
Kino Vrhnika januar Kino Vrhnika januar 

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

20222022

MORENA

Nedelja, 2. 1. ob 19.00 (96 min., komedija)

DESET V POL
Sarajevo, maj 2021. Pandemija še traja, a vseeno – poletje prihaja, z 
njim pa tudi upanje, da se bodo razmere vsaj za krajši čas izboljšale. 
Ko v Enesovo čevapčičarno nekega jutra vstopi Zagrebčanka in 
reče, da je prišla na “najboljše čevapčiče v Sarajevu”, jo pošlje k Izi, 
da bi si sam, tako kot po tradiciji, privoščil užitek prve jutranje kave, 
potem ko je postregel prvi stranki. Povsem prijazna gesta povzroči 
popoln razpad sosedskih, poslovnih in zasebnih odnosov... Kdo ima 
najboljše čevapčiče v Sarajevu? Enkraten začetek leta - s komedijo.

Sobota, 15. 1. ob 19.00 (150 min., akcijski)

SPIDERMAN: NI POTI DOMOV
Spiderman: 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... Film je bil prvič razprodan.

Nedelja, 16. 1. 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. Nova risanka primerna za celotno 
družino. Risanka je premiero doživel decembra lani.

Nedelja, 16. 1. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko)

DRIVE MY CAR
Yusuke gledališki igralec in režiser, ki po dveh letih še ni prebolel 
izgube žene, sprejme režijo Strička Vanje na gledališkem festivalu 
v Hiroshimi. Tam spozna Misaki, zadržano mladenko, ki mu jo 
dodelijo za voznico. Med dolgimi vožnjami se med osamljenima 
tujcema splete zaupna vez in počasi najdeta pogum, da se 
soočita vsak s svojo preteklostjo. Cannes (nagrada za najboljši 
scenarij,  Chicago (nagrada žirije, nagrada občinstva za najboljši 
mednarodni film); japonski kandidat za oskarja, Liffe, ...

Petek, 21. 1. ob 19.00 (125 min.)

KING’S MAN: ZAČETEK
Na podlagi stripa »The Secret Service« Marka Millarja in Davea 
Gibbonsa nas novo nadaljevanje franšize KING’S MAN pripelje 
do začetka zgodbe, pred akcijo, ki se je zgodila v nadaljevanjih 
Kingsman: Tajna služba in Kingsman: Zlati krog. Zgodba je 
postavljena v čas okoli leta 1900 in sledi družbi največjih umov 
tiranov in kriminalcev v zgodovini, ki se zberejo z željo ustvariti 
vojno, ki bi pogubila milijone ljudi, ko se en sam mož poda v tekmo 
s časom, da bi jih ustavil. Film z dobro zgodbo in obilo akcije.

Sobota, 22. 1. ob 17.00 (sinhonizirano, 85 min. )

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.

Sobota, 22. 1. ob 19.00 (nadaljevanje kultne grozljivke)

KRIK
Petindvajset let po tem, ko je niz brutalnih umorov šokiral mirno 
mesto Woodsboro, si je nov morilec nadel masko Ghostface 
in začne ciljati na skupino najstnikov, da bi obudil skrivnosti iz 
smrtonosne preteklosti mesta. Za vse ljubitelje kultnih grozljivk.  
Bo letošnji KRIK presegel pretekle štiri dele? V filmu se vračajo 
stari igralci, ki jih poznamo že iz prejšnjih delov. Igrajo: Melissa 
Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Marley Shelton, Courtney 
Cox, David Arquette, Neve Campbell

Nedelja, 23. 1. 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!

Nedelja, 30. 1. 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!

Nedelja, 23. 1. ob 19.00 (z Liffa na Vrhniko)

PRAVI MOŠKI
Pravi moški je igriva komično-tragična zgodba, ki se ukvarja z 
vprašanji ljubezni in tem kaj ljudi dela človeške. Alma je znanstvenica 
v berlinskem muzeju Pergamon. Da bi dobila sredstva za raziskavo, 
se odloči za sodelovanje v nenavadni študiji. Tri tedne mora živeti 
s humanoidnim robotom, prilagojenim njenim potrebam, čigar 
umetna inteligenca je zasnovana tako, da bi bil njen popolni 
partner. Alma spozna Toma , svojevrstnega robota v človeški obliki, 
ki je narejen samo zato, da bi jo osrečil. Nagrada AKMS na Liffe.

Petek, 28. 1. ob 19.00 (zamenjava filma MORBIUS)

SLADIČEVA PICA
Alana ni več študentka, temveč mlada ženska, ki se želi dokazati več 
kot le pomočnica fotografa. Gary se je že uveljavil kot igralec. Njegova 
samozavest jo zabava in navduši in tako vzpostavita iskren in malce 
neroden odnos. Ker si Gary želi, da si se z Alano še bolj povezal, izkoristi 
priložnost in jo povabi na televizijski nastop. Televizijski nastop ne gre 
ravno po načrtih, in ko se vrneta v Kalifornijo, se vsak od njiju sprašuje 
o svoji prihodnosti. Komična drama  je prejela štiri nominacije za zlate 
globuse, navdušila kritike ter osvojila več nagrad za najboljši film, ...

Sobota, 29. 1. ob 17.00 (sinhronizirano)

VIKING VIKI IN ČAROBNI MEČ
Sanje Vikija so, da bi se pridružil na pustolovščini z ekipo Vikingov. 
Ampak Halvar, njegov oče, meni, da je Viki še premlad. Ko se Vikijeva 
mama zaradi Lokijevega čarobnega meča, po nesreči spremeni v 
zlati kip, nimajo Halvar in njegovi Vikingi druge izbire, kot da se 
podajo na na ekspedicijo onkraj sveta, z misijo vrniti meč Lokiju in 
tako oživiti mamo. Oče Halvar vzame Vikija s sabo na pot. Med tem 
epskim izletom, Viki ne zamudi nobene priložnosti, da bi svojemu 
očetu dokazal, da ima tisto, kar je potrebno za pravega Vikinga.

Sobota, 29. 1. ob 19.00 (pustolovski)

ULICA NOČNIH MOR
V 40. letih prejšnjega stoletja se Stanton Carlisle na potujočem 
karnevalu zaljubi v jasnovidko in njenega moža mentalista. Z 
uporabo na novo pridobljenega znanja Carlisle ustvari zlato 
vstopnico za uspeh z goljufanjem elite in bogatih. V upanju, da bo 
dosegel velik rezultat, kmalu sklene načrt za prevaro nevarnega 
tajkuna s pomočjo skrivnostnega psihiatra, ki bi lahko bil njegov 
najmočnejši nasprotnik doslej. Igrajo: Bradley Cooper, Cate 
Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe. Režija: Guillermo del Toro.

Nedelja, 30. 1. ob 19.00 (z Liffa na Vrhniko)

MORENA 
Napet odnos med 16 letno Julijo in njenim avtoritarnim očetom 
Anteom se začne še bolj krhati, ko jih v njihovem domu na otoku 
obišče star družinski prijatelj. Medtem ko oče na vsak način hoče 
z njim skleniti posel življenja, pa karizmatični gost Juliji odpira 
vse več prostorov svobode, kar v njej vzbudi upor proti staršem. 
Med vikendom, ki prinaša velika pričakovanja, potegne Julija 
svojo družino na nevaren vrtiljak strasti in nasilja. Nagrajen z zlato 
kamero (Camera d’Or) v Cannesu. Izvršni producent: M. Scorsese.
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N A G R A D A 
AKMS NA LIFFE

N A G R A D A 
AKMS NA SFF

VSTOP OB UPOŠTEVANJU PCT
MASKE OBVEZNE


