
Četrtek, 2. 1. ob 17.00
LEDENO KRALJESTVO 2

103
min.

Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom podali 
na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih moči, s 
pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v drugem 
zgolj upala, da jih ima dovolj. Najbolj pričakovana risanka lani, ki podira rekorde obiskanosti.

Četrtek, 2. 1. ob 19.00
MODRČEK (Liffe 2019)
Poetična komedija o vlakovodji, ki išče lastnico skrivnostnega modrčka. Da bi ubežal osamljenosti, se Nurlan poda na 
najbolj vznemirljivo dogodivščino svojega življenja: poiskal bo lastnico tega kosa spodnjega perila. Medtem ko zavzeto 
trka na vrata hiš ob tračnicah in srečuje ženske, ki ga vsaka iz svojega razloga spuščajo k sebi, ... A bolj ko se stvari zapletajo, 
odločnejši je Nurlan v svoji nameri in vse bolj domiseln pri iskanju načina, kako ženske prepričati, da pomerijo modrček.

Petek, 3. 1. ob 17.00
VOHUNI POD KRINKO
Najboljši vohunski par bo konec leta 2019 zavzel velika platna in prevzel ter nasmejal prav vse! Novi animirani film 
studia, ki je prinesel Bikca Ferdinanda, poln zabave, obratov in zapletov velja za eno najbolj pričakovanih animacij leta. 
Ko se najboljši vohun na svetu spremeni v goloba, se mora zanesti na svojega piflarskega pomočnika in znanstvenika, 
da bi mu uspelo rešiti svet.

Petek, 3. 1. ob 19.00
NOŽ V HRBET
Izjemno napeta misteriozna kriminalka, v kateri detektiv preiskuje smrt patriarhalne, ekscentrične družine. Zgodba 
filma Nož v hrbet se odvija okoli družinskega večera, ki se sprevrže v nočno moro, saj na njem umre 85-letni Harlan – 
glava družine. V njegov dom prispeta dva detektiva, da bi razrešila Harlanovo nenadno smrt ter  razkrila dobro skrite 
družinske skrivnosti. Kmalu se zadeva zaplete, saj je sumnjiv prav vsak član družine.

Sobota, 4. 1. ob 15.00
LEDENO KRALJESTVO 2 3D
Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom podali 
na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih moči, s 
pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v drugem 
zgolj upala, da jih ima dovolj. Najbolj pričakovana risanka lani, ki podira rekorde obiskanosti.

Sobota, 4. 1. ob 17.00
SUNE IN SUNE
Na prvi dan četrtega razreda fanta po imenu Sune pričaka neljubo presenečenje. Novi sošolec sedi na njegovem mestu 
in je vse, kar si Sune želi, da bi bil. In … tudi njemu je ime Sune! Prijateljica Sophie se začne zanimati za novega Suneja. 
Sune je odločen, da bo temu naredil konec, ne ve pa čisto dobro, kaj naj stori z različnimi čustvi, ki ga prevzemajo. Tudi 
doma ga čaka nemalo presenečen, ... je lahko začetek četrtega razreda še hujši?! Dobrodošli v zmešnjavi!

Sobota, 4. 1. ob 19.00
ČRNI BOŽIČ
V času božičnih praznikov se na kolidžu Hawthorne College vrvež umirja. Medtem ko se prijateljice in članice sestrstva 
pripravljajo na praznične zabave, jih zamaskirani morilec pričenja ubijati eno za drugo. Ko število žrtev narašča, se 
prijateljice začnejo spraševati, ali lahko zaupajo vsakemu moškemu - med njimi fantu ene od sester, novi simpatiji ali 
celo profesorju. A kdorkoli od njih je morilec, bo kmalu spoznal, da te mlade ženske ne bodo nikogaršnje žrtve.

Nedelja, 5. 1. ob 15.00
PRI ADAMSOVIH
Če ste mislili, da je vaša družina čudna, pomislite še enkrat. Pred vrati je namreč ena najbolj čudnih, nevsakdanjih 
in bizarnih družin na svetu – družina Addams. Novembra na velika platna prihaja animirana družinska komedija, ki 
prikazuje zgodbo o članih slavne odbite družine. Animirano komedijo sta režirala Conrad Vernon in Greg Tiernan, 
posneta pa je po likih, ki jih je ustvaril ameriški karikaturist Charles Addams, znan po temačnih likih.

Nedelja, 5. 1. ob 17.00
AERONAVTA
Leta 1862 želita pustolovska pilotka Amelia Wren (Felicity Jones) in pionirski meteorolog James Glaisher (Eddie 
Redmayne) poglobiti znanje o vremenu in leteti višje kot kdorkoli v zgodovini. Medtem ko nenavadni par podira rekorde 
in odkriva nova znanstvena dejstva, jima pot na rob obstoječega sveta pomaga najti mesto v svetu, ki sta ga pustila 
daleč pod seboj. A v redkem zraku se soočata s fizičnimi in čustvenimi izzivi in polet se spremeni v boj za preživetje.

Nedelja, 5. 1. ob 19.00
CATS
Mačke, muzikal z enim najdaljših stažev v West Endu in na Broadwayu, so svetovno premiero doživele v New London 
Theatru leta 1981, kjer so jih igrali rekordnih 21 let in izvedli skoraj 9000 predstav.  Leta 1983 je broadwayska produkcija 
dobila sedem nagrad tony, tudi za najboljši muzikal, igrali pa so jo izjemnih 18 let. Čaka vas nadvse nepričakovana 
filmska adaptacija muzikala. Igrajo: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, ...

Četrtek, 9. 1. ob 19.00
RESNICA (Liffe 2019)
Fabienne je zvezda francoskega filma, vedno obkrožena z ljudmi, ki jo ljubijo in obožujejo. Da bi skupaj z družino 
proslavila izid njene avtobiografije, pride iz New Yorka na obisk njena hči Lumir z možem in hčerko. Lumir med brskanjem 
po sveže natisnjeni knjigi opazi, da so zapisane anekdote močno olepšane in da njeno mater prikazujejo v lepši luči, kot 
je v resnici. Srečanje med materjo in hčerjo se hitro prelevi v soočenje, v katerem na dan privrejo zamolčane resnice.

Nedelja, 12. 1. ob 15.00
LEDENO KRALJESTVO 2
Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom podali 
na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih moči, s 
pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v drugem 
zgolj upala, da jih ima dovolj. Najbolj pričakovana risanka lani, ki podira rekorde obiskanosti.

Nedelja, 12. 1. ob 17.00
ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV (Liffe 2019)
Sredi kostanjevih gozdov na jugoslovansko-italijanski meji živi skopuški mizar in bolestno prešteva svoje novce. Na 
drugi strani reke se zadnja kostanjarka Marta pripravlja, da bo za vedno zapustila nesrečne doline in našla novo, boljše 
življenje onkraj oceana. Celovečerni prvenec mladega slovenskega režiserja je z zadnjega Festivala slovenskega filma 
odnesel rekordnih enajst vesen, med njimi kipca za najboljši celovečerec in najboljšo režijo ter nagrado občinstva.

Nedelja, 12. 1. ob 19.00
1917
Sam Mendes, z z oskarjem nagrajeni režiser uspešnice Skyfall in Lepota po ameriško, prinaša svojo edinstveno vizijo 
z epom prve svetovne vojne - 1917. Na vrhuncu prve svetovne vojne je dvema britanskima vojakoma, Schofieldu in 
Blakeu, podana nemogoča misija - v tekmi s časom morata prečkati sovražnikovo ozemlje in prenesti sporočilo, ki bi 
lahko ustavilo smrtonosni napad na stotine vojakov, med katerimi je tudi Blakejev lastni brat.

Torek, 14. 1. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: RESNICA (Liffe 2019)
Fabienne je zvezda francoskega filma, vedno obkrožena z ljudmi, ki jo ljubijo in obožujejo. Da bi skupaj z družino 
proslavila izid njene avtobiografije, pride iz New Yorka na obisk njena hči Lumir z možem in hčerko. Lumir med brskanjem 
po sveže natisnjeni knjigi opazi, da so zapisane anekdote močno olepšane in da njeno mater prikazujejo v lepši luči, kot 
je v resnici. Srečanje med materjo in hčerjo se hitro prelevi v soočenje, v katerem na dan privrejo zamolčane resnice.

Petek, 17. 1. ob 17.00
LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI
Dogodivščina polna presenečenj, s čudovito narisanim svetom narave. Radovedna psička Loti raziskuje svet, ki je poln 
zanimivih reči in nenavadnih bitij. Kakšna sreča za Loti: pri tokratni dogodivščini se ji pridruži čisto majhna sestrica Rozi. 
Profesorjema, rakunu Karlu in ribi Viktorju, bosta pomagali najti pot do starodavnih mitoloških zmajev, ki bruhajo ogenj. 
Če jim uspe posneti zmajsko pesem, bosta profesorja zmagala na posebnem tekmovanju v snemanju starodavnih pesmi.

Petek, 17. 1. ob 19.00
PODLI FANTJE ZA VEDNO
Podla fanta Mike Lowrey (Will Smith) in Marcus Burnett (Martin Lawrence) sta spet skupaj v nori dogodivščini v dolgo 
pričakovanem novem filmu. Podla fanta sta zdaj nekoliko starejša, ampak nič manj nora in neizprosna. Potem ko Marcus 
dolgoletnemu kolegu Miku zaupa, da se bo kmalu upokojil, češ da je že skrajni čas, ga skuša Mike prepričati v še zadnjo 
noro misijo.
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Sobota, 18. 1. ob 17.00
DOLITTLE
Potem ko je pred sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), slavni zdravnik in 
veterinar, umakne pred svetom za visoke zidove graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le eksotične živali. Ko pa mlada 
kraljica (Jessie Buckley) hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti na epsko pustolovščino na mitičen otok, 
da bi našel zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in pogum, ko naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.

Sobota, 18. 1. ob 19.00
ONE SO BOMBE
Igrajo: Nicole Kidman, Charlize Theron in Margot Robbie. Roger Ailes je dolga leta brez posledic spolno napadal in 
nadlegoval ženske, ki so delale za Fox News. Po njihovih obtožbah za spolne napade jim je bilo za molk ponujeno veliko 
denarja. Vendar pa se je, kar se je začelo z molkom in tišino in nadaljevalo s šepeti kmalu razvilo v pravo bombo! Film 
One so bombe podrobno opisuje to morbidno resnično zgodbo in končen padec Rogerja Aliesa.

Nedelja, 19. 1. ob 17.00
SLAVNA MEDVEDJA ZASEDBA SICILIJE
Da bi rešil svojega sina, ki so ga ugrabili lovci v sicilijanskih gorah, se Léonce, medvedji kralj, odloči, da bo s pomočjo 
svojega klana napadel deželo ljudi. Film, ki temelji na knjižni predlogi Dina Buzzatija, govori o večnem boju med 
ljudmi in drugimi prebivalci kraljestva živali. Čudovita in pravljična zgodba, ob kateri ne boste ostali ravnodušni. 
Pripovedovanje v slovenskem jeziku: Rok Kušlan.

Nedelja, 19. 1. ob 19.00
PORTRET MLADENKE V OGNJU (Liffe 2019)
Elegantno zapeljiva, počasi tleča drama o ljubezni in poželenju, postavljena v svet umetnic 18. stoletja in podana skozi ženske 
oči. Nagrada za najboljši scenarij na festivalu v Cannesu. Mlada slikarka Marianne dobi nenavadno naročilo. Premožna grofica 
jo najame, da bi na skrivaj naslikala poročni portret njene hčere Héloïse, namenjen hčerinemu bodočemu možu v Milanu. 
Postopoma med njima vznikne magnetna privlačnost, pred  Héloïse pa so še zadnji dnevi pred neizogibno bližajočo se poroko ...

Četrtek, 23. 1. ob 19.00
PORTRET MLADENKE V OGNJU (Liffe 2019)
Elegantno zapeljiva, počasi tleča drama o ljubezni in poželenju, postavljena v svet umetnic 18. stoletja in podana skozi ženske 
oči. Nagrada za najboljši scenarij na festivalu v Cannesu. Mlada slikarka Marianne dobi nenavadno naročilo. Premožna grofica 
jo najame, da bi na skrivaj naslikala poročni portret njene hčere Héloïse, namenjen hčerinemu bodočemu možu v Milanu. 
Postopoma med njima vznikne magnetna privlačnost, pred  Héloïse pa so še zadnji dnevi pred neizogibno bližajočo se poroko ...

Petek, 24. 1. ob 17.00
PRI ADDAMSOVIH 3D
Če ste mislili, da je vaša družina čudna, pomislite še enkrat. Pred vrati je namreč ena najbolj čudnih, nevsakdanjih in bizarnih 
družin na svetu – družina Addams. Novembra na velika platna prihaja animirana družinska komedija, ki prikazuje zgodbo o 
članih slavne odbite družine. Animirano komedijo sta režirala Conrad Vernon in Greg Tiernan, posneta pa je po likih, ki jih je 
ustvaril ameriški karikaturist Charles Addams, znan po temačnih likih.

Petek, 24. 1. ob 19.00
GOSPODJE
Kriminalna akcija sledi ameriškemu izseljencu Mickeyu Pearsonu, ki je v Londonu ustvaril visoko donosen imperij 
marihuane. Ko se po okolici razširi beseda, da Mickey želi za vedno izplačati celoten posel, mnogi hitro sprožijo spletke, 
sheme, podkupovanja in izisljevanja v upanju, da bi del posla ukradli izpod njegovih rok. Ta legendarna ekipa vsebuje 
imena, kot so Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, ...

Sobota, 25. 1. ob 15.00:
LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI
Dogodivščina polna presenečenj, s čudovito narisanim svetom narave. Radovedna psička Loti raziskuje svet, ki je poln 
zanimivih reči in nenavadnih bitij. Kakšna sreča za Loti: pri tokratni dogodivščini se ji pridruži čisto majhna sestrica Rozi. 
Profesorjema, rakunu Karlu in ribi Viktorju, bosta pomagali najti pot do starodavnih mitoloških zmajev, ki bruhajo ogenj. 
Če jim uspe posneti zmajsko pesem, bosta profesorja zmagala na posebnem tekmovanju v snemanju starodavnih pesmi.

Sobota, 25. 1. ob 17.00:
OBTOŽUJEM! (Liffe 2019)
5. januarja 1895 obetavnemu oficirju Alfredu zaradi vohunjenja za Nemčijo odvzamejo vojaški čin, ga obsodijo na 
dosmrtno ječo in ga pošljejo na Hudičev otok. Njegovemu ponižanju je priča tudi Georges, vodja vojaške obveščevalne 
enote, ki je dokazala Alfredovo krivdo. Ko Picquart odkrije, da zaupne informacije še vedno uhajajo na nemško stran, se 
znajde v nevarnem labirintu prevar in korupcije, ki ogrožajo ne samo njegovo čast, temveč tudi njegovo življenje.

Sobota, 25. 1. ob 19.00:
1917
Sam Mendes, z z oskarjem nagrajeni režiser uspešnice Skyfall in Lepota po ameriško, prinaša svojo edinstveno vizijo 
z epom prve svetovne vojne - 1917. Na vrhuncu prve svetovne vojne je dvema britanskima vojakoma, Schofieldu in 
Blakeu, podana nemogoča misija - v tekmi s časom morata prečkati sovražnikovo ozemlje in prenesti sporočilo, ki bi 
lahko ustavilo smrtonosni napad na stotine vojakov, med katerimi je tudi Blakejev lastni brat.

Nedelja, 26. 1. ob 15.00
DOLITTLE
Potem ko je pred sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), slavni zdravnik in 
veterinar, umakne pred svetom za visoke zidove graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le eksotične živali. Ko pa mlada 
kraljica (Jessie Buckley) hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti na epsko pustolovščino na mitičen otok, 
da bi našel zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in pogum, ko naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.

Nedelja, 26. 1. ob 17.00
MODRČEK (Liffe 2019)
Poetična komedija o vlakovodji, ki išče lastnico skrivnostnega modrčka. Da bi ubežal osamljenosti, se Nurlan poda na 
najbolj vznemirljivo dogodivščino svojega življenja: poiskal bo lastnico tega kosa spodnjega perila. Medtem ko zavzeto 
trka na vrata hiš ob tračnicah in srečuje ženske, ki ga vsaka iz svojega razloga spuščajo k sebi, ... A bolj ko se stvari zapletajo, 
odločnejši je Nurlan v svoji nameri in vse bolj domiseln pri iskanju načina, kako ženske prepričati, da pomerijo modrček.

Nedelja, 26. 1. ob 19.00
ČAS DEKLIŠTVA (Liffe 2019)
Večna in brezčasna zgodba o štirih mladenkah, ki se borijo za boljše življenje, po klasičnem istoimenskem romanu. Štiri 
sestre, Meg, Jo, Amy in Beth March, spoznamo še kot deklice in najstnice, ki so v najobčutljivejših letih ostale same z mamo 
Marmee, moralnim stebrom družine, potem ko je njihov oče odšel v državljansko vojno. Vrednote, ki se jih navzamejo v 
tem obdobju, jih bodo spremljale vse življenje, ob tem pa bo vsaka skušala najti svoje mesto pod soncem.

Četrtek, 30. 1. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE; ČAS DEKLIŠTVA (Liffe 2019)
Večna in brezčasna zgodba o štirih mladenkah, ki se borijo za boljše življenje, po klasičnem istoimenskem romanu. Štiri 
sestre, Meg, Jo, Amy in Beth March, spoznamo še kot deklice in najstnice, ki so v najobčutljivejših letih ostale same z mamo 
Marmee, moralnim stebrom družine, potem ko je njihov oče odšel v državljansko vojno. Vrednote, ki se jih navzamejo v 
tem obdobju, jih bodo spremljale vse življenje, ob tem pa bo vsaka skušala najti svoje mesto pod soncem.

Četrtek, 30. 1. ob 19.00
OBTOŽUJEM! (Liffe 2019)
5. januarja 1895 obetavnemu oficirju Alfredu zaradi vohunjenja za Nemčijo odvzamejo vojaški čin, ga obsodijo na 
dosmrtno ječo in ga pošljejo na Hudičev otok. Njegovemu ponižanju je priča tudi Georges, vodja vojaške obveščevalne 
enote, ki je dokazala Alfredovo krivdo. Ko Picquart odkrije, da zaupne informacije še vedno uhajajo na nemško stran, se 
znajde v nevarnem labirintu prevar in korupcije, ki ogrožajo ne samo njegovo čast, temveč tudi njegovo življenje.

Petek, 31. 1. ob 17.00
LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI
Dogodivščina polna presenečenj, s čudovito narisanim svetom narave. Radovedna psička Loti raziskuje svet, ki je poln 
zanimivih reči in nenavadnih bitij. Kakšna sreča za Loti: pri tokratni dogodivščini se ji pridruži čisto majhna sestrica Rozi. 
Profesorjema, rakunu Karlu in ribi Viktorju, bosta pomagali najti pot do starodavnih mitoloških zmajev, ki bruhajo ogenj. 
Če jim uspe posneti zmajsko pesem, bosta profesorja zmagala na posebnem tekmovanju v snemanju starodavnih pesmi.

Petek, 31. 1. ob 17.00
PODLI FANTJE ZA VEDNO
Podla fanta Mike Lowrey (Will Smith) in Marcus Burnett (Martin Lawrence) sta spet skupaj v nori dogodivščini v dolgo 
pričakovanem novem filmu. Podla fanta sta zdaj nekoliko starejša, ampak nič manj nora in neizprosna. Potem ko 
Marcus dolgoletnemu kolegu Miku zaupa, da se bo kmalu upokojil, češ da je že skrajni čas, ga skuša Mike prepričati 
v še zadnjo noro misijo. 
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Kino Vrhnika januar

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

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

info@kino-vrhnika.si | mnenje@kino-vrhnika.si  

NOVE CENE
-  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

2020


