Kino Vrhnika april 2022
Nakup vstopnic preko spleta
mojekarte.si
Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika
info@kino-vrhnika.si | instagram.com/kinovrhnika

Nakup vstopnic v predprodaji
Turistično informacijski center (ZIC Vrhnika)
Pon. - pet. od 8.00 do 18.00 & sob. od 8.00 do 14.00
Upravljalec kina: ZIC Vrhnika
MASKE OBVEZNE V NOTRANJOSTI
CANKARJEVEGA DOMA

CENIK
- 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

Kino z vsebino! Cena kino vstopnice za 2D in 3D znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani kino-vrhnika.si
Sobota, 2. 4. ob 20.00 (Z Liffa na Vrhniko)

Nedelja, 17. 4. ob 20.00 (Z Liffa na Vrhniko)

Mlada slikarka Eva kadi, pije, se priložnostno drogira, žurira in ne najde navdiha
za slikanje. Znajde se v čudnem razmerju z mentorjem, najboljša prijateljica se
seli v Berlin, za delo v knjigarni ne dobi plačila in povrh vsega ji že tri mesece
zaostaja menstruacija. Zave se, da mora spremeniti način življenja in se po
pomoč obrne na spletni brskalnik. Film je prejel 7 vesen, med drugimi tudi za
najboljši celovečerni film, vesna občinstva za najboljši film, ...

Komedija z naslovom Tekmeca, v glavnih vlogah predstavlja oskarjevko
Penélope Cruz, nominiranca za oskarja Antonia Banderasa in Oscarja
Martíneza, ki kot filmska ustvarjalka in vrhunska igralca združijo moči, da
posnamejo enega najboljših filmov v zgodovini. Ostro komedijo sta režirala
priznana režiserja Gastón Duprat in Mariano Cohn. Film je svojo svetovno
premiero doživel lani septembra na beneškem filmskem festivalu.

Nedelja, 3. 4. ob 18.00 (sinhronizirano)

Nedelja, 24. 4. ob 18.00 (sinhronizirano)

Nova stvaritev iz studijev Disney in Pixar. Mei je čisto navadna najstnica, saj je
razpeta med tem, da bi bila mamina poslušna deklica in da jo na drugi strani
dobro premetavajo pubertetniška čustva. In kot da že same spremembe
v odraščajočem telesu in njenih odnosih ne bi bile dovolj, se za nameček
vsakič, ko se malce preveč navduši, spremeni v velikansko rdečo pando! In
najstnici se to dogaja zelo pogosto.

Ko srednješolka Emily Elizabeth spozna čarobnega reševalca živali, ki ji podari
majhnega, rdečega psička, ni pričakovala, da se bo v majhnem newyorškem
stanovanju zbudila ob velikem psu. Medtem, ko je njena mama samohranilka
na službenem potovanju, se Emily in njen zabaven, a impulziven stric Casey
skupaj z velikanskim psom odpravita na pustolovščino po New Yorku. Posneto
na podlagi priljubljenega lika iz knjige Clifford naučil svet, kako ljubiti veliko!

Nedelja, 3. 4. ob 20.00 (z Liffa na Vrhniko)

Nedelja, 24. 4. ob 20.00 (Z Liffa na Vrhniko)

Nitram živi z mamo in očetom v avstralskem predmestju sredi devetdesetih
let prejšnjega stoletja. Živi v izolaciji in frustraciji, nikoli se ni vklopil v družbo.
Vse dokler nepričakovano ne spozna osamljene dedinje Helene, s katero se
zbliža in postaneta tesna prijatelja. Ko pa se to razmerje tragično konča in
Nitramovi osamljenost in jeza naraščata, vse skupaj počasi vodi v katastrofo.
Nagrada za najboljšo moško vlogo na Cannes festivalu.

Damien in Leïla se globoko ljubita. S sinom Aminom živita v čudoviti hiši na
podeželju, kjer on slika, ona pa restavrira staro pohištvo. Toda nihče ne ve, kdaj
se bodo Damienovi navdušenje, igrivost in ustvarjalnost sprevrgli v manično
epizodo, ki ji bodo sledili depresija in obiski bolnišnice. Joachim Lafosse (Najini
otroci) v svojem značilno intimnem, psihološko kompleksnem in čustveno
intenzivnem slogu raziskuje meje romantičnih in družinskih vezi.

Petek, 8. 4. ob 20.00 (Marvel Studios)

Četrtek, 28. 4. ob 10.00 (FILMSKO DOPOLDNE)

PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO

TEKMECA

JAZ, RDEČA PANDA

VELIKI RDEČI PES CLIFFORD

NITRAM

MORBIUS

V Kino Vrhnika prihaja eden izmed Marvelovih najkompleksnejših likov,
skrivnostni protijunak Michael Morbius. Doktor Morbius trpi za redko krvno
boleznijo in je odločen, da bo rešil druge, ki jih pesti enaka usoda, zato sprejme
nevarno odločitev. Njegov poskus se sprva zdi uspešen, toda sčasoma se v
njem sprosti mračna stran. Bo dobro premagalo zlo – ali bo Morbius podlegel
nepojasnjenim novim potrebam? Morbiusa zaigra oskarjevec Jared Leto.

NEMIRNI

FILMS

KO DO
PO

LDNE

VOJVODA

Leta 1961 je 40 letni taksist Kempton iz Narodne galerije v Londonu ukradel
znameniti Goyev portret vojvode Wellingtona. V zameno za vrnitev slike je zahteval
nenavadno odkupnino - britanska vlada naj nameni več pozornosti (in denarja)
oskrbi ostarelih. To drzno dejanje je razburkalo britansko politiko in bilo deležno
velikega medijskega odziva. Zabavna, na resnične dogodke oprta zgodba o
preprostem človeku, ki je s plemenitim namenom prekršil zakon in postal legenda.

Nedelja, 10. 4. ob 18.00 (sinhronizirano)

Petek, 29. 4. ob 20.00

Sonic je izjemno hiter, je modre barve, ni z našega planeta, a ima človeške
lastnosti. V aprilu se ježek vrača na velika platna, ko se bo moral, potem ko
je enkrat že zmagal nad zlobnim dr. Robotnikom, tokrat soočiti s še večjim
izzivom in grožnjo. Gre za drugi del te priljubljene animirane družinske
pustolovščine. Na režiserski stolček je znova sedel Jeff Fowler, scenarij pa so
napisali Pat Casey, Josh Miller in John Whittington.

V drugem delu se bo priljubljena družina odpravila na jug Francije, da bi odkrila
skrivnost podedovane vile. Na režiserski stolček je sedel Simon Curtis, scenarij pa
je znova napisal z oskarjem nagrajeni scenarist Julian Fellowes. V drugi del filma se
je vrnila prvotna glavna igralska zasedba – med njimi Hugh Bonneville, Elizabeth
McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael in Maggie Smith, pridružijo pa se
jim še Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye in Dominic West.

Nedelja, 10. 4. ob 20.00

Sobota, 30. 4. ob 18.00 (sinhronizirano)

France de Meurs je na videz neuničljiva televizijska novinarka, katere kariera,
zasebno življenje in psihološka stabilnost se zamajejo, potem ko na prometni
pariški ulici neprevidno zapelje v mladega dostavljavca na mopedu. France je
zgodba o zvezdniški novinarki ter o svetu, ki ga je vrgla s tečajev »vzporedna
resničnost« medijev in družabnih omrežij. Film z Léo Seydoux (Bondovo
dekle) v naslovni vlogi je posnel vedno nepredvidljivi Bruno Dumont .

V Kino Vrhnika prihaja dolgo pričakovana animirana uspešnica. Še nikoli ni
nikomur uspelo tako močno pogrniti pri poskusu biti dober, kot je barabam.
Prihajajo animirani zlobneži - g. Volk, g. Kača, g. Piranja, g. Morski pes in gdč.
Tarantela, ki se pripravljajo na največji rop v animirani akcijski komediji Barabe.
Režiral jo je Pierre Perifel (animator pri franšizi Kung Fu Panda), posneta pa je po
uspešni poučni knjižni seriji Aarona Blabeyja.

Petek, 15. 4. ob 20.00

Sobota, 30. 4. ob 20.00

Profesor Dumbledore ve, da poskuša najnevarnejši čarovnik Grindelwald
prevzeti nadzor nad čarovniškim svetom. Zaveda pa se tudi, da ga sam ne more
ustaviti, zato ponovno zaupa magizoologu Scamandru, da zbere druščino
čarovnikov, čarovnic in enega pogumnega bunklja. Skupaj se podajo na
nevarno nalogo, kjer se srečajo s starimi in novimi magičnimi živalmi ter se
spopadejo z Grindelwaldovo vedno večjo legijo privržencev.

Profesor Dumbledore ve, da poskuša najnevarnejši čarovnik Grindelwald prevzeti
nadzor nad čarovniškim svetom. Zaveda pa se tudi, da ga sam ne more ustaviti,
zato ponovno zaupa magizoologu Scamandru, da zbere druščino čarovnikov,
čarovnic in enega pogumnega bunklja. Skupaj se podajo na nevarno nalogo, kjer
se srečajo s starimi in novimi magičnimi živalmi ter se spopadejo z Grindelwaldovo
vedno večjo legijo privržencev.

Sobota, 16. 4. ob 18.00 (sinhronizirano)

Nedelja, 1. 5. ob 18.00 (sinhronizirano)

Sonic je izjemno hiter, je modre barve, ni z našega planeta, a ima človeške
lastnosti. V aprilu se ježek vrača na velika platna, ko se bo moral, potem ko
je enkrat že zmagal nad zlobnim dr. Robotnikom, tokrat soočiti s še večjim
izzivom in grožnjo. Gre za drugi del te priljubljene animirane družinske
pustolovščine. Na režiserski stolček je znova sedel Jeff Fowler, scenarij pa so
napisali Pat Casey, Josh Miller in John Whittington.

Bojevita miška Hopka in plahi lisjak Beloprsec se po nesrečnem pripetljaju
nevede znajdeta v živalskih nebesih. V tem nenavadnem okolju morata pozabiti
na svoje naravne nagone in na popotovanju po novem svetu združiti moči. Miška
in lisjak po številnih dogodivščinah in prigodah naposled postaneta najboljša
prijatelja. Film Tudi miši gredo v nebesa govori o upanju, iskanju ljubezni in
pogumu ter o preseganju predsodkov in celjenju starih ran.

Sobota, 16. 4. ob 20.00

Nedelja, 1. 5. ob 20.00 (z Liffa na Vrhniko)

Zgodovinski spektakel, ki ga ne gre spregledati. Sredi aprila na velika platna
prihaja zgodba vikinškega princa, ki si prizadeva maščevati umor svojega
očeta v akcijski avanturi Severnjak. V glavnih vlogah zaigrajo Alexander
Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk
in Willem Dafoe, akcijsko avanturo je režiral Robert Eggers, ki je tudi napisal
scenarij skupaj s Sjónom.

Ostareli lastnik večmilijonskega družinskega podjetja je vse življenje posvetil
delu, zato ne more le mirno sedeti, ko z računa izgine velikanska vsota denarja.
Toda kaj naj stori, ko računovodkinje ni več na spregled? Morda pa resnico
pozna grški zbor ptic, ki se oglaša nekje v krošnjah dreves? zgodbo o uspešnem
podjetniku, ki postopno izgublja nadzor nad lastnim življenjem. Režija: Na
Češkem živeči slovenski režiser Olmo Omerzu (Družinski film, Zimske muhe).

JEŽEK SONIC 2

FRANCE

MAGIČNE ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI

JEŽEK SONIC 2

SEVERNJAK

Nedelja, 17. 4. ob 18.00 (sinhronizirano)

PETER ZAJEC 2: SKOK V PUSTOLOVŠČINO

Kar nekaj časa je že minilo, odkar sta Peter Zajec in Tomaž Gregor vsaj na prvi
pogled zakopala bojno sekiro. Betka, Tomaž in zajčki so si ustvarili nekakšno
družinico, ampak kljub vsemu trudu se Peter nekako ne more otresti nagajivega
slovesa. Na lovu za pustolovščinami zunaj varnega vrta Peter odkrije povsem
nov svet, ki ceni njegovo navihanost. Toda ko bo njegova družina tvegala vse,
da bi ga našla, se bo moral Peter odločiti, kakšen zajček želi biti.

DOWNTON ABBEY

BARABE

MAGIČNE ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI

TUDI MIŠI GREDO V NEBESA

ALAS PTIC

