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30 AĞUSTOS ZAFER
BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

ALTIN AYAKLAR'A
AYAKKABI

BURSASPOR -
ESKİŞEHİRSPOR

GELİŞİM KOLEJİ
MEZUNİYET

Galerilerden Seçmeler

FESTİVAL ÇOK GÜZEL, GELSENE!
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Eskişehir Kanatlı AVM Cine-mapink Salonlarında film
gösterimlerine başlayan Başka Sinema, Eskişehir’e gelişinin 1. yılını dolduracağı yeni
sezona, yine birbirinden güzel ve bağımsız filmlerle giriyor...

Bağımsız filmlerin dağıtımcısı M3 Film ve
Kariyo & Ababay Vakfı işbirliğiyle İstanbul’da
hayat bulan, Eskişehir ve diğer şehirlere
hızla yayılan Başka Sinema, geçtiğimiz yıl
festival filmlerini ve her yerde vizyona gire-
meyen bağımsız filmleri Eskişehirlilerle
buluşturmuştu. Aynı vizyonu yeni sezonda da
devam ettirecek olan Başka Sinema; eğitim,
kültür-sanat bilinci, okuma yazma oranının
yüksekliği ile diğer şehirlerimizden başka bir
yerde olan Eskişehir’e, Başka Sinema
kültürü ile sinema keyfi yaşatmaya devam
edecek. 

ESKİŞEHİR’DE HER GÜN FESTİVAL! 
Eskişehirlilere geçen yılda olduğu gibi aynı
salonda gün boyu en az üç film sunacak

Başka Sinema’nın ‘Bize Her Gün Festival’ sloganı, ‘Eskişehir’de Her Gün Festival’e dönüşüyor.
Eskişehir Başka Sinema’nın Eylül ayı takviminde; Betondaki Çatlaklar (Cracks in Concrete),
Yatak Dersleri (Best in Bed) ve Körlük (Blind), Ekim ayı takviminde ise Dünyada 200.000 Gün
(20.000 Days on Earth), Türk yapımı Ben O Değilim ve Temmuz Soğuğu (Cold in July) filmleri;
Eskişehirli ‘Başka’ sinemaseverlerin ilgisini bekliyor. 
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Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Yıl, Kasım, Ayında, Eskişehir
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13:46 - VAKIFBANK'TAN ESKİŞEHİR GAR'A 'CIP LOUNGE'

sitede arama yap

DENİZ ÇAĞLAR FIRAT
Hediye için hukukçusuna danıştı

MURAT ATİKEL
Mazeretim yok

MEHMET ÖNEL
Tramvayda işkenceye tepkiler!

ERHAN ÜNAL
Sıkıntlı sürece devam

GÜNDEM ASAYİŞ EKONOMİ SPOR YAŞAM EĞİTİM BÖLGE TURİZM
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