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Petek, 1. 6. ob 18.00: STALINOVA SMRT | 106 min. | črna komedija

Filmsko dogajanje poteka v Moskvi leta 1953. Po smrti diktatorja Stalina sledi kaos v
vrhu vlade, hkrati pa se prične boj za prosto delovno mesto. Med političnimi voditelji
se začenja tekmovanje za prevlado. Medtem, ko delajo veliko zmedo na samem
vrhu, drug drugemu zabadajo nož v hrbet. Drzna komedija, kombinacija spletk in
napetosti s parodijo, obljublja veliko zabave že zaradi izredne igralske zasedbe.

Nedelja, 3. 6. ob 18.00: ZAČARANI PRINC | 90 min. | sinhro. anim.

Princ Šarmer je bil kot otrok ponesreči polit z veliko količino čarobnega prahu za
neustavljivi šarm, zaradi katerega se vse ženske lepijo nanj. Vsaka ženska, ki jo sreča,
se zaljubi vanj. Ko se tako zaroči s tremi dekleti hkrati, se princ odloči s tujčevo
pomočjo poiskati pravo ljubezen. Toda tujec nosi s seboj veliko skrivnost. Kako se
konča nova animacija producentov Shreka, pa odkrijte sami.

Petek, 8. 6. ob 18.00: JAMSKI ČLOVEK | 98 min. | sinhro. anim.

Jamski človek, ki ohranja svojstveni slog studia Aardman, bo gledalce popeljal
na neverjetno popotovanje v vznemirljiv nov svet in predstavil nepozabno pleme
edinstvenih in zabavnih novih likov. Nick Park je režiral po scenariju Marka Burtona
in Jamesa Higginsona na podlagi zgodbe, ki se jo je domislil skupaj z Burtonom.
Producirali so Carla Shelley, Richard Beek, Peter Lord, Nick Park in David Sproxton.

Sobota, 9. 6. ob 16.00: LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA | sinhro.

V mestu Vinci življenje teče mirno. Leonardo se ukvarja z novim, neverjetnim
izumom, prijatelj Lorenzo mu pomaga, Lisa pa ju opazuje in se jima posmehuje. Ko
vaški pripovedovalec zgodb izda skrivnost o skritem zakladu, se trojica poda na lov za
izgubljenim zakladom. In velika avantura se prične! Pot jih popelje v Firence, Lorenza
ugrabijo pirati, ki prav tako želijo najti skriti zaklad.

Sobota, 9. 6. ob 18.00: STALINOVA SMRT | 106 min. | črna komedija

Filmsko dogajanje poteka v Moskvi leta 1953. Po smrti diktatorja Stalina sledi kaos v
vrhu vlade, hkrati pa se prične boj za prosto delovno mesto. Med političnimi voditelji
se začenja tekmovanje za prevlado. Medtem, ko delajo veliko zmedo na samem
vrhu, drug drugemu zabadajo nož v hrbet. Drzna komedija, kombinacija spletk in
napetosti s parodijo, obljublja veliko zabave že zaradi izredne igralske zasedbe.

Nedelja, 10. 6. ob 18.00: ZAČARANI PRINC 3D | 90 min. | sinhro. anim.

Princ Šarmer je bil kot otrok ponesreči polit z veliko količino čarobnega prahu za
neustavljivi šarm, zaradi katerega se vse ženske lepijo nanj. Vsaka ženska, ki jo sreča,
se zaljubi vanj. Ko se tako zaroči s tremi dekleti hkrati, se princ odloči s tujčevo
pomočjo poiskati pravo ljubezen. Toda tujec nosi s seboj veliko skrivnost. Kako se
konča nova animacija producentov Shreka, pa odkrijte sami.

Nedelja, 10. 6. ob 20.00: KROTKO DEKLE | 143 min. | drama

Ženska živi sama na obrobju vasice v Rusiji. Nekega dne prejme vrnjen paket, ki ga je
pred časom poslala zaprtemu možu. Zbegana se odpravi po odgovor v odročni predel
države, kjer stoji zapor. Film, navdihnjen s kratko zgodbo Dostojevskega, nas odpelje
v deželo zločina brez kazni, na popotovanje v srce teme … Festivali, nagrade: Cannes,
New York, Busan, AFI Fest, Göteborg, Hongkong, LIFFe.

Nedelja, 17. 6. ob 18.00: POLDI: PUST. POGUMNEGA PTIČKA 3D | sinhro.

Ko se njegova družina odpravi na jesensko migracijo v južne kraje, Poldi ne more
z njimi, ker se še ni naučil leteti. Mali ptiček mora biti pogumen in iznajdljiv, če želi
preživeti arktično zimo in premagati zlobne sovražnike ter dočakati pomlad, da bi se
ponovno pridružil svojim ljubljenim. S pomočjo prijateljev mu uspe preživeti hudo
islandsko zimo in premagati svoje močne sovražnike ter dočakati pomlad kot heroj.

Nedelja, 17. 6. ob 20.00: DRUŽINSKA ZADEVA | Argonavtski dnevi

PROST
VSTOP

Dokumentarec spremlja tri generacije glasbenikov, ki že od malih nog navdušujejo
občinstvo po vsem svetu: od legendarnega Psarantonisa, ki je med drugim sodeloval
z Nickom Cavom, preko njegovega sina Georgea do najstniških vnukov in vnukinje,
ki odraščajo v Avstraliji. Družinska zadeva je intimen portret družine, ki jo povezuje
ljubezen do glasbe. Film predvajamo v sklopu Argonavtskih dni. Vstop je prost.

Nedelja, 17. 6. ob 21.30: ZADNJI LEDENI LOVCI | Argonavtski dnevi

PROST
VSTOP

Film priča o zgodbi sodobne generacije lovcev iz Inuitske skupnosti Vzhodne
Grenlandije; zgodbi, ki je najbrž zadnje poglavje v njihovi 4.000 letni zgodovini.V glavni
vlogi sta Emanuel in Tobias, dva polno zaposlena lovca, ki se preživljata izključno z
ulovom, ki ga ulovita sama. Zaradi globalizacije pa sedaj lovita plen izključno še s puško
in gliserjem. Namreč v le 100-ih letih se je njihovo življenje obrnilo povsem na glavo.

Nedelja, 24. 6. ob 20.00: Z LJUBEZNIJO, SIMON | romantični | 110 min.

Simon Spier ima veliko skrivnost, ki jo uspešno skriva pred svojo družino,
prijatelji in sošolci: Simon je gej. Ko ta skrivnost postane ogrožena, se
mora soočiti z vsemi in se javno ter osebno sprijazniti s svojo identiteto.
Igrajo: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford,
Alexandra Shipp.

Četrtek, 28. 6. ob 10.00: FILMSKO DOPOLDNE: BABICA | 117 min.

Claire je predana in izkušena babica, ki je vse svoje življenje posvetila drugim. Ravno ko
se ubada s skorajšnjim zaprtjem porodnišnice, v kateri dela, jo vznemiri nepričakovan
telefonski klic. Béatrice Sobolevski, očetova nekdanja ljubica, ki je pred tridesetimi leti
brez sledu izginila, bi jo rada spet videla. Béatrice je Clairino popolno nasprotje: radoživa,
muhasta in egocentrična ženska, ki ob svojem zrezku rada spije kozarček rdečega …

Petek, 29. 6. ob 18.00: Z LJUBEZNIJO, SIMON | romantični | 110 min.

Simon Spier ima veliko skrivnost, ki jo uspešno skriva pred svojo družino,
prijatelji in sošolci: Simon je gej. Ko ta skrivnost postane ogrožena, se
mora soočiti z vsemi in se javno ter osebno sprijazniti s svojo identiteto.
Igrajo: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford,
Alexandra Shipp.

Petek, 29. 6. ob 20.00: LJUBITI PABLA | kriminalna drama | 123 min.

Biografska kriminalna drama, ki sredi junija prihaja na velika platna, opisuje
vzpon in padec enega najhujših preprodajalcev drog Pabla Escobarja in njegovo
vihravo ljubezensko razmerje z eno najslavnejših kolumbijskih novinark Virginio
Vallejo, in sicer v Kolumbiji v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v času terorja,
ki je zajel državo.

Sobota, 30. 6. ob 18.00: KNJIGARNA | drama | 113 min.

V zgodbi spremljamo čudovito zgodbo neizmerno pogumne Florence Green, vdove
svobodnega duha, ki svojo žalost nadomešča z drzno idejo, imeti prvo prodajalno knjig
v zaspanem mestu leta 1959, ko se film dogaja. Kljub prekrasni naravi, kjer stoji vasica, je
le-ta polna neusmiljenih, hladnih ljudi, ki ne želijo sprememb in zato tudi ideja knjigarne
ni dobrodošla. A Florence se ne preda in njena odločitev povzroči politično zaostritev.

