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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: 051/661-063 | E: tic@zavod-cankar.si 

Upravljalec kina: ZIC Vrhnika
Pon. - pet. od 8.00 do 18.00 & sob. od 8.00 do 14.00

Nakup vstopnic preko spleta
Trenutno ni možen

Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika

info@kino-vrhnika.si | mnenje@kino-vrhnika.si  

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

20212021

Sobota, 4. 12. ob 17.00 (95 min., sinhro.)

LUKA (DISNEY)
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. Doživite to nepozabno pustolovščino z Luko in 
Albertom. Animirana dogodivščina prihaja iz Disney in Pixar Studios.

Sobota, 4. 12. ob 19.00 (138 min., premiera, Will Smith)

KRALJ RICHARD 
Richard Williams, oborožen z jasno vizijo in 78 strani dolgim planom, 
je odločen, da bo svoji hčeri Venus in Sereno Williams zapisal v 
zgodovino. Z intenzivnimi treningi na zapuščenem in zanemrjenem 
teniškem igrišču v Comptonu v Kaliforniji, ne glede na to, ali pada 
dež ali sije sonce, sta dekleti oblikovani z očetovo nepremostljivo 
predanostjo in mamino uravnoteženo perspektivo in ljubeznivo 
intuicijo, za na videz nepremostljive ovire. Posneto po resnični zgodbi.

Nedelja, 5. 12. ob 17.00 (85 min., sinhro.)

NEOBRZDANI SPIRIT
Lucky ni navdušena nad zaspanim mestecem, ko pa spozna divjega 
mustanga Spirita in se spoprijatelji z dvema dekletoma se popolnoma 
spremeni. Ko brezsrčni kavboj in njegova ekipa nameravajo ujeti konja 
Spirita in njegovo čredo ter jih odpeljati v ujetništvo, se Lucky s svojimi 
novimi prijatelji pogumno poda na neverjetno pustolovščino, da bi 
rešila konja, ki ji je dal svobodo in smisel, ter ji pomagal odkriti povezavo 
z materino zapuščino in dediščino Mehike, ki je ni nikoli pričakovala.

Nedelja, 5. 12. ob 19.00 (115 min.) - Kristen Steward je Diana

SPENCER
Decembra 1991. Veza princese Diane in princa Charlesa se je čedalje 
bolj ohlajala. Čeprav so govorice o nezvestobi in ločitvi vedno večje, 
je za božične praznike na posestvu Queen’s Sandringham določen 
mir. Tam jedo in pijejo, streljajo in lovijo. Diana pozna igro. Toda letos 
bodo stvari bistveno drugačne. Spencer si predstavlja, kaj bi se lahko 
zgodilo v teh nekaj usodnih dneh. Princeso Diano upodobi večkrat 
nagrajena Kristen Steward. Filmu napovedujejo več oskarjev...

Četrtek, 16. 12. ob 19.00 (oskar za najboljši film, 108 min.)

DEŽELA NOMADOV
V mestecu se zapre tovarna gradbenega materiala. Tisoče delavcev  
ostane brez prihodkov, mesto celo brez poštne številke in se uvrsti v 
mesto duhov. Šestdesetletna Fern, ki je prav tako delala v tovarni, se 
odpravi v neznano. Njen dom postane kombi in tako postane ena izmed 
modernih nomadov, tavajočih po opuščenih delih sveta, ki se znajdejo, 
kakor se pač lahko, opravljajo priložnostna dela, ... Nagrajen s tremi oskarji 
(najboljši film, ...) ter dvema zlatima globusoma (najboljši film, ...).

Sobota, 18. 12. ob 17.00 (premiera, sinhro.)

ZAPOJ 2
Pevski talenti, ki so se nam s svojimi izjemnimi glasovi pred petimi leti 
vtisnili v spomin, se vračajo na velika platna v še večjem spektaklu v 
drugem delu animirane pustolovščine Zapoj 2. Koala Buster Moon se 
bo s svojo izbrano ekipo pevskih talentov pripravljal na otvoritev svoje 
najbolj bleščeče in ekstravagantne predstave doslej, a pred tem morajo 
prepričati svetovno znano rock zvezdo, da se jim pridruži. Nova risanka 
primerna za celotno družino. Produkcija: Illumination Studio (Minioni).

Sobota, 18. 12. ob 19.00 (premiera, Marvel Studios)

SPIDERMAN: NI POTI DOMOV
Spider man: Ni poti domov, je najnovejša edicija priljubljenih filmov o 
Človeku-pajku.  Prvič v Spider-Manovi filmski zgodovini je naš prijazni 
junak iz soseske razkrit in ne more več ločevati vsakdanjega zasebnega 
življenja od nevarnega življenja superjunaka. Ko zaprosi za pomoč 
Doktorja Strangea, postane nevarnost še večja, saj bo prisiljen odkriti, 
kaj resnično pomeni biti Spider-Man. Tom Holland, Zendaya in ostali 
vas bodo  s napeto zgodbo prikovali na sedež v kinodvorani...

Nedelja, 19. 12. ob 17.00 (premiera, sinhro.)

ZAPOJ 2
Pevski talenti, ki so se nam s svojimi izjemnimi glasovi pred petimi leti 
vtisnili v spomin, se vračajo na velika platna v še večjem spektaklu v 
drugem delu animirane pustolovščine Zapoj 2. Koala Buster Moon se 
bo s svojo izbrano ekipo pevskih talentov pripravljal na otvoritev svoje 
najbolj bleščeče in ekstravagantne predstave doslej, a pred tem morajo 
prepričati svetovno znano rock zvezdo, da se jim pridruži. Nova risanka 
primerna za celotno družino. Produkcija: Illumination Studio (Minioni).

Sobota, 25. 12. ob 17.00 (premiera)

POZABLJENI BOŽIČ
Deklica Eliza živi z očetom v vasi sredi zasneženega gozda. Vaščani so že 
davno nazaj pozabili na božič. Eliza skoraj vsak dan pozabi nekaj novega, 
njen očka pa pozablja celo spati. V noči pred 24. 12. se Eliza zbudi s čudnim 
občutkom, saj je imela čudne sanje. Na podstrešju najde stari adventni 
koledar, na katerem piše »božič«. Odpravi se do tesarja Andersena, da bi 
izvedela, kaj božič sploh je. V dogodivščini Eliza spozna bistvo božiča in 
pred njo je velik izziv – kako božič pripeljati nazaj v pozabljivo vas.

Sobota, 25. 12. ob 19.00 (premiera)

MATRICA: OBUDITEV
Dobrodošli nazaj v Matrico. Minilo je že skoraj 18 let, odkar smo se 
nazadnje priključili v to simulirano resničnost. Prvi film iz leta 1999 je 
predstavil futuristični svet, v katerem čuteči stroji “pridelujejo” ljudi za 
energijo, kar počnejo tako, da se posamezniki v simulirani resničnosti, 
imenovani Matrica, ne zavedajo svojega resničnega obstoja. Kultna 
franšiza končno dobiva svoje nadaljevanje! V vlogah Nea in Trinity se 
bosta ponovno združila izjemna Keanu Reeves in Carrie-Anne Moss.

Nedelja, 26. 12. ob 17.00 (premiera, 85 min., sinhro.)

ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO
Animirani družinski film temelji na podlagi ene najbolj priljubljenih 
nemških knjig za otroke do danes z naslovom “Peterchens Mondfahrt”. 
Zgodba filma, v bistvu nemška različica Petra Pana, pripoveduje 
zgodbo malega Petra, ki se skupaj z majskim hroščem, gospodom 
Zoomzemanom in Peščarjem podajo na čarobno potovanje, da 
bi rešili Petrovo sestrico pred zlobnim Mesecem. Nova risanka bo 
pričarala nasmeh na otroška obraza. Sinhronizirano v slovenščino.

Nedelja, 26. 12. ob 19.00 (premiera, Steven Spielberg)

ZGODBA Z ZAHODNE STRANI
Adaptacija kultnega mjuzikla je pravzaprav moderna Shakespearjeva 
tragedija Romeo in Julija na ulicah New Yorka, a nam prinaša zgodbo 
o ljubezni  in rivalstvu dveh najstniških skupin, ki prihajata iz različnih 
etničnih porekel. Najbolj znan muzikal vseh časov bo ponovno oživel 
pod režijsko taktirko enega najvidnejših, največkrat nagrajenih 
in najbolj cenjenih ljudi v filmskem svetu, trikratnega oskarjevca, 
Stevena Spielberga. Čarobna zgodba primerna za konec leta.

Četrtek, 30. 12. ob 17.00 (premiera)

VOLK IN LEV
Na velika platna prihaja nova družinska pustolovščina, ki jo je ustvarila ekipa, 
ki je posnela avanturo Mia in beli lev - tokrat nas bo nova pustolovščina 
z naslovom Volk in lev popeljala v osrčje kanadske pokrajine, kjer bo 
dekle rešilo mladiča volka in leva in njihova življenja se bodo spremenila 
za vedno. Družinsko avanturo je režiral Gilles de Maistre (Mia in beli lev), 
zaigrata pa novinka Molly Kunz  in nominiranec za oskarja Graham Greene 
skupaj z živalmi, ki jih nadzoruje priznani trener živali Andrew Simpson.

Četrtek, 30. 12. ob 19.00 

MATRICA: OBUDITEV
Dobrodošli nazaj v Matrico. Minilo je že skoraj 18 let, odkar smo se 
nazadnje priključili v to simulirano resničnost. Prvi film iz leta 1999 je 
predstavil futuristični svet, v katerem čuteči stroji “pridelujejo” ljudi za 
energijo, kar počnejo tako, da se posamezniki v simulirani resničnosti, 
imenovani Matrica, ne zavedajo svojega resničnega obstoja. Kultna 
franšiza končno dobiva svoje nadaljevanje! V vlogah Nea in Trinity se 
bosta ponovno združila izjemna Keanu Reeves in Carrie-Anne Moss.

Petek, 31. 12. ob 17.00 (sinhro.) 

ZAPOJ 2
Pevski talenti, ki so se nam s svojimi izjemnimi glasovi pred petimi leti 
vtisnili v spomin, se vračajo na velika platna v še večjem spektaklu v 
drugem delu animirane pustolovščine Zapoj 2. Koala Buster Moon se 
bo s svojo izbrano ekipo pevskih talentov pripravljal na otvoritev svoje 
najbolj bleščeče in ekstravagantne predstave doslej, a pred tem morajo 
prepričati svetovno znano rock zvezdo, da se jim pridruži. Nova risanka 
primerna za celotno družino. Produkcija: Illumination Studio (Minioni).
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in na blagajni 
Cankarjevega doma.


