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CENIK
-  2D kino vstopnica: 5.00 €
- 3D kino vstopnica: 5.00 €

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

- 3D očala: 2,00 €, trajna last. ART KINO MREŽA SLOVENIJE
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Sobota, 3. 12. ob 17.00 (slovenski družinski film)

KAPA
Prvi slovenski božični celovečerni film Slobodana Maksimovića zgodbo o dečku, ki nima 
nič, in deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in jo poveže v topel, humoren in 
mestoma tudi napet film. Kljub začetnemu nesoglasju med glavnima junakoma je njun 
božični večer poseben: ko pri smrečici zalotita Božička, mu brez oklevanja sledita v avto. 
Erik in Lučka se namesto v posteljo odpravita na pustolovščino po praznično okrašenem 
mestu. Božična noč obema prinese izpolnitev želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala.

Sobota, 3. 12. ob 19.00 (slovenski film)

PR HOSTAR 2 ‰
Pred šestimi leti je domača satirična komedija Pr’Hostar postala neslutena uspešnica. 
Izvirne prigode in zabavni liki so poskrbeli, da je kinodvorane širom države preplavil 
smeh, medtem pa je film podiral rekord za rekordom in se zavihtel na prvo mesto 
najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije. Sedaj je napočil čas, da priljubljena 
zgodba dobi nadaljevanje, pri čemer se lahko nadejamo, da bo PR’HOSTAR 2‰ stopnjo 
smeha povišal še za vsaj dva promila.

Nedelja, 4. 12. ob 17.00 (Disney, sinhronizirano, novo)

ČUDEŽNI SVET
Od ustvarjalcev uspešnice Ledeno kraljestvo prihaja akcijska pustolovščina ČUDEŽNI 
SVET. V animiranem filmu Čudežni svet bomo odpotovali globoko v neraziskan in 
malce nevaren svet, v katerem čudežna bitja čakajo legendarno družino raziskovalcev, 
Cladesove, ki so si med sabo tako različni, da ta raznolikost preti njihovi zadnji in hkrati 
najbolj pomembni misiji. Pod režijo novega animiranega filma Čudežni svet, se podpisuje 
Don Hall (dobitnik nagrade Oscar® za “Veličastnih 6” ter “Raya in poslednji zmaj”).

Nedelja, 4. 12. ob 19.00 (dobitnik zlata palme - Cannes, Liffe 2022)

TRIKOTNIK ŽALOSTI
Manekenski par Carl in Yaya je povabljen na luksuzno križarjenje. Medtem ko ustrežljiva 
posadka skrbi za zbirko bajno bogatih potnikov, zapiti kapitan tiči v svoji kabini in posluša 
Internacionalo. A pripravlja se nevihta in med slavnostno večerjo s sedmimi hodi se potnikov 
loti huda morska bolezen … Švedski satirik Ruben Östlund (Višja sila, Kvadrat) svoje strupene 
bodice tokrat uperi v svet visoke mode in ekonomsko privilegiranih ter ustvari divje zabavno 
farso, v kateri se razredna hierarhija obrne na glavo in razkrije tržna vrednost lepote. 

Petek, 16. 12. ob 17.00 (sinhronizirano, novo)

OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA
Vrača se najljubši, ljubeči, romantičen in neustrašen maček v novi animirani 
pustolovščini Obuti maček: Zadnja želja. Ko Obuti maček ugotovi, da je zapravil osem 
življenj, se odpravi na epsko popotovanje, da si povrne vseh devet življenj. Dolgo 
pričakovano nadaljevanje uspešnice Obuti maček iz leta 2011 je režiral Joel Crawford, 
produciral pa Mark Swift, kreativna ekipa, ki stoji za uspešnico DreamWorks Animation 
Krudovi: Nova doba.

Petek, 16. 12. ob 19.00 (novo, režija: James Cameron)

AVATAR: POT VODE
Zgodba je umeščena deset let po dogajanju iz prvega dela. Začne se z zgodbo o družini 
Sully. Odkar se je odločil trajno prenesti človeško zavest v telo Avatarja in postati novi vodja 
naroda Na’vi, Jake Sully s svojo družino živi na Pandori. Z Neytiri sta ustvarila družino in dobila 
otroke. Kolonizacijske sile se vrnejo na Pandoro, da bi oživile prvotno iskanje, zaradi česar 
Jake in Neytiri pobegneta iz svojega doma in raziskujeta doslej še neznane dele Pandore, da 
bi srečala ljudstvo Metkayine, klan domorodcev, ki živijo obdani z morjem. 

Nedelja, 18. 12. ob 17.00 (sinhronizirano, novo)

OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA
Vrača se najljubši, ljubeči, romantičen in neustrašen maček v novi animirani 
pustolovščini Obuti maček: Zadnja želja. Ko Obuti maček ugotovi, da je zapravil osem 
življenj, se odpravi na epsko popotovanje, da si povrne vseh devet življenj. Dolgo 
pričakovano nadaljevanje uspešnice Obuti maček iz leta 2011 je režiral Joel Crawford, 
produciral pa Mark Swift, kreativna ekipa, ki stoji za uspešnico DreamWorks Animation 
Krudovi: Nova doba.

Nedelja, 18. 12. ob 19.00 (novo, srebrni medved za režijo, Liffe 2022)

OBE STRANI REZILA
Pariz pozimi. Sarah in Jean že več let živita v ljubečem razmerju. Skupaj sta srečna in 
močna. In strast med njima nikoli ni ugasnila. Nekega jutra pa Sarah naleti na Françoisa, 
svojega nekdanjega ljubimca – prav tistega, ki jo je nekoč predstavil Jeanu; prav tistega, 
ki ga je zaradi Jeana brez omahovanja zapustila ...Claire Denis po filmu Žarek v srcu 
ponovno združi moči z Juliette Binoche v zgodbi o ženski srednjih let, ki se nepričakovano 
znajde v vrtincu nebrzdanih strasti. Srebrni medved za najboljšo režijo na Berlinalu.

Sreda, 21. 12. ob 18.00 in 19.00 (v prostorih KVŠ Vrhnika, prost vstop)

NOČ KRATKIH FILMOV 2022
Na zimski solsticij in najkrajši dan v letu se 21. decembra 2022 že tradicionalno 
pridružujemo mednarodnemu dogodku Noč kratkih filmov ter v ospredje postavljamo 
pomen te vznemirljive filmske forme. Tokrat si bomo lahko ogledali program slovenskih 
animacij za otroke in družine ob 18.00 uri ter izbor kratkometražcev, ki so zaznamovali 
leto od 19.00 uri. Soorganizatorji: Kino Vrhnika (ZIC), Kino Otok, DruštvomKraken, Slo. 
kinoteka, Baza slovenskih filmov in Klub vrhniških študentov. PROST VSTOP.

ob 18.00
Kratki animirani filmi
za najmlajše (52’) 
ob 19.00 
Izbor kratkometražcev, 
ki so zaznamovali leto (73’)

PROST VSTOP, KVŠ VRHNIKA  

Petek, 23. 12. ob 17.00 (slovenski družinski film)

KAPA
Prvi slovenski božični celovečerni film Slobodana Maksimovića zgodbo o dečku, ki nima 
nič, in deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in jo poveže v topel, humoren in 
mestoma tudi napet film. Kljub začetnemu nesoglasju med glavnima junakoma je njun 
božični večer poseben: ko pri smrečici zalotita Božička, mu brez oklevanja sledita v avto. 
Erik in Lučka se namesto v posteljo odpravita na pustolovščino po praznično okrašenem 
mestu. Božična noč obema prinese izpolnitev želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala.

Petek, 23. 12. ob 19.00 (novo, režija: James Cameron)

AVATAR: POT VODE
Zgodba je umeščena deset let po dogajanju iz prvega dela. Začne se z zgodbo o družini 
Sully. Odkar se je odločil trajno prenesti človeško zavest v telo Avatarja in postati novi vodja 
naroda Na’vi, Jake Sully s svojo družino živi na Pandori. Z Neytiri sta ustvarila družino in 
dobila otroke. Kolonizacijske sile se vrnejo na Pandoro, da bi oživile prvotno iskanje, zaradi 
česar Jake in Neytiri pobegneta iz svojega doma in raziskujeta doslej še neznane dele 
Pandore, da bi srečala ljudstvo Metkayine, klan domorodcev, ki živijo obdani z morjem.

Sobota, 24. 12. ob 17.00 (Disney)

ČUDEŽNI SVET
Od ustvarjalcev uspešnice Ledeno kraljestvo prihaja akcijska pustolovščina ČUDEŽNI 
SVET. V animiranem filmu Čudežni svet bomo odpotovali globoko v neraziskan in 
malce nevaren svet, v katerem čudežna bitja čakajo legendarno družino raziskovalcev, 
Cladesove, ki so si med sabo tako različni, da ta raznolikost preti njihovi zadnji in hkrati 
najbolj pomembni misiji. Pod režijo novega animiranega filma Čudežni svet, se podpisuje 
Don Hall (dobitnik nagrade Oscar® za “Veličastnih 6” ter “Raya in poslednji zmaj”).

Sobota, 24. 12. ob 19.00 (od ustvarjalcev filma Bohemian Rhapsody)

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
I Wanna Dance with Somebody je močna in zmagoslavna proslavitev edinstvene glasbene 
zvezdnice Whitney Houston. Zgodba nekdanje zboristke iz New Jerseyja, ki je postala ena 
najslavnejših, najuspešnejših in najbolj nagrajenih glasbenic vseh časov, popelje gledalce 
in gledalke na navdihujoče, ganljivo – in čustveno nabito – potovanje skozi izjemno 
življenje in kariero Whitney Houston, mimo dih jemajočih nastopov in ob spremljavi najbolj 
priljubljenih uspešnic pop legende, kot jih še niste slišali. Vas nima, da bi še sami zaplesali?

Ponedeljek, 26. 12. ob 17.00 (Počitniški kino; pod., cena vstopnice: 4.00 EUR)

FARAON, DIVJAK IN PRINCESA
Animirane pripovedke za najdaljše noči v letu. Vizualni in glasbeni užitek za vso družino je delo 
fr. velikana animacije Michela Ocelota. V Sudanu živita mladenič in princes, ki jima ni dovoljeno, 
da bi se poročila, saj mora Nasalso poročiti sam faraon. Tanwekamani se odpravi v Egipt, da bi 
dokazal svojo vrednost. V srednjeveški Franciji živi divjaški princ, izobčen z očetovega gradu, 
ker je na prostost spustil zapornika. Maroško-turška pravljica iz 18. stoletja: mladenič, ki izdeluje 
najboljše ocvrtke, si želi srečanja z rožno princeso, ki živi skrita v sultanovi palači. Podnaslovljeno.

Torek, 27. 12. ob 17.00 (Počitniški kino; sinhro., cena vstopnice: 4.00 EUR)

ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO
Animirani družinski film temelji na podlagi ene najbolj priljubljenih nemških knjig za 
otroke “Peterchens Mondfahrt”. Zgodba filma, v bistvu nemška različica Petra Pana, 
pripoveduje zgodbo malega Petra, ki se skupaj z majskim hroščem, gospodom Brenčačem 
in gospodom Spančkom podajo na čarobno potovanje, da bi rešili Petrovo sestrico pred 
zlobnimi silami Meseca.  »Zemlja... Naš planet! Ker je le eden od več milijard planetov v 
vesolju, se morda zdi nepomembna, toda za nas, ki živimo tu, je naš dom.«

POČITNIŠKI

KINO
Sreda, 28. 12. ob 17.00 (Počitniški kino; cena vstopnice: 4.00 EUR)

KAPA
Prvi slovenski božični celovečerni film Slobodana Maksimovića zgodbo o dečku, ki nima 
nič, in deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in jo poveže v topel, humoren in 
mestoma tudi napet film. Kljub začetnemu nesoglasju med glavnima junakoma je njun 
božični večer poseben: ko pri smrečici zalotita Božička, mu brez oklevanja sledita v avto. 
Erik in Lučka se namesto v posteljo odpravita na pustolovščino po praznično okrašenem 
mestu. Božična noč obema prinese izpolnitev želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala.

Četrtek, 29. 12. ob 19.00 (namesto Filmskega dopoldneva)

DOBA ARMAGEDONA
V kinematografe prihaja drama z naslovom Doba Armagedona, ki predstavlja zelo 
osebno zgodbo ameriške družine o odraščanju, moči in iskanju ameriških sanj. »To je 
film o trenutku v času, trenutku v preteklosti, ki odraža, kje smo danes,« pojasni priznani 
filmski ustvarjalec James Gray, ki je dramo režiral in napisal scenarij. V filmu zaigra 
izjemna igralska zasedba - oskarjevca Anne Hathaway in Anthony Hopkins, Jeremy 
Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb in drugi.

Petek, 30. 12. ob 17.00 (sinhronizirano, novo)

OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA
Vrača se najljubši, ljubeči, romantičen in neustrašen maček v novi animirani 
pustolovščini Obuti maček: Zadnja želja. Ko Obuti maček ugotovi, da je zapravil osem 
življenj, se odpravi na epsko popotovanje, da si povrne vseh devet življenj. Dolgo 
pričakovano nadaljevanje uspešnice Obuti maček iz leta 2011 je režiral Joel Crawford, 
produciral pa Mark Swift, kreativna ekipa, ki stoji za uspešnico DreamWorks Animation 
Krudovi: Nova doba.

Petek, 30. 12. ob 19.00 (dobitnik zlata palme - Cannes, Liffe 2022)

TRIKOTNIK ŽALOSTI
Manekenski par Carl in Yaya je povabljen na luksuzno križarjenje. Medtem ko ustrežljiva 
posadka skrbi za zbirko bajno bogatih potnikov, zapiti kapitan tiči v svoji kabini in posluša 
Internacionalo. A pripravlja se nevihta in med slavnostno večerjo s sedmimi hodi se potnikov 
loti huda morska bolezen … Švedski satirik Ruben Östlund (Višja sila, Kvadrat) svoje strupene 
bodice tokrat uperi v svet visoke mode in ekonomsko privilegiranih ter ustvari divje zabavno 
farso, v kateri se razredna hierarhija obrne na glavo in razkrije tržna vrednost lepote. 

Sobota, 31. 12. ob 17.00 (sinhronizirano, novo)

LIL, LIL, KROKODIL
Film, ki temelji na znameniti seriji knjig Bernarda Waberja in v katerem nastopajo dobitnik 
oskarja Javier Bardem, Constance Wu in Shawn Mendes, je igrano-animirana glasbena 
komedija, ki prinaša priljubljenega krokodila novemu svetovnemu občinstvu. Izvirne 
pesmi, ki jih izvajajo Shawn Mendes, Javier Bardem in Constance Wu, sta ustvarila Benj 
Pasek in Justin Paul – dvojice, ki je že navdušila občinstvo v filmu Največji šovmen. 
Sinhronizirano v slovenski jezik, primerno za celo družino.


