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Četrtek, 4. 8. ob 20.00 (romantična drama)
ZGODBA MOJE ŽENE
Dvajseta leta prejšnjega stoletja. Jakob Störr, kapitan tovorne ladje, prijatelju oznani, da se bo poročil 
s prvo žensko, ki bo vstopila v kavarno. Prikaže se Lizzy ... Režiserka Ildikó Enyedi (Moje 20. stoletje, O 
telesu in duši) pripoveduje ljubezensko zgodbo skozi oči moža, ki se obupano trudi razumeti svojo ženo, 
skrivnostno Francozinjo v podobi Lée Seydoux. Sodobna različica legende o letečem Holandcu, fantomski 
ladji, obsojeni na večno tavanje po sedmih morjih.

Petek, 5. 8. ob 20.00 (družinski)
POLETJE, KO SEM SE NAUČILA LETETI
Dvanajstletna Sofija sanjari o kampiranju z ekipo in o prvem poljubu. Toda poletne počitnice mora preživeti 
v razpadajoči družinski hiši na Hvaru, pri precej naporni babici Mariji in njeni norčavi sestri Luci. Brez družbe, 
signala in interneta je Sofijino življenje na Hvaru »kar nekaj«, toda vsakdanjo monotonost kmalu prekine 
nenavadno vedenje babice Marije. Sofija sumi nekakšno skrivno romanco, toda velika preiskava babičinega 
ljubezenskega življenja nazadnje pripelje do odkritja dolgo varovane družinske skrivnosti.

Sobota, 6. 8. ob 18.00 (sinhronizirana animacija, Disney, Pixar)
LUKA
Poletna zabavna in prisrčna zgodba, ki se dogaja v ljubkem obmorskem italijanskem mestecu, o fantu 
z imenom Luka, ki doživlja nepozabno otroško poletje. Mladi deček Luka doživlja nepozabno poletje, 
polno sladoleda, okusne mediteranske hrane in neskončne vožnje s skuterjem ob italijanski morski rivieri. 
Luka deli te pustolovščine s svojim novim najboljšim prijateljem, a njuna neverjetna zabava ima globoko 
varovano skrivnost: fanta sta pravzaprav morski bitji iz drugega sveta, iz globin oceana.

Sobota, 6. 8. ob 20.00 (biografska uspešnica)
ELVIS
Film prikazuje glasbo in življenje enkratnega Elvisa Presleya skozi prizmo zakompliciranega odnosa z njegovim 
menedžerjem, polkovnikom Tomom Parkerjem (T. Hanks), ki je trajal celih 20 let, od Presleyevega vzpona pa 
vse do vrhunca njegove slave.  V središču tega potovanja pa je seveda tudi odnos z eno najpomembnejših 
oseb v Elvisovem življenju, s Priscillo Presley. Elvis je med legende vstopil kot človek izjemnega talenta in 
neopisne lepote. Skupaj je prodal več kot milijardo plošč in albumov, več kot kateri koli glasbenik v zgodovini.

Nedelja, 7. 8. ob 18.00 (animacija, sinhronizirano)
ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE
Majine dogodivščine se tudi tokrat odvijajo v naravi, pozitivne zgodbe pa so polne upanja, prijateljstva in 
strpnosti. Kraljica ji je odločno prepovedala kakršnokoli novo pustolovščino. Seveda je Maja ne posluša in se 
poda na zelo pomembno nalogo – dostaviti zlato jajce nazaj k svojim lastnikom v kolonijo mravelj, saj se ne 
more upreti, da ne bi pomagala še enemu žužku v težavah. Ko pa se »jajček« izvali, se morata Maja in Vili soočiti 
z največjo odgovornostjo do sedaj – s prekrasno, ljubko, malo mravljico, ki pa je v resnici prava mravlja princesa.

Nedelja, 7. 8. ob 20.00 (oskarjevec Jacqueline Phoenix)
DEJ, NO!
Dej no je intimna filmska mojstrovina, ob kateri se zna zgoditi, da boste zajokali ali vsaj koga stisnili k sebi in 
mu povedali, da ga imate radi. Johnny je radijski novinar, ki potuje od mesta do mesta in najstnike sprašuje 
o njihovih pogledih na prihodnost. Njegovo samotno rutino pa prekine sestrina prošnja, da za nekaj dni 
popazi na njenega devetletnega sina. Johnny, ki še nikoli v življenju ni skrbel za otroka, vzame živahnega, 
pronicljivega Jesseja s seboj na pot …

Četrtek, 11. 8. ob 20.00 (slovenski)
PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO
Mlada slikarka Eva kadi, pije, žura, se priložnostno drogira 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, vrh vsega pa 
ji že tri mesece zaostaja menstruacija. Zave se, da mora spremeniti način življenja in po pomoč se obrne na 
spletni brskalnik. Film je s Festivala slovenskega filma odnesel kar sedem vesen, tudi za najboljši celovečerec 
in najboljši film po izboru občinstva.

Petek, 12. 8. ob 20.00 (grozljivka), režija: Jordan Peele)
NAK
Dobitnik oskarja Jordan Peele je na novo definiral sodobno grozljivko, najprej z grozljivko Zbeži! (Get Out) in 
nato z Mi (Us). Sedaj predstavlja film poletja z novo nočno moro: obširno grozljivko z naslovom Nak (Nope), 
za katero je napisal scenarij, jo produciral in režiral. Prebivalci izoliranega mesta v Kaliforniji – med njimi 
lastnika ranča, brat James in sestra Jill Haywood – so priča nenavadnemu in grozljivemu odkritju. Preseneti 
jih prisotnost neznanega letečega predmeta…

Sobota, 13. 8. ob 18.00 (prvič, sinhronizirano)
MINIONI: GRUJEV VZPON
Letošnje poletje bo zaznamovala rumena barva, saj se v kinematografe vračajo majhna in prikupna 
bitja Minioni, ki smo jih že dolgo pričakovali, z novimi pustolovščinami v animirani komediji Minioni: 
Grujev vzpon. V drugem delu prikupnih dogodivščin se bo razkrila zgodba 12-letnega Gruja, ki je želel 
postati največja baraba na svetu, pri tem pa mu bodo seveda pomagala nagajiva bitja. Sinhronizirano 
v slovenščino.

Sobota, 13. 8. ob 20.00 (akcijski)
HITER KOT STREL
V filmu Hiter kot strel je Brad Pitt Ladybug, nesrečen plačani morilec, ki hoče za vsako ceno mirno izpeljati 
nov posel, potem ko se jih je že čisto preveč izjalovilo. Toda zdi se, da ima usoda drugačne načrte, saj ga 
nova naloga pripelje v navzkrižje s smrtonosnimi nasprotniki z vseh koncev sveta – s povezanimi in hkrati 
nasprotujočimi si cilji – na najhitrejšem vlaku na svetu. V bliskoviti akciji Davida Leitcha, je konec poti šele 
začetek v divji adrenalinski vožnji po sodobni Japonski.

Nedelja, 14. 8. ob 18.00 (sinhronizirano)
MINIONI: GRUJEV VZPON
Letošnje poletje bo zaznamovala rumena barva, saj se v kinematografe vračajo majhna in prikupna 
bitja Minioni, ki smo jih že dolgo pričakovali, z novimi pustolovščinami v animirani komediji Minioni: 
Grujev vzpon. V drugem delu prikupnih dogodivščin se bo razkrila zgodba 12-letnega Gruja, ki je želel 
postati največja baraba na svetu, pri tem pa mu bodo seveda pomagala nagajiva bitja. Sinhronizirano 
v slovenščino.

Nedelja, 14. 8. ob 20.00 (romantična drama)
SONČNI ZATON
Neil in Alice Bennett sta člana premožne družine, ki z mladima Colinom in Alexo dopustujeta v Acapulcu. 
Lenobne počitnice prekine nujen klic, zaradi katerega se morajo nemudoma odpraviti domov. Ko prispejo na 
letališče, jim Neil pove, da je pozabil potni list in da bo ujel naslednji let …Večkrat nagrajeni režiser Michel 
Franco, znan po pronicljivih in provokativnih študijah posameznikov in družb pod pritiskom, spremlja Tima 
Rotha na eksistencialnem popotovanju pod žgočim mehiškim soncem. 

Sreda, 17. 8. ob 20.00 (dokumentarni)
DELO NA ZAHTEVO
Dokumentarec razkriva človeški davek, ki ga terja uporabniku tako zelo udobna, trilijone dolarjev 
vredna ekonomija na zahtevo. Film pripoveduje zgodbe nevidnih in hitro nadomestljivih ljudi, ki 
delajo v ekonomiji na zahtevo. Milijoni posameznikov, ki jih je privabila obljuba prožnega delovnika, 
neodvisnosti ter nadzora nad časom in denarjem, so se znašli v povsem drugačni resničnosti. Govora 
bo tudi o podjetjih kot so Wolt, Amazon, Uber, ...

Četrtek, 18. 8. ob 20.00 (romantična drama)
OKUS LAKOTE
Sladko. Kislo. Mastno. Slano. Pekoče. Zgodba v petih poglavjih o ljubezni in strasti, družini in vrhunski kulinariki. 
Carsten in Maggie sta najnovejši zvezdi na danskem gurmanskem nebu. On je virtuozni kuharski mojster, 
ona pa antropologinja hrane. Ljubita se, imata dva čudovita otroka in vodita eno najbolj vročih restavracij v 
Kopenhagnu. Njuno življenje je popolno. Skoraj popolno: manjka jima le še prestižna Michelinova zvezdica – 
in zanjo sta pripravljena žrtvovati prav vse …

Petek, 19. 8. ob 20.00 (francoska komedija)
TAJNI AGENT 117: IZ AFRIKE Z LJUBEZNIJO
Piše se leto 1981. Po uspešnem pobegu iz sovjetskega ujetništva v Afganistanu se Hubert Bonisseur de La 
Bath, znan tudi kot tajni agent 117, znajde na delovnem mestu davčnega računovodje v tajni službi. Toda 
ko posebni agent 1001 tik pred načrtovanim srečanjem s predsednikom Bambom izgine v akciji, Huberta 
pošljejo v Afriko, da bi našel svojega mlajšega kolega … Vohunska parodija z Jeanom Dujardinom v glavni 
vlogi je nasmejala občinstvo na zaključni projekciji lanskega festivala v Cannesu.

Nedelja, 21. 8. ob 18.00 (družinska stop-motion sinhro. animacija)
ZVERINICE IZ GOZDA HOKIPOKI
Mišek Lenivšek nima nič, in hkrati vse. Ni mu do običajnega življenja, v katerem se veliko dela. Raje vandra 
po svetu s kitaro in pesmijo ter tisto, kar potrebuje, poišče pri prijateljih. Teh je v gozdu Hokipoki veliko, sem 
in tja pa jim ponagaja zviti in nekoliko črnogledi lisjak Zmikavt. Miškam povzroča skrbi, saj je mesojedec. 
Gozdne živalce se želijo dogovoriti za pravila, ki bi vsem omogočila življenje v miru: vse živali naj bodo 
prijateljice, nihče ne sme jesti živih bitij; ... če držimo skupaj in smo prijatelji, si lahko tudi pomagamo.

Nedelja, 21. 8. ob 20.00 (komična drama)
BILO JE NEKOČ V SRBIJI
Leskovška drama v treh dejanjih združuje pravljico z zgodovino. Zgodilo se je, ampak zares, v Srbiji, na začetku 
20. stoletja. Kako je malomeščanska “kasaba” postala “mali Manchester”  in je orientalsko nošo zamenjala 
dunajska in pariška moda, je mogoče videti v filmu Bilo je nekoč v Srbiji. Film je bil posnet na pristnih lokacijah 
(direktor fotografije Dalibor Tonković, izvršni producent Miroslav Mogorović) in v melodičnem leskovškem 
narečju. To je spomin na slavne družine, katerih podjetnost je bila navdih za film že pred stoletjem.

Sreda, 24. 8. ob 21.00 (Filmsko dvorišče | park pred CD Vrhnika | vstopnina: 5.00 €)
FILMSKO DVORIŠČE: NEVERJETNO A RESNIČNO
Bojiva se, da naju boste imeli za nora, če poveva to zgodbo.« Tako se začne očarljivo trapasta in neskončno 
zabavna komedija francoskega mojstra absurda Quentina Dupieuxa. Alain in Marie se preselita v sanjsko hišo 
v predmestju. Toda nepremičninski agent ju je posvaril: kar se skriva v kleti, jima lahko za vedno spremeni 
življenje ... Film Neverjetno, a resnično uspe biti hkrati ganljiv in smešen. Čeprav bo gledalce nedvomno 
pripravil k razmisleku, se bodo še vedno odlično zabavali. V primeru dežja predvajanje poteka v dvorani.

Četrtek, 25. 8. ob 21.00 (Filmsko dvorišče | park pred CD Vrhnika | vstopnina: 5.00 €)
FILMSKO DVORIŠČE: VOJVODA
Leta 1961 je 60 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 dodobra razburkalo britansko politiko in bilo 
deležno velikega medijskega odziva, Bunton pa je ob svojem poskusu reševanja sveta uspel rešiti tudi svoj 
propadajoči zakon. V primeru dežja predvajanje poteka v dvorani.

Petek, 26. 8. ob 21.00 (Filmsko dvorišče | park pred CD Vrhnika | vstopnina: 5.00 €)
FILMSKO DVORIŠČE: 2017 - SLOVENIJA JE EVROPSKI PRVAK
Dokumentarni film »2017« obnavlja zgodbo z Evropskega prvenstva v košarki v Carigradu z besedami vseh dvanajstih 
igralcev, selektorja in njegovega trenerskega štaba ter vodstva reprezentance. Povzemajo jo tako, kot so jo doživljali sami, 
zato je precej drugačna od tiste, ki jo poznamo navijači, velikokrat pa bolj kot besede govorijo čustva, ki so se prebudila v 
pripovedovalcih. Je tudi zgodba o ekipi, kolektivnem duhu in moči skupnosti, ki je v času vedno večjega individualizma, 
tako v športu kot v širši družbi, še kako pomembna in aktualna. V primeru dežja predvajanje poteka v dvorani.

Sobota, 27. 8. ob 18.00 (prvič, sinhronizirano)
DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV
V DC ligi super ljubljenčkov sta super pes Kripto in Superman nerazdružljiva in najboljša prijatelja, ki delita 
enake supermoči in se drug ob drugem borita proti kriminalu v Metropolisu. Warner Bros. Pictures prinaša 
težko pričakovano animirano pustolovščino z naslovom DC LIGA SUPER-LJUBLJENČKOV, katero je režiral 
Jared Stern, v Sloveniji pa si bomo lahko ogledali sinhronizirano različico z izredno pestro in zanimivo 
igralsko zasedbo.

Sobota, 27. 8. ob 20.00 (prvič, romantična drama)
AFTER: PRVIČ RESNIČNO SREČNA
V zadnjem poglavju franšize PRVIČ se Tessa in Hardin znajdeta na razpotju: Bo Tessa še naprej poskušala 
rešiti tako Hardina kot njuno razmerje, ali pa je prišel čas, da reši sebe? Medtem, ko Hardin po mamini poroki 
ostane v Londonu in tone globlje v svojo lastno temačnost, se Tessa vrne v Seattle, kjer doživi tragedijo.  Če 
bosta želela, da njuna ljubezen preživi, bosta oba morala prvo delati na sebi, vprašanje pa je, ali se bodo 
njune poti ponovno križale in ju vodile nazaj drug k drugemu?

Nedelja, 28. 8. ob 18.00 (sinhronizirano)
MINIONI GRUJEV VZPON
Letošnje poletje bo zaznamovala rumena barva, saj se v kinematografe vračajo majhna in prikupna 
bitja Minioni, ki smo jih že dolgo pričakovali, z novimi pustolovščinami v animirani komediji 
Minioni: Grujev vzpon. V drugem delu prikupnih dogodivščin se bo razkrila zgodba 12-letnega 
Gruja, ki je želel postati največja baraba na svetu, pri tem pa mu bodo seveda pomagala nagajiva 
bitja. Sinhronizirano v slovenščino.

Nedelja, 28. 8. ob 20.00 (španska komedija)
DOBRI ŠEF
V pričakovanju obiska komisije, ki bi njegovemu podjetju lahko podelila nagrado za odličnost, se lastnik 
podjetja za proizvodnjo industrijskih tehtnic trudi pravočasno rešiti morebitne težave svojih delavcev. Film je 
letos prišel v izbor za nagrado oskar v kategoriji mednarodnih filmov. Satira o karizmatičnem in manipulativnem 
vodji tovarne industrijskih tehtnic je ob rekordnih 20 nominacijah v 17 kategorijah dobila šest kipcev za 
špansko filmsko nagrado goya, med drugim za najboljši film, režijo, izvirni scenarij in glavno moško vlogo.

Torek, 30. 8. ob 20.00
MEMORIA
Memoria je bil posnet in se odvija v Kolumbiji, kjer živi Jessica, ki jo upodablja oskarjeva nagrajenka Tilda 
Swinton.  Jessica Holland,  se ukvarja z vrtnarstvom in prodajo rož. V Bogoto gre obiskat svojo sestro Karen 
in moža Juana. Karen je v bolnišnici pristala zaradi skrivnostnih težav z dihali. Neke noči se Jessica zbudi iz 
morečih sanj, ko sliši čudne zvoke. Ne bo se pomirila, dokler ne ugotovi, za kaj gre… Britanski filmski inštitut  
je leta 2021 zbral glasove stotih kritikov; na četrto mesto najboljših filmov leta je bila izglasovana Memoria.

Sreda, 31. 8. ob 20.00 (glasbeno igrani film o Tomi Zdravkoviću)
TOMA
Film TOMA je impresionistični portret Toma Zdravkovića, ki prikazuje začetek in vrhunec njegove slave, 
ljubezni, ki so ga navdihnile pri ustvarjanju nekaterih največjih uspešnic, pa tudi odnose s številnimi 
prijatelji, ki jih je imel v umetniških krogih takratne Jugoslavije. Skozi film spremljamo tudi življenja znanih 
umetnikov tistega časa, kot so Zoran Radmilović, Mika Antić, Tozovac in drugi... Ocena IMDB: 8.8/10. Izjemna 
zgodba o izjemnem talentu.

Torek, 23. 8. ob 21.15 (Poletje na Vrhniki | Športni park Vrhnika | VSTOP PROST)
KINO POD ZVEZDAMI: ZA VEDNO SKUPAJ
Župana dveh majhnih francoskih mest na nasprotnih političnih straneh združi feministična aktivistka. 
Zaradi prisilne bližine se stališča obeh moških zbližajo glede gospodarskega razvoja in ekologije. Film 
predvajamo v sklopu festivala Poletje na Vrhniki, ki združuje različne prireditve v poletnem času. Vstop 
na vse prireditve je prost. V primeru dežja predvajanje poteka v dvorani. Prosimo, da na dan prireditve 
preverite naša socialna omrežja in spletno stran. 

KINO POD 
ZVEZDAMI

KINO
DVORIŠČE

KINO
DVORIŠČE

KINO
DVORIŠČE

športni park Vrhnika park pred CD Vrhnika park pred CD Vrhnika park pred CD Vrhnika


