
Kino Vrhnika december

Cena običajne kino vstopnice znaša 4,00 €. Cena 3D kino vstopnice znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani. 

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  

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. EUROPA CINEMAS NETWORK

2019

Nedelja, 1. 12. ob 15.00
LEDENO KRALJESTVO 2 3D
Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom podali 
na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih moči, s 
pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v drugem 
zgolj upala, da jih ima dovolj. Najbolj pričakovana risanka letos, ki že podira rekorde obiskanosti.

Nedelja, 1. 12. ob 17.00
PASJI SMISEL ŽIVLJENJA 2
Bailey  - mešanček med avstralskim ovčarjem in bernardincem zdaj uživa svoje dni v lagodnem življenju na kmetiji v 
Michiganu, skupaj s svojim Ethanom, njegovo ženo Hanno in vnukinjo CJ. Ko se Bailey pripravlja zapustiti to življenje 
obljubi Ethanu, da bo spremljal CJ čez celo njeno življenje. Tukaj se njegova dogodivščina šele prične, saj skupaj s CJ 
najde ustvari nepretrgano vez, ki bo njega in ljudi, ki jih ima rad, popeljala tja, kamor si nikoli niso mislili.

Nedelja, 1. 12. ob 19.00
ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV (LIFFE 2019)
Sredi kostanjevih gozdov na jugoslovansko-italijanski meji živi skopuški mizar in bolestno prešteva svoje novce. Na 
drugi strani reke se zadnja kostanjarka Marta pripravlja, da bo za vedno zapustila nesrečne doline in našla novo, boljše 
življenje onkraj oceana. Celovečerni prvenec mladega slovenskega režiserja je z zadnjega Festivala slovenskega filma 
odnesel rekordnih enajst vesen, med njimi kipca za najboljši celovečerec in najboljšo režijo ter nagrado občinstva.

Četrtek, 5. 12. ob 19.00
BOŽJA MILOST
Alexandre je veren mož, ki z ženo in otroki živi v Lyonu. Nekega dne po naključju izve, da duhovnik, ki ga je v otroštvu 
zlorabljal, še vedno dela z otroki. Odloči se, da bo ukrepal ter pretrgal tišino . Kmalu se mu pridružita še dve žrtvi, 
vročekrvni François in globoko travmatizirani Emmanuel. A iz boja ne bo nihče izšel nepoškodovan. Drama sledi trem 
moškim, ki združijo moči, da bi razkrinkali cerkveno svetohlinstvo in se osvobodili bremena dolgo zamolčane resnice.

Nedelja, 8. 12. ob 15.00
LEDENO KRALJESTVO 2 
Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom podali 
na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih moči, s 
pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v drugem 
zgolj upala, da jih ima dovolj. Najbolj pričakovana risanka letos, ki že podira rekorde obiskanosti.

Nedelja, 8. 12. ob 17.00
LAST CHRISTMAS
Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom podali 
na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih moči, s 
pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v drugem 
zgolj upala, da jih ima dovolj. Najbolj pričakovana risanka letos, ki že podira rekorde obiskanosti.

Nedelja, 8. 12. ob 19.00
PARAZIT
Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. 
Nekega dne pa sin Ki-woo na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini 
Park. Kmalu pride do neizogibnega konflikta med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Dobitnik zlate palme v 
Cannesu in kritiški favorit leta.

Torek, 10. 12. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: OBRAZ
Jacek je uporniški mladenič iz malega poljskega mesta, ki obožuje heavy metal, svoje dekle, psa in dirkanje v 
razpadli kripi. A ko mu nesreča med gradnjo orjaškega kipa Jezusa strahotno iznakazi obraz, izkusi vso krutost 
in dvoličnost svoje okolice. Małgorzata Szumowska (Telo) se v pronicljivi, humorni satiri, ki ji je prinesla veliko 
nagrado žirije na lanskem Berlinalu, loti predsodkov in provincialnosti katoliškega poljskega podeželja.

Petek, 13.  12. ob 17.00
PLAYMOBIL FILM 
Ko Marlin mlajši brat Charlie nepričakovano izgine v čarobno, animirano vesolje Playmobil, se nepripravljena Marla 
odpravi na pot, da bi ga pripeljala nazaj domov. Medtem ko se odpravlja na fantastično potovanje po osupljivih novih 
svetovih, se Marla pridruži novim junaškim prijateljem - vozniku živil Delu, drznemu in karizmatičnemu tajnemu agentu 
Rexu Dasherju, ljubečemu robotu in ekstravagantni pravljični vili in še drugim junakom, ki ji razkrijejo nove svetove…

Petek, 13. 12. ob 19.00
GREŠ? GREM!
Da bi pozdravila svoje zlomljeno srce, se Veronika odpravi na potovanje v Istanbul, ki ga je sicer načrtovala s svojim 
nekdanjim fantom Franom. Na pot jo povabi prijateljca Kaja, njun prijatelj Vid pa ukrade dedkov kombi, ki jih popelje 
na razburljiv ‘roadtrip’ preko Srbije in Bolgarije do Turčije. Gre za film, v katerem bodo nastopili največji Youtube in 
Instagram zvezdniki regije. Slovenske barve bo zastopala youtuberka, ki jo poznamo pod vzdevkom Kaya Solo.

Nedelja, 15. 12. ob 16.00
PLAYMOBIL FILM
Ko Marlin mlajši brat Charlie nepričakovano izgine v čarobno, animirano vesolje Playmobil, se nepripravljena Marla 
odpravi na pot, da bi ga pripeljala nazaj domov. Medtem ko se odpravlja na fantastično potovanje po osupljivih novih 
svetovih, se Marla pridruži novim junaškim prijateljem - vozniku živil Delu, drznemu in karizmatičnemu tajnemu agentu 
Rexu Dasherju, ljubečemu robotu in ekstravagantni pravljični vili in še drugim junakom, ki ji razkrijejo nove svetove…

Nedelja, 15. 12. ob 18.00
JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA
Kar nekaj časa je minilo, odkar so Spencer, Fridge, Bethany in Martha zaigrali davno pozabljeno igro Jumanji. Ko se 
eden od njih ponovno znajde v igri, preostali odidejo za njim, da bi ga rešili. Ko se naši junaki spustijo v Jumanji, da bi 
rešili prijatelja, odkrijejo, da nič ni tako, kot so pričakovali. Igra se je spremenila, kot se je tudi ekipa, ki se je ponovno 
znašla v njej. Avatarji so drugačni, vpleteni so novi liki, igra sama pa je še težja in nevarnejša kot prej.

Nedelja, 15.12. ob 20.00
ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV (LIFFE 2019)
Sredi kostanjevih gozdov na jugoslovansko-italijanski meji živi skopuški mizar in bolestno prešteva svoje novce. Na 
drugi strani reke se zadnja kostanjarka Marta pripravlja, da bo za vedno zapustila nesrečne doline in našla novo, boljše 
življenje onkraj oceana. Celovečerni prvenec mladega slovenskega režiserja je z zadnjega Festivala slovenskega filma 
odnesel rekordnih enajst vesen, med njimi kipca za najboljši celovečerec in najboljšo režijo ter nagrado občinstva.

Sobota, 21. 12. ob 15.00
PAT IN MAT: ZIMSKE RADOST
Pat in Mat bosta prvič uživala v zimi. Le kako bosta okrasila svojo božično hišo, kakšna darila bosta našla pod 
božičnim drevesom? Sploh imata enako drevo kot mi ali bosta naredila prav posebnega? Po zabavi na snegu bi bila 
vroča savna popolna, zato ju Pat in Mat zlahka zgradita. Pa bo res vse tako kot si želita? Zima bo dolga, božič in novo 
leto pa bosta pričakala s čudovitim ognjemetom. Tokrat ju res ne more nič ustaviti?!

Sobota, 21. 12. ob 17.00
JAZ SEM FRENK
Nepričakovana dediščina sproži spor med Frenkom, upornikom, ki še vedno prisega na socialistične vrednote in 
bratom Branetom, tipičnim tajkunom. Medtem, ko Frenk raziskuje izvor denarja, ki si ga je pokojni oče kot eden vidnih 
osamosvojiteljev prisvojil z raznimi sumljivimi posli, želi Brane do denarja s pomočjo odvetnikov, ki jim niso tuje niti 
mafijske metode. Branetova žena Ines, ki je v resnici ves čas ljubila Frenka, se znova znajde med bratoma.

Sobota, 21. 12. ob 19.00
VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWALKERJA
Produkcijska hiša Lucasfilm in režiser J.J. Abrams ponovno združujeta moči, da bi gledalce širom sveta ponesli na 
epsko popotovanje v oddaljeno galaksijo v novem, devetem filmu Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja. V zaključnem 
delu sage o Skywalkerju, se bodo pojavile nove legende in tako zadnji boj za svobodo šele prihaja. Gre za enega bolj 
pričakovanih filmov letošnjega leta, ki ga ne smete zamuditi.

Nedelja, 22. 12. ob 15.00
SLAVNA MEDVEDJA ZASEDBA SICILIJE
Da bi rešil svojega sina, ki so ga ugrabili lovci v sicilijanskih gorah, se Léonce, medvedji kralj, odloči, da bo s pomočjo 
svojega klana napadel deželo ljudi. Film, ki temelji na knjižni predlogi Dina Buzzatija, govori o večnem boju med 
ljudmi in drugimi prebivalci kraljestva živali. Čudovita in pravljična zgodba, ob kateri ne boste ostali ravnodušni. 
Pripovedovanje v slovenskem jeziku: Rok Kušlan.

Nedelja, 22. 12. ob 17.00
KRALJESTVO SEVERNEGA JELENČKA
Arktika je eno izmed območji na Zemlji, ki je najbolj občutljivo na podnebne spremembe, te pa vplivajo na ekosisteme, 
pokrajino in vedenje živali, ki so se prisiljene prilagajati.  Film je posnet med divjimi, neukročenimi živalmi v njihovem 
naravnem okolju. Zvezdnika zgodbe sta jelenček Ajlo in njegova mama ob pomoči ostalih severnih jelenov. Njuno 
življenje opazujejo nenevarni losi, hermelini in veverice… naokoli pa prežijo plenilci.

Nedelja, 22. 12. ob 19.00
MEDTEM KO VAS NI BILO (LIFFE 2019)
Ricky in Abby se na vso moč trudita zagotoviti boljše pogoje za svojo družino in oba sanjata o lastnem domu. A 
razmere na trgu dela so neizprosne: pogoji dela ne vključujejo plače, osemurnega delavnika, ... nikjer ni posluha za 
osnovne človekove potrebe. Ob vse daljši odsotnosti staršev začnejo napetosti med družinskimi člani naraščati in sicer 
ljubeča družina se začne šibiti pod težo bremena, ki ga posamezniku nalaga sodoben ekonomski sistem.

Sreda, 25. 12. ob 17.00
PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI
Pat in Mat bosta prvič uživala v zimi. Le kako bosta okrasila svojo božično hišo, kakšna darila bosta našla pod božičnim 
drevesom? Sploh imata enako drevo kot mi ali bosta naredila prav posebnega? Po zabavi na snegu bi bila vroča savna 
popolna, zato ju Pat in Mat zlahka zgradita. Pa bo res vse tako kot si želita? Zima bo dolga, božič in novo leto pa bosta 
pričakala s čudovitim ognjemetom. Tokrat ju res ne more nič ustaviti?!

Četrtek, 26. 12. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: MED TEM KO VAS NI BILO (LIFFE 2019)
Ricky in Abby se na vso moč trudita zagotoviti boljše pogoje za svojo družino in oba sanjata o lastnem domu. A 
razmere na trgu dela so neizprosne: pogoji dela ne vključujejo plače, osemurnega delavnika, ... nikjer ni posluha za 
osnovne človekove potrebe. Ob vse daljši odsotnosti staršev začnejo napetosti med družinskimi člani naraščati in sicer 
ljubeča družina se začne šibiti pod težo bremena, ki ga posamezniku nalaga sodoben ekonomski sistem.

Četrtek, 26. 12. ob 19.00
MAFIJA V OBJEKTIVU
Svoj dolgoletni boj  je novinarka Battaglia s sicilijansko mafijo začela, ko si je prvič drznila uperiti fotoaparat v kruto 
umorjeno žrtev. Cosa nostra je bila v času, ko so posnete njene fotografije, tako vplivna, da se je Battaglia v enem dnevu 
lahko srečala tudi s petimi trupli umorjenih žrtev. Z dokumentiranjem barbarske mafijske vladavine še danes velja za 
neomajno pričo krutih zločinov. Skozi njeno delo je delovanje sicilijanske mafije postalo znano po vsem svetu.

Petek, 27.12. ob 17.00
VOHUNI POD KRINKO
Najboljši vohunski par bo konec leta 2019 zavzel velika platna in prevzel ter nasmejal prav vse! Novi animirani 
film studia, ki je prinesel Bikca Ferdinanda, poln zabave, obratov in zapletov velja za eno najbolj pričakovanih 
animacij leta. Ko se najboljši vohun na svetu spremeni v goloba, se mora zanesti na svojega piflarskega pomočnika 
in znanstvenika, da bi mu uspelo rešiti svet. 

Petek, 27. 12. ob 19.00
VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWALKERJA 3D
Produkcijska hiša Lucasfilm in režiser J.J. Abrams ponovno združujeta moči, da bi gledalce širom sveta ponesli na 
epsko popotovanje v oddaljeno galaksijo v novem, devetem filmu Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja. V zaključnem 
delu sage o Skywalkerju, se bodo pojavile nove legende in tako zadnji boj za svobodo šele prihaja. Gre za enega 
bolj pričakovanih filmov letošnjega leta, ki ga ne smete zamuditi.

Sobota, 28. 12. ob 15.00
LEDENO KRALJESTVO 2 
Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom 
podali na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih 
moči, s pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, 
bo v drugem zgolj upala, da jih ima dovolj.

Sobota, 28. 12. ob 17.00
KORPORACIJA
Leon Gall je policijski inšpektor. V četrti, kje je odraščal s svojo pokojno materjo, ki je bila narkomanka, želi 
»Korporacija Rihter« pričeti z gradnjo največjega stavbnega kompleksa v zgodovini mesta. Kmalu Leon izve, 
da je bil nakup tamkajšnjega zemljišča sumljiv. Medtem ko njegova policijska partnerica Kaja z negodovanjem 
opazuje njegovo raziskovanje, Leon verjame, da lahko z uspešno preiskavo popravi krivico in kaznuje odgovorne.

Sobota, 28. 12. ob 19.00
VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWALKERJA
Produkcijska hiša Lucasfilm in režiser J.J. Abrams ponovno združujeta moči, da bi gledalce širom sveta ponesli na 
epsko popotovanje v oddaljeno galaksijo v novem, devetem filmu Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja. V zaključnem 
delu sage o Skywalkerju, se bodo pojavile nove legende in tako zadnji boj za svobodo šele prihaja. Gre za enega 
bolj pričakovanih filmov letošnjega leta, ki ga ne smete zamuditi.

Nedelja, 29. 12. ob 15.00
VOHUNI POD KRINKO
Najboljši vohunski par bo konec leta 2019 zavzel velika platna in prevzel ter nasmejal prav vse! Novi animirani 
film studia, ki je prinesel Bikca Ferdinanda, poln zabave, obratov in zapletov velja za eno najbolj pričakovanih 
animacij leta. Ko se najboljši vohun na svetu spremeni v goloba, se mora zanesti na svojega piflarskega pomočnika 
in znanstvenika, da bi mu uspelo rešiti svet. 

Nedelja, 29. 12. ob 17.00
KRALJESTVO SEVERNEGA JELENČKA
Arktika je eno izmed območji na Zemlji, ki je najbolj občutljivo na podnebne spremembe, te pa vplivajo na 
ekosisteme, pokrajino in vedenje živali, ki so se prisiljene prilagajati.  Film je posnet med divjimi, neukročenimi 
živalmi v njihovem naravnem okolju. Zvezdnika zgodbe sta jelenček Ajlo in njegova mama ob pomoči ostalih 
severnih jelenov. Njuno življenje opazujejo nenevarni losi, hermelini in veverice… naokoli pa prežijo plenilci.

Nedelja, 29. 12. ob 19.00
CATS
Mačke, muzikal z enim najdaljših stažev v West Endu in na Broadwayu, so svetovno premiero doživele v New London Theatru leta 
1981, kjer so jih igrali rekordnih 21 let in izvedli skoraj 9000 predstav.  Leta 1983 je broadwayska produkcija dobila sedem nagrad 
tony, tudi za najboljši muzikal, igrali pa so jo izjemnih 18 let. Čaka vas nadvse nepričakovana filmska adaptacija priljubljenega 
muzikala. Igrajo: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson.

Ponedeljek, 30. 12. ob 17.00
VOHUNI POD KRINKO
Najboljši vohunski par bo konec leta 2019 zavzel velika platna in prevzel ter nasmejal prav vse! Novi animirani 
film studia, ki je prinesel Bikca Ferdinanda, poln zabave, obratov in zapletov velja za eno najbolj pričakovanih 
animacij leta. Ko se najboljši vohun na svetu spremeni v goloba, se mora zanesti na svojega piflarskega pomočnika 
in znanstvenika, da bi mu uspelo rešiti svet. 

Ponedeljek, 30. 12. ob 19.00
PARAZIT
Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. 
Nekega dne pa sin Ki-woo na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini 
Park. Kmalu pride do neizogibnega konflikta med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Dobitnik zlate palme v 
Cannesu in kritiški favorit leta.
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