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Başka Sinema ile İzmir’de 21 Günde
21 Farklı Film!
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12 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında, 21 gün
boyunca 21 farklı Başka Sinema ﬁlmi, her gün
son seansta İzmir’li sinemaseverlerle
buluşacak.
12 Eylül’den itibaren İzmir Karaca Sineması’nda
başlayacak Başka Sinema seansları için İzmir’e
özel bir program hazırlandı. 12 Eylül – 2 Ekim
tarihleri arasında, 21 gün boyunca 21 farklı Başka
Sinema ﬁlmi, her gün son seansta İzmir’li
sinemaseverlerle
buluşacak. İzmir Karaca
Sineması‘nın ev sahipliği yapacağı gösterimlerde
izleyiciler,
dünyada
çapında
birçok
festivalde gösterilen ve ödüllere layık görülen
filmleri izleme şansı bulacaklar.

Başka Sinema’nın İzmir programında Guillaime
Gallienne’nin Cesar ödüllü ﬁlmi Me, Myself and
Mum, İstanbul Film Festivali’nde bu yıl en iyi ﬁlme
verilen Altın Lale Ödülü’nü kazanan Blind, yine
İstanbul Film Festivali ve Roma Film
Festivali’nden senaryo ödülleriyle dönen Tayfun







Pirselimoğlu imzalı Ben O Değilim, Sylvain
Chomet‘nin ilk canlı aksiyon uzun metrajı Attilla
Marcel ve ünlü müzisyen Nick Cave‘in hayatından
kesitlere yer veren 20.000 Days on Earth gibi
yapımlar dikkat çekiyor.
Bu ﬁlmlere ek olarak her gün son seansta farklı
bir ﬁlm izleyicilerle buluşacak. Aralarında Blue is
The Warmest Color, Yozgat Blues, Inside
Llewyn Davis, The Past, The Great Beauty,
İtirazım Var gibi ödüllü yapımların bulunduğu 21
film, son seansta dönüşümlü olarak gösterilecek.
Sinemaseverlerin özledikleri ﬁlm izleme
deneyimini ve sabırsızlıkla bekledikleri bağımsız
ﬁlmleri yıl boyunca erişilebilir kılıyor. Yarattığı
farklılıkla sinemaseverleri bir keşif yolculuğuna
çıkaran Başka Sinema, gün boyu ardı ardına ve
antraksız olarak sunduğu ﬁlmlerle izleyiciye
seçme özgürlüğü sunuyor.
İzleyicisine, aynı salonda günde en az üç ﬁlm
sunacak olan Başka Sinema‘da ﬁlmler görmenize
yetecek kadar uzun süre vizyonda kalıyor. Üstelik
seanslarda (ﬁlmler 110 dakikadan uzun değilse)
ara verilmiyor. Sürpriz ﬁlm geceleri, kısa ﬁlmler,
belgeseller, kült ﬁlmler, ön gösterimler ve
sonrasında ﬁlm ekibiyle sohbetler, izleyicinin
katkısıyla yaratılacak etkinlikler, hep seyretmek
istediğiniz ama kaçırdığınız ﬁlmler Başka
Sinema‘da izleyicilerini bekliyor.
12 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında, 21 gün boyunca
21 farklı Başka Sinema ﬁlmi, her gün son seansta
İzmir
Karaca
Sineması‘nda
İzmir’li
sinemaseverlerle buluşacak.
Filmler
ve
detaylı
seans
bilgisi
için: http://www.baskasinema.com/upload/aylikprogram/izmir-karaca-sinemasi-.pdf
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