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Sobota, 1. 10. ob 18.00 (slovenski)

GAJIN SVET 2
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.

Sobota, 1. 10. ob 20.00

PADEC
Za najboljši prijateljici Becky in Hunter je smisel življenja v premikanju mej in 
premagovanju strahu. Ko se povzpneta na več kot 600 metrov visok radijski 
stolp, se zgodi nepričakovano - na vrhu obtičita brez možnosti poti navzdol. 
Njune plezalske sposobnost so s tem postavljene pred največjo preizkušnjo, 
saj se morata na vrtoglavi višini boriti za preživetje v nemogočih vremenskih 
razmerah in pomanjkanju zalog.

Nedelja, 2. 10. ob 18.00 (sinhronizirano)

NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN
Zajček Karelček z ljubečo družino in hišnimi ljubljenčki živi v hiši na robu 
mesta. Rad se igra s prijatelji v soseščini. Navajen je, da je vsa pozornost 
staršev namenjena njemu – a vse se spremeni, ko se rodi njegova sestrica 
Klara. A kmalu se bliža  njegov rojstni dan, ki pa mu ga pokvari mala sestrica, 
a razočaranje ga pripelje v nepričakovano pustolovščino z najboljšo 
prijateljico Moniko. 5+

Nedelja, 2. 10. ob 20.00 (slovenski)

POT DOMOV
Igrano-dokumentarni celovečerni film je portret izjemnega slovenskega košarkarja 
Jureta Zdovca, ki je sredi osamosvojitvene vojne za Slovenijo na evropskem prvenstvu 
v Rimu leta 1991 igral za ekipo Jugoslavije. Tedaj se je moral tudi odločiti: bo ostal del 
jugoslovanske reprezentance ali pa se bo odrekel zlati medalji? Zgodbo o življenjski 
odločitvi, ki je zaznamovala njegovo igralsko kariero, pripovedujeta skupaj z nekdanjim 
novinarjem in komentatorjem TV Slovenija Miho Žibratom, ...

Petek, 7. 10. ob 20.00

POT V RAJ
Oskarjevca Julia Roberts in George Clooney bosta znova skupaj zaigrala na velikih 
platnih, in sicer to jesen v romantični komediji z naslovom Pot v raj, ko bosta kot nekdanja 
zakonca skušala svojo hčerko obvarovati pred napako, ki sta jo sama nekoč naredila. 
Romantično komedijo o sladkem presenečenju druge možnosti je režiral Ol Parker (režija 
za film Mamma Mia! Spet začenja se, scenarij za filma Eksotični hotel Marigold), skupaj z 
Danielom Pipskim pa je napisal scenarij.

Nedelja, 9. 10. ob 18.00 (sinhronizirano)

ZMAJEV JEZDEC
V animiranem filmu ZMAJEV JEZDEC se srebrni zmaj Lung, škratinja Žveplogriva in 
sirota Ben odpravijo na čarobno potovanje okoli polovice sveta, kar med njimi vzpostavi 
edinstveno in tesno vez. To je zgodba o razburljivem iskanju zadnjega zatočišča zmajev, 
tako imenovanega »Roba neba« in čarobna pustolovščina o pogumu, optimizmu in 
nenavadnem prijateljstvu. re za filmski prvenec režiserja Tomerja Esheda, ki bo navdušil 
tako otroke kot vse ljubitelje animiranih pustolovščin.

Nedelja, 9. 10. ob 20.00 (slovenski)

ORKESTER
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 clana 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.

Sobota, 15. 10. ob 18.00 (slovenski)

GAJIN SVET 2
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.

Sobota, 15. 10. ob 20.00

JAZ SEM ZLATAN
Prikazuje otroštvo in odraščanje Zlatana Ibrahimovića v neizprosni švedski 
četrti. Otrok priseljencev se je zatekel k nogometu, v katerem je uresničil svojo 
nadarjenost, ki ga je postavila med zvezde. Igral je za Ajax, Juventus, Inter, Milan, 
PSG in Manchester United. Spremljamo, kako se odpravi na dolgo pot, sprva na 
kolesu v center mesta, nato pa v širni svet. Ves čas sledi svojemu motu: »Poslušam, 
a ne slišim«, s čimer sprejema dobre nasvete, a ostaja takšen, kakršen je.

Nedelja, 16. 10. ob 18.00 (sinhronizirano)

ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE
Pozitivne zgodbe 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, 16. 10. ob 20.00

SPROSTITI PESTI
V rudarskem mestu živi mlada Ada, ki jo ves čas nadzira pretirano zaščitniški oče. 
Nenehno sta ji za petami še mlajši brat in vanjo zaljubljeni posebnež Tamik. Ada 
tako samo čaka, da se v mesto vrne starejši brat in ji pomaga oditi iz utesnjujočega 
objema okolice. Nujno namreč potrebuje operacijo, s katero bi lahko zacelila 
rane iz otroštva, posledico bombne eksplozije v enem od čečenskih terorističnih 
napadov. Ji bo uspelo sprostiti pesti ljubezni in bolečin?

Petek, 21. 10. ob 20.00

MOONAGE DAYDREAM
David Bowie, ki velja za enega največjih umetnikov našega časa, že več kot 50 
let premika kulturo. Dokumentarec Moonage Daydream je prvi posthumni film o 
Bowieju, ki so ga skrbniki pevčeve umetniške zapuščine odobrili. Režiserju Morgnu 
so leta 2017 omogočili dostop do pevčeve obsežne zbirke, v kateri so redke in še 
nikoli videne risbe, posnetki, filmi in dnevniki, njegova ustvarjalna dela in osebni 
arhivi pa obsegajo več kot pet milijonov primerkov umetniških del.

Sobota, 22. 10. ob 18.00 (sinhronizirano)

MINIONI: GRUJEV VZPON
Letošnje leto bo zaznamovala rumena barva, saj se v kinematografe vračajo 
majhna in prikupna bitja Minioni, ki smo jih že dolgo pričakovali, z novimi 
pustolovščinami v animirani komediji Minioni: Grujev vzpon. V drugem delu 
prikupnih dogodivščin se bo razkrila zgodba 12-letnega Gruja, ki je želel postati 
največja baraba na svetu, pri tem pa mu bodo seveda pomagala nagajiva bitja. 
Sinhronizirano v slovenščino.

Sobota, 22. 10. ob 20.00

AMSTERDAM
V filmu bomo torej videli vrhunsko izbrano igralsko zasedbo, med drugim 
imena, nagrajena s prestižnimi filmskimi nagradami in sicer dobitnika nagrade 
oskar, Christiana Balea, dvakratno nominiranko za nagrado oskar, Margot 
Robbie, dobitnika nagrade oskar Ramija Maleka in dvakratnega dobitnika 
nagrade oskar, Roberta De Nira. Pod scenarij in režijo se podpisuje petkratni 
nominiranec za nagrado oskar, David O. Russell.

Nedelja, 23. 10. ob 18.00 (sinhronizirano)

KUNG FU TAČKE
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. ...

Nedelja, 23. 10. ob 20.00

NE PUŠČAJ SLEDI
Poljska leta 1983. Državo pretrese primer Grzegorza Przemyka, srednješolca, ki 
ga do smrti pretepejo miličniki. Njegov prijatelj Jurek, edina priča dogodka, čez 
noč postane državni sovražnik številka ena. Resnični primer policijskega nasilja iz 
časa komunistične Poljske postane snov za mračno, napeto dramo, navdihnjeno 
s političnimi trilerji novega Hollywooda. Benetke; Gdynia (srebrni lev za najboljši 
igrani celovečerec, nagrada za najboljšo scenografijo); poljski kandidat za oskarja, ...

Četrtek, 27. 10. ob 10.00 - FILMSKO DOPOLDNE

LUZZU
Malteški ribič Jesmark ostaja zvest tradicionalnemu ribolovu z luzzujem – lesenim 
čolnom, ki se prenaša z očeta na sina. Svet, ki ga je poznal, medtem neizogibno 
izginja. Morski ekosistem je ogrožen, neusmiljena ribiška industrija in evropska 
birokracija pa praktično onemogočata življenje majhnih ribičev. Jesmarku se ponudi 
priložnost za zaslužek na črnem trgu … Film je glavnemu igralcu, resničnemu 
lokalnemu ribiču, prinesel posebno nagrado žirije na festivalu Sundance.

Petek, 28. 10. ob 20.00 (slovenski)

PR’ HOSTAR 2‰
Kar nekaj piva in žganice je preteklo, odkar smo se nazadnje družili s svojeglavim 
osebjem hotela Pr’Hostar. Tedaj so zaposleni v boju za svoje službe uspešno združili moči 
in pregnali tako novega kupca kot tudi stiskaškega direktorja. Kaj se je zgodilo zatem? 
Jim je gorenjski biser uspelo spremeniti v cvetoči posel ali pa so jih prav po slovensko 
napadle notranje razprtije? Prvi del je pred šestimi leti poskrbel za salve smeha po celotni 
Sloveniji in podiral rekorde gledanosti...Priporočamo nakup v predprodaji.

Sobota, 29. 10. ob 18.00 (sinhronizirano)

KUNG FU TAČKE
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. ...

Sobota, 29. 10. ob 20.00 (slovenski)

PR’ HOSTAR 2‰
Kar nekaj piva in žganice je preteklo, odkar smo se nazadnje družili s svojeglavim 
osebjem hotela Pr’Hostar. Tedaj so zaposleni v boju za svoje službe uspešno združili moči 
in pregnali tako novega kupca kot tudi stiskaškega direktorja. Kaj se je zgodilo zatem? 
Jim je gorenjski biser uspelo spremeniti v cvetoči posel ali pa so jih prav po slovensko 
napadle notranje razprtije? Prvi del je pred šestimi leti poskrbel za salve smeha po celotni 
Sloveniji in podiral rekorde gledanosti...Priporočamo nakup v predprodaji.

Nedelja, 30. 10. ob 18.00 (sinhronizirano)

ZMAJEV JEZDEC
V animiranem filmu ZMAJEV JEZDEC se srebrni zmaj Lung, škratinja Žveplogriva in 
sirota Ben odpravijo na čarobno potovanje okoli polovice sveta, kar med njimi vzpostavi 
edinstveno in tesno vez. To je zgodba o razburljivem iskanju zadnjega zatočišča zmajev, 
tako imenovanega »Roba neba« in čarobna pustolovščina o pogumu, optimizmu in 
nenavadnem prijateljstvu. re za filmski prvenec režiserja Tomerja Esheda, ki bo navdušil 
tako otroke kot vse ljubitelje animiranih pustolovščin.

Nedelja, 30. 10. ob 20.00

OLGA
Petnajstletna Olga je izvrstna gimnastičarka, ki se na vso moč pripravlja za 
zmago na prihajajočem evropskem prvenstvu. Ko se nekega večera v Kijevu z 
mamo vračata s treninga, doživita prometno nesrečo, ki pa ni naključna – mama 
je novinarka in piše o politični korupciji, zato se je nekdo hoče znebiti. Olga se je 
primorana preseliti v Švico, kjer živi drugi del njene odtujene družine.  Švicarski 
kandidat za tujejezičnega oskarja.


