Kino Vrhnika april 2019
Nakup vstopnic preko spleta
www.mojekarte.si
Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika
info@kino-vrhnika.si | mnenje@kino-vrhnika.si

Nakup vstopnic v predprodaji
Turistično informacijski center (ZIC Vrhnika)
Tržaška cesta 9, Vrhnika
T: 01/755 10 54 | E: tic@zavod-cankar.si
Pon. - pet. od 8.00 do 18.00 & sob. od 8.00 do 14.00

3D PREDVAJANJE
Ogled možen s posebnimi
3D polarizacijskimi očali,
ki so na voljo v TIC
Vrhnika ali na blagajni CDV
pol ure pred predstavo. Cena: 2,00 €, trajna last.

SMO ČLANI:

EUROPA CINEMAS NETWORK

Cena običajne kino vstopnice znaša 4,00 €. Cena 3D kino vstopnice znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani.
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Četrtek, 4. 4. ob 20.00: VIDENJE (LIFFE)

min.

Sobota, 6. 4. ob 16.00: ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ

min.

Sobota, 6. 4. ob 18.00: NE BOM VEČ LUZERKA (LIFFE)

min.

Francoska novinarka Jeanne se poda na Japonsko, da bi našla rastlino, ki zraste le vsakih 997 let in naj bi človeka odrešila
duševne stiske. Sredi gozda v bližini Nare naleti na molčečega gozdarja Toma in slepo zeliščarico Aki, ki trdi, da je stara
tisoč let. Nedolgo zatem ko Tomo sprejme Jeanne v svoje samotno domovanje, Aki brez pojasnila izgine, obenem pa
se od neznano kje pojavi skrivnostni mladenič Rin. Čuten film o ženski, ki sredi čarobnega gozda išče redko zdravilno
rastlino, najde pa sledove lastne preteklosti. Naomi Kawase je v glavno vlogo postavila Juliette Binoche.

Zaviden, moči lačen in hudoben Jurij Jus si močno želi postati vladar Čarobne dežele Oz. Z vojsko lesenih vojakov, ki
jih oživi s čarobnim prahom, zasede Smaragdno mesto in ga preimenuje v Jurjevo. Ko se že pripravlja, da bo proslavil
svojo veliko zmago, v Čarobno deželo Oz prispe deklica z imenom Doroteja, ki bi lahko uničila njegove hudobne
načrte. Doroteja se želi vrniti domov, a najprej mora pomagati svojim prijateljem - Strašilu, Kositrnemu drvarju in
strahopetnemu Levu - poraziti Jurija Jusa. Da bi to storili, morajo najprej ugotoviti, kdo je v resnici Jurij Jus.

Za razliko od njenih najboljših prijateljic, ki sta se pred leti odselili iz Slovenije in se ne nameravata vrniti,
Špela trmasto vztraja, da bo ostala v Ljubljani. Ko delo v tujini dobi tudi njen dolgoletni fant, Špela ostane
brez stanovanja, službe in družbe. Preseli se k staršem in babici, ki zdaj živi v Špelini otroški sobi. Toda želi
se osamosvojiti in odrasti, namesto da bi še naprej podaljševala svojo že tako ali tako deset let predolgo
adolescenco. Režija in scenarij: Urša Menart.
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Nedelja, 21. 4. ob 18.00: MIRAI

Mali Kun preživlja srečno otroštvo vse do trenutka, ko se rodi njegova sestrica Mirai. V središče zanimanja
staršev takrat vstopi deklica, on pa postaja čedalje bolj ljubosumen in se počasi zapira vase. Zatočišče
rad poišče na vrtu, kjer raste čarobno družinsko drevo, in nenadoma ga odnese v fantazijski svet, kjer se
preteklost in sedanjost pomešata. Tam drugega za drugim sreča svoje sorodnike v različnih življenjskih
obdobjih: mamo kot majhno deklico, pradedka kot živahnega mladeniča in sestrico kot najstnico.

Nedelja, 21. 4. ob 20.00: STAN & OLIO

Ko sta znana britanska komika prišla v leta in je bila njuna kariera kraljev hollywoodske komedije že v zatonu, ju je
čakala negotova prihodnost. Njuna turneja je bila slabo obiskana, a ker sta znala drug drugega vedno nasmejati, s
svojim šarmom pa tudi občinstvo, sta kmalu spet osvojila srca množic. Turneja se je izkazala za več kot uspešno,
vendar pa je dvojec začelo ogrožati Oliverjevo vse slabše zdravje. Pred nami se začne odstirati ganljiv portret komikov,
ki se zavedata, da se približuje njun labodji spev, hkrati pa na novo odkrivata, koliko pomenita drug drugemu.

Ponedeljek, 22. 4. ob 16.00: ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ 3D

Zaviden, moči lačen in hudoben Jurij Jus si močno želi postati vladar Čarobne dežele Oz. Z vojsko lesenih vojakov,
ki jih oživi s čarobnim prahom, zasede Smaragdno mesto in ga preimenuje v Jurjevo. Ko se že pripravlja, da bo
proslavil svojo veliko zmago, v Čarobno deželo Oz prispe deklica z imenom Doroteja, ki bi lahko uničila njegove
hudobne načrte. Doroteja se želi vrniti domov, a najprej mora pomagati svojim prijateljem - Strašilu, Kositrnemu
drvarju in strahopetnemu Levu - poraziti Jurija Jusa. Da bi to storili, morajo najprej ugotoviti, kdo je v resnici Jurij Jus.

Sobota, 6. 4. ob 20.00: MAČJE POKOPALIŠČE

min.

Ponedeljek, 22. 4. ob 18.00: DEČEK NEVIHTE

Petek, 12. 4. ob 18.00: GOSPOD LINK: V ISKANJU DOMA

min.

130

Ponedeljek, 22. 4. ob 20.00: ZELENA KNJIGA

Petek, 12. 4. ob 20.00: HELLBOY

min.

Nedelja, 14. 4. ob 16.00: GOSPOD LINK: V ISKANJU DOMA

min.

Nedelja, 14. 4. ob 18.00: 100 REČI

min.

Zdravnik Louis Creed se s svojo družino preseli iz mesta na podeželje. Ko se družina nastani v veliki hiši,
kmalu spozna, da je blizu njihovega novega doma pokopališče za domače živali, ki je na mestu starodavnega
grobišča. Spoznajo soseda Juda Crandalla, ki jih opozori na avtocesto blizu njihove hiše, po kateri tovornjaki ves
čas drvijo. Ko njihovo mačko zbije tovornjak, se Louis odloči, da jo bo pokopal na skrivnostnem pokopališču,
ki pa zagotovo ni tisto, kar se zdi na prvi pogled. Creedovi spoznajo, da je včasih smrt boljša.

Dva metra visok, meter in pol čez prsi, teža okoli 350 kilogramov. To mora biti jeti! Raziskovalec je odkril
dolgo iskano bitje, sedaj pa mu bo pomagal najti še njegov dom! Gospod Link, velik in prijazen jeti, poskuša
s pomočjo raziskovalca Lionela Frosta najti svoje dolgo izgubljene sorodnike v skriti deželi Shangri-La.
Skupaj s pustolovko Adelino se zabavni trio odpravi na popotovanje po svetu, da bi svojemu novemu
prijatelju pomagali najti njegov dom.

Dva metra visok, meter in pol čez prsi, teža okoli 350 kilogramov. To mora biti jeti! Raziskovalec je odkril
dolgo iskano bitje, sedaj pa mu bo pomagal najti še njegov dom! Gospod Link, velik in prijazen jeti, poskuša
s pomočjo raziskovalca Lionela Frosta najti svoje dolgo izgubljene sorodnike v skriti deželi Shangri-La.
Skupaj s pustolovko Adelino se zabavni trio odpravi na popotovanje po svetu, da bi svojemu novemu
prijatelju pomagali najti njegov dom.

Dva najboljša prijatelja imata svoj startup in razvijata novo aplikacijo. Ne moreta preživeti drug brez drugega,
ampak vseeno vsak dan tekmujeta, kdo je večji frajer. Vse se spremeni, ko se znajdeta v svojih stanovanjih,
čisto brez vseh stvari, ter gola do kože. Takrat se začne prvi od 100ih dni stave, ki sta jo sprejela – odreči se
morata vsem rečem in vsak dan dobita nazaj samo eno. Naenkrat vsakodnevno življenje postane izjemno
komplicirano, a bi bilo zelo enostavno za oba, če le nebi imela tako goreče želje po zmagi.

99

125

111

85

SINHRONIZIRANO

Nedelja, 14. 4. ob 20.00: TOVOR (LIFFE)

min.

Četrtek, 18. 4. ob 20.00: PUTINOVE PRIČE

min.

Piše se leto 1999, NATO bombardira Srbijo. Vlada poskuša zaslužiti nekaj denarja s priložnostnim delom.
S Kosova mora po neznanih, od vojne opustošenih poteh v Beograd prepeljati tovornjak, poln neznanega
tovora. Svojevrsten film ceste, ki prekine dvajsetletni molk o enem najgrozovitejših zločinov srbske vojske
na Kosovu ter prikaže moralno in družbeno breme vojne, ki ga je neka generacija tiho odložila na ramena
svojih otrok. Igrajo Leon Lučev, Pavle Čemerikić, Tamara Krcunović, Ivan Lučev, Igor Benčina.

Na silvestrovo leta 1999 je ruski predsednik Boris Jelcin svet presenetil z novico, da bo odstopil in oblast
predal novo imenovanemu predsedniku vlade Vladimirju Putinu. V prehodnem obdobju je Putin prevzel
vlogo vršilca dolžnosti in jo opravljal vse do volitev tri mesece pozneje. Pri volilni kampanji se je odpovedal
običajnim taktikam, ki vključujejo televizijske oglase ali debatiranje z nasprotniki. Njegova ekipa je najela
režiserja Vitalija Manskega, da bi Putina spremljal pri delu in posnel televizijski dokumentarec.
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“Deček nevihte” je Michael Kingley, uspešen in upokojen poslovnež in dedek. Ko se mu začno prikazovati slike
in podobe iz svoje preteklosti, katerih ne zna razložiti, se je prisiljen spomniti svojega dolgo pozabljenega
otroštva in odraščanja na izolirani obali. Svoji vnukinji začne pripovedovati zgodbo, kako je kot deček rešil
in vzgojil izjemnega pelikana po imenu gospod Percival. Njune pustolovščine ter vez, ki sta jo spletla, je
imela ogromen vpliv na njegovo celotno življenje in življenja ostalih okoli njiju.

Ko Tonyja Lipa (Mortensen), redarja iz italijansko-ameriške četrti v Bronxu kot voznika za koncertno turnejo
najame Dr. Don Shirley (Ali), črnopolti pianist svetovnega slovesa, se morata zanašati na “zeleno knjigo”,
ki je nekakšen vodič po takratnih varnih območjih za Afroameričane. Soočena z rasizmom in nevarnostjo
ter hkrati z nepričakovano človečnostjo in humorjem sta prisiljena razlike postaviti na stran, da bi lahko
preživela in uživala na življenjskem popotovanju. Najboljši film po izboru filmskih nagrad oskar.

Četrtek, 25. 4. ob 10.00: Filmsko dopoldne: Srečen kot Lazzaro

To je zgodba o srečanju med Lazzarom, mladim kmečkim fantom, in Tancredijem, mladim plemičem pod
prekletstvom svoje lastne domišljije. Življenje v osamljeni pastirski vasi Inviolata kroji strašna Marchesa
Alfonsina de Luna, “kraljica cigaret”. Ko Tancredi poprosi Lazzara, naj mu pomaga uprizoriti lastno ugrabitev,
se med fantoma razvije prijateljska vez. Njuno nenavadno zavezništvo je za Lazzara svojevrstno razodetje,
tako močno in dragoceno, da bo pripravljen potovati v času, da bi znova našel svojega prijatelja.

Četrtek, 25. 4. ob 20.00: STAN & OLIO

Ko sta znana britanska komika prišla v leta in je bila njuna kariera kraljev hollywoodske komedije že v zatonu, ju je
čakala negotova prihodnost. Njuna turneja je bila slabo obiskana, a ker sta znala drug drugega vedno nasmejati, s
svojim šarmom pa tudi občinstvo, sta kmalu spet osvojila srca množic. Turneja se je izkazala za več kot uspešno,
vendar pa je dvojec začelo ogrožati Oliverjevo vse slabše zdravje. Pred nami se začne odstirati ganljiv portret komikov,
ki se zavedata, da se približuje njun labodji spev, hkrati pa na novo odkrivata, koliko pomenita drug drugemu.

Petek, 26. 4. ob 18.00: ČUDEŽNI PARK

Deklica June, polna domišljije in optimizma, odkrije zabaviščni park po imenu Wonderland, ki je skrit
globoko v gozdu. V tem parku je polno zabavnih vrtiljakov in vratolomnih prog, tam so celo smešne
govoreče živali. Edina pomanjkljivost pa je, da je park v popolnem neredu. Kmalu June ugotovi, da je park le
v njeni domišljiji in da je ona edina, ki ga lahko popravi. Skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti popravil,
da bi rešila magični park in vanj znova vnesla čudež.

Petek, 26. 4. ob 20.00: MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK

Režiserja Anthony in Joe Russo, Marvel studio in Disney nam prinašajo najbolj pričakovan in najbolj
razburljiv film leta „Maščevalci: Zaključek“. Po uničujočih dogodkih v filmu Maščevalci: Brezmejna vojna
(2018), je vesolje v ruševinah. S pomočjo ostalih zaveznikov, se Maščevalci ponovno združujejo, da bi
uničili Thanosove moči in vrnili red v vesolje. Maščevalce v zaključku si lahko ogledate v 2D in 3D tehniki.
Prepustite se izvrstnim vizualnim efektom in napeti zgodbi, ki vas bo prikovala na sedeže.

Sobota, 27. 4. ob 16.00: FERGI REŠI KMETIJO

Ko se kmetija znajde v nevarnosti, da jo bodo pozidali z avtocesto, se Fergi s prijatelji domisli super rešitve!
Fergijeva kmetija je v nevarnosti. Bližnja gora na polja v dolini meče preveč sence, zato je zemlja slabša in
pojavi se načrt, da bodo tam sezidali avtocesto. Navihani traktor in prijatelji hitro najdejo nenavadno rešitev
- v dolini bodo postavili ogromno ogledalo, ki bo sončne žarke preusmerjalo na polja, pri tem pa jim bodo
pomagali prav vsi prebivalci malega mesta.

Petek, 19. 4. ob 18.00: ČUDEŽNI PARK

min.

Sobota, 27. 4. ob 18.00: TOVOR (LIFFE)

Petek, 19. 4. ob 20.00: MAČJE POKOPALIŠČE

min.

Sobota, 27. 4. ob 20.00: MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK 3D

Sobota, 20. 4. ob 16.00: GOSPOD LINK: V ISKANJU DOMA

min.

Deklica June, polna domišljije in optimizma, odkrije zabaviščni park po imenu Wonderland, ki je skrit
globoko v gozdu. V tem parku je polno zabavnih vrtiljakov in vratolomnih prog, tam so celo smešne
govoreče živali. Edina pomanjkljivost pa je, da je park v popolnem neredu. Kmalu June ugotovi, da je park
le v njeni domišljiji in da je ona edina, ki ga lahko popravi. Skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti
popravil, da bi rešila magični park in vanj znova vnesla čudež.

Zdravnik Louis Creed se s svojo družino preseli iz mesta na podeželje. Ko se družina nastani v veliki hiši,
kmalu spozna, da je blizu njihovega novega doma pokopališče za domače živali, ki je na mestu starodavnega
grobišča. Spoznajo soseda Juda Crandalla, ki jih opozori na avtocesto blizu njihove hiše, po kateri tovornjaki ves
čas drvijo. Ko njihovo mačko zbije tovornjak, se Louis odloči, da jo bo pokopal na skrivnostnem pokopališču,
ki pa zagotovo ni tisto, kar se zdi na prvi pogled. Creedovi spoznajo, da je včasih smrt boljša.

Dva metra visok, meter in pol čez prsi, teža okoli 350 kilogramov. To mora biti jeti! Raziskovalec je odkril
dolgo iskano bitje, sedaj pa mu bo pomagal najti še njegov dom! Gospod Link, velik in prijazen jeti,
poskuša s pomočjo raziskovalca Lionela Frosta najti svoje dolgo izgubljene sorodnike v skriti deželi
Shangri-La. Skupaj s pustolovko Adelino se zabavni trio odpravi na popotovanje po svetu, da bi svojemu
novemu prijatelju pomagali najti njegov dom.
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SOBOTA, 20. 4. OB 18.00: PREKLETSTVO ŽALUJOČE ŽENSKE

min.

SOBOTA, 20. 4. OB 20.00: ONI (LIFFE)

min.

Ker socialna delavka ne upošteva grozečega opozorila matere, ki je osumljena ogrožanja svojih otrok,
se skupaj s svojimi otroki kmalu znajde v grozljivem nadnaravnem svetu. Znajdejo se pod vplivom
uničujočega, smrtonosnega besa La Llorone in njihovo edino upanje je razočarani in prestrašeni duhovnik
in njegov misticizem, s katerim poizkuša odganati zlo. Napeta grozljivka, ki je ne gre spregledati. Igrajo:
Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Raymond Cruz.

Čedni mladenič Sergio ima eno samo ambicijo: zapustiti rojstno Taranto na jugu Italije in oditi v Rim, da bi se
tam vključil v kroge večkratnega predsednika vlade Silvia Berlusconija. Svoj načrt uresničuje dosledno in brez
moralnih pomislekov. Vrata v svet vplivnih in bogatih mu odpre trgovanje z lepimi mladimi dekleti, ki vplivneže
spremljajo na različne dogodke in razvratne zabave. Medtem se Silvio v tem perverznem svetu korupcije in
neprestanih zabav ukvarja s političnimi nasprotniki in svojo ženo, ki ji je dovolj njegove nezvestobe …

NEDELJA, 21. 4. OB 16.00: ČUDEŽNI PARK 3D

Deklica June, polna domišljije in optimizma, odkrije zabaviščni park po imenu Wonderland, ki je skrit
globoko v gozdu. V tem parku je polno zabavnih vrtiljakov in vratolomnih prog, tam so celo smešne
govoreče živali. Edina pomanjkljivost pa je, da je park v popolnem neredu. Kmalu June ugotovi, da je park le
v njeni domišljiji in da je ona edina, ki ga lahko popravi. Skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti popravil,
da bi rešila magični park in vanj znova vnesla čudež.
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Piše se leto 1999, NATO bombardira Srbijo. Vlada poskuša zaslužiti nekaj denarja s priložnostnim delom.
S Kosova mora po neznanih, od vojne opustošenih poteh v Beograd prepeljati tovornjak, poln neznanega
tovora. Svojevrsten film ceste, ki prekine dvajsetletni molk o enem najgrozovitejših zločinov srbske vojske
na Kosovu ter prikaže moralno in družbeno breme vojne, ki ga je neka generacija tiho odložila na ramena
svojih otrok. Igrajo Leon Lučev, Pavle Čemerikić, Tamara Krcunović, Ivan Lučev, Igor Benčina.

Režiserja Anthony in Joe Russo, Marvel studio in Disney nam prinašajo najbolj pričakovan in najbolj
razburljiv film leta „Maščevalci: Zaključek“. Po uničujočih dogodkih v filmu Maščevalci: Brezmejna vojna
(2018), je vesolje v ruševinah. S pomočjo ostalih zaveznikov, se Maščevalci ponovno združujejo, da bi
uničili Thanosove moči in vrnili red v vesolje. Maščevalce v zaključku si lahko ogledate v 2D in 3D tehniki.
Prepustite se izvrstnim vizualnim efektom in napeti zgodbi, ki vas bo prikovala na sedeže.

Nedelja, 28. 4. ob 16.00: ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ

Zaviden, moči lačen in hudoben Jurij Jus si močno želi postati vladar Čarobne dežele Oz. Z vojsko lesenih vojakov,
ki jih oživi s čarobnim prahom, zasede Smaragdno mesto in ga preimenuje v Jurjevo. Ko se že pripravlja, da bo
proslavil svojo veliko zmago, v Čarobno deželo Oz prispe deklica z imenom Doroteja, ki bi lahko uničila njegove
hudobne načrte. Doroteja se želi vrniti domov, a najprej mora pomagati svojim prijateljem - Strašilu, Kositrnemu
drvarju in strahopetnemu Levu - poraziti Jurija Jusa. Da bi to storili, morajo najprej ugotoviti, kdo je v resnici Jurij Jus.

Nedelja, 28. 4. ob 18.00: POSLEDNJI SRB NA HRVAŠKEM

Prva hrvaška zombi komedija, z vrhunsko igralsko ekipo. Zgodba iz prihodnosti, v kateri zagrebškega
playboyja Mića in filmsko zvezdo Franko, zombi epidemija doseže popolnoma nepripravljena in ju vodi v
avanturo polno včasih smešnih, včasih strašnih, a največkrat norih situacij. Nekaj je gotovo: vse prepreke
so jima izziv, s samo enim ciljem: preživeti! V filmu zasedajo glavne vloge: Krešimir Mikić, Hristina Popović,
Tihana Lazović, Dado Ćosić.

Nedelja, 28. 4. ob 20.00: SREČEN KOT LAZZARO (LIFFE)

To je zgodba o srečanju med Lazzarom, mladim kmečkim fantom, in Tancredijem, mladim plemičem pod
prekletstvom svoje lastne domišljije. Življenje v osamljeni pastirski vasi Inviolata kroji strašna Marchesa
Alfonsina de Luna, “kraljica cigaret”. Ko Tancredi poprosi Lazzara, naj mu pomaga uprizoriti lastno ugrabitev,
se med fantoma razvije prijateljska vez. Njuno nenavadno zavezništvo je za Lazzara svojevrstno razodetje,
tako močno in dragoceno, da bo pripravljen potovati v času, da bi znova našel svojega prijatelja.

