Kino Vrhnika junij 2019
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.
85
min.

Sobota, 1. 6. ob 16.00

OVCE IN VOLKOVI 2

V čarobni deželi za devetimi gorami in devetimi vodami leži slikovita vasica, kjer ovce in volkovi živijo mirno
in veselo življenje. Nenadoma pa prihod najavita dva nepričakovana gosta – polarna lisica in majhna ovčka.
Nihče ni pričakoval, da bosta prinesla smrtno nevarnost. Gray, novi vodja združenega plemena, mora zdaj
ovce in volkove prepričati, da se lahko z velikimi težavami oziroma resnimi izzivi spopadeš le s skupnim delom
- ker je moč v enotnosti!

SINHRONIZIRANO
104
min.

90
min.

89
min.

SINHRONIZIRANO

Sobota, 1. 6. ob 18.00

Sobota, 22. 6. ob 18.00

V svetu, kjer ljudje zbirajo pokemone, da jih uporabljajo za borbe, fant spozna inteligentnega in
zabavnega Pikachuja, ki si želi postati detektiv. Zgodba se dogaja v z neonskimi lučmi obdanem mestu
Ryme City, kjer mladi Tim s svojim prijateljem pokemonom Pikachujem išče sledi za pogrešanim očetom
in detektivom Harryem. Spremljamo ju med iskanjem pogrešanega v skrivnostnem mestu, kjer sobivajo
pokemoni in ljudje.

Pod presenetljivo lepoto Anne
Poliatove je skrivnost, ki bo sprostila
njeno neizbrisno moč in spretnost, da
postane ena izmed najbolj strašnih
vladnih morilcev na svetu.

POKEMON DETEKTIV PIKACHU

ANNA

Sobota, 1. 6. ob 20.00

115
min.

BRIGHTBURN

103
min.

89
min.

GRDELUTKE: POPOLNO NEPOPOLNE

SINHRONIZIRANO

Nedelja, 2. 6. ob 18.00

99
min.

DOGMAN (LIFFE 2018)

Nedelja, 2. 6. ob 20.00

125
min.

ROCKETMAN

SINHRONIZIRANO
161
min.

86
min.

148
min.

STAVKA

103
min.

89
min.

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2

SINHRONIZIRANO

86
min.

121
min.

POŽIGANJE

Petek, 28. 6. ob 18.00

SVET IGRAČ

Med življenjsko nevarno misijo v vesolju, Jean Grey absorbira kozmično energijo, ki v njej sproži
tako močne sile in moči, kakršnih ni imel še noben mutant. Po vrnitvi na Zemljo se bori s temi skoraj
božanskimi zmožnostmi, vendar je sila v njej prevelika, da bi jo zadržala in nadzorovala ter zelo
hitro prizadane ravno tiste, ki jih najbolj ljubi. Njena dejanja razdvojijo Može X, ki se morajo prvič v
življenju boriti proti najbolj nevarnemu sovražniku do sedaj – enemu izmed svojih.

Pod presenetljivo lepoto Anne
Poliatove je skrivnost, ki bo sprostila
njeno neizbrisno moč in spretnost, da
postane ena izmed najbolj strašnih
vladnih morilcev na svetu.

MOŽJE X: TEMNI FENIKS

ANNA

Nedelja, 9. 6. ob 16.00

86
min.

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2 3D

SINHRONIZIRANO

Nedelja, 9. 6. ob 18.00

115
min.

BEN SE VRAČA

121
min.

STOTNIK (LIFFE 2018)

90
min.

BOHEMIAN RHAPSODY

Petek, 21. 6. ob 20.00

ROCKETMAN

Rocketman je epska glasbena fantazija o neverjetni človeški zgodbi o preboju glasbenika Eltona
Johna na sam vrh. Film sledi fantastični poti preobrazbe iz sramežljivega in talentiranega pianista
Reginalda Dwighta v svetovno zvezdo Eltona Johna. Glasbenika je upodobil Taron Egerton, ki bo v
filmu zaigral njegove najbolj priljubljene uspešnice, biografska drama pa bo opisovala zgodbo, kako
je mali mestni fant postal ena najbolj ikoničnih osebnosti v pop kulturi.

Sobota, 29. 6. ob 18.00

ZAMA

Sobota, 29. 6. ob 20.00

OTROŠKA IGRA

Junija na velika platna prihaja grozljivka o igrači po imenu Chucky, ki pa ni igrača, temveč hladnokrvni
ubijalec. Posodobljeni Chucky pa bo zaradi moderne tehnologije še naprednejši.Grozljivko je režiral
Lars Klevberg, scenarij pa je napisal Tyler Burton Smith. Gre za remake zgodbe, ki je bila upodobljena
že leta 1988, današnjemu občinstvu pa ponuja nekaj več. V glavnih vlogah nastopita Aubrey Plaza
in Gabriel Bateman, svoj glas pa je Chuckyju posodil igralec Mark Hamill.

Ponedeljek, 17. 6. ob 20.00 (Argonavtski kino - prost vstop)

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2 3D

SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2

Zakotna južnoameriška kolonija v poznem osemnajstem stoletju. Don Diego de Zama, uslužbenec
španskega dvora, med brezkončnim čakanjem na premestitev v prestižnejši kraj vse bolj podlega
strastem in paranoji …Festivalska uspešnica, ki jo je po istoimenski klasiki argentinske literature
priredila ena najbolj samosvojih sodobnih režiserk Lucrecia Martel (Močvirje, Sveto dekle), je poetično,
čutno in halucinatorno popotovanje v »srce teme«.

Nedelja, 9. 6. ob 20.00

Petek, 21. 6. ob 18.00

Sobota, 29. 6. ob 16.00

Kuža Maks pri svoji lastnici Katie ne bo več na prvem mestu, saj se bo poročila in dobila naraščaj.
Pa se bo Maks ujel z otrokom? Ko bo družina šla na izlet na kmetijo, bo Maks spoznal psa po imenu
Greben (Rooster), oba pa bosta skušala premagati Maksove strahove. Medtem bo psička Gidget (ki
je zaljubljena v Maksa) skušala rešiti Maksovo najljubšo igračo iz stanovanja, polnega mačk, zajček
Kepca pa se bo odpravil na misijo reševanja tigra iz cirkusa.

Nedelja, 30. 6. ob 16.00

PETER PAN: ISKANJE KNJIGE NIJE

Kapitan Kljuka želi uporabiti uroke starodavne knjige, da sprosti strašne pošasti in tako dokončno
uniči Petra Pana in njegove prijatelje iz dežele Nije. Pred Petrom Panom je še ena težka naloga
- še enkrat mora rešiti svoj dom in prijatelje Zvončico, Metko, Jana, Mihca in izgubljene otroke
iz dežele Nije. To pa lahko stori na en sam način – tako, da izpolni prerokbo, ki je zapisana v
mogočni knjigi.

SINHRONIZIRANO
103
min.

Nedelja, 30. 6. ob 18.00

BEN SE VRAČA

Devetnajstletni odvisnik Ben Burns (Lucas Hedges) se za božič nepričakovano vrne
domov. Njegova mama Holly (Julia Roberts) je presrečna, da ponovno vidi sina, a je hkrati
zaskrbljena, da ne bo uspel ostati trezen, Benova nezaupljiva sestra Ivy (Kathryn Newton) in
zdravorazumski očim Neal (Courtney B. Vance) pa se bojita, da bo Ben v njihovo življenje kot
že ničkolikokrat vnesel nemir. Jim ga bo uspelo rešiti?

Kuža Maks pri svoji lastnici Katie ne bo več na prvem mestu, saj se bo poročila in dobila naraščaj.
Pa se bo Maks ujel z otrokom? Ko bo družina šla na izlet na kmetijo, bo Maks spoznal psa po imenu
Greben (Rooster), oba pa bosta skušala premagati Maksove strahove. Medtem bo psička Gidget (ki
je zaljubljena v Maksa) skušala rešiti Maksovo najljubšo igračo iz stanovanja, polnega mačk, zajček
Kepca pa se bo odpravil na misijo reševanja tigra iz cirkusa.

SINHRONIZIRANO

Četrtek, 27. 6. ob 10.00

Petek, 28. 6. ob 20.00

Film je močan poklon Queenom, njihovi glasbi in izjemnemu pevcu, ki je kljuboval stereotipom in
prestopal meje ter postal eden najljubših zvezdnikov na planetu. Spremlja strm vzpon benda skozi
legendarne pesmi in revolucionaren zvok, njihov grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z
vajeti, ter njihovo zmagovalno ponovno združitev na večer Live Aida, ko je Mercury, soočen s smrtonosno
boleznijo, povedel bend v enem najveličastnejših nastopov v zgodovini rock glasbe.

Argonavtski kino

Dopoldanski kino: MED POLICAMI

Petek, 6. 6. ob 20.00

Nemčija, marec 1945. Vojaka Wilija Herolda, ki se je ločil od svoje enote, zasledujejo kot dezerterja. V nekem avtu, ki je obtičal v blatu, po naključju odkrije častniško uniformo. Izkoristi priložnost
in jo ukrade. V naslednjih dneh kot “stotnik” Herold zbere druge razkropljene vojake in ustvari
“posebno enoto”. Do moči se dokoplje tako, da jo zlorablja in to mu je všeč... Willi Herold se
spremeni v monstruma pred katerim je pred kratkim bežal.

133
min.

Četrtek, 27. 6. ob 10.00

Woody je od nekdaj prepričan, da je njegova prioriteta skrb za svoje otroke (Andy, Bonnie). Ko Bonnie
svojo nekdaj najljubšo igračo zavrže kot smet, Woody vzame stvari v svoje roke in pokaže Forkyju, da
mora sprejeti sebe, tak kot pravzaprav je. Ko Bonnie zbere družbo za družinski izlet, Woddy pristane
na nepričakovani avanturi, ki vključuje ponovno druženje z njegovo že davno izgubljeno prijateljico, Be
Peep. Skupaj odkrijeta popolnoma drug svet, ko oživita kot igrački.

Devetnajstletni odvisnik Ben Burns (Lucas Hedges) se za božič nepričakovano vrne domov.
Njegova mama Holly (Julia Roberts) je presrečna, da ponovno vidi sina, a je hkrati zaskrbljena,
da ne bo uspel ostati trezen, Benova nezaupljiva sestra Ivy (Kathryn Newton) in zdravorazumski
očim Neal (Courtney B. Vance) pa se bojita, da bo Ben v njihovo življenje kot že ničkolikokrat
vnesel nemir. Jim ga bo uspelo rešiti?
118
min.

PRI MAMI

Haemi Jongsuja zadolži, naj pazi na njeno mačko, medtem ko bo ona na potovanju v Afriki. Ko se Haemi
vrne domov, s seboj pripelje novega fanta, skrivnostnega Bena, ki ga je spoznala med potovanjem. Ben
je mlad in bogat. Jongsuju postane očitno, da Haemi ne bo kar tako pustila svojega bogatega fanta. Ko
začne ljubosumje v Jongsuju dosegati vrelišče, pa tok dogodkov nenadoma spremeni spoznanje, da
ima Ben tudi sila nenavaden hobi ...

Petek, 6. 6. ob 20.00

Kuža Maks pri svoji lastnici Katie ne bo več na prvem mestu, saj se bo poročila in dobila naraščaj.
Pa se bo Maks ujel z otrokom? Ko bo družina šla na izlet na kmetijo, bo Maks spoznal psa po imenu
Greben (Rooster), oba pa bosta skušala premagati Maksove strahove. Medtem bo psička Gidget (ki
je zaljubljena v Maksa) skušala rešiti Maksovo najljubšo igračo iz stanovanja, polnega mačk, zajček
Kepca pa se bo odpravil na misijo reševanja tigra iz cirkusa.

SINHRONIZIRANO

Nedelja, 23. 6. ob 20.00

Polnjenje trgovskih polic je za Christana bolj ali manj samotarsko delo. Kljub temu se počasi
naveže na sodelavce, še zlasti na starejšega Bruna in na simpatično Marion, ki ga očara s svojimi
šalami in neposrednostjo. Vse kaže, da bo z novim prijateljstvom in obetajočo se ljubezensko
zvezo lahko kljuboval osamljenosti, ko je postavljen pred novo preizkušnjo. Med Marionino daljšo
odsotnostjo namreč izve, da je nesrečno poročena, in njegov krhki svet se začne rušiti …

Četrtek, 6. 6. ob 20.00

Kuža Maks pri svoji lastnici Katie ne bo več na prvem mestu, saj se bo poročila in dobila naraščaj.
Pa se bo Maks ujel z otrokom? Ko bo družina šla na izlet na kmetijo, bo Maks spoznal psa po imenu
Greben (Rooster), oba pa bosta skušala premagati Maksove strahove. Medtem bo psička Gidget (ki
je zaljubljena v Maksa) skušala rešiti Maksovo najljubšo igračo iz stanovanja, polnega mačk, zajček
Kepca pa se bo odpravil na misijo reševanja tigra iz cirkusa.

SVET IGRAČ 4

Srhljivka prikazuje zgodbo osamljene ženske, ki najstnikom v svoji kleti ponudi prostor za
zabave. A na prvi pogled ni vse tako rožnato, saj najstniki kmalu ugotovijo, da je najbolj
zabaven prostor v mestu lahko prava nočna mora. V glavni vlogi mame zaigra oskarjevka
Octavia Spencer, psihološko srhljivko je režiral Tate Taylor, produciral pa znani mojster srhljivk
Jason Blum.

Kljub finančnim žrtvam zaposlenih in rekordnemu dobičku se vodstvo multinacionalke Perrin odloči
zapreti eno svojih tovarn. 1100 zaposlenih se pod vodstvom sindikalista Laurenta Amédéa odloči
zoperstaviti tej okrutni potezi. Pripravljeni so narediti vse, da bi rešili svoja delovna mesta. Režiser
se v dokumentaristični maniri prebije naravnost v središče žolčne stavke delavcev in razkrije krute
mehanizme sistema, ki se požvižga na malega človeka.
86
min.

Nedelja, 23. 6. ob 18.00
Woody je od nekdaj prepričan, da je njegova prioriteta skrb za svoje otroke (Andy, Bonnie). Ko
Bonnie svojo nekdaj najljubšo igračo zavrže kot smet, Woody vzame stvari v svoje roke in pokaže
Forkyju, da mora sprejeti sebe, tak kot pravzaprav je. Ko Bonnie zbere družbo za družinski izlet,
Woddy pristane na nepričakovani avanturi, ki vključuje ponovno druženje z njegovo že davno
izgubljeno prijateljico, Be Peep. Skupaj odkrijeta popolnoma drug svet, ko oživita kot igrački.

Rocketman je epska glasbena fantazija o neverjetni človeški zgodbi o preboju glasbenika Eltona
Johna na sam vrh. Film sledi fantastični poti preobrazbe iz sramežljivega in talentiranega pianista
Reginalda Dwighta v svetovno zvezdo Eltona Johna. Glasbenika je upodobil Taron Egerton, ki bo v
filmu zaigral njegove najbolj priljubljene uspešnice, biografska drama pa bo opisovala zgodbo, kako
je mali mestni fant postal ena najbolj ikoničnih osebnosti v pop kulturi.
131
min.

MOŽJE V ČRNEM:

Možje v črnem so vedno varovali
Zemljo pred vesoljskimi sovražniki.
Toda v najnovejši pustolovščini se
sovražnik skriva med njimi samimi.

Na obrobju mesta, na meji med metropolo in divjino, vlada en sam zakon: zakon močnejšega.
Tam živi Marcello, droben in pohleven možakar, ki dneve preživlja v svojem skromnem pasjem
salonu, prosti čas pa posveča ljubljeni hčerki Alidi ter nenavadnemu razmerju s tiranskim
Simoncinom, bivšim boksarjem, ki ustrahuje soseščino. Po enem številnih ponižanj začne
Marcello snovati divje maščevanje ...
121
min.

Sobota, 22. 6. ob 20.00

GLOBALNA GROŽNJA

Nedelja, 2. 6. ob 16.00

Lutke svobodnega duha in nenavadnega izgleda se soočajo s tem, kaj pomeni biti drugačen, se
boriti z željo po ljubezni in na koncu odkriti svojo resnično identiteto in vrednote, ki štejejo največ.
Ko zapustijo svoje domovanje, naletijo na mesto, kjer so vsi popolni, kar pa ne pomeni, da so tudi
srečni. Ugotovijo, da je lepše biti popolno nepopoln. Skladbe v animiranem muzikalu bo odpel znana
slovenska skupina Perpetuum Jazzile.

SINHRONIZIRANO

SVET IGRAČ 4

Woody je od nekdaj prepričan, da je njegova prioriteta skrb za svoje otroke (Andy, Bonnie). Ko Bonnie
svojo nekdaj najljubšo igračo zavrže kot smet, Woody vzame stvari v svoje roke in pokaže Forkyju, da
mora sprejeti sebe, tak kot pravzaprav je. Ko Bonnie zbere družbo za družinski izlet, Woddy pristane
na nepričakovani avanturi, ki vključuje ponovno druženje z njegovo že davno izgubljeno prijateljico, Be
Peep. Skupaj odkrijeta popolnoma drug svet, ko oživita kot igrački.

Po težavni borbi z neplodnostjo se Torijine sanje o materinstvu končno uresničijo po prihodu skrivnostnega
dečka. Brandon uteleša vse, kar si Tori in njen mož Kyle od nekdaj želita; je pameten, nadarjen, ... Ampak
ko se Brandon bliža puberteti, se zdi, da se v njem prebuja temna stran, Tori pa začnejo preganjati strašne
slutnje o sinu. Potem ko se Brandon prepusti vplivom mračnih sil, se njegova starša znajdeta v nevarnosti. Iz
čudežnega otroka se spremeni v zlobneža, ...
88
min.

Sobota, 22. 6. ob 16.00

125
min.

Nedelja, 30. 6. ob 20.00

MED POLICAMI (LIFFE 2018)

Polnjenje trgovskih polic je za Christana bolj ali manj samotarsko delo. Kljub temu se počasi naveže
na sodelavce, še zlasti na starejšega Bruna in na simpatično Marion, ki ga očara s svojimi šalami
in neposrednostjo. Vse kaže, da bo z novim prijateljstvom in obetajočo se ljubezensko zvezo lahko
kljuboval osamljenosti, ko je postavljen pred novo preizkušnjo. Med Marionino daljšo odsotnostjo
namreč izve, da je nesrečno poročena, in njegov krhki svet se začne rušiti …

