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

- 3D očala: 2,00 €, trajna last. EUROPA CINEMAS NETWORK
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Po legendi čarobni diamant izpolni želje njegovega lastnika na vsako polno luno. Sanje 
gospodarja džungle, Maga Kahna, so, da bi se lahko zadrževal na soncu, da bi lahko odšel 
iz temne džungle. Kapitan Sabljezobi želi celotno trdnjavo napolniti z zlatom in dragulji. 
Pikec si želi lažjega življenja, medtem, ko Veronika prekipeva od želje po avanturah. Toda 
majhen Marko je pobegnil z diamantom in ko ostali to izvedo, se podajo v nevarno dirko, 
da bi ga osvojili zase. Dolgo pričakovana risanka, sinhronizirana v slovenski jezik.

5. 9. ob 17.00: KAPITAN SABLJEZOBI IN ČAROBNI ...

John David Washington je glavni protagonist novega znanstvenofantastičnega akcijskega 
spektakla Christopherja Nolana, s kratkim, vendar udarnim naslovom – TENET. Oborožen 
z zgolj eno besedo – TENET – ter z borbo za preživetje celega sveta, se glavni junak zgodbe 
prebija skozi mračen svet mednarodnega vohunjenja na misiji, ki se dogaja v nečem izven 
realnega časa in prostora. To ni potovanje skozi čas. To je inverzija. TENET je bil posnet na 
različnih lokacijah v kar sedmih državah in je eden najdražjih filmov, kadarkoli posnetih.

Sobota, 5. 9. ob 20.00: TENET

Ko najstnica Yi (Chloe Bennet, v sinhronizirani različici Zala Djuric) na strehi svojega 
bloka v Šanghaju naleti na mladega jetija, s pomočjo svojim dveh prijateljev – Jina in 
Penga – skuša magično bitje spraviti nazaj v svoj dom k staršem. Skupaj se odpravijo na 
epsko popotovanje na najvišjo goro na svetu Everest, na dolgi poti pa se bodo morali 
spretno izogibati premožnemu Burnishu, ki skuša jetija na vsak način ujeti ter zoologinji 
Dr. Zari, ki ima tudi sama zanj posebne načrte.

Nedelja, 6. 9. ob 17.00: MALI JETI

Dobitnica oskarja Rosamund Pike v vlogi znanstvenice Marie Sklodowske Curie, prve dobitnice 
Nobelove nagrade. Film prinaša resnično zgodbo o znanstvenici, ki se je rodila leta 1867 v Varšavi, 
študirala pa je v Franciji, kjer je tudi spoznala svojega moža. Pierre in Marie Curie sta skupaj odkrila 
radij in močno pretresla takratne znanstvene kroge. Oba skupaj sta leta 1903 prejela Nobelovo 
nagrado za odkritje radioaktivnosti, kmalu po tem pa je Pierre umrl. Po njegovi smrti se je še bolj 
poglobila v delo in osvojila drugo Nobelovo nagrado za svoja odkritja, ki so spremenila svet.

Nedelja, 6. 9. ob 20.00: RADIOAKTIVNA

Grace in Edward sta skupaj že 33 let. Da bi praznovala to priložnost sta povabila svojega, 
v Londonu živečega, sina Jamieja , da jih obišče na domu na obali Sussexa, kjer slikovite 
pečine Hope Gap gledajo na odprto morje. Kljub videzu je njuna komunikacija na najnižji 
točki. Grace očita Edwardu premalo navdušenja nad življenjem, Edward pa se v zakonu že 
dolgo počutil povsem neustreznega. Prišla sta do stopnje, ko Edward zapušča Grace zaradi 
druge ženske. Odločitev bo povzročila nenehen nemir za vse vpletene.

Torek, 8. 9. ob 10.00: FD: POD BELIMI PEČINAMI

Sibyl, izmučena psihiatrinja, se znova posveti svoji strasti – pisanju. A njena nova pacientka 
Margot, obetavna igralka s številnimi težavami, predstavlja izredno mikaven vir navdiha. 
Sibyl je nad njo izredno navdušena, čustva pa skoraj že mejijo na obsesijo. Postane vse bolj 
vpletena v Margotino burno življenje, na dan pa privrejo tudi muhasti spomini, zaradi 
katerih se mora soočiti s preteklostjo. Film je bil predvajan v tekmovalnem programu 
lanskega festivala v Cannesu.

Sreda, 9. 9. ob 20.00: SIBYL

John David Washington je glavni protagonist novega znanstvenofantastičnega akcijskega 
spektakla Christopherja Nolana, s kratkim, vendar udarnim naslovom – TENET. Oborožen 
z zgolj eno besedo – TENET – ter z borbo za preživetje celega sveta, se glavni junak zgodbe 
prebija skozi mračen svet mednarodnega vohunjenja na misiji, ki se dogaja v nečem izven 
realnega časa in prostora. To ni potovanje skozi čas. To je inverzija. TENET je bil posnet na 
različnih lokacijah v kar sedmih državah in je eden najdražjih filmov, kadarkoli posnetih.

Petek, 11. 9. ob 20.00: TENET

Po legendi čarobni diamant izpolni želje njegovega lastnika na vsako polno luno. Sanje 
gospodarja džungle, Maga Kahna, so, da bi se lahko zadrževal na soncu, da bi lahko odšel 
iz temne džungle. Kapitan Sabljezobi želi celotno trdnjavo napolniti z zlatom in dragulji. 
Pikec si želi lažjega življenja, medtem, ko Veronika prekipeva od želje po avanturah. Toda 
majhen Marko je pobegnil z diamantom in ko ostali to izvedo, se podajo v nevarno dirko, 
da bi ga osvojili zase. Dolgo pričakovana risanka, sinhronizirana v slovenski jezik.

12. 9. OB 17.00: KAPITAN SABLJEZOBI IN ČAROBNI ...

Ko kitajski car izda dekret po katerem mora en moški v vsaki družini služiti carski vojski, da 
bi branili državo pred severnimi napadalci, Hua Mulan, najstarejša hči častnega bojevnika, 
nastopi namesto svojega bolnega očeta. Zamaskirana v moškega, doživlja Hua preizkušnje 
na vsakem koraku svojega potovanja in se mora naučiti izkoristiti svojo notranjo moč 
in sprejeti svoj resničen potencial. Na tem epskem potovanju se bo pretransformirala v 
častno bojevnico in si pridobila spoštovanje hvaležne nacije... in tudi ponosnega očeta.

Sobota, 12. 9. ob 20.00: MULAN

Oskarjevec Roberto Benigni upodobi Pepeta, ostarelega rezbarja, ki izdela lutko. A zgodi se nekaj 
čarobnega. Nabrita lutka začne govoriti in se premikati.  Poimenuje ga Ostržek. A Ostržek težko 
ostane priden. Hitro ga zanese na kriva pota. Ukanijo in ugrabijo ga razbojniki, ki ga lovijo po 
čudovitem svetu edinstvenih bitij. Znajde se v drobovju gromozanske morske pošasti, v Deželi 
igrač, pa tudi na Polju čudežev. Njegova zvesta prijateljica Plavolaska mu poskuša pokazati, da se 
njegove sanje, da bi postal deček iz mesa in krvi, ne bodo uresničile, dokler se sam ne bo spremenil.

Nedelja, 13. 9. ob 17.00: OSTRŽEK

Kaj vse se lahko pripeti, ko gre mama za nekaj dni na dopust, oče pa skrbi za štiri otroke, gospodinjstvo 
in svojo službo? Obeta se pravi kaos in obilica smeha v novi komediji z naslovom 10 dni brez mame, 
ki jo je režiral Ludovic Bernard. V glavni vlogi očeta zaigra igralec Franck Dubosc, mamo pa upodobi 
igralka Aure Atika. Komedijo zmešnjav je režiral Ludovic Bernard (pomočnik režiserjev filmov 
Ugrabljena 3, Ugrabljena 2, Lucy, 3 dni za uboj…), ki je za komedijo napisal tudi scenarij, skupaj s 
scenaristi Mathieujem Oullionom, Arielom Winogradom, Marianom Vero in Juanom Vero.

Nedelja, 13. 9. ob 20.00: 10 DNI BREZ MAME

Kot v sanjah tavamo skozi film, po katerem nas kot nekakšna Šeherezada nežno vodi 
pripovedovalka. Vsakdanji trenutki so enako pomembni kot zgodovinski dogodki: mlada 
ljubimca lebdita nad Kölnom, razdejanim od vojne; na poti na rojstnodnevno zabavo 
se oče v silovitem dežju ustavi, da bi hčerki zavezal vezalke; tri najstniška dekleta veselo 
poplesujejo pred kavarno; poražena vojska koraka proti taborišču za vojne ujetnike ... 
Režija: Roy Andersson. Nagrada za najboljšo režijo v Benetkah.

Četrtek, 17. 9. ob 20.00: O NESKONČNOSTI (LIFFE)

Nadaljevanje velike uspešnice o ljubezni mladostnikov, posneta po knjižni uspešnici pisateljice 
Anne Todd. Po burnem začetku zveze in šokantnim odkritjem, morata Tessa in Hardin najti 
način, kako  nadaljevati s svojo ljubezensko zgodbo. Ali lahko preživi ljubezen, ki ne pozna 
meja? Tessa počasi začne spoznavati, da lahko vse izgubi. Hardin pa ugotavlja, da nima kaj 
izgubiti – razen nje. Ali se je zares pripravljen spremeniti zaradi ljubezni? Koliko je ona 
pripravljena oprostiti in še bolj pomembno, ali ji je slika prihodnosti s Hardinom všeč? 

Petek, 18. 9. ob 20.00: PRVIČ NARAZEN

Po legendi čarobni diamant izpolni želje njegovega lastnika na vsako polno luno. Sanje 
gospodarja džungle, Maga Kahna, so, da bi se lahko zadrževal na soncu, da bi lahko odšel 
iz temne džungle. Kapitan Sabljezobi želi celotno trdnjavo napolniti z zlatom in dragulji. 
Pikec si želi lažjega življenja, medtem, ko Veronika prekipeva od želje po avanturah. Toda 
majhen Marko je pobegnil z diamantom in ko ostali to izvedo, se podajo v nevarno dirko, 
da bi ga osvojili zase. Dolgo pričakovana risanka, sinhronizirana v slovenski jezik.

19. 9. ob 17.00: KAPITAN SABLJEZOBI IN ČAROBNI...

Osnovnošolec Peter (Oakes Fegley) je navdušen, ko izve, da bo njegov dedek Ed (Robert 
De Niro) prišel živet v družinsko hišo. Ko pa se dedek preseli v njegovo sobo, sam pa 
mora na grozljivo podstrešje, mu ne preostane drugega, kot da dedku napove vojno, da 
svojo sobo dobi nazaj. S pomočjo prijateljev se Peter domisli neverjetnih načrtov, kako 
bi dedka, ki ga ima seveda rad, prisil, da mu sobo enostavno preda. A dedek je bolj žilav, 
kot je videti. Namesto da bi popustil, dedek skuje načrt za maščevanje.

Sobota, 19. 9. ob 20.00: VOJNA Z DEDKOM

Ko Florianov oče izgubi službo, se mora družina preseliti v manjše stanovanje, kjer pa psi niso 
dovoljeni. Florian je potrt in mora Lassie dati stran. Lassie dodelijo v oskrbo grofu von Sprenglu, 
ki s psom in svojo 12-letno vnukinjo Priscillo potuje do Severnega morja. Ko grofov zlobni 
oskrbnik prične z Lassie grdo ravnati, Lassie izkoristi priložnost za pobeg in prične avanturistično 
popotovanje po Nemčiji, da bi našla prijatelja Floja. A Lassie ni edina, ki se je odpravila na pot. 
Tudi Flo ne zdrži več in začne iskati svojega psa. Obeh pa ni tako enostavno premagati!

Nedelja, 20. 9. ob 17.00: LASSIE

Grace in Edward sta skupaj že 33 let. Da bi praznovala to priložnost sta povabila svojega, 
v Londonu živečega, sina Jamieja , da jih obišče na domu na obali Sussexa, kjer slikovite 
pečine Hope Gap gledajo na odprto morje. Kljub videzu je njuna komunikacija na najnižji 
točki. Grace očita Edwardu premalo navdušenja nad življenjem, Edward pa se v zakonu že 
dolgo počutil povsem neustreznega. Prišla sta do stopnje, ko Edward zapušča Grace zaradi 
druge ženske. Odločitev bo povzročila nenehen nemir za vse vpletene.

Nedelja, 20. 9. ob 20.00: POD BELIMI PEČINAMI

Dvajsetletni Daniel je med bivanjem v prevzgojnem domu zaslišal božji klic, a kot obsojeni 
zločinec ne more v semenišče. Po prestani zaporni kazni se odpravi na drug konec države, 
kjer mu je dodeljeno delo v žagi. V vasi pa se predstavi za duhovnika in po spletu naključij 
kmalu prevzame vodenje župnije. Prihod mladega pridigarja je za vaščane priložnost, da se 
soočijo s tragedijo, ki razžira malo skupnost … Film, temelječ na resničnem pojavu lažnih 
duhovnikov na Poljskem, je parabola o veri, odpuščanju in odrešitvi. Nominacija za Oskarja.                                 

Četrtek, 24. 9. ob 10.00: FD: CORPUS CHRISTI

Anino vsakdanje življenje se naglo spremeni, ko po naključju izve, da je otrok, ki ga je 
rodila pred sedemnajstimi leti in je bil po porodu razglašen za mrtvega, še vedno živ, 
kot je že ves čas predvidevala. 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. Režiser: Miroslav Terzić.

Četrtek, 24. 9. ob 20.00: ŠIVI

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 … Režiser 
Desplechin: “V surovih besedah žrtev in napadalk sem hotel poiskati čisto poezijo. Zame 
je bilo to sveto gradivo; besedilo, ki ne bo nikoli izčrpano.”

Petek, 25. 9. ob 20.00: MILOST

Mary je 9 letna deklica, ki je zaradi epidemije kolere izgubila oba starša. Ko jo najdejo britanski 
vojaki jo, kar se da hitro pošljejo v Anglijo, kjer naj bi ji dom ponudil njen najbližji sorodnik, ki ga 
ni nikoli spoznala – gospod Craven. Ker gospoda Cravena vse v Angliji spominja na preminulo 
ženo, veliko potuje po svetu, tako da je Mary v njegovi turobni in zapuščeni graščini večino časa 
sama. Nekega dne v vrtnem zidu odkrije zaklenjena vrata, zaraščena z bršljanom. Za temi vrati se 
skriva skrivni vrt, ki za vedno spremeni njeno življenje. Od ustvarjalcev Harrya Potterja.

Sobota, 26. 9. ob 17.00: SKRIVNI VRT

Nadaljevanje velike uspešnice o ljubezni mladostnikov, posneta po knjižni uspešnici pisateljice 
Anne Todd. Po burnem začetku zveze in šokantnim odkritjem, morata Tessa in Hardin najti 
način, kako  nadaljevati s svojo ljubezensko zgodbo. Ali lahko preživi ljubezen, ki ne pozna 
meja? Tessa počasi začne spoznavati, da lahko vse izgubi. Hardin pa ugotavlja, da nima kaj 
izgubiti – razen nje. Ali se je zares pripravljen spremeniti zaradi ljubezni? Koliko je ona 
pripravljena oprostiti in še bolj pomembno, ali ji je slika prihodnosti s Hardinom všeč?

Sobota, 26. 9. ob 20.00: PRVIČ NARAZEN

Oskarjevec Roberto Benigni upodobi Pepeta, ostarelega rezbarja, ki izdela lutko. A zgodi se nekaj 
čarobnega. Nabrita lutka začne govoriti in se premikati.  Poimenuje ga Ostržek. A Ostržek težko 
ostane priden. Hitro ga zanese na kriva pota. Ukanijo in ugrabijo ga razbojniki, ki ga lovijo po 
čudovitem svetu edinstvenih bitij. Znajde se v drobovju gromozanske morske pošasti, v Deželi 
igrač, pa tudi na Polju čudežev. Njegova zvesta prijateljica Plavolaska mu poskuša pokazati, da se 
njegove sanje, da bi postal deček iz mesa in krvi, ne bodo uresničile, dokler se sam ne bo spremenil.

Nedelja, 27. 9. ob 17.00: OSTRŽEK

Dvajsetletni Daniel je med bivanjem v prevzgojnem domu zaslišal božji klic, a kot obsojeni 
zločinec ne more v semenišče. Po prestani zaporni kazni se odpravi na drug konec države, 
kjer mu je dodeljeno delo v žagi. V vasi pa se predstavi za duhovnika in po spletu naključij 
kmalu prevzame vodenje župnije. Prihod mladega pridigarja je za vaščane priložnost, da se 
soočijo s tragedijo, ki razžira malo skupnost … Film, temelječ na resničnem pojavu lažnih 
duhovnikov na Poljskem, je parabola o veri, odpuščanju in odrešitvi. Nominacija za Oskarja.

Nedelja, 27. 9. ob 20.00: CORPUS CHRISTI

Brata Dardenne, znana po globoko človečnih, družbeno angažiranih dramah iz življenja 
delavskega razreda (Rosetta, Fant s kolesom), se tokrat lotita zgodbe o vplivu verskega fanatizma 
na mladega človeka. Nagrada za najboljšo režijo v Cannesu. Ahmed je star 13 let in predano sledi 
ekstremnim prepričanjem imama radikalne muslimanske skupnosti v manjšem belgijskem 
kraju. Zgodba o fantu Ahmedu, razpetem med ideje o čistosti, ki mu jih vceplja lokalni imam, 
ter skušnjave življenja. Ali lahko ljubezen premaga fantov pravičniški srd?

Sreda, 30. 9. ob 20.00: MLADI AHMED 
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