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Kino z vsebino! Cena kino vstopnice za 2D in 3D znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani 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

Nakup vstopnic preko spleta
www.mojekarte.si

Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika

info@kino-vrhnika.si | mnenje@kino-vrhnika.si  

NOVE CENE
-  2D kino vstopnica: 5.00 €
- 3D kino vstopnica: 5.00 €

- Upokojenci, študentje, brezposelni: 4.50 €
- KVŠ člani: 2.00 € 

- 3D očala: 2,00 €, trajna last. EUROPA CINEMAS NETWORK

20202020

Četrtek, 2. 4. ob 20.00
MLADI AHMED (LIFFE 2019)
Ahmed je star 13 let in predano sledi ekstremnim prepričanjem imama radikalne muslimanske 
skupnosti v manjšem belgijskem kraju. Njegov odnos do »nečistosti« se vedno bolj zaostruje, 
vse do poskusa umora učiteljice, ki arabščino poučuje s pomočjo »grešnih« popularnih pesmi. 
Vsi okoli njega skušajo obrzdati njegova skrajna čustva. Njegova prepričanja z ljubezenskimi 
skušnjavami zamaje tudi simpatično dekle Louise. Kako daleč bo mladega Ahmeda prignal 
njegov boj?

Sobota, 4. 4. ob 18.00 
NAPREJ
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih 
bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo 
mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, 
s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto 
majhna. Sinhronizirano.

Sobota, 4. 4. ob 20.00 
LOV
Dvanajst neznancev se prebudi na jasi. Ne vedo, kje so ali kako so prišli tja. Ne vedo, da so bili 
izbrani za zelo določen namen, za lov. V senci temačne internetne teorije zarote se v oddaljeni 
graščini prvič zbere nekaj izbrancev, ki navadne ljudi lovijo za šport. A načrt izbrancev se bo 
izjalovil, ker ena od lovljenih, Crystal (Betty Gilpin, Glow), pozna igro lovcev bolje kot jo oni 
sami. Upre se morilcem in jih enega za drugim pospravi, ko se prebija do skrivnostne ženske 
(dvakratna dobitnica oskarja Hilary Swank), ki je v središču vsega.

Nedelja, 5. 4. ob 18.00
NAPREJ 3D
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih 
bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo 
mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, 
s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto 
majhna. Sinhronizirano.

Nedelja, 5. 4. ob 20.00
DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ (LIFFE 2019)
Zgodba o neverjetni reševalni akciji, ki se je med drugo svetovno vojno odvijala v Zagrebu. 
To je zgodba o ženski, ki je iz zloglasnih taborišč, ki so jih ustanovili ustaši, kolaboracionisti 
nacistične Nemčije, s peščico najbližjih sodelavcev pred gotovo smrtjo rešila več kot 10.000 
otrok. Njeno ime je bilo za mnogo let izbrisano iz zgodovine, njene izjemne zasluge pa 
pripisane drugim. Zanjo nikoli niso slišali niti otroci, ki jim je rešila življenje. Ime ji je Diana 
Budisavljević.

Petek, 10. 4. ob 18.00
MLADI AHMED (LIFFE 2019)
Ahmed je star 13 let in predano sledi ekstremnim prepričanjem imama radikalne muslimanske 
skupnosti v manjšem belgijskem kraju. Njegov odnos do »nečistosti« se vedno bolj zaostruje, 
vse do poskusa umora učiteljice, ki arabščino poučuje s pomočjo »grešnih« popularnih pesmi. 
Vsi okoli njega skušajo obrzdati njegova skrajna čustva. Njegova prepričanja z ljubezenskimi 
skušnjavami zamaje tudi simpatično dekle Louise. Kako daleč bo mladega Ahmeda prignal 
njegov boj?

Petek, 10. 4. ob 20.00
POSEBNI
Bruno (Vincent Cassel) in Malik (Reda Kateb) sta prijatelja in predsednika društev, ki skrbijo 
za otroke in najstnike. Več kot dvajset let živita v drugačnem svetu – svetu avtističnih otrok in 
mladostnikov. S podporo neprofitnih organizacij (The Hatch & The Shelter) se odločita, da bosta 
usposabljala mlade iz siromašnejših območij, da postanejo skrbniki za »ekstremne« primere, ki 
so jih vse druge institucije že zavrnile. Izjemno partnerstvo, ki je zunaj tradicionalnih okolji. Film 
močno izziva družbena in sodobna vprašanja, kjer je kolektivni svet znova v središču vsega.

Sobota, 11. 4. ob 16.00 
NAPREJ
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih 
bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo 
mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, 
s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto 
majhna. Sinhronizirano.

Sobota, 11. 4. ob 18.00 
MLEKO (LIFFE 2019)
V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata s pridelavo mleka. Ko po 
moževi nenadni smrti Inga prevzame vodenje globoko zadolžene kmetije, kmalu na lastni 
koži izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpirane lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla 
in svoji skupnosti vrnila neodvisnost.Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson 
(Ovna) se vrača z navdihujočo zgodbo o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po 
robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Sobota, 11. 4. ob 20.00 
LOV
Dvanajst neznancev se prebudi na jasi. Ne vedo, kje so ali kako so prišli tja. Ne vedo, da so bili 
izbrani za zelo določen namen, za lov. V senci temačne internetne teorije zarote se v oddaljeni 
graščini prvič zbere nekaj izbrancev, ki navadne ljudi lovijo za šport. A načrt izbrancev se bo 
izjalovil, ker ena od lovljenih, Crystal (Betty Gilpin, Glow), pozna igro lovcev bolje kot jo oni 
sami. Upre se morilcem in jih enega za drugim pospravi, ko se prebija do skrivnostne ženske 
(dvakratna dobitnica oskarja Hilary Swank), ki je v središču vsega.

Nedelja, 12. 4. ob 18.00
NAPREJ 3D
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih 
bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo 
mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, 
s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto 
majhna. Sinhronizirano.

Nedelja, 12. 4. ob 20.00
MILOST
Božična noč v Roubaixu. Policijski načelnik Daoud križari skozi mesto, v katerem je odraščal. Goreči 
avtomobili, nasilni obračuni. Njegova ekipa, ki se ji je nedavno pridružil sveže diplomirani Louis 
Coterelle, raziskuje primer umorjene starke. Zaslišani sta njeni sosedi, mladi ljubimki Claude in Marie. 
Dekleti sta revni, zasvojeni. “Cinefil sem bil že kot otrok in od otroškega igrišča naprej sem zavračal 
družbo. Ampak mislim, da sem se s filmom naučil sprejemati svet. To je moj nepopolni zapis besed 
Sergea Daneyja, ki sem ga nekoč slišal na radiu. Ta stavek je bil dolga leta moje vodilo.” - režiser.

Torek, 14. 4. ob 10.00
MLEKO (FILMSKO DOPOLDNE)
V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata s pridelavo mleka. Ko po 
moževi nenadni smrti Inga prevzame vodenje globoko zadolžene kmetije, kmalu na lastni 
koži izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpirane lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla 
in svoji skupnosti vrnila neodvisnost.Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson 
(Ovna) se vrača z navdihujočo zgodbo o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po 
robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Sreda, 15. 4. ob 20.00
JADRALKE
Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate okoli 
sveta, je bil leta 1989 nekaj popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo sploh prišle 
do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. Nikoli ne bodo našle sponzorja. Prešibke so in 
manjka jim znanja. Še prve etape jim ne bo uspelo zaključiti. Pravzaprav bodo lahko srečne, če 
sploh preživijo … A šestindvajsetletna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom jadrnice 
Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil neki novinar, dokazala, da se motijo.

Sobota, 18. 4. ob 16.00
NAPREJ
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih 
bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo 
mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, 
s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto 
majhna. Sinhronizirano.

Sobota, 18. 4. ob 18.00
PREKLA (LIFFE 2019)
1945, Leningrad. Vojna je opustošila mesto, porušila hiše in prebivalcem pustila globoke rane, 
tako duševne kot telesne. Pretresljiva in čudovito posneta zgodba o dveh mladih ženskah, ki 
iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega Leningrada. Film, svobodno prirejen po knjigi 
Vojna nima ženskega obraza, je mlademu ruskemu režiserju Kantemirju Balagovu (Bližina) 
prinesel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled v Cannesu, vodomca na zadnjem 
Liffu in uvrstitev v ožji izbor za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec.

Sobota, 18. 4. ob 20.15
TIHO MESTO 2
Po smrtonosnih dogodkih doma se mora družina Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, 
Noah Jupe) zdaj spopasti s grozotami zunanjega sveta, potem ko v tišini nadaljujejo svoj 
boj za preživetje. Prisiljeni so se podati v neznano, hitro pa spoznajo, da bitja, ki lovijo po 
zvoku, niso edina grožnja, ki jim preti. Igralska zasedba je večinoma enaka kot v prvem delu 
- Emily Blunt, Millicent Simmonds in Noahu Jupeju se pridružita igralca Cillian Murphy 
in Djimon Hounsou.

Sobota, 25. 4. ob 16.00: 
TROLI NA SVETOVNI TURNEJI
Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo 
pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi (Anna Kendrick) 
in Branch (Justin Timberlake) odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen 
Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti 
glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko 
večji in precej glasnejši.

Sobota, 25. 4. ob 18.00
PREKLA (LIFFE 2019)
1945, Leningrad. Vojna je opustošila mesto, porušila hiše in prebivalcem pustila globoke rane, 
tako duševne kot telesne. Pretresljiva in čudovito posneta zgodba o dveh mladih ženskah, ki 
iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega Leningrada. Film, svobodno prirejen po knjigi 
Vojna nima ženskega obraza, je mlademu ruskemu režiserju Kantemirju Balagovu (Bližina) 
prinesel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled v Cannesu, vodomca na zadnjem 
Liffu in uvrstitev v ožji izbor za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec.

Sobota, 25. 4. ob 20.15
TIHO MESTO 2
Po smrtonosnih dogodkih doma se mora družina Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, 
Noah Jupe) zdaj spopasti s grozotami zunanjega sveta, potem ko v tišini nadaljujejo svoj 
boj za preživetje. Prisiljeni so se podati v neznano, hitro pa spoznajo, da bitja, ki lovijo po 
zvoku, niso edina grožnja, ki jim preti. Igralska zasedba je večinoma enaka kot v prvem delu 
- Emily Blunt, Millicent Simmonds in Noahu Jupeju se pridružita igralca Cillian Murphy 
in Djimon Hounsou.

Sobota, 26. 4. ob 16.00
TROLI NA SVETOVNI TURNEJI 3D
Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo 
pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi (Anna Kendrick) 
in Branch (Justin Timberlake) odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen 
Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti 
glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko 
večji in precej glasnejši.

Sobota, 26. 4. ob 18.00 
MILOST
Božična noč v Roubaixu. Policijski načelnik Daoud križari skozi mesto, v katerem je odraščal. Goreči 
avtomobili, nasilni obračuni. Njegova ekipa, ki se ji je nedavno pridružil sveže diplomirani Louis 
Coterelle, raziskuje primer umorjene starke. Zaslišani sta njeni sosedi, mladi ljubimki Claude in Marie. 
Dekleti sta revni, zasvojeni. “Cinefil sem bil že kot otrok in od otroškega igrišča naprej sem zavračal 
družbo. Ampak mislim, da sem se s filmom naučil sprejemati svet. To je moj nepopolni zapis besed 
Sergea Daneyja, ki sem ga nekoč slišal na radiu. Ta stavek je bil dolga leta moje vodilo.” - režiser.

Sobota, 26. 4. ob 20.00 
OBETAVNA MLADENKA
Božična noč v Roubaixu. Policijski načelnik Daoud križari skozi mesto, v katerem je odraščal. Goreči 
avtomobili, nasilni obračuni. Njegova ekipa, ki se ji je nedavno pridružil sveže diplomirani Louis 
Coterelle, raziskuje primer umorjene starke. Zaslišani sta njeni sosedi, mladi ljubimki Claude in Marie. 
Dekleti sta revni, zasvojeni. “Cinefil sem bil že kot otrok in od otroškega igrišča naprej sem zavračal 
družbo. Ampak mislim, da sem se s filmom naučil sprejemati svet. To je moj nepopolni zapis besed 
Sergea Daneyja, ki sem ga nekoč slišal na radiu. Ta stavek je bil dolga leta moje vodilo.” - režiser.

Ponedeljek, 27. 4. ob 18.00
TROLI NA SVETOVNI TURNEJI
Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo 
pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi (Anna Kendrick) 
in Branch (Justin Timberlake) odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen 
Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti 
glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko 
večji in precej glasnejši.

Ponedeljek, 27. 4. ob 20.00
TO MORAJO BITI NEBESA (LIFFE 2019)
Elia Suleiman zapusti Palestino, da bi našel novo domovino, a v tujini kmalu odkrije, da mu 
Palestina ves čas diha za ovratnik. Obljuba novega življenja se spreobrne v komedijo napak. 
Ne glede na to, da ga pot nese vse od Pariza do New Yorka, ga nekaj venomer spomni 
na dom. Pripoved, v kateri režiser igra samega sebe, ne da bi izrekel kakšno besedo, je 
sestavljena iz vsakodnevnih dogodkov in naključnih srečanj. Z opazovanjem sveta režiser 
raziskuje vprašanja identitete, doma in pripadnosti.

Četrtek, 30. 4. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: JADRALKE
Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate okoli 
sveta, je bil leta 1989 nekaj popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo sploh prišle 
do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. Nikoli ne bodo našle sponzorja. Prešibke so in 
manjka jim znanja. Še prve etape jim ne bo uspelo zaključiti. Pravzaprav bodo lahko srečne, če 
sploh preživijo … A šestindvajsetletna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom jadrnice 
Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil neki novinar, dokazala, da se motijo.


