
Kino Vrhnika maj Kino Vrhnika maj 

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
Spletna prodaja: mojekarte.si

Upravljalec kina: ZIC Vrhnika

Nakup vstopnic preko spleta
mojekarte.si

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

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

Nedelja, 1. 5. ob 18.00 (sinhronizirano)
TUDI MIŠI GREDO V NEBESA 
Bojevita miška Hopka in plahi lisjak Beloprsec se po nesrečnem 
pripetljaju nevede znajdeta v živalskih nebesih. V tem 
nenavadnem okolju morata pozabiti na svoje naravne nagone 
in na popotovanju po novem svetu združiti moči. Miška in lisjak 
po številnih dogodivščinah in prigodah naposled postaneta 
najboljša prijatelja. Film Tudi miši gredo v nebesa govori o 
upanju, iskanju ljubezni in pogumu ter o preseganju predsodkov 
in celjenju starih ran.

Nedelja, 1. 5. ob 20.00
ATLAS PTIC
Ostareli lastnik večmilijonskega družinskega podjetja je vse 
življenje posvetil delu, zato ne more le mirno sedeti, ko z 
računa izgine velikanska vsota denarja. Toda kaj naj stori, ko 
računovodkinje ni več na spregled? Morda pa resnico pozna 
grški zbor ptic, ki se oglaša nekje v krošnjah dreves?  zgodbo o 
uspešnem podjetniku, ki postopno izgublja nadzor nad lastnim 
življenjem. Režija: Na Češkem živeči slovenski režiser Olmo 
Omerzu (Družinski film, Zimske muhe).

Petek, 6. 5. ob 20.00
DOKTOR STRANGE V MULTIVESOLJU NOROSTI
V novi stvaritev Marvel Studios, Doctor Strange  odklene 
Multiverse in premika njegove meje dlje kot kdaj koli prej. 
Odpravite se v neznano z Doktorjem Strangeom, ki s pomočjo 
starih in novih mističnih zaveznikov prečka pretresljive in 
nevarne alternativne resničnosti Multiverse, da bi se soočil 
s skrivnostnim novim nasprotnikom. Gre za enega bolj 
pričakovanih filmov letos, ki mu napovedujejo rekordno 
gledanost v začetku poletne filmske sezone.

Petek, 13. 5. ob 18.00 (sinhronizirano)
JAZ RDEČA PANDA
Nova stvaritev iz studijev Disney in Pixar. Mei je čisto navadna 
najstnica, saj je razpeta med tem, da bi bila mamina poslušna 
deklica in da jo na drugi strani dobro premetavajo pubertetniška 
čustva. In kot da že same spremembe v odraščajočem telesu 
in njenih odnosih ne bi bile dovolj, se za nameček vsakič, ko 
se malce preveč navduši, spremeni v velikansko rdečo pando! 
In najstnici se to dogaja zelo pogosto. Najbolj gledana risanka 
meseca marca.

Petek, 13. 5. ob 20.00
NEZNOSNO BREME OGROMNEGA TALENTA
Igralec Nicolas Cage nejevoljno sprejme ponudbo za milijon 
ameriških dolarjev, po kateri se mora udeležiti rojstnega dne 
svojega super oboževalca, ki je med drugim tudi miljarder. Ko 
zaradi spleta okoliščin stvari postanejo izjemno divje, je Nic 
prisiljen postati različica nekaterih svojih najbolj ikoničnih in 
priljubljenih likov, da bi svojo ženo in hčer izvlekel izpod rok 
oboževalca, za katerega se izkaže, da je zloglasni šef narko 
kartela.

Nedelja, 15. 5. ob 18.00 (sinhronizirano)
BARABE
V Kino Vrhnika prihaja 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.

Nedelja, 15. 5. ob 20.00
DEJ NO
Joaquin Phoenix igra Johnnyja, radijskega novinarja, ki 
preboleva smrt svoje matere, hkrati pa skuša obnoviti 
odtujen odnos s svojo sestro Viv in njenim energičnim 
9-letnim sinom Jessejem. Ko Viv za kratek čas odpotuje, 
se Johnny nehote znajde v vlogi začasnega skrbnika 
simpatičnega nečaka, kar sproži emocionalni tobogan, ob 
katerem se med sprva nezaupljivo dvojico splete pristno in 
ganljivo prijateljstvo.

V novi stvaritev Marvel Studios, Doctor Strange  odklene 
Multiverse in premika njegove meje dlje kot kdaj koli 
prej. Odpravite se v neznano z Doktorjem Strangeom, ki 
s pomočjo starih in novih mističnih zaveznikov prečka 
pretresljive in nevarne alternativne resničnosti Multiverse, 
da bi se soočil s skrivnostnim novim nasprotnikom. Gre za 
enega bolj pričakovanih filmov letos, ki mu napovedujejo 
rekordno gledanost v začetku poletne filmske sezone.

Petek, 20. 5. ob 20.00
DOKTOR STRANGE V MULTIVESOLJU NOROSTI

Sobota, 21. 5. ob 18.00 (sinhronizirano)
JEŽEK SONIC 2
Sonic je izjemno hiter, je modre barve, ni z našega planeta, 
a ima človeške lastnosti. V aprilu se ježek vrača na velika 
platna, ko se bo moral, potem ko je enkrat že zmagal nad 
zlobnim dr. Robotnikom, tokrat soočiti s še večjim izzivom in 
grožnjo. Gre za drugi del te priljubljene animirane družinske 
pustolovščine. Na režiserski stolček je znova sedel Jeff 
Fowler, scenarij pa so napisali Pat Casey, Josh Miller in John 
Whittington.  Najbolj gledan film v aprilu.

Sobota, 21. 5. ob 20.00
NOTRE-DAME V PLAMENIH
Zgodba o požaru, ki je več kot samo to. Je zgodba o pogumu, 
o neverjetnih izgubah. Neverjetna tragična zgodba o tem, 
kako je mogočna stavba Notre - Dame, 15.  aprila 2019 zgorela. 
Stavba z neizmerno bogato kulturno in zgodovinsko vsebino. 
Štiristo gasilcev se je neumorno bojevalo z ognjenimi zublji, 
da bi preprečili popolno izginotje Notre-Dame; uspelo jim je 
preprečiti sesutje glavnega zvonika in rešiti so skušali verske 
relikvije in neprecenljive umetnine.

Nedelja, 22. 5. ob 18.00 (sinhronizirano)
PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE BIGFOOT
Animirana sinhronizirana družinsk a pustolovščina, 
nadaljevanje uspešnice Mali  Bigfoot iz  leta 2017, 
pr inaša 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,  k i  jo je  družini  pr inesla 
očetova na novo pridobljena slava.  Prav tako se trudi  s 
pr iznanjem svojih občutkov svoj i  vel ik i  s impati j i  Emi. . .

Nedelja, 22. 5. ob 20.00
OPERACIJA MINCEMEAT
Operacija Mincemeat je izjemna vendar resnična zgodba o 
idejo, ki je želela spremeniti potek vojne, kljubovati logiki, 
tvegati nešteto življenj in preizkušati živce svojih ustvarjalcev 
do meje razuma. Operacija Mincemeat, najnovejši film režiserja 
Johna Maddena, pripoveduje resnično zgodbo, ki je veliko bolj 
čudna od fikcije. Ta resnični dogodek se je izkazal za ključno 
prelomnico v drugi svetovni vojni in lahko se reče, da je bistveno 
spremenil prihodnost Evrope.

Četrtek, 26. 5. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: ZASTOJ
Naše drugo dopoldansko srečanje v tej sezoni nam prinaša 
domačo zgodbo o srečanju dveh zakonskih parov z različnih 
polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata ničesar 
skupnega. Nesreča in tragični dogodek ju v eni sami noči usodno 
združita in najbrž povežeta za vse življenje. 
Igrajo: Branko Završan, Ivo Ban, Klemen Kovačič, Mila Fürst, 
Mirjam Korbar Žlajpah, Peter Musevski, Uroš Fürst. Režija: Vinko 
Möderndorfer.

Nedelja, 29. 5. ob 18.00 (sinhronizirano)
PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE BIGFOOT
Animirana sinhronizirana družinsk a pustolovščina, 
nadaljevanje uspešnice Mali  Bigfoot iz  leta 2017, 
pr inaša 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,  k i  jo je  družini  pr inesla 
očetova na novo pridobljena slava.  Prav tako se trudi  s 
pr iznanjem svojih občutkov svoj i  vel ik i  s impati j i  Emi. . .

Nedelja, 29. 5. ob 20.00
TOPGUN: MAVERICK
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.


