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Nakup vstopnic preko spleta
www.mojekarte.si
Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika
info@kino-vrhnika.si | mnenje@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

3D PREDVAJANJE
Ogled možen s posebnimi
3D polarizacijskimi očali,
ki so na voljo v TIC
Vrhnika ali na blagajni CDV
pol ure pred predstavo. Cena: 2,00 €, trajna last.

SMO ČLANI:

EUROPA CINEMAS NETWORK

Cena običajne kino vstopnice znaša 4,00 €. Cena 3D kino vstopnice znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani.
104

min.

SINHRONIZIRANO
106

min.

Sobota, 2. 2. ob 15.00 | 9. 2. ob 15.00 - 3D | 10. 2. ob 15.00 | 16. 2. ob 15.00 - 3D

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3

Mladi Viking Viki in zmaj Brezzobi končno le spoznata svoji usodi. Viki kot poglavar otoka Berk ob boku prijateljice
Astrid in zmaj kot vodja svoje vrste. Po naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi pa spozna zmajčico Svetli
bes. Vikingom kmalu preti nevarnost, zapustiti morajo svoj edini dom, ki so ga poznali, se odseliti v bolj varne
kraje in odkriti skriti svet, za katerega so mislili, da je le mit. Soočita se z grožnjo, ki bo njuno prijateljstvo postavila
na preizkušnjo in boriti se bosta morala za to, kar jima največ pomeni ...

Sobota, 2. 2. ob 17.00

VEDRINA

104

min.

SINHRONIZIRANO
105

min.

Na majhnem karibskem otoku v mestu Plymouth prične kapitana ribiške ladje (Matthew McConaughey) preganjati
skrivnostna preteklost, potem ko se nanj po pomoč obrne njegova nekdanja žena (Anne Hathaway). Slednja ga
namreč prosi, naj v zameno za visoko vsoto denarja ubije njenega sedanjega moža (Jason Clarke), ki je do nje
nasilen. Kmalu se izkaže, da kapitanova nova realnost ni tisto, kar se zdi na prvi pogled. Skrivnostno zgodbo je
režiral za oskarjem nominirani Steven Knight.

130

min.

Sobota, 2. 2. ob 19.00

ZELENA KNJIGA

95

Četrtek, 7. 2. ob 19.00

VRHUNEC (Z LIFFA NA VRHNIKO)

120

min.

73

BREZ DIALOGA
90

min.

PODNASLOVLJENO
118

min.

Petek, 8. 2. ob 15.00

A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V AKCIJI

Pat in Mat sta znova v akciji. Nove dogodivščine znanih mojstrov so ponovno v kinu. Želite postaviti vrtiljak?
Pokositi travo? Pregnati krta? Zanju ni nič pretežko. Cela vrsta zamisli, katastrof in rešitev je tu. Za mojstra ni
nobena težava ovira in noben izziv prevelik. Tudi sodobne rešitve jima niso tuje, saj postaneta strokovnjaka
za uporabo sončne energije, hkrati pa nameščata kamere. Češkoslovaška risanka A JE TO, znana tudi pod
imenom Pat & Mat, je delo Lubomírja Beneša in Vladimírja Jiráneka.

Petek, 8. 2. ob 17.00 | 15. 2. ob 17.00 - 3D

LEGO FILM 2

121

min.

LEDENO MAŠČEVANJE

Liam Neeson blesti v napetem trilerju, ki temelji na skandinavskem trilerju Amaterji (“In Order of Disappearance„)
iz leta 2014. Tiho življenje Nelsa Coxmana se sesuje, ko njegov ljubljeni sin umre v skrivnostnih okoliščinah.
Med iskanjem resnice pride navzkriž z mamilarsko združbo, a očetovo iskanje odgovorov se brezkompromisno
nadaljuje. Pričakujete lahko brezkompromisno igro izjemnega Neesona, ki je v svoji karieri dodobra popestril
filmsko sceno.

104

min.

SINHRONIZIRANO
54

min.

Sobota, 9. 2. ob 15.00 - 3D | 10. 2. ob 15.00 | 16. 2. ob 15.00 - 3D

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3 - 3D

85

min.

SINHRONIZIRANO
90

min.

PTICE JEZER, NJIHOVA VRNITEV

90

min.

SINHRONIZIRANO
103

min.

132

Sobota, 9. 2. ob 19.00 | 24. 2. ob 19.00

MOŽ IZ OZADJA

Adam McKay, dobitnik oskarja za film Velika poteza, prinaša biografsko zgodbo o bivšem podpredsedniku ZDA,
Dicku Cheneyu. Film sledi zgodbi o Dicku Cheneyu – washingtonskem birokratu, ki je zelo potiho postal eden
najmočnejših ljudi na svetu ter podpredsednik v vladi Georga W. Busha. Dicka Cheneya odigra oskarjevec Christian
Bale, njegovo ženo Amy Adams, Georgea W. Busha Sam Rockwell, poleg njih pa se v liniji odlične igralske zasedbe
pojavi tudi Steve Carrell in ostali ...

104

min.

SINHRONIZIRANO
119

min.

Nedelja, 10. 2. ob 15.00 | 16. 2. ob 15.00 - 3D

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3

120

min.

NAJLJUBŠA (Z LIFFA NA VRHNIKO)

90

min.

SINHRONIZIRANO
119

min.

132

Nedelja, 10. 2. ob 19.00

BOHEMIAN RHAPSODY

25 let je že od smrti pevca skupine Queen, nastopaškega Freddieja Mercuryja, toda glasba živi naprej. Freddie je
na novo opredelil in hkrati presegel mnoge stereotipe. Zdaj si je z emmyjem nagrajeni Rami Malek iz nadaljevanke
G. Robot zadal težko nalogo. Pograbil je mikrofon in si nadel osebnost kralja popa v filmu Bohemian Rhapsody,
glasnem proslavljanju glasbe Quennov in izjemnega življenja njihovega frontmana Mercuryja. Najbolj obiskan
film v letu 2018 v našem kinu - film, ki ga morate videti.

104

min.

Četrtek, 14. 2. ob 19.00

O LJUDEH IN VASEH

132
min.

119

PODNASLOVLJENO
134

min.

Petek, 15. 2. ob 17.00 - 3D UMIK 3D verzije - PREDVAJALI BOMO 2D VERZIJO

LEGO FILM 2 - 3D

Le malokateri film je navdušil publiko in kritike tako, kot je to storil LEGO FILM leta 2014. Sedaj na platna prihaja
drugi del! Animirani LEGO FILM 2 se nadaljuje tam, kjer se je njegov predhodnik končal. Državljani LEGO sveta
se spopadajo z nevarno novo grožnjo, ko LEGO DUPLO osvajalci iz vesolja začnejo svoj uničevalski pohod. Zdaj
je vse odvisno od Emmeta, Lucy, Batmana in njihovih prijateljev. Ali jim bo uspelo premagati ogromne stvore in
ponovno vzpostaviti harmonijo v LEGO vesolju?

Petek, 15. 2. ob 19.00

METULJ

Film sledi epski zgodbi Henrija Charrièreja - Metulja (Charlie Hunnam), kateremu so podtaknili krivdo za umor
in ga obsodili na dosmrtno kazen v zloglasni kazenski koloniji na Hudičevem otoku. Odločen, da si izbori svojo
svobodo, se Metulj spoprijatelji z ekscentričnim obsojenim imitatorjem Louisom (Rami Malek), ki se v zameno za
zaščito strinja s financiranjem Metuljevega pobega. METULJ je vznemirljiva pustolovščina in močan portret moči
človeškega duha, celo v situacijah popolne nečlovečnosti.

KAFARNAUM (Z LIFFA NA VRHNIKO)

Petek, 22. 2. ob 17.00 | 27. 2. ob 17.00

ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA 3D

Na filmska platna se vračata Asterix in Obelix, stripovska junaka in galska bojevnika, ki bosta spet poskrbela za
prepoznaven humor, v katerem uživajo tako otroci kot odrasli. Priredba še ene stripovske pustolovščine junakov,
ki bo pred velika platna privedla celotno družino. V tej zgodbi čarodej Čudomix naznani, da je čas, da Galcem
zagotovijo prihodnost; z Asterixom in Obelixom se poda na iskanje mladega druida, na katerega bo lahko prenesel
skrivnost čarobnega napitka, ki omogoča trajno zaščito.

Petek, 22. 2. ob 19.00

SREČEN SMRTNI DAN 2

Sobota, 23. 2. ob 15.00 | 24. 2. ob 15.00

ELIOT REŠUJE BOŽIČ

Eliot je majhen konjiček z velikimi sanjami. Odkar je vrt z živalmi za božanje, v katerem živi, postal uradni tabor za
urjenje severnih jelenov, se zdi njegovo delo gnanja črede koz, ki ga opravlja s starim stricem Peanutbutterjem,
domala bedno. Želi si vznemirjenja. Dogodivščin. Slave! Eliot si želi delati za dedka v rdečem. Biti hoče jelen
v Božičkovi vpregi. Ko eden od Božičkovih jelenov naznani, da se namerava upokojiti, Božiček priredi izredno
tridnevno avdicijo, na kater se prijavi tudi Eliot. Mu bo uspelo?

Sobota, 23. 2. ob 17.00

SUPER FUZBALISTIČNI

Sobota, 23. 2. ob 19.00

LEPI FANT

Nedelja, 24. 2. ob 15.00

ELIOT REŠUJE BOŽIČ

Eliot je majhen konjiček z velikimi sanjami. Odkar je vrt z živalmi za božanje, v katerem živi, postal uradni tabor za
urjenje severnih jelenov, se zdi njegovo delo gnanja črede koz, ki ga opravlja s starim stricem Peanutbutterjem,
domala bedno. Želi si vznemirjenja. Dogodivščin. Slave! Eliot si želi delati za dedka v rdečem. Biti hoče jelen
v Božičkovi vpregi. Ko eden od Božičkovih jelenov naznani, da se namerava upokojiti, Božiček priredi izredno
tridnevno avdicijo, na kater se prijavi tudi Eliot. Mu bo uspelo?

Nedelja, 24. 2. ob 17.00

NAJLJUBŠA (Z LIFFA NA VRHNIKO)

Nedelja, 24. 2. ob 19.00

MOŽ IZ OZADJA

Adam McKay, dobitnik oskarja za film Velika poteza, prinaša biografsko zgodbo o bivšem podpredsedniku ZDA,
Dicku Cheneyu. Film sledi zgodbi o Dicku Cheneyu – washingtonskem birokratu, ki je zelo potiho postal eden
najmočnejših ljudi na svetu ter podpredsednik v vladi Georga W. Busha. Dicka Cheneya odigra oskarjevec Christian
Bale, njegovo ženo Amy Adams, Georgea W. Busha Sam Rockwell, poleg njih pa se v liniji odlične igralske zasedbe
pojavi tudi Steve Carrell in ostali ...

85

min.

SINHRONIZIRANO
115

min.

Legendarna režiserka francoskega novega vala Agnès Varda ter več kot petdeset let mlajši umetnik in
fotograf JR potujeta po francoskem podeželju, srečujeta domačine, izdelujeta njihove velikanske črnobele portrete in jih razstavljata na zidovih hiš, kjer živijo in delajo. Njun topli in duhoviti film ceste je
med drugim prejel nagrado najboljši dokumentarec v Cannesu in nominacijo za oskarja v kategoriji
najboljši dokumentarec.

min.

Četrtek, 21. 2. ob 19.00

Zgodba je postavljena nekoliko stoletij v preteklost in sledi kraljici Anni, eni izmed manj poznanih angleških
monarhinj, ki je vladala v začetku 18. stoletja, in dogajanju na njenem dvoru. Kraljica je zelo slabega zdravja, tako
fizičnega kot mentalnega. Anglijo tako iz njene sence vodi dama po imenu Sarah, kraljičina dobra prijateljica in
izkušena manipulatorka. Vse poteka idilično, dokler na dvor ne prispe kraljičina sorodnica, bivša aristokratinja
Abigail, ki zelo hitro postane kraljičina najljubša oseba.

Zgodba je postavljena nekoliko stoletij v preteklost in sledi kraljici Anni, eni izmed manj poznanih angleških
monarhinj, ki je vladala v začetku 18. stoletja, in dogajanju na njenem dvoru. Kraljica je zelo slabega zdravja, tako
fizičnega kot mentalnega. Anglijo tako iz njene sence vodi dama po imenu Sarah, kraljičina dobra prijateljica in
izkušena manipulatorka. Vse poteka idilično, dokler na dvor ne prispe kraljičina sorodnica, bivša aristokratinja
Abigail, ki zelo hitro postane kraljičina najljubša oseba.

min.

LEPI FANT

Osemnajstletni Nicolas Sheff je bil priden dijak, urednik šolskega časopisa, igralec v šolski predstavi, član
vaterpolske ekipe, strasten bralec in nadarjen umetnik, ki bi jeseni moral začeti študirati. Pri dvanajstih letih je
začel eksperimentirati z drogami, a ko je prvič poskusil metamfetamin, se mu je življenje postavilo na glavo. Iz
najstnika, ki je občasno preizkušal droge, je postal popoln odvisnik. Grozljiva in srce parajoča zgodba, ki je hkrati
polna ljubezni in upanja.

Mladi Viking Viki in zmaj Brezzobi končno le spoznata svoji usodi. Viki kot poglavar otoka Berk ob boku prijateljice
Astrid in zmaj kot vodja svoje vrste. Po naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi pa spozna zmajčico Svetli
bes. Vikingom kmalu preti nevarnost, zapustiti morajo svoj edini dom, ki so ga poznali, se odseliti v bolj varne
kraje in odkriti skriti svet, za katerega so mislili, da je le mit. Soočita se z grožnjo, ki bo njuno prijateljstvo postavila
na preizkušnjo in boriti se bosta morala za to, kar jima največ pomeni ...

Nedelja, 10. 2. ob 17.00 | 25. 2. ob 17.00

Sobota, 16. 2. ob 19.00 | 23. 2. ob 19.00

Šolski nogometni klub Soto Alto izgublja tekme in je zadnji v ligi. Če želijo ohraniti nogomet na šoli, morajo
zmagati na eni izmed zadnjih treh tekem, sicer bo ravnateljica nogometni klub zamenjala s pevskim zborom.
Pakete, Helena, Anita in drugi člani ekipe odkrijejo nenavadno skrivnost ... Super fuzbalistični morajo težavo
rešiti, če želijo ostati skupaj. Na preizkušnji sta iznajdljivost in prijateljstvo. Bodo uspeli premagati medsebojne
razlike in odkriti pravo moč sodelovanja?

Z veje, ki se razteza nad potokom, vodomec bliskovito strmoglavi v vodo. Že čez nekaj trenutkov spet sedi na njej,
v kljunu pa ima ribico, ki se zdi za njegovo velikost mnogo prevelika. Ribji orel, v teh krajih izjemno redek gost,
zbuja med pticami radovednost, pa tudi strah. Orla zanimajo le ribe. Že kmalu ena od njih konča svoje življenje
v njegovih krempljih. Kragulj, ki si po dolgi zimi želi svežega zalogaja, se silovito požene proti mlakaricam, ki nič
hudega sluteče plavajo ob obrežju ... 6+, režija: Matej Vranič.

min.

IGRAM, SEM

Študentka Tree Gelbman (Jessica Roth) je v prvem delu umrla kar enajstkrat, da je uspela ugotoviti, kdo je njen
morilec, ki jo je preganjal na njen rojstni dan. In ko je že mislila, da ni več ujeta v časovni zanki in da je zaživela
boljše življenje, znova začne podoživljati grozeč dan, ki ga je že večkrat preživljala. A tokrat je vse drugače, saj
so se v časovno zanko ujeli tudi njeni prijatelji. Če jih bo hotela rešiti, bo znova morala umirati. Obenem pa bo
skušala raziskati, zakaj se je dejansko ustavila v času.

Mladi Viking Viki in zmaj Brezzobi končno le spoznata svoji usodi. Viki kot poglavar otoka Berk ob boku prijateljice
Astrid in zmaj kot vodja svoje vrste. Po naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi pa spozna zmajčico Svetli
bes. Vikingom kmalu preti nevarnost, zapustiti morajo svoj edini dom, ki so ga poznali, se odseliti v bolj varne
kraje in odkriti skriti svet, za katerega so mislili, da je le mit. Soočita se z grožnjo, ki bo njuno prijateljstvo postavila
na preizkušnjo in boriti se bosta morala za to, kar jima največ pomeni ...

Sobota, 9. 2. ob 17.00

Sobota, 16. 2. ob 17.00

Dvanajstletni deček Zain, ki odrašča v najhujši revščini in bedi bejrutskega sluma, se odloči tožiti starša, ker sta ga
privedla v svet brez varnosti, ljubezni, prihodnosti in najbolj osnovnega dostojanstva. V svet, ki ga je oropal vseh
pravic. Libanonska režiserka Nadine Labaki je z naturščiki, ki na ulicah Bejruta živijo usode svojih likov, ustvarila
presunljiv protestni krik zanemarjenih in zlorabljenih otrok, ki v družbi in pred zakonom niso le nevidni, temveč
zanju ne obstajajo.

Le malokateri film je navdušil publiko in kritike tako, kot je to storil LEGO FILM leta 2014. Sedaj na platna prihaja
drugi del! Animirani LEGO FILM 2 se nadaljuje tam, kjer se je njegov predhodnik končal. Državljani LEGO sveta
se spopadajo z nevarno novo grožnjo, ko LEGO DUPLO osvajalci iz vesolja začnejo svoj uničevalski pohod. Zdaj
je vse odvisno od Emmeta, Lucy, Batmana in njihovih prijateljev. Ali jim bo uspelo premagati ogromne stvore in
ponovno vzpostaviti harmonijo v LEGO vesolju?

Petek, 8. 2. ob 19.00

Mladi Viking Viki in zmaj Brezzobi končno le spoznata svoji usodi. Viki kot poglavar otoka Berk ob boku prijateljice
Astrid in zmaj kot vodja svoje vrste. Po naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi pa spozna zmajčico Svetli
bes. Vikingom kmalu preti nevarnost, zapustiti morajo svoj edini dom, ki so ga poznali, se odseliti v bolj varne
kraje in odkriti skriti svet, za katerega so mislili, da je le mit. Soočita se z grožnjo, ki bo njuno prijateljstvo postavila
na preizkušnjo in boriti se bosta morala za to, kar jima največ pomeni ...

Osemnajstletni Nicolas Sheff je bil priden dijak, urednik šolskega časopisa, igralec v šolski predstavi, član
vaterpolske ekipe, strasten bralec in nadarjen umetnik, ki bi jeseni moral začeti študirati. Pri dvanajstih letih je
začel eksperimentirati z drogami, a ko je prvič poskusil metamfetamin, se mu je življenje postavilo na glavo. Iz
najstnika, ki je občasno preizkušal droge, je postal popoln odvisnik. Grozljiva in srce parajoča zgodba, ki je hkrati
polna ljubezni in upanja.

Po resničnih dogodkih posneta ekstravaganca Gasparja Noeja, polna divjih režiserskih prijemov in sijajne
elektronske glasbe devetdesetih let. Leto 1996. Skupina mladih plesalcev se v zapuščeni šoli pripravlja na
nastop. Po zadnji vaji se zberejo na zabavi, ki pa se obrne na glavo, ko odkrijejo, da je sangriji nekdo primešal
halucinogeno drogo … Ekstatična, hipnotična in srh vzbujajoča zgodba o zabavi, ki se sprevrže v delirično
nočno moro.

min.

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3 -3D

Lina dobi povabilo k snemanju novega filma. Zaradi priprav na vlogo tatice, začne krasti tudi v resničnem življenju.
Med snemanjem preseže značaj svojega lika, razočarana zapusti film in želi svetu pokazati, česa je sposobna.
V drugem delu triptiha se Niko med raziskovanjem za vlogo klošarja potika po zavetiščih in navezuje stike z
resničnimi brezdomci. Svoboda življenjskega sloga brez obveznosti ga povsem prevzame. V tretjem delu igralec
Luka prelije strastno ljubezen iz TV nadaljevanke na soigralko, ... Režija: Miroslav Mandić.

Ko Tonyja Lipa (Mortensen), redarja iz italijansko-ameriške četrti v Bronxu kot voznika za koncertno turnejo
najame Dr. Don Shirley (Ali), črnopolti pianist svetovnega slovesa, se morata zanašati na “zeleno knjigo”, ki je
nekakšen vodič po takratnih varnih območjih za Afroameričane. Soočena z rasizmom in nevarnostjo ter hkrati z
nepričakovano človečnostjo in humorjem sta prisiljena razlike postaviti na stran, da bi lahko preživela in uživala
na življenjskem popotovanju.

min.

Sobota, 16. 2. ob 15.00 - 3D

Sreda, 27. 2. ob 17.00

ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA

Na filmska platna se vračata Asterix in Obelix, stripovska junaka in galska bojevnika, ki bosta spet poskrbela za
prepoznaven humor, v katerem uživajo tako otroci kot odrasli. Priredba še ene stripovske pustolovščine junakov,
ki bo pred velika platna privedla celotno družino. V tej zgodbi čarodej Čudomix naznani, da je čas, da Galcem
zagotovijo prihodnost; z Asterixom in Obelixom se poda na iskanje mladega druida, na katerega bo lahko prenesel
skrivnost čarobnega napitka, ki omogoča trajno zaščito.

Četrtek, 28. 2. ob 10.00

FILMSKO DOPOLDNE: 3 DNEVI Z ROMY SCHNEIDER

Zgodba nas popelje v leto 1981, leto dni pred igralkino smrtjo, v mesto Quiberon v Francijo, kjer se v hotelu srečata
Romy Schneider in njena prijateljica Hilde Fritsch, ki je tam, da ji ponudi podporo pri soočanju s svojimi demoni
iz preteklosti, s katerimi se srečuje preko pogovorov z ambicioznim mladim novinarjem in fotografom nemškega
Sterna. Tri dni igre med krhko divo in novinarjem pripeljejo do zanimivih spoznanj o igralkinem življenju in v njej
prebudijo ponovno moč za strast, katero zasleduje že dalj časa.

89

min.

Četrtek, 28. 2. ob 19.00

V SENCI DREVESA

Agnes iz stanovanja vrže Atlija in mu ne dovoli več videvati hčerke Ase. Zato se preseli nazaj k svojim staršem.
Ti pa so vpleteni v spor s sosedi, ki trdijo, da veliko drevo na vrtu meče nezaželeno senco na njihovo parcelo.
Dogodki, ki se pojavljajo v senci drevesa bodo počasi ušli izpod nadzora. Črna komična drama prikaže, kako
lahko manjši konflikti postanejo prava krvava vojna, ko paranoja in strah zamenjata človečnost. Film V senci
drevesa je islandski kandidat za tujejezičnega oskarja.

FILMI V FEBRUARJU, KI SO PREJELI NOMINACIJE ZA OSKARJA:
NAJBOLJŠI FILM
Bohemian Rhapsody
Najljubša
Zelena knjiga
Mož iz ozadja

NAJBOLJŠI IGRALEC/KA
Christian Bale - Mož iz ozadja
Rami Malek - Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen - Zelena knjiga
Olivia Colman - Najljubša

NAJBOLJŠI REŽISER
Yorgos Lanthimos - Najljubša
Adam McKay - Mož iz ozadja

