Kino Vrhnika november 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.

ART KINO MREŽA SLOVENIJE

Kino z vsebino! Cena kino vstopnice za 2D in 3D znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani kino-vrhnika.si
Petek, 4. 11. ob 17.00 (sinhronizirano)

Nedelja, 20. 11. ob 17.00 (slovenski)

Leto dni po pošastni pustolovščini se Wishboneovi vračajo v normalno človeško
življenje, ki je polno vseh običajnih prepirov, stresa in vsakdanjih norčij, ki jih prinaša
družinsko življenje. Da bi rešili Jago babo in Renfielda iz krempljev lovca na pošasti,
se člani družine Wishbone ponovno spremenijo v vampirja, Frankensteinovo pošast,
mumijo in volkodlaka. Skupaj s svojimi tremi hišnimi ljubljenčki ponovno potujejo
po svetu, da bi rešili svoje prijatelje, navezali nova poznanstva s pošastmi in končno
spoznali, da nihče ni popoln in, da lahko tudi tisti z napakami, najdejo srečo.

Prvi slovenski božični celovečerni film režiserja Slobodana Maksimovića zgodbo
o dečku, ki nima nič, in deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in jo
poveže v topel, humoren in mestoma tudi napet film. Kljub začetnemu nesoglasju
med glavnima junakoma je njun božični večer poseben: ko pri smrečici zalotita
Božička, mu brez oklevanja sledita v avto. Erik in Lučka se namesto v posteljo
odpravita na pustolovščino po praznično okrašenem mestu. Božična noč obema
prinese izpolnitev želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala.

Petek, 4. 11. ob 19.00 (slovenski)

Nedelja, 20. 11. ob 19.00 (Marvel Studios)

Pred šestimi leti je domača satirična komedija Pr’Hostar postala neslutena
uspešnica. Izvirne prigode in zabavni liki so poskrbeli, da je kinodvorane
širom države preplavil smeh, medtem pa je film podiral rekord za rekordom
in se zavihtel na prvo mesto najbolj gledanih celovečercev samostojne
Slovenije. Sedaj je napočil čas, da priljubljena zgodba dobi nadaljevanje,
pri čemer se lahko nadejamo, da bo PR’HOSTAR 2‰ stopnjo smeha povišal
še za vsaj dva promila.

Nadaljevanje nas vrne v Wakando, kjer se pojavi nova grožnja s strani skritega
podmorskega naroda Talokan. V filmu se kraljica Ramonda (Angela Bassett), Shuri
(Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) in Dora Milaje (Florence
Kasumba) borijo za zaščito svojega naroda pred posredovanjem svetovnih sil, ki so se
mobilizirale po smrti kralja T’Challa. Medtem, ko se prebivalci Wakande trudijo sprejeti
izgubo svojega ljubljenega voditelja, se morajo junaki združiti in s pomočjo Nakie (Lupita
Nyong’o) in Everetta Rossa (Martin Freeman) skovati nov načrt za kraljestvo Wakande.

Sobota, 5. 11. ob 17.00 (sinhronizirano)

Sreda, 23. 11. ob 19.00 (Marvel Studios)

Hank je ljubek pes, ki ima velike sanje o tem, da bi postal veliki samuraj.
Na njegovo nesrečo pa se na poti, da najde svojo usodo, znajde v
čudnem in neprijaznem mestu Kakamucho. Tam pa precej izstopa, saj
je pes, vsi preostali meščani pa so mačke, ki pa resnično ne marajo
psov. Ker si Hank obupano želi ugajati meščanom, nevede postane del
načrta podlega in narcisoidnega Ika Chuja, da se v mestu znebi vseh
prebivalcev. Sinhronizirano v slovenski jezik.

Film je posnel Gaspar Noé. Svetovna premiera v Cannesu. Dnevi francoskoitalijanskega para v Parizu so zdaj večinoma prazni in le še bled spomin na čas,
ko sta bila zakonca na vrhuncu sposobnosti. On si monotonijo poskuša zapolniti
s pisanjem knjige o razmerju filma do nezavednega. Ona, nekoč uspešna
psihiatrinja, se ironično izgublja v strašljivi praznini demence in simptomih
Alzheimerjeve bolezni. Njun sin dobronamerno zaprosi za premestitev v
ustanovo, kjer bi imela na voljo vso potrebno skrb ...

Sobota, 5. 11. ob 19.00 (DC Comics)

Četrtek, 24. 11. ob 10.00 (FILMSKO DOPOLDNE)

DC in studio Warner Bros. predstavljata novega antijunaka, katerega
vlogo bo prevzel legendarni The Rock. Črni Adam je Johnsonov velik
in ljubi projekt, kakršnega vsak igralec po navadi doživi le enkrat v
življenju. Skoraj 5000 let po tem, ko so mu egipčanski bogovi podelili
nadnaravne moči in ga nato hitro pokopali, je Black Adam (Johnson)
osvobojen iz podzemeljske grobnice in pripravljen, da v sodobnem
svetu sproži svojo edinstveno obliko pravice.

Sasha želi postati stand-up komedijantka. Rada bi nasmejala vse, zlasti očeta, ki pod
tušem joka, ker misli, da ga nihče ne posluša. Sasha noče jokati za nedavno preminulo
mamo, temveč si raje naredi listo za preživetje: obriti si mora lase, nehati mora
brati knjige, nikoli ne sme skrbeti za živa bitja, ... In četrto na seznamu: postati mora
kraljica smeha! Pri tem ima veliko podporo strica, ki vodi stand-up klub ter spodbudo
dolgoletne prijateljice Marte in novega prijatelja Johna. Film je posnet po uspešnem
istoimenskem romanu Jenny Jägerfeld, lani ga je v slovenščini izdala založba Zala.

Nedelja, 6. 11. ob 17.00 (sinhronizirano)

Nedelja, 27. 11. ob 17.00 (sinhronizirano, Disney)

Leto dni po pošastni pustolovščini se Wishboneovi vračajo v normalno človeško
življenje, ki je polno vseh običajnih prepirov, stresa in vsakdanjih norčij, ki jih prinaša
družinsko življenje. Da bi rešili Jago babo in Renfielda iz krempljev lovca na pošasti,
se člani družine Wishbone ponovno spremenijo v vampirja, Frankensteinovo pošast,
mumijo in volkodlaka. Skupaj s svojimi tremi hišnimi ljubljenčki ponovno potujejo
po svetu, da bi rešili svoje prijatelje, navezali nova poznanstva s pošastmi in končno
spoznali, da nihče ni popoln in, da lahko tudi tisti z napakami, najdejo srečo.

Od ustvarjalcev uspešnice Ledeno kraljestvo prihaja akcijska pustolovščina
ČUDEŽNI SVET. V animiranem filmu Čudežni svet bomo odpotovali globoko v
neraziskan in malce nevaren svet, v katerem čudežna bitja čakajo legendarno
družino raziskovalcev, Cladesove, ki so si med sabo tako različni, da ta
raznolikost preti njihovi zadnji in hkrati najbolj pomembni misiji. Pod režijo
novega animiranega filma Čudežni svet, se podpisuje Don Hall (dobitnik
nagrade Oscar® za “Veličastnih 6” ter “Raya in poslednji zmaj”).

Nedelja, 6. 11. ob 19.00 (slovenski)

Nedelja, 27. 11. ob 19.00

Pihalni orkester iz Slovenije se odpravi na glasbeni festival v malo
avstrijsko mesto. Zgodbo spremljamo skozi dogodivščine različnih
protagonistov: mladega voznika avtobusa je strah, da bo izgubil službo;
dva člana orkestra, nastanjena pri avstrijskih gostiteljih, ne moreta
pobegniti svoji žurerski naravi; srednješolka odkrije očetov drugi obraz;
žene, ki so morale ostati doma, uživajo v svobodi. Režija: Matevž Luzar.
Zadnjič na sporedu. Priporočamo ogled.

V filmu Močno me objemi Vicky Krieps odlično odigra Clarisse, žensko, ki beži pred
družino iz razlogov, ki jih ne razumemo takoj. Mathieu Amalric velja za enega najboljših
francoskih igralcev današnjega časa, manj pa je znan po delu za kamero. Njegov šesti
film v vlogi režiserja je do zdaj najbolj ambiciozen. Virtuozen in drzen portret ženske v
krizi je kombinacija Clarissinih pustolovščin na poti in prizorov njenega moža Marca,
ki se doma trudi poskrbeti za otroke. Do zadnjega trenutka te ganljive, nepredvidljive
in izpolnjujoče drame ne boste prepričani, ali je to, kar gledate, res.

Sreda, 9. 11. ob 19.00

Torek, 29. 11. ob 19.00 (slovenska produkcija)

Pred šestimi leti je domača satirična komedija Pr’Hostar postala neslutena
uspešnica. Izvirne prigode in zabavni liki so poskrbeli, da je kinodvorane
širom države preplavil smeh, medtem pa je film podiral rekord za rekordom
in se zavihtel na prvo mesto najbolj gledanih celovečercev samostojne
Slovenije. Sedaj je napočil čas, da priljubljena zgodba dobi nadaljevanje, pri
čemer se lahko nadejamo, da bo PR’HOSTAR 2‰ stopnjo smeha povišal še
za vsaj dva promila.

Med mnogimi dramatičnimi epizodami obleganja Sarajeva v letih 1992 do
1996, je javnosti ostala prikrita zgodba o safariju na ljudi. Redkim izbrancem
je bilo znano, da je pri obleganju Sarajeva na srbski strani poleg Vojske
Republike Srbske, prostovoljcev in plačancev delovala še ena, maloštevilna
in skrivnostna skupina. To so bili premožni tujci, ki so plačevali visoke
zneske, da so smeli streljati na prebivalce obleganega Sarajeva. Režija:
Miran Zupanič.

Nedelja, 13. 11. ob 17.00 (slovenski) EVROPSKI ART KINO DAN

Sreda, 30. 11. ob 19.00

Štirinajstletna Gaja, ki živi v ločeni družini, se sooči z nevoščljivimi
sošolci, doživi vdor v osebni profil na družabnem omrežju in spozna, kaj
pomeni pravo prijateljstvo. Kljub temu, da so počitnice in se z očetom
in najstniško sestro Teo odpelje v kamp na morje, se dopust še ne
začne. S pomočjo svojega prijatelja Matica in policijskega inšpektorja
reši lastnika bara pred izsiljevalci, spet poveže družino in s pomočjo
prijateljev, mame in učiteljice saksofona Eme, osreči tudi očeta.

V pričakovanju obiska komisije, ki bi njegovemu podjetju lahko podelila
nagrado za odličnost, se lastnik podjetja za proizvodnjo industrijskih tehtnic
trudi pravočasno rešiti morebitne težave svojih delavcev. Film je letos prišel v
izbor za nagrado oskar v kategoriji mednarodnih filmov. Satira o karizmatičnem
in manipulativnem vodji tovarne industrijskih tehtnic je ob rekordnih 20
nominacijah v 17 kategorijah dobila šest kipcev za špansko filmsko nagrado
goya, med drugim za najboljši film, režijo, izvirni scenarij in glavno moško vlogo.

VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2

PR HOSTAR 2 ‰

KUNG FU TAČKE

ČRNI ADAM

VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2

ORKESTER

PR HOSTAR 2 ‰

GAJIN SVET 2

EVROPSKI ART KINO DAN
CENA VSTOPNICE: 4.00 EUR

Nedelja, 13. 11. ob 19.00 - EVROPSKI ART KINO DAN

PLESNA TERAPIJA

Tony je voznik šolskega avtobusa na podeželju, star malo čez petdeset in živi
samotarsko življenje po svojih starih navadah in predsodkih. Ko ga prestraši
srčni infarkt, se odloči, da se bo soočil s svojo preteklostjo in stopil v stik z
Marijo - hčerko, ki je nikoli ni poznal, tako da se vpiše v plesno šolo, ki jo
vodi Marija. A rumbe se ne da improvizirati! Tony si bo moral v kavbojskih
škornjih in jeans jakni postopoma prislužiti svoje plesne korake, da bi osvojil
svojo hčerko… in medtem spoznaval sebe in se odprl drugim!

KAPA

ČRNI PANTER: WAKANDA ZA VEDNO

VORTEKS

KRALJICA SMEHA

ČUDEŽNI SVET

MOČNO ME OBJEMI

SARAJEVO SAFARI

DOBRI ŠEF

