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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 
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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
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Dobitnik nagrade LUX in nagrade ART KINO MREŽE 
Slovenije.

Sobota, 1. 8. ob 20.00

prost vstop
Športni park 

Dobitnik nagrade LUX in nagrade ART KINO MREŽE 
Slovenije.

PROXIMA

Nedelja, 2. 8. ob 17.00 (sinhronizirano)
PRI ADDAMSOVIH

Nedelja, 2. 8. ob 20.00
ŠIVI (LIFFE 2019)

Petek, 7. 8. ob 20.00
EMA (LIFFE 2019)

Sobota, 8. 8. ob 20.00
BOG OBSTAJA, IME JI JE PETRUNIJA (LIFFE 2019)

Nedelja, 9. 8. ob 17.00 (sinhronizirano)
KRALJESTVO SEVERNEGA JELENČKA

Nedelja, 9. 8. ob 20.00
MALI PRINC FAHIM

Torek, 11. 8. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: MALI PRINC FAHIM

Petek, 14. 8. ob 20.00
MEDENA DEŽELA (nominacija za oskarja)

Sobota, 15. 8. ob 20.00
PROXIMA

Nedelja, 16. 8. ob 17.00 (brez dialoga)
PAT IN MAT: MOJSTRA NA DELU

Nedelja, 16. 8. ob 20.00
PREVAJALCI

Petek, 21. 8. ob 20.00
ZLATA ROKAVICA

Sobota, 22. 8. ob 20.00
NEODVISNE

Nedelja, 23. 8. ob 17.00 (brez dialoga)
DEČEK IN SVET

Nedelja, 23. 8. ob 20.00 (nominacija za oskarja)
MEDENA DEŽELA

Četrtek, 27. 8. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: ZLATI ČASI

Petek, 28. 8. ob 20.00
RAZBIJALKA SISTEMA

Sobota, 29. 8. ob 20.00
BOG OBSTAJA, IME JI JE PETRUNIJA (LIFFE 2019)

Nedelja, 30. 8. ob 17.00 (brez dialoga)
PRIPOVEDKE IZ ŽIVALSKEGA SVETA

Nedelja, 30. 8. ob 20.00
ZLATI ČASI

Sarah (Eva Green) je francoska astronavtka pri Evropski vesoljski agenciji v Kölnu. 
Je edina ženska v napornem programu. Živi sama s Stello, sedemletno hčerko. Sarah 
se počuti krivo, da ne more preživeti več časa s svojim otrokom. Njena ljubezen je 
premočna. Ko je izbrana za ekipo celoletne vesoljske misije, imenovane »Proxima«, to 
ustvari pravi kaos v njunem odnosu.

Če ste mislili, da je vaša družina čudna, pomislite še enkrat. Pred vrati je namreč ena najbolj 
čudnih, nevsakdanjih in bizarnih družin na svetu – družina Addams. Novembra na velika 
platna prihaja animirana družinska komedija, ki prikazuje zgodbo o članih slavne odbite 
družine. Animirano komedijo sta režirala Conrad Vernon in Greg Tiernan, posneta pa je 
po likih, ki jih je ustvaril ameriški karikaturist Charles Addams, znan po temačnih likih.

Anino vsakdanje življenje se naglo spremeni, ko po naključju izve, da je otrok, ki ga je rodila 
pred 17 leti in je bil po porodu razglašen za mrtvega, še vedno živ, kot je že ves čas predvide-
vala. Njena obsedenost z raziskovanjem preteklosti povzroči konflikte v njeni družini. Ana 
se ne more ustaviti, dokler ne izve prave resnice. Šivi so zgodba o ženski, ki se sama bori 
proti družbi v iskanju pravice, ki ni nič manj kruta od laži, v katerih je živela do takrat.

Valparaíso, sodobnost. Življenje mlade plesalke Eme in njenega moža Gastóna, koreografa, 
zajame kaos, ko po neuspeli posvojitvi skleneta vrniti šestletnega sina. Medtem ko njen zakon 
počasi razpada, se Ema poda na divjo odisejado, polno glasbe, plesa in nebrzdanega seksa, 
odločena, da bo dobila nazaj, kar je izgubila. Film, poln fluorescentnih barv in energičnih 
urbanih ritmov, je zgodba o umetnosti, poželenju in sodobni družini.

V Štipu, makedonskem mestu, lokalni duhovnik vsako leto januarja vrže v reko leseni 
križ, za katerim se požene množica moških. Tistega, ki ga ujame, bosta vse leto spremljala 
sreča in uspeh. Tokrat za križem skoči tudi Petrunija in se že naslednji trenutek dvigne iz 
vode s trofejo v roki. Moški so besni: kako si drzne v njihovem ritualu sodelovati ženska? 
Vse mesto je na nogah, a Petrunija se ne da: dobila je svoj križ in ne bo se mu odrekla.
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Češkoslovaška risanka Pat in Mat, znana tudi pod imenom A JE TO, je delo Lubomírja Beneša 
in Vladimírja Jiráneka. Prvič je bila predvajana leta 1976.  Pat in Mat tokrat v kina prihajata 
v povsem novi seriji epizod. Kakšno past bosta pripravila roparju, ki jima je ukradel jabolka? 
Kakšno avtopralnico bosta zgradila za svoj sanjski avto? Narediti palačinke na običajen način 
je dolgočasno, zato si bosta izmislila prav poseben način. Noben izziv ni dovolj velik ,...

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.  Aljo je slaboten in nebogljen in odvisen le od svoje mame. A kmalu bo skozi 
nevarnosti in ovire pridobil na samozavesti.

Čudovita zgodba o mladinskem prvaku v šahu Mohammadu. Fahirim se z družino 
preseli v Francijo in oče mu obljubi podporo pri igranju šaha. Po prihodu v Francijo pa je 
vsej družini jasno, da stvari niso tako enostavne. Ob vsem tem ima tudi Fahim kar nekaj 
težav pri igranju zato, ker ni francoski državljan. Iz slepe ulice bo družino rešil Sylvain 
Charpentier, že priletni šahovski prvak, ki se bo posebej zavzel za malega pribežnika, ...
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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. 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.

Globoko v makedonskih gorah, v zapuščeni vasi  živi Hatidže s svojo materjo. Preživlja se z 
nabiranjem medu divjih čebel, ki ga prodaja v najbližjem mestu, oddaljenem štiri ure hoda. 
Njeno spokojnost pa nekega dne vznemiri nomadska družina, ki prispe z rohnečimi motorji, 
sedmimi hrupnimi otroki in čredo krav. Hatidže se razveseli družbe in z ničemer ne skopari – 
ne z ljubeznivostjo ne s svojo posebno rakijo ne s starodavnimi čebelarskimi nasveti ... 
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Razbijalka sistema je zgodba o neukrotljivi deklici, ki ne najde svojega mesta v družbi. Film, 
ki tako kot njegova junakinja prekipeva od čustev in energije, je režiserki prinesel srebrnega 
medveda na lanskem Berlinalu in postal nepričakovana arthouse uspešnica v Nemčiiji. S svojo 
nebrzdano energijo Benni spravlja vse okoli sebe v obup. Rejniška družina, mladinski dom ali 
šola – kamorkoli pride, takoj spet leti ven. Pri tem pa si želi le eno: nazaj domov k svoji mami.

Devet prevajalcev, najetih za prevajanje nestrpno pričakovane zadnje knjige najbolje prodajane 
trilogije, je zaprtih v razkošnem bunkerju. Ko se na spletu pojavi prvih deset strani najbolj 
skrivnostnega rokopisa, postane sanjsko delo nočna mora. Tat je eden izmed njih in založnik 
Eric Angstrom (Lambert Wilson) je pripravljen narediti vse, kar je potrebno, da ga odkrije... ali 
jo odkrije. Napet triler v iskanju krivca vas bo pustil v negotovosti do samega konca.

Neizučeni delavec se v lokalu Zlata rokavica dobiva s samskimi starejšimi gospemi in pijankami. 
Nihče ne opazi, da te ženske zvabi v stanovanje, kjer jih zadavi. Sosedom deli osvežilce zraka, 
ki naj bi razblinili vonj po truplih. Film temelji na resnični zgodbi morilca Fritza Honka in 
romanu Heinza Strunka iz leta 2016. Režiser prikaže izprijenega, pokvarjenega in nasilnega 
zločinca, ki ga ženejo mizoginija, seksualni pohlep in sentimentalnost.      

Victor, moški v 60. letih, katerega poroka z Marianne je na veliki preizkušnji. Kmalu sreča 
Antoina, lastnika podjetja, ki ljudem omogoča izvedbo različice »potovanja skozi čas«. Tako 
obišče prizorišče, v katerem podjetje ponuja svojim strankam priložnost, da se potopijo nazaj 
v dobo po njihovi izbiri. Victor se odločil podoživeti najbolj nepozaben teden svojega življenja 
- tistega, ko je pred 40 leti spoznal svojo veliko ljubezen. Prvič prikazano v Cannesu 2019.
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Leta 1970 je v Londonu potekala prireditev mis sveta. Žensko gibanje, ki je trdi, da jih 
tekmovanje ponižuje, je čez noč dobilo slavo z vstopom na oder. Poseglo je v oddajo 
tekmovanja v živo. Ko se je oddaja nadaljevala, je razglasitev zmagovalca povzročila nemire. 
Zmagovalka tekmovanja ni bila favoritinja Švedske, ampak mis Grenada, prva temnopolta 
mis. Občinstvo je priča izgonu patriarhata z odra, pa tudi spremembi zahodnega ideala lepote.

Deček Cuca brezskrbno spoznava svet, v katerem odkriva navdušujoče vzorce, barve, 
srečuje živali ter idilično in bogato naravo. A vse v njegovem življenju le ni tako čarobno 
in čudovito, saj se mora njegov oče odpraviti v mesto, da bi našel službo. Cuca se poda za 
njim. Pot iskanja očeta pa je zanj prav tako neverjetna in polna novih odkritij kot otroška 
raziskovanja, ki ga obogatijo za nove izkušnje o nepoznanem urbanem svetu. 

V pisani družbi pernatih junakov, enega paglavca in drugih gozdnih prebivalcev bomo 
odkrivali pripovedi o pogumu, odraščanju, sprejemanju drugačnosti ter nenavadni 
kolesarski dirki. Šest kratkih likovno raznovrstnih pripovedk iz živalskega kraljestva 
(Miriam gre na izlet k jezeru, Kuap, Princ Ki-Ki-Do: Superdo, Pav, Bela vrana, Zadnji dan 
jeseni) za vso družino, tudi za najmlajše.

Torek, 11. 8. ob 21.30
KINO POD ZVEZDAMI: JADRALKE


