
25 kasım
cuma

26 kasım
cumartesi

27 kasım
pazar

28 kasım
pazartesi

29 kasım
salı

30 kasım
çarşamba

1 aralık
perşembe

10:00
çocuk 

filmleri
çocuk 

filmleri

12:00 kor tehlikeli 
fısıltı sessizlik rauf orhan 

pamuk (...) arabulucu babamın 
kanatları

14:00 ox-bow olayı seul 
istasyonu arabulucu stromboli tehlikeli 

fısıltı albüm paterson

16:45 hayvanat ox-bow olayı çatışma yankesici hayvanat yankesici seul 
istasyonu

18:30
orhan 

pamuk (...)
osmanlı’dan 

manzaralar II koca dünya babamın 
kanatları albüm kor rauf

21:00
toni 

erdmann aquarius paterson buster 
keaton

toni 
erdmann kovboylar yarden

26 kasım
cumartesi

27 kasım
pazar

28 kasım
pazartesi

29 kasım
salı

30 kasım
çarşamba

1 aralık
perşembe

15:30 çocuk filmleri kısa iyidir I çocuk filmleri
kiarostami: 
yarım kalan 

sözler
zeyno pekünlü çocuk filmleri

18:00 zeyno pekünlü kısa iyidir II kısa iyidir I kısa iyidir II
kiarostami: 
yarım kalan 

sözler
buster keaton

Çağdaş Sanatlar Merkezi kennedy cad. no: 4, kavaklıdere t: 0312 468 21 05

Alman Kültür Merkezi atatürk bulvarı no: 131, bakanlıklar t: 0312 471 41 41

dünya sineması

türkiye 2016

reha erdem

barışa giden 
yollar

buster keaton

zeyno pekünlü

kısa iyidir

çocuk filmleri

kiarostami

osmanlı’dan 
manzaralar II

Bilet Fiyatları  Öğrenci : 8TL     Tam : 10TL     Hafta içi 12:00 seansları : 5TL
Çocuk Filmleri ücretsizdir. Alman Kültür Merkezi’ndeki tüm gösterimler ücretsizdir.
Bilet satışı online olarak 18 Kasım’da Biletix’te ve Dost Kitabevlerinde başlayacaktır.

Biletix sitesinden alınan biletlerden işlem ücreti alınmaktadır. Dost Kitabevleri ve Çağdaş Sanatlar Merkezi 
Biletix gişesinde işlem ücreti alınmamaktadır. İnternetten alınan biletler Dost Kitabevleri  gişelerinden ya 
da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 25 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde kurulacak Biletix gişesinden 10.00 – 21.00 
saatleri arasında bastırılmalıdır. Koltuk numarası seçimi sadece  Dost Kitabevlerinden ve Çağdaş Sanatlar 

Merkezi gişesinden alınan biletlerde mümkündür. Bilet bastırabilmek için kimlik ibrazı gereklidir.
Seans başladıktan sonra salona izleyici alınmamaktadır.

Festivalde gösterilecek filmlerde yaş sınırı 18’dir. Çocuk filmlerinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.
Bu festival 5224 sayılı yasa gereğince, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan alınan izinle düzenlenmiştir.

* Yönetmenin katılımıyla              ** Reha Erdem’in sunumuyla               *** Padraig O’Malley’nin katılımı ve söyleşiyle               **** Canlı müzik eşliğinde

+ Zeyno Pekünlü söyleşisi

* ***

+

**

****

****

**

*****

** **

**
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