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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)

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

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
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Nedelja, 6. 2. ob 17.00 (sinhonizirano)

TAČKE NA PATRULJI: FILM
Župan mesta Humdinger želi uničiti Mesto zabave, obenem pa ukaže, 
da so psi v mestu prepovedani. Riki in vsi njegovi junaki na štirih tačkah 
bodo brcnili v višjo prestavo, da se bodo lahko soočili z izzivom. Eden 
od kužkov v mestu se bo moral soočiti s svojo preteklostjo, ekipi kužkov 
pa bo priskočila na pomoč jazbečarka po imenu Liberty. Oboroženi z 
novimi pripomočki in opremo se bodo kužki skupaj podali v boj, da 
rešijo prebivalce sosednjega mesta. Risanka je sinhronizirana.

VSTOP OB UPOŠTEVANJU PCT
MASKE OBVEZNE

Nedelja, 6. 2. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko)

VZPOREDNI MATERI
Nova Almodovarjeva zgodba, v kateri raziskuje zapleteno naravo 
ženske ali matere, ... Ženski se spoznata v porodnišnici. Obe sta 
samski in sta zanosili po nesreči. Srednjeletna Janis tega ne obžaluje 
in se otroka veseli, najstnica Ana pa je po drugi strani prestrašena in 
travmatizirana. Medtem ko se po porodnišnici premikata, kot bi ju 
nosila luna, ji skuša biti Janis v spodbudo. S tem se med njima splete 
prav posebna vez, ki jima bo za vedno spremenila življenji.

Petek, 11. 2. ob 19.00

PADEC LUNE
Le nekaj tednov pred usodnim udarcem, izvršna direktorica NASE in 
nekdanja astronavtka Jo Fowler (dobitnica oskarja Halle Berry) dobi 
idejo, ki bi lahko rešila naš svet pred uničenjem. Žal pa njeni ideji 
verjameta le Brian Harper (Patrick Wilson), moški iz njene preteklosti, 
in ljubek teoretik zarot K. C. Houseman (John Bradley). Ta skupina malo 
verjetnih junakov se poda na nemogočo misijo v vesolje, kjer odkrijejo 
neverjetno skrivnost o edinem Zemljinem »naravnem« satelitu.                 

Nedelja, 13. 2. ob 17.00 (podnaslovljeno)

ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI
Nekega dne učiteljica razredu predstavi Mortimerja Morrisona, ki potuje 
po svetu in išče “čarobne živali”. Usoda vsake od teh živali je, da postane 
sorodna duša učencu. Od vseh učencev pa sta ravno novinka Ida in 
Benni prva, ki jima dodelijo čarobna spremljevalca. Benni ima sedaj ob 
sebi Henrietto, Ida pa prejme zvito lisico Rabbat. Ker pa predmeti na šoli 
nenehno izginjajo, bodo morali otroci in čarobne živali stopiti skupaj, 
da rešijo skrivnost šolskega tatu. Film za vso družino. Podnaslovljeno.

Nedelja, 13. 2. ob 19.00 (Film o Ivanu Krambergerju)

BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI
Film, dvojni portret Ivana Krambergerja, sina in očeta, v žanru 
raziskovalnega dosjeja, raziskuje vpliv in vlogo Ivana Krambergerja 
(očeta) na osamosvojitvene procese v Sloveniji. Film išče resnico 
preko intervjujev in arhivskih posnetkov. Za očeta se je življenjska 
pot končala 7. junija 1992 kot prvi politični umor v osamosvojitveni 
Sloveniji; sin je bil star šest let. To je zgodba sina v iskanju resnice o 
očetu, ki traja trideset let. Režija: Maja Weiss

Petek, 18. 2. ob 19.00 (Dokumentarni film)

STENA: VZPON DO ZLATA
Film v  obdobju dveh let spremlja štiri vhunske plezalke: J. Garnbret, S. 
Coxsey, B. Raboutou in M. Nonaka. V kvalifikacijah za OI se borijo, da bi 
si prislužile svoje mesto v Tokiu, nato pa se soočijo z naporno sezono 
tekmovanj, ko se zaradi pandemije  vse ustavi. Medtem ko se plezalke na 
poti v Tokio soočajo s svojimi duševnimi in fizičnimi demoni, film razkrije 
osupljiv in navdihujoč vpogled v to, kaj je potrebno žrtvovati za to, da si 
vrhunski plezalec, olimpijec in navsezadnje kaj pomeni biti človek.

Sobota, 19. 2. ob 17.00 (sinhronizirano)

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. Risanka primerna za 
celotno družino. Sinhronizirano.

Sobota, 19. 2. ob 19.00 

SMRT NA NILU
Film Smrt na Nilu, ki je posnet po romanu Agathe Christie iz leta 1937, 
je drzni misteriozeni triler. Mlada, bogata in čudovita Linnet Ridgeway 
ima pravzaprav vse. Tisto, česar nima, vzame! Na primer zaročenca svoje 
najboljše prijateljice Jackie. Ko se Linnet in njen novi izbranec odpravita 
na medene tedne s popotovanjem po reki Nil, nič ne more zaščititi Jackie 
pred njenimi demoni. In nihče, niti zloglasni detektiv Hercule Poirot, ne 
more preprečiti zločina iz strasti.

Celovečerna risanka Zverinice iz gozda Hokipoki  temelji na priljubljeni 
zgodbi norveškega pisatelja Thorbjoerna Egnerja iz leta 1952. V gozdu 
Hokipoki, ki je zelo lep kraj, živijo miš in prijatelji. Ves čas jih je strah, da jih 
bo pojedel lisjak ali katera druga večja žival. Lisjaku še posebej teknejo 
miške, ki mu slučajno prekrižajo pot. Živali zato sklenejo, da bodo sprejele 
zakone, ki jim bodo omogočili življenje v miru, da bodo vsi prijatelji in 
ne bo nihče požrt. Brezčasna risanka o prijateljstvu in sprejemanju.

Nedelja, 20. 2. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko)

FRANCOSKA DEPEŠA
Wes Anderson gledalca z duhovitimi namigi na različne kulturne in 
družbene fenomene nedavno minulih časov ter s svojimi značilno 
ekscentričnimi režijskimi prijemi popelje v barviti svet novinarskih 
zgodb, ki nam nemalokdaj odstirajo najbolj neverjetne plati življenja. 
Bogata igralska zasedba:  Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, Timothee Chalament, Lyna Khoudri, Bill Murray 
in Owen Wilson, ... Film predvajamo v sklopu “Z Liffa na Vrhniko”.

Petek, 25. 2. ob 19.00

PES
Pes je prijateljska komedija, ki spremlja pot vojaka Briggsa in psa Lula, 
ki se skupaj odpravita na pot. Vojaški Ranger Briggs (Channing Tatum) 
in Lulu (belgijski pes) se vozita v Fordu Broncu iz leta 1984 in dirkata po 
pacifiški obali v upanju, da bosta pravočasno prispela na pogreb sovojaka. 
Pot pa ne poteka mirno, saj se Briggs in Lulu nikakor ne ujameta. Skupaj 
bosta prekršila nekaj zakonov, se komaj izognila smrti in se poskusila 
spoprijateljiti, da bi imela skupno možnost, da najdeta srečo.

Sobota, 26. 2. ob 17.00 (sinhronizirano)

VELIKI RDEČI PES CLIFFORD
Ko srednješolka Emily Elizabeth spozna čarobnega reševalca živali, ki ji 
podari majhnega, rdečega psička, ni pričakovala, da se bo v majhnem 
newyorškem stanovanju zbudila ob velikem psu. Medtem, ko je 
njena mama samohranilka na službenem potovanju, se Emily in njen 
zabaven, a impulziven stric Casey skupaj z velikanskim psom odpravita 
na pustolovščino po New Yorku. Posneto na podlagi priljubljenega 
lika iz knjige Clifford naučil svet, kako ljubiti veliko! Sinhronizirano.

Sobota, 26. 2. ob 19.00 

UNCHARTED
Na podlagi ene izmed najbolje prodajanih in hvaljenih serij videoiger 
vseh časov,  Uncharted pripoveduje zgodbo o Nathanu Drakeu in njegovi 
prvi pustolovščini s tekmecem, ki je postal partner Victor “Sully” Sullivan. 
S Tomom Hollandom v vlogi Nathana Drakea in Markom Wahlbergom 
v vlogi Sullyja bo Uncharted občinstvu predstavil, kako Nathan Drake 
postane lovec na zaklade, ko odkrije eno največjih skrivnosti in zakladov 
zgodovine v akcijsko-pustolovskem epu, ki sega globus.

Nedelja, 20. 2. ob 17.00 (sinhonizirano)

ZVERINICE IZ GOZDA HOKIPOKI

Nedelja, 27. 2. ob 17.00 (sinhronizirano)

PRI ADDAMSOVIH 2
Starša Morticia in Gomez sta vedno bolj obupana, da njuna otroka 
odraščata, se izogibata družinskim večerjam in se oddaljujeta. 
Da poglobijo medsebojne odnose, se odločita, da se družinsko s 
svojo strašljivo prikolico odpravijo na še zadnje nesrečne družinske 
počitnice. Pustolovščina po Ameriki jih popelje izven svojih okvirjev, 
vmes pa celo naletijo na ikoničnega bratranca, pa tudi mnogo drugih 
čudnih likov. Kaj bi sploh lahko šlo narobe? Sinhronizirano.

Nedelja, 27. 2. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko)

JAGNJE
Razpoloženjski hibrid družinske drame in islandske ljudske pripovedke 
je osvojil nagrado za izvirnost v Cannesu ter nagrado za najboljši 
celovečerec v Sitgesu. Par brez otrok, ki živi na odmaknjenem islandskem 
podeželju, nekega dne v svojem ovčjem hlevu odkrije nenavadno darilo 
matere narave. A vsak čudež ima svojo ceno. Sitges (nagrada za najboljši 
celovečerec); eden petih najboljših tujejezičnih filmov po izboru National 
Board of Review; islandski kandidat za oskarja; Karlovi Vari; London; Liffe,...

NAPOVEDUJEMO...


