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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)

Tržaška cesta 9, Vrhnika
T: 01/755 10 54 | E: tic@zavod-cankar.si 

Pon. - pet. od 8.00 do 18.00 & sob. od 8.00 do 14.00

Nakup vstopnic preko spleta
www.mojekarte.si (do nadaljnjega ne obratuje)

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

20202020

Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo pustolovščina 
popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Popi (v izvirniku glas Anne Kendrick, v slovenščini 
ji ga posoja Katarina Bordner) in Veja (Justin Timberlake, v slovenščini Klemen Bunderla) odkrijeta, 
da pripadata le enemu od šestih različnih plemen Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, 
vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock.

Nedelja, 1. 11. ob 17.00 
TROLI NA SVETOVNI TURNEJI 3D

Johnov oče Willis živi sam na kmetiji, kjer je odraščal tudi John. Willis kaže prve znake demence, zato le s 
težavo sam vodi posestvo. John se mu pomagati a je Willis neomajen in se ne želi niti najmanj spremeniti 
ali prilagoditi. Trenja med Willisom in družinskimi člani so vseprisotna, njegova osornost in zajedljivost, 
ki sta včasih sicer začinjeni s humornimi vložki, pa še bolj prideta do izraza zaradi izgube spomina, zaradi 
česar se odprejo stare rane in bolečina ter nerešene težave med očetom in sinom privrejo na dan.

Nedelja, 1. 11. ob 20.00 
PADATI

November 1999: 67-letni Trond (Stellan Skarsgard) živi v prostovoljni osamitvi in veselo pričakuje novo 
tisočletje. Ko nastopi zima, spozna soseda Larsa in ugotovi, da ga je prvič srečal poleti 1948. Tistega leta, 
ko je Trond dopolnil 15 let. Tistega leta, ko je Trond odrastel. Film Konje krast temelji na uspešnem 
romanu norveškega pisatelja Pera Pettersona, ki je zanj prejel številne pomembne mednarodne nagrade, 
časopis The New York Times pa ga je uvrstil tudi na seznam 10 najboljših knjig leta 2007. 

Torek, 3. 11. ob 20.00 
KONJE KRAST

Ko najvišji strateg demokratov Gary Zimmer vidi posnetek upokojenega polkovnika Jacka, ki se 
zavzema za pravice nedokumentiranih delavcev svojega mesta, je prepričan, da je našel ključ, da 
nazaj v ameriško osrčje pridobi volivce. Gary prepriča pretežno nepolitičnega upokojenega marinca, 
da kandidira za župana. Sprva se Gary zanaša na Jackovo zelo sposobno hčerko Diano. Ko pa mu 
republikanci pričnejo nasprotovati  je Gary več kot pripravljen na svojo igro. 

Petek, 6. 11. ob 20.00 
MIKAVNE IGRE

Romy živi sama z mamo, ki po novem dela vse do večera. Deklica tako dneve preživlja pri babici Stine, ki sama 
še vedno vodi svoj frizerski salon. Nekega dne babica kupi novo blagajno, saj se zadnje čase kar naprej moti pri 
seštevanju. A uporaba nove blagajne ji ne gre najbolje od rok, zato ji na pomoč priskoči Romy. Kmalu ji pomaga 
tudi pri pospravljanju, kuhanju kave in drugih malih frizerskih opravkih. Babičino življenje se čez noč obrne na 
glavo, saj odkrijejo, da ima Alzhimerjevo bolezen. Romy pa se odloči, da ji bo pomagala ne glede na vse.

Sobota, 7. 11. ob 17.00 
SALON PRI ROMY

Po izjemnem odzivu na dogodek spletnega pretočnega predvajanja v juliju bo občinstvo imelo še eno 
priložnost, da doživi koncert legendarnega Nicka Cava na velikem platnu. Kinematografski izdaji tega 
izjemnega in prepričljivega filmskega koncerta bo 20. novembra sledil album, ki bo na voljo na vinilnih 
ploščah, zgoščenkah in pretočnih storitvah po vsem svetu. Dogodek je alternativna obisku pravega 
koncerta, saj so producenti naredili vse, da bi izkušnjo preselili v kino dvorane. Cena vstopince: 7.00€ 

Sobota, 7. 11. ob 20.00 NOVA IZKUŠNJA V KINU 
IDIOT PRAYER - Nick Cave sam v Alexandra Palaceu

Glavni junak filma je deček Matic, ki ga ima mama sicer rada, a kaj, ko ima preveč opravkov sama s seboj in z 
delom v službi. Matičev oče pa je službeno v Libiji. Razumljivo je, da njegov najboljši prijatelj postane Rok, fant 
njegovih let. Nenadoma pa se Matičevo življenje spremeni. Filmarji ga povabijo k sodelovanju, postane glavni 
junak filma. Ob njem je pes, velik in črn – novofundlandec, pa še Milena, deklica njegovih let. Matic se med 
snemanjem filma močno naveže na psa in filmarji mu ga ob koncu podarijo. Kam s psom v betonskem naselju?

Nedelja, 8. 11. ob 17.00  
SREČA NA VRVICI - DIGITALNA, RESTAVRIRANA VERZIJA

Posvojeni sin Arman (18) je nestabilnega značaja in ne more najti miru v boju za svojo identiteto. Njegovi 
starši in mlajši brat Dado (14), ki se je rodil po Armanovi posvojitvi, trpijo zaradi njegovega nemira. Igra 
se potegavščine, jemlje droge, ugrabi tramvaj, zaljubi se celo v Milico, Srbkinjo iz Vzhodnega Sarajeva. 
Adolescenca je za oba brata težka, toda mlajši je tisti, ki neopazno in vedno bolj vleče v začaran krog 
zasvojenosti, želje po dokazovanju in potrebe, da bi bil hladen kot njegov starejši brat.

Nedelja, 8. 11. ob 20.00 
SIN

Leta 1917 so ljudje iskali upanje in dobili so čudež. Fatima je zgodba o desetletni pastirki in njenih 
dveh mlajših bratrancih iz Fatime na Portugalskem, ki poročajo o vizijah Device Marije. Njihove 
prerokbe navdihujejo vernike, vendar jezijo vlado in Cerkev, ki jih skušajo prisiliti, da umaknejo 
svojo zgodbo. Ko se širijo novice o njihovi prerokbi, na kraj pride več tisoč verskih romarjev v upanju, 
da bodo priča čudežu. Kar bodo tam doživeli, jim bo za vedno spremenilo življenje.

Torek, 10. 11. ob 10.00: FILMSKO DOPOLDNE 
FATIMA

Ulični fotograf, ki ga gospodovalna babica priganja k poroki, prepriča plaho dekle iz premožnejše družine, da 
se izdaja za njegovo zaročenko. Kljub velikim kulturnim razlikam se par zbliža, nepričakovano prijateljstvo 
pa obrne na glavo njun pogled na svet. Film Ritesha Batre (Okus po ljubezni) je nežna, nostalgična in 
humorja polna romanca o dveh osamljenih dušah, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mumbaja. Film govori o 
hrepenenju; hrepenenju po drugem času, po drugačnem življenju, po drugačnih možnostih.

Četrtek, 12. 11. ob 20.00 
FOTOGRAF 

Ob približevanju kometa in odštevanju minut do globalne apokalipse se družina Johna Garrityja bori 
za obstanek. Z malim sinom Nathanom se morajo podati na nevarno potovanje, da bi se prebili do 
majhnega upanja za rešitev in preživetje – do Grenlandije. Med groznimi novicami o uničenih mestih 
po svetu in med preletavanjem kometov po nebu, družina doživlja vse najboljše in najslabše, kar lahko 
ponudi človeštvo v boju proti največji paniki, ki jih obkroža.

Petek, 13. 11. ob 20.00 
GRENLANDIJA: POSLEDNJE ZATOČIŠČE

Glavni junak filma je deček Matic, ki ga ima mama sicer rada, a kaj, ko ima preveč opravkov sama s seboj in z 
delom v službi. Matičev oče pa je službeno v Libiji. Razumljivo je, da njegov najboljši prijatelj postane Rok, fant 
njegovih let. Nenadoma pa se Matičevo življenje spremeni. Filmarji ga povabijo k sodelovanju, postane glavni 
junak filma. Ob njem je pes, velik in črn – novofundlandec, pa še Milena, deklica njegovih let. Matic se med 
snemanjem filma močno naveže na psa in filmarji mu ga ob koncu podarijo. Kam s psom v betonskem naselju?

Sobota, 14. 11. ob 17.00
SREČA NA VRVICI - DIGITALNA, RESTAVRIRANA VERZIJA

Po izjemnem odzivu na dogodek spletnega pretočnega predvajanja v juliju bo občinstvo imelo še eno 
priložnost, da doživi koncert legendarnega Nicka Cava na velikem platnu. Kinematografski izdaji tega 
izjemnega in prepričljivega filmskega koncerta bo 20. novembra sledil album, ki bo na voljo na vinilnih 
ploščah, zgoščenkah in pretočnih storitvah po vsem svetu. Dogodek je alternativna obisku pravega koncerta, 
saj so producenti naredili vse, da bi izkušnjo preselili v kino dvorane. Cena vstopince: 7.00€

Sobota, 14. 11. ob 20.00 NOVA IZKUŠNJA V KINU
IDIOT PRAYER - Nick Cave sam v Alexandra Palaceu

Romy živi sama z mamo, ki po novem dela vse do večera. Deklica tako dneve preživlja pri babici Stine, ki sama 
še vedno vodi svoj frizerski salon. Nekega dne babica kupi novo blagajno, saj se zadnje čase kar naprej moti pri 
seštevanju. A uporaba nove blagajne ji ne gre najbolje od rok, zato ji na pomoč priskoči Romy. Kmalu ji pomaga 
tudi pri pospravljanju, kuhanju kave in drugih malih frizerskih opravkih. Babičino življenje se čez noč obrne na 
glavo, saj odkrijejo, da ima Alzhimerjevo bolezen. Romy pa se odloči, da ji bo pomagala ne glede na vse.

Nedelja, 15. 11. ob 17.00 
SALON PRI ROMY

Leta 1917 so ljudje iskali upanje in dobili so čudež. Fatima je zgodba o desetletni pastirki in njenih dveh 
mlajših bratrancih iz Fatime na Portugalskem, ki poročajo o vizijah Device Marije. Njihove prerokbe 
navdihujejo vernike, vendar jezijo vlado in Cerkev, ki jih skušajo prisiliti, da umaknejo svojo zgodbo. Ko 
se širijo novice o njihovi prerokbi, na kraj pride več tisoč verskih romarjev v upanju, da bodo priča čudežu. 
Kar bodo tam doživeli, jim bo za vedno spremenilo življenje.

Nedelja, 15. 11. ob 20.00 
FATIMA

Globoko v makedonskih gorah, v zapuščeni vasi brez cest, elektrike in tekoče vode, živi Hatidže s svojo 
ostarelo materjo. Preživlja se z nabiranjem medu divjih čebel, ki ga prodaja v najbližjem mestu, oddaljenem 
štiri ure hoda. Njeno spokojno življenje pa nekega dne vznemiri nomadska družina, ki prispe z rohnečimi 
motorji, sedmimi hrupnimi otroki in čredo krav. Hatidže se razveseli družbe in z ničemer ne skopari – ne 
z ljubeznivostjo ne s svojo posebno rakijo ne s starodavnimi čebelarskimi nasveti ... 

Četrtek, 19. 11. ob 20.00 
MEDENA DEŽELA

Sobota, 21. 11. ob 17.00 
COME AWAY -   čarobna zgodba z Angelino Julie v glavni vlogi

“I am a women” se začne z Reddyjevim prihodom v New York City, po zmagi na pevskem tekmovanju v 
Avstraliji. Po neprijetnem sestanku z direktorjem Mercuryja je spet na začetku. Reddy živi s hčerko, poje v 
nočnih klubih in skuša svojo kariero spraviti s tal. Kmalu spozna glasbeno novinarko Lillian, ki jo predstavi 
mlademu agentu Jeffu Waldu.  Poročita se in kmalu a jo Jeff neha podpirati pri karieri. Sčasoma s močjo volje 
izda album “I Am Woman”, ki  jo postavi čez rob in v zeitgeist. Bila je prava pesem za pravi trenutek.

Sobota, 21. 11. ob 20.00
I AM WOMAN

Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo pustolovščina 
popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Popi (v izvirniku glas Anne Kendrick, v slovenščini 
ji ga posoja Katarina Bordner) in Veja (Justin Timberlake, v slovenščini Klemen Bunderla) odkrijeta, 
da pripadata le enemu od šestih različnih plemen Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, 
vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock.

Nedelja, 22. 11. ob 17.00 
TROLI NA SVETOVNI TURNEJI

Posvojeni sin Arman (18) je nestabilnega značaja in ne more najti miru v boju za svojo identiteto. Njegovi 
starši in mlajši brat Dado (14), ki se je rodil po Armanovi posvojitvi, trpijo zaradi njegovega nemira. Igra 
se potegavščine, jemlje droge, ugrabi tramvaj, zaljubi se celo v Milico, Srbkinjo iz Vzhodnega Sarajeva. 
Adolescenca je za oba brata težka, toda mlajši je tisti, ki neopazno in vedno bolj vleče v začaran krog 
zasvojenosti, želje po dokazovanju in potrebe, da bi bil hladen kot njegov starejši brat.

Nedelja, 22. 11. ob 20.00
SIN

Anna Bronsky je stroga učiteljica violine na konservatoriju v Berlinu. Navkljub nasprotovanju svojih 
kolegov si prizadeva sprejeti učenca, v katerem zazna izjemen talent. Aleksandra tako pripravlja na izpit 
ob koncu leta in zanemarja svojega mladega sina Jonasa, ki je tudi violinist in ljubitelj hokeja na ledu. Vse 
bolj se odmika tudi od ljubečega moža, Francoza Philippa Bronskyja. A avdicija se bliža in Anna vse bolj 
uporablja nenavadne prijeme. Na odločilen dan pa se zgodi nesreča…

Četrtek, 26. 11. ob 10.00: FILMSKO DOPOLDNE
AVDICIJA

Ko najvišji strateg demokratov Gary Zimmer vidi posnetek upokojenega polkovnika Jacka, ki se zavzema 
za pravice nedokumentiranih delavcev svojega mesta, je prepričan, da je našel ključ, da nazaj v ameriško 
osrčje pridobi volivce. Gary prepriča pretežno nepolitičnega upokojenega marinca, da kandidira za 
župana. Sprva se Gary zanaša na Jackovo zelo sposobno hčerko Diano. Ko pa mu republikanci pričnejo 
nasprotovati  je Gary več kot pripravljen na svojo igro.

Petek, 27. 11. ob 20.00 
MIKAVNE IGRE

Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo pustolovščina popeljala 
dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Popi (v izvirniku glas Anne Kendrick, v slovenščini ji ga posoja 
Katarina Bordner) in Veja (Justin Timberlake, v slovenščini Klemen Bunderla) odkrijeta, da pripadata le 
enemu od šestih različnih plemen Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je 
zvesto svoji zvrsti glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock.

Sobota, 28. 11. ob 17.00 
TROLI NA SVETOVNI TURNEJI 3D

Producent Max Barber (Robert De Niro) je dolžan veliko denarjašefu mafije Reggieju Fontaineu (Morgan 
Freeman). Z strahom za življenje Max producira nov film, katerega cilj je, da ubije svojega glavnega kaskaderja, 
da lahko zanj uveljavlja zavarovnino. Toda ko Max najeme D uka Montano (Tommy Lee Jones), nikoli ne 
pričakuje, da bo stari pijanec oživel pred kamero. Ker Duka ne more ubiti v to Maxa postavi v vedno bolj nevarno 
situacijo. S tem ko Duke preživi vsako kaskadersko sceno, na koncu posname Max najboljši film v svoji karieri.

Sobota, 28. 11. ob 20.00 
THE COMEBACK TRAIL

SINHRONIZIRANO

Nedelja, 29. 11. ob 17.00 
COME AWAY - čarobna zgodba z Angelino Julie v glavni vlogi

Leta 1917 so ljudje iskali upanje in dobili so čudež. Fatima je zgodba o desetletni pastirki in njenih dveh 
mlajših bratrancih iz Fatime na Portugalskem, ki poročajo o vizijah Device Marije. Njihove prerokbe 
navdihujejo vernike, vendar jezijo vlado in Cerkev, ki jih skušajo prisiliti, da umaknejo svojo zgodbo. Ko 
se širijo novice o njihovi prerokbi, na kraj pride več tisoč verskih romarjev v upanju, da bodo priča čudežu. 
Kar bodo tam doživeli, jim bo za vedno spremenilo življenje.

Nedelja, 29. 11. ob 20.00 
FATIMA


