele verecektir.
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12 Kasım Cuma | 22:00 | Sinema Yerli

Ölümlü Dünya
Ali Atay
Aksiyon, Komedi, Aile
2018
Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak
Mermer ailesi iki farklı yaşama sahiptir. Bir yandan kendilerine ait
restoranda çalışmakta, bir yandan da uluslararası bir örgütte kiralık katil
olarak görev almaktadırlar. Sırları açığa çıktığında, hayatta kalmak için
birlikte hareket etmek zorunda kalırlar.

12 Kasım Cuma | 00:00 | SinemaTV

It Chapter Two
O Bölüm 2
Andy Muschietti
Fantastik, Korku
2019
Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Skarsgård
Aldığı yenilginin üzerinden geçen 27 yılın ardından Pennywise, Derry
kasabasına geri döner. Kaybedenler kulübü üyesi Mike, tıpkı yıllar
önce olduğu gibi insanların ortadan kaybolmaya başlaması sonucu
Pennywise’ın geri döndüğünü anladığında arkadaşlarını kasabaya
çağırmaya karar verir. Çocukken söz verdikleri gibi kasabaya geri dönen
yetişkinler, bir kez daha şeytani palyaço ile karşı karşıya kalırlar…

14 Kasım Pazar | 19:45 | SinemaTV

No Sleep ‘Til Christmas
Beyaz Noel Geceleri
Phil Traill
Romantik, Komedi
2018
Odette Annable, Dave Annable, Jess Salgueiro
Üst düzey bir organizatör olan Lizzie, her gece uyanık yatarken sadık
nişanlısı Josh, huzur içinde uyumaktadır. Lizzie, kendisi kadar uykusuz
ve hüsrana uğramış sıradan bir barmen olan Billy ile karşılaştığında ikili,
sadece yan yana uykuya dalabileceklerini keşfederler.

14 Kasım Pazar | 21:30 | SinemaTV

Judas and the Black Messiah
Yehuda ve Siyah Mesih
Shaka King
Dram, Tarih
2021
Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons
Genç ve karizmatik bir aktivist olan Fred Hampton, Ulusal Kara Panter
Partisi’nin başkan yardımcısı olur. Bu durum onu devletin hedefi haline
getirir. FBI ve Chicago Polisi onu yakından izlemeye karar verir. Ancak
bunun için içerden bir bağlantıya ihtiyaçları vardır. Bu sırada hapis
cezasına çarptırılan William O’Neal’a FBI, Fred’in partisine sızıp içeriden
bilgi vermesi karşılığında özgürlük vaat eder. Anlaşmayı kabul eden
William, yavaş yavaş Fred Hampton’un sonunu hazırlar.
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20 Kasım Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Motherless Brooklyn
Öksüz Brooklyn
Edward Norton
Suç, Dram, Gizem
2019
Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin
Lionel Essrog isimli bir dedektif, Tourette Sendromu denilen bir
rahatsızlıktan muzdariptir. Bir yandan sendromun yarattığı ani
tiklerle mücadele ederken diğer yandan arkadaşı Frank Minna’nın
ölümünü araştırması gerekmektedir. Elinde yalnızca birkaç ipucu ve
saat gibi çalışan zihni vardır. Lionel, tüm şehri dengede tutan sırları
çözmek için uğraş verecektir...
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14 Kasım Pazar | 00:15 | Sinema Aksiyon

Crawl
Ölümcül Sular
Alexandre Aja
Gerilim, Korku
2019
Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark
Amerika’nın Florida eyaletinde meydana gelen şiddetli bir kasırga
sonrası babasını kurtarmaya çalışan Haley adındaki genç bir kadın, tüm
uyarılara rağmen girmemesi gereken bölgelere girer ve yaralı babasını
bulur. Bölgeden çıkmaya çalışan genç kadın ve babası, kısa süre sonra
korkulması gereken tek şeyin kasırga ve seller olmadığını fark ederler.

19 Kasım Cuma | 00:00 | SinemaTV

Doctor Sleep
Doktor Uyku
Mike Flanagan
Gerilim, Dram, Korku
2019
Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran
Overlook Otel’de yaşanan dehşetin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen
travmayı tam olarak üzerinden atamayan Dan Torrance, kendisinde olan özel
güce sahip Abra adındaki genç bir kız ile tanışır. Dan, masumların özel güçleriyle
beslenerek ölümsüzlüğü bulmak amacında olan bir tarikata karşı yardımını
isteyen Abra ile müttefik olur. Girdikleri ölüm kalım savaşı, Dan’in kendi güçlerini
geri çağırmasına, geçmişe dönme cesareti göstererek korkuları ile yüzleşmesine
ve böylece geçmişin hayaletlerinin tekrar ortaya çıkmasına sebep olur.

20 Kasım Cumartesi | 19:45 | SinemaTV

Same Time, Next Christmas
Gelecek Noel, Bu Vakitler
Stephen Herek
Romantik
2019
Lea Michele, Charles Michael Davis, Bryan Greenberg
Olivia adındaki genç bir mimar ve ailesi, birçok insandan farklı olarak
Noel tatillerini Hawaii’de geçirmeyi tercih etmektedirler. Genç kadın
çocukluk aşkıyla da burada tanışmıştır. Araya giren yıllar ve mesafenin
ardından yine bir Noel tatilinde bir araya gelen ikilinin arasındaki
duygular yeniden alevlenir ancak kader, genç kadının çocukluk aşkıyla
kavuşmasına bir türlü izin vermez.

21 Kasım Pazar | 19:30 | SinemaTV

Superintelligence
Süper Zeka
Ben Falcone
Bilim-Kurgu, Romantik, Komedi
2020
Melissa McCarthy, James Corden, Bobby Cannavale
Carol Peters, eskiden kurumsal yöneticilik yapmış bir kadındır ve şimdiki
hayatından pek memnun değildir. Hayatta yapmak istediği şeyleri hiçbir
zaman gerçekleştirememiş ve geriye dönüp baktığında pek çok hayal
kırıklığına sahip olduğunu fark etmiştir. Fakat muhtemel bir yapay zeka
tehdidine karşı istihbarat görevi için seçildikten sonra hayatı baştan aşağı
değişecektir…
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21 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Astro Kid
Astronot Willy: Macera Gezegeni
Eric Tosti
Macera, Komedi, Animasyon
2019
Landen Beattie, Jason Anthony, Laura Post
Ailesiyle uzayda yolculuk yapan Willy, bir kaza sonucu onlardan
ayrılır ve kendini hiç bilmediği bir gezegende bulur. Bu egzotik
yeni dünyada, Willy’nin yanında, ona heyecan dolu maceralarında
eşlik edecek robot Buck vardır. İkili Willy’nin ailesini beklerken bu
gizemli ve hayat dolu yeni gezegeni keşfederler.

21 Kasım Pazar | 21:30 | SinemaTV

The Good Liar
Sahtekar
Bill Condon
Suç, Dram, Gizem
2019
Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey
Yaşamı boyunca dolandırıcılık yapmış olan Roy Courtnay, bir çöpçatanlık
sitesi aracılığıyla zengin dul Betty McLeish ile tanışır. Betty’nin
ayaklarını planlı bir şekilde yerden kesen Roy, incelikli planının arasında
yavaş yavaş Betty’e değer vermeye başladığını fark eder. Ancak işler
Betty’nin torununun Roy’dan şüphelenmeye başlamasıyla daha da
karmaşık hale gelir. Roy’a güvenmeyen torunu yüzünden arada kalan
Betty’nin de Roy’un planlarını bozabilecek gizli bir geçmişi vardır...

23 Kasım Salı | 21:30 | 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.

25 Kasım Perşembe | 16:30 | 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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27 Kasım Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Like a Boss
Patron Gibi
Miguel Arteta
Komedi
2020
Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek
Mia ve Mel, yakın arkadaş olan iki genç kadındır. Hayatlarına farklı bir
yön vermek isteyen arkadaşlar, birlikte bir kozmetik şirketi kurmaya
karar verirler. Uzun uğraşlar sonucu sıfırdan kurdukları şirkette işler
beklediklerinden de iyi gider. Mia ve Mel, yönettikleri şirketleri sayesinde
hayatlarının en güzel dönemini yaşarlar. Ancak bir süre sonra bu iş,
birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki arkadaşın dostluğunun
tehlikeye girmesine neden olur.

27 Kasım Cumartesi | 00:15 | Sinema Aksiyon

The Rhythm Section
Ritim Bölümü
Reed Morano
Aksiyon, Gerilim
2020
Blake Lively, Jude Law, Max Casella
Stephanie Patrick, kendisinin de olması gereken bir uçak kazasında
ailesini kaybetmesinin ardından, olayın aslında bir kaza olmadığını öğrenir
ve deliye döner. Yaşamak için kendine amaç belirleyen genç kadın,
ailesinin ölümünden sorumlu olan kişilerin peşine düşer. Farklı bir kimliğe
bürünen Stephanie, bildikleri ile kendine söylenenlerin arasında kalan gizli
gerçekleri öğrenmek amacındadır.

28 Kasım Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Racetime
Kartopu Savaşları 2
François Brisson, Benoit Godbout
Macera, Komedi, Animasyon
2018
Lucinda Davis, Dawn Ford, Don W. Shepherd
Frankie ve ekibi, bu seneki kış tatilinde köylerinde bir kızak yarışı düzenlemeye
karar verirler. Yarış vakti geldiğinde Frankie, köye yeni gelen Zac ile eşleşir. Frankie,
Zac’i yeneceğinden çok emindir. Ancak daha bitiş çizgisine yaklaşmadan önce
Frankie ve arkadaşlarının birlikte hazırladıkları kızak paramparça olur. Kısa bir süre
sonra Zac’in hile yaptığı anlaşılır, buna karşılık Frankie, hilelerden uzak yeni bir
yarış düzenlemek ister. Ancak Zac, yarışı kazanmak için her şeyi göze almıştır. Ekip,
Zac’in hilelerine karşı yarışı kazanmayı başarabilecek midir?

30 Kasım Salı | 15:30 | 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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