K i n o Vr h n i k a j u n i j 2022
Nakup vstopnic preko spleta
mojekarte.si
Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika
info@kino-vrhnika.si | instagram.com/kinovrhnika

Nakup vstopnic v predprodaji
Turistično informacijski center (ZIC Vrhnika)
Pon. - pet. od 8.00 do 18.00 & sob. od 8.00 do 14.00
Spletna prodaja: mojekarte.si
Upravljalec kina: ZIC Vrhnika

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.

EUROPA CINEMAS NETWORK

Kino z vsebino! Cena kino vstopnice za 2D in 3D znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani kino-vrhnika.si
Nedelja, 5. 6. ob 18.00 (sinhronizirano)

Sobota, 18. 6. ob 20.00 (premiera)

Majine dogodivščine se tudi tokrat odvijajo v naravi, pozitivne zgodbe
pa so polne upanja, prijateljstva in strpnosti. Kraljica ji je odločno
prepovedala kakršnokoli novo pustolovščino. Seveda je Maja ne
posluša in se poda na zelo pomembno nalogo – dostaviti zlato jajce
nazaj k svojim lastnikom v kolonijo mravelj, saj se ne more upreti, da ne
bi pomagala še enemu žužku v težavah. Ko pa se »jajček« izvali, se morata
Maja in Vili soočiti z največjo odgovornostjo do sedaj – s prekrasno,
ljubko, malo mravljico, ki pa je v resnici prava mravlja princesa.

Dinozavri sedaj živijo - in lovijo - skupaj z ljudmi po vsem svetu. A to
krhko ravnovesje bo spremenilo prihodnost in enkrat za vselej določilo,
ali bodo človeška bitja ostala vrhunski plenilci na planetu, ki si ga
sedaj delijo z najbolj strašljivimi bitji v vsej zgodovini. Epska akcijska
avantura Jurski svet: Prevlada (studia Universal Pictures in produkcijske
hiše Amblin Entertainment) poganja več kot 5 milijard dolarjev vredno
franšizo na drzno in neznano ozemlje, ki vključuje še nikoli videne
dinozavre, vratolomne akcije in osupljive nove vizualne učinke.

Nedelja, 5. 6. ob 20.00 (slovenski, 4 vesne na SFF)

Nedelja, 19. 6. ob 17.30 (sinhro.)

Nekega dne po večerji, ko Boris bere v svoji sobi, nekdo skozi okno
strelja nanj. Pride policija, začne se preiskava pod vodstvom kriminalista
Andreja. Boris zdi se popolnoma nezanimiv človek za odstrel. Zdi se, da
je šlo za nekakšno naključje, zato policija čez čas preiskavo ustavi. A Boris
se s tem ne more sprijazniti, dvom ga črviči in začne raziskovati sam.
Pri iskanju potencialnih storilcev pa se pred nami odvije tragikomedija
človeka, ki odkrije, da ga sovraži več ljudi, kot si je lahko predstavljal in
da so njegove predstave o lastnem življenju le iluzija.

Animirana sinhronizirana družinska pustolovščina, nadaljevanje
uspešnice Mali Bigfoot iz leta 2017, prinaša nove pustolovščine
malega Adama in njegovega Bigfoot očeta. Dva meseca po tem, ko
je svojega očeta Bigfoota prepričal, da se vrne domov, Adam postane
preobremenjen s pozornostjo, ki jo je družini prinesla očetova na novo
pridobljena slava. Prav tako se trudi s priznanjem svojih občutkov svoji
veliki simpatiji Emi... Risanka se začne ob 17.30 uri. Ob 19.00 pa na
sporedu družinski film Poletje, ko sem se naučila leteti.

Petek, 10. 6. ob 20.00 (priporočamo nakup v predprodaji)

Nedelja, 19. 6. ob 19.00 (sinhro.)

Po več kot tridesetih letih službovanja kot eden najboljših
letalcev mornarice je Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise)
tam, kjer je njegovo mesto, kot pogumni testni pilot preizkuša
meje in se spretno izmika napredovanju v činu, ki bi ga
prizemljil. Z negotovo prihodnostjo in z duhovi iz preteklosti
se mora Maverick spopasti s svojimi najglobljimi strahovi, kar
doseže vrhunec v misiji, ki od izbranih oseb zahteva največje
žrtvovanje. Predlagamo nakup v predprodaji.

12 letna Sofija sanjari o kampiranju z ekipo in o prvem poljubu. Toda
poletne počitnice mora preživeti v razpadajoči družinski hiši na Hvaru,
pri precej naporni babici Mariji in njeni norčavi sestri Luci. Brez družbe,
signala in interneta je Sofijino življenje na Hvaru »kar nekaj«, a vsakdanjo
monotonost kmalu prekine zanimiva družba otoških mladostnikov, pa
tudi nenavadno vedenje babice Marije. Sofija sumi nekakšno skrivno
romanco, toda velika preiskava babičinega ljubezenskega življenja
nazadnje pripelje do odkritja dolgo varovane družinske skrivnosti …

Nedelja, 12. 6. ob 18.00 (sinhronizirano)

Sobota, 25. 6. ob 18.00 (sinhro.)

V Kino Vrhnika ponovno zelo dobro obiskana dolgo
pričakovana animirana uspešnica. Še nikoli ni nikomur uspelo
tako močno pogrniti pri poskusu biti dober, kot je barabam.
Prihajajo animirani zlobneži - g. Volk, g. Kača, g. Piranja, g.
Morski pes in gdč. Tarantela, ki se pripravljajo na največji
rop v animirani akcijski komediji Barabe. Režiral jo je Pierre
Perifel (animator pri franšizi Kung Fu Panda), posneta pa je
po uspešni poučni knjižni seriji Aarona Blabeyja.

Majine dogodivščine se tudi tokrat odvijajo v naravi, pozitivne zgodbe
pa so polne upanja, prijateljstva in strpnosti. Kraljica ji je odločno
prepovedala kakršnokoli novo pustolovščino. Seveda je Maja ne
posluša in se poda na zelo pomembno nalogo – dostaviti zlato jajce
nazaj k svojim lastnikom v kolonijo mravelj, saj se ne more upreti, da ne
bi pomagala še enemu žužku v težavah. Ko pa se »jajček« izvali, se morata
Maja in Vili soočiti z največjo odgovornostjo do sedaj – s prekrasno,
ljubko, malo mravljico, ki pa je v resnici prava mravlja princesa.

Nedelja, 12. 6. ob 20.00 (oskar za najboljši prirejeni scenarij, ...)

Sobota, 25. 6. ob 20.00 (premiera)

Severni Belfast, avgust 1969. Devetletni Buddy natančno ve,
kdo je in kam sodi. Je otrok delavskega razreda, srečen, ljubljen
in varen. Njegov svet je živahna in zabavna ulica, kjer prebiva
vsa njegova razširjena družina, kjer sosedje držijo skupaj in kjer
se je nemogoče izgubiti, saj se v Belfastu vsi poznajo – ali pa se
tako vsaj zdi. Toda družbeno nezadovoljstvo se stopnjuje, in ko
na Buddyjevi ulici nazadnje izbruhne nasilje, se njegov otroški
svet čez noč obrne na glavo. BAFTA za najboljši britanski film.

Film prikazuje glasbo in življenje enkratnega Elvisa Presleya skozi
prizmo zakompliciranega odnosa z njegovim menedžerjem,
polkovnikom Tomom Parkerjem (T. Hanks), ki je trajal celih 20 let, od
Presleyevega vzpona pa vse do vrhunca njegove slave. V središču tega
potovanja pa je seveda tudi odnos z eno najpomembnejših oseb v
Elvisovem življenju, s Priscillo Presley. Elvis je med legende vstopil kot
človek izjemnega talenta in neopisne lepote. Skupaj je prodal več kot
milijardo plošč in albumov, več kot kateri koli glasbenik v zgodovini.

Četrtek, 16. 6. ob 19.00 (vesna za najboljši dokumentarec)

Nedelja, 26. 6. ob 18.00 (Disney, Pixar, sinhro.)

Celovečerni prvenec slovenske režiserke Marije Zidar, postavljen v
sodobno Albanijo, je pronicljiv in pretresljiv prikaz patriarhalne družbe,
ujete med napol pozabljeno preteklost in negotovo sedanjost. Dobitnik
vesne za najboljši dokumentarec. V albanskem visokogorju je v trpkem
sporu med družinama ubito osemnajstletno dekle. Lokalni škof in
vodja nevladne organizacije iz prestolnice skušata prepričati očeta,
naj hčerinemu morilcu ne le krščansko odpusti, pač pa se – v skladu s
starodavnim albanskim zakonikom Kanonom – z njim tudi spravi.

V samostojnem filmu spremljamo priljubljenega astronavta
Kozmobliska in njegovo pot k uresničitvi želje – postati kapitan enote
za zaščito vesolja. Na svoji misiji v vesolju skupaj s svojo posadko
zaide na 4,2 milijonov svetlobnih let oddaljenem sovražnikovem
planetu. Ko Kozmoblisk poskuša najti pot nazaj domov skozi prostor
in čas, se mu pridruži ekipa nadebudnih rekrutov in njegova očarljiva
spremljevavka mačka-robot, Sox. Misijo vrnitve domov ogrozi Zurg,
vesoljska pošast s svojo vojsko neusmiljenih robotov.

Petek, 17. 6. ob 20.00 (priporočamo nakup v predprodaji)

Nedelja, 26. 6. ob 20.00 (francoski)

Po več kot tridesetih letih službovanja kot eden najboljših
letalcev mornarice je Pete “Maverick” Mitchell ( Tom Cruise)
tam, kjer je njegovo mesto, kot pogumni testni pilot preizkuša
meje in se spretno izmika napredovanju v činu, ki bi ga
prizemljil. Z negotovo prihodnostjo in z duhovi iz preteklosti
se mora Maverick spopasti s svojimi najglobljimi strahovi,
kar doseže vrhunec v misiji, ki od izbranih oseb zahteva
največje žrtvovanje. Predlagamo nakup v predprodaji.

Film, postavljen v sodobno Francijo, je navdihnila resnična zgodba
švedskega režiserja Jana Jönsona, ki je v 80. letih s skupino zapornikov v
švedskem zaporu uprizoril slovito Beckettovo dramo. Étienne je igralec,
a že dolgo ni stal na odrskih deskah. Trenutno vodi gledališko delavnico
za zapornike. Njihova nadarjenost ga preseneti in odloči se, da z njimi
na postavi oder Beckettovo igro Čakajoč Godota. Ko dobi dovoljenje, da
zapornike popelje na turnejo po francoskih gledališčih, Étienne zaživi svoje
sanje. Veliki finale bo njihov nastop v legendarnem pariškem Odéonu.

Sobota, 18. 6. ob 18.00 (Disney, Pixar, sinhro.)

Četrtek, 30. 6. ob 10.00 (Filmsko dopoldne)

V samostojnem filmu spremljamo priljubljenega astronavta
Kozmobliska in njegovo pot k uresničitvi želje – postati kapitan enote
za zaščito vesolja. Na svoji misiji v vesolju skupaj s svojo posadko
zaide na 4,2 milijonov svetlobnih let oddaljenem sovražnikovem
planetu. Ko Kozmoblisk poskuša najti pot nazaj domov skozi prostor
in čas, se mu pridruži ekipa nadebudnih rekrutov in njegova očarljiva
spremljevavka mačka-robot, Sox. Misijo vrnitve domov ogrozi Zurg,
vesoljska pošast s svojo vojsko neusmiljenih robotov.

Družina Mehdipour v azilnem domu čaka na odobritev prošnje za
azil. Ko je ta zavrnjena, poskusijo s še zadnjo možnostjo pritožbe. Med
čakanjem na odgovor njihovo življenje poteka v ritmu vsakdana, ki ga
ob večerih bogatijo vesela druženja s sosedi. Začenja se novo šolsko
leto, ki 13-letnemu Raminu prinese razne dogodivščine in celo prvo
ljubezen. Dnevi minevajo med zadnjimi žarki poletja in zeleno jesensko
meglico; čeprav se majhen in topel svet družine Mehdipour lahko
spremeni v vsakem trenutku, jim ne zmanjka poguma.

ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE
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film Darka Sinka

igrajo: RADOŠ BOLČINA, DEJAN SPASIĆ, MIREL KNEZ, BARBARA VIDOVIČ, RENATO JENČEK, MOJCA PARTLJIČ, SAŠA TABAKOVIĆ,
MOJCA JUG RIBIČ, ŽAN KOPRIVNIK, ANA MARIJA GARAFOL, UROŠ NIKOLIĆ, DAVOR JANJIĆ, JANEZ ŠKOF, VERONIKA DROLC, TINA
POTOČNIK VRHOVNIK  direktor fotografije: MARKO BRDAR  skladatelj: MATIJA KREČIČ  montažer: MATIC DRAKULIĆ  oblikovalec zvoka:
JULIJ ZORNIK, scenografinja: ADRIJANA FURLAN  kostumografinja: KATJA HROBAT  oblikovalka maske: LIJA IVANČIČ  producenta:
VLADO BULAJIĆ, LIJA POGAČNIK  produkcija: DECEMBER, v koprodukciji z: RTV SLOVENIJA  financirano s strani: SLOVENSKI FILMSKI
CENTER VIBA FILM STUDIO, CREATIVE, EUROPE-MEDIA, RE-ACT, www.december.si  oblikovanje plakata: NEJC PRAH
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