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8 Eylül 2014Başka Sinema anneleri sinemaya davet ediyor
Annelerin bebekleriyle gittikleri Başka Sinema seansında 11 Eylül'de Ben, Kendim ve Annem var.

Sinebebe, sadece bebekli annelere özel film seansları sunuyor. Bebekli anneler
Sinebebe'de bebekleriyle birlikte rahat rahat film seyrediyor.

Salonda bebek arabaları serbest, bebeklerin ağlaması serbest, uyuması serbest,
oyuncakları serbest! Anneler bağımsız sinemanın keyfini çıkarırken, bebekler de
bağımsızlığın keyfini çıkarıyor!
Başka Sinema tarafından düzenlenen etkinliğin bu ayki filmi Ben, Kendim ve Annem.
Guillaume Gallienne'nin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği filmde
oyuncuya André Marcon ve Françoise Fabian eşlik ediyor.

Filmin konusu şöyle: Orta sınıfa mensup, huysuz BayanGallienne’in üç çocuğu vardır. İki
çocuğunu “oğlum” diyeseven Bayan Gallienne üçüncü çocuğuna “Guillaume”

diyeseslenmektedir. Bunun sonucu yaşı ilerledikçe Guillame,kendisini bir erkek çocuk olarak görmez. Bir anne
nasılböyle davranabilir? Bir dizi olayla Guillame, asılkimliğini arayışa çıkar ve annesinin üzerinde bıraktığızararlı
etkisinden kurtulmaya çalışır.

11 Eylül Perşembe
Altunizade Capitol Spectrum 14:30
Başakşehir Cinetech Mall of İstanbul 14:30
Beyoğlu Beyoğlu 14:30
Etiler Akmerkez Cinema Pink 14:30
Haramidere Cinetech Torium 14:30
Kadıköy Rexx 14:30

* Sinebebe yalnızca 12 aylığa kadar olan bebekler ve anneleri içindir.
** Biletleri seanslardan önce gişelerden alabilirsiniz.
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Anasayfa Haberler Vizyondaki Filmler Vizyona Girecek Filmler Sinemalar Film Arşivi Film Fragmanları Galeri Neler Oluyor? Yardım

A r t ı k  s i n e m a  b i l e t i n i z i
c e p  t e l e f o n u n u z d a n
s a t ı n  a l a b i l e c e ğ i n i z i
b i l i y o r  m u s u n u z ?

“Hadi İnşallah” vizyon
için gün sayıyor
“Hadi İnşallah” filminin
fragmanı yayınlandı

Liste başı Kenan
Doğulu imzalı
'Unutursam Fısılda' filminde
söylenen "Gel ya da Git" liste
başı oldu.

Kendini 'Annabelle'e
çevirdi
Genç kadın, oyuncak bebek
Annabelle'e dönüşme sürecini
paylaştı.

'Yıldızlararası' röportajı
ilk kez Mynet Sinema'da
Başrol oyuncuları Matthew
McConaughey ve Anne
Hathaway bilim-kurgu
türündeki 'Yıldızlararası'filmini
anlattı.
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