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NOVE CENE
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- Upokojenci, študentje, brezposelni: 4.50 €
- KVŠ člani: 2.00 € 

- 3D očala: 2,00 €, trajna last. EUROPA CINEMAS NETWORK
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Nedelja, 1. 3. ob 15.00
TAČKE NA PATRULJI 2
V novi animirani pustolovščini bo ekipa pogumnih kužkov zgradila super dirkališče in bo posadka za svojega dirkalnega junaka 
Whoosha. Ko pa se legendarni dirkač dirke ne more udeležiti, pokliče svojega največjega oboževalca Maršala, da tekmuje namesto 
njega. Maršal si mora pridobiti pogum in premagati svojo tekmico Gepardko, da lahko uresniči svoje sanje o najhitrejšem dirkaču 
doslej. Pripravite se na tekmo in reševanje! Sinhronizirano v slovenski jezik.

Nedelja, 1. 3. ob 17.00
STIEG LARSSON: MOŽ, KI SE JE IGRAL Z OGNJEM 
Svet ga pozna po zbirki Dekle z zmajevskim tatujem, ki je izšla kmalu po njegovi prezgodnji smrti. Kot raziskovalni novinar je Larsson 
vztrajno dokumentiral dejavnosti desničarskih skrajnežev, ki so tako doma kot po svetu pridobivali vse večjo moč. Bil je človek visoke 
morale in trdne volje, popolnoma predan svoji strasti in pripravljen tvegati življenje, da bi ubranil okope svobode in demokracije. Film 
vključuje intervjuje z Larssonovimi prijatelji in sodelavci, dramatizirane prizore iz njegovega življenja ter nikoli videne arhivske posnetke. 

Nedelja, 1. 3. ob 19.00
ČAS DEKLIŠTVA
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.

Petek, 6. 3. ob 19.00
JOKER
Warner Bros. studio je opisal film kot “raziskovanje človeka, katerega je družba zavrgla in ni zgolj študija osebnosti ampak tudi opomnik 
sodobnemu svetu.”  Joker je izmišljen lik, ki se pojavlja v DC stripih. Prvič je je pojavil daljnega leta 1940 v stripu Batman #1. Skozi svoja 
stripovska pojavljanja je Joker prikazan kot visoko inteligenten kriminalec, njegova karakterizacija pa se je skozi različna obdobja zelo 
spreminjala. Joaquin Phoenix je za vlogo Jokerja prejel oskarja za glavno moško vlogo.

Sobota, 7. 3. ob 15.00
NAPREJ
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil 
svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko dan preživela 
s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna. Sinhronizirano.

Sobota, 7. 3. ob 17.00
NE POZABI DIHATI
Petnajstletni Klemen odrašča s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v malem mestecu na odmaknjenem podeželju. Utečen 
vsakdan, ki ga Klemen najraje preživlja z oboževanim bratom na teniškem igrišču in ob bližnji reki, prekine Petrovo nenadno, strastno 
ljubezensko razmerje s prelepo vrstnico Sonjo, kar pri Klemenu sproži naval nasprotujočih si čustev. Ne pozabi dihati je intimna drama o 
odraščanju, prvih ljubeznih, ljubosumju in močnih čustvih, ki človeka prevevajo v tem obdobju.  Režija: Martin Turk.

Sobota, 7. 3. ob 19.00
PARAZIT (ZMAGOVALEC OSKARJEV, LIFFE 2019)
Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. Nekega dne pa sin Ki-woo 
na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini Park. Ki-woo dodatno delo priskrbi tudi ostali 
članom svoje družine. Kmalu pride do neizogibnega konflikta med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Dobitnik zlate palme v Cannesu 
in kritiški favorit leta. Prejemnik številnih oskarjev, med drugim oskarja za najboljši film.

Nedelja, 8. 3. ob 15.00 
NAPREJ 3D
Warner Bros. studio je opisal film kot “raziskovanje človeka, katerega je družba zavrgla in ni zgolj študija osebnosti ampak tudi opomnik 
sodobnemu svetu.”  Joker je izmišljen lik, ki se pojavlja v DC stripih. Prvič je je pojavil daljnega leta 1940 v stripu Batman #1. Skozi svoja 
stripovska pojavljanja je Joker prikazan kot visoko inteligenten kriminalec, njegova karakterizacija pa se je skozi različna obdobja zelo 
spreminjala. Joaquin Phoenix je za vlogo Jokerja prejel oskarja za g. moško vlogo.

Nedelja, 8. 3. ob 17.00
NAVADNA LJUBEZEN
Zgodba o zakonskem paru, ki ga pretrese novica o ženini bolezni. V glavnih vlogah zakoncev zaigrata nominiranca za oskarja Liam Neeson 
in Lesley Manville. Joan in Tom sta poročena več let. Njuno razmerje je lahkotno, saj sta skupaj celo življenje, njuna ljubezen pa globoka, 
kar se izraža tako z nežnostjo kot tudi s humorjem. Ko Joan diagnosticirajo raka na dojki, potek samega zdravljenja osvetli njun odnos, saj 
se soočata z izzivi, ki ju čakajo in možnostjo, kaj se jima bo zgodilo, če se njej kaj zgodi.

Sobota, 8. 3. ob 19.00
JUDY (LIFFE 2019)
Film Judy je poklon veliki umetnici, igralki in pevki, njenemu čudovitemu glasu, velikemu srcu in privlačni kombinaciji glamurja in karizme, ki ju 
premore le nekaj največjih umetnikov na svetu. Potem ko je delala 45 let - od svojega drugega leta, je utrujena in izčrpana, preganjajo jo spomini 
na ukradeno otroštvo, ki ji ga je vzel Hollywood. Renée Zellweger si je za izjemno upodobitev Judy Garland v filmu Judy prislužila simpatije 
tako gledalcev kot kritikov in tako postala najresnejša kandidatka za oskarja za glavno žensko vlogo in ga na koncu tudi dobila.

Torek, 10. 3. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: MLEKO (LIFFE 2019)
V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata s pridelavo mleka. Ko po moževi nenadni smrti Inga prevzame vodenje 
globoko zadolžene kmetije, kmalu na lastni koži izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpirane lokalne zadruge. Odloči se, da se bo 
uprla in svoji skupnosti vrnila neodvisnost. Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson (Ovna) se vrača z navdihujočo zgodbo 
o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Četrtek, 12. 3. ob 19.00
PREKLA (ZMAGOVALEC NA LIFFE FESTIVALU)
1945, Leningrad. Vojna je opustošila mesto, porušila hiše in prebivalcem pustila globoke rane, tako duševne kot telesne. Čeprav je eno 
najhujših obleganj v zgodovini končano, se bitka življenja in smrti nadaljuje. Ija, sestra v vojaški bolnišnici, in Maša, ki se je ravnokar 
vrnila z bojišča, skušata med razvalinami na novo zgraditi svoji življenji. Film je mlademu ruskemu režiserju Kantemirju Balagovu 
(Bližina) prinesel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled v Cannesu, vodomca na zadnjem Liffu.

Petek, 13. 3. ob 17.00
NAPREJ
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil 
svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko dan preživela 
s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna. Sinhronizirano.

Petek, 13. 3. ob 19.00
21 MOSTOV
Boseman, poznan po vlogah v Maščevalcih in Črnemu panterju, v tem napetem trilerju igra policaja na lovu za morilci svojih kolegov.  
Zgodba se odvija na Manhattnu po ropu, ki je šel zelo narobe in za seboj pustil osem mrtvih policajev. V lovu za osumljenci pride do 
izredno ekstremnih praks, ki bi preprečile, da bi morilci pobegnili čez enega izmed 21. mostov, ki omogočajo prihod in izhod iz otoka. V 
dolgi noči se linije med tem, koga pravzaprav lovijo, počasi zabrišejo, odkrivajo pa se nepričakovane resnice.

Nedelja, 15. 3. ob 15.00
NAPREJ 3D
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil 
svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko dan preživela 
s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna. Sinhronizirano.

Nedelja, 15. 3. ob 17.00
JADRALKE
Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate okoli sveta, je bil leta 1989 nekaj popolnoma 
nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo sploh prišle do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. Pravzaprav bodo lahko srečne, če sploh 
preživijo A 26 letna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom jadrnice Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil 
neki novinar, dokazala, da se motijo.

Nedelja, 15.  3. ob 19.00
POSEBNI
Bruno (Vincent Cassel) in Malik (Reda Kateb) sta prijatelja in predsednika društev, ki skrbijo za otroke in najstnike. Več kot dvajset let 
živita v drugačnem svetu – svetu avtističnih otrok in mladostnikov. S podporo neprofitnih organizacij (The Hatch & The Shelter) se 
odločita, da bosta usposabljala mlade iz siromašnejših območij, da postanejo skrbniki za »ekstremne« primere, ki so jih vse druge 
institucije že zavrnile. Izjemno partnerstvo, ki je zunaj tradicionalnih okolji.

S INHRONIZIRANO
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Petek, 20. 3. ob 17.00
KAPITAN SABLJEZOBI IN ČAROBNI DIAMANT
Po legendi čarobni diamant izpolni želje njegovega lastnika na vsako polno luno. Sanje gospodarja džungle, Maga Kahna, so, da 
bi se lahko zadrževal na soncu, da bi lahko odšel iz temne džungle. Kapitan Sabljezobi želi celotno trdnjavo napolniti z zlatom in 
dragulji. Pikec si želi lažjega življenja, medtem, ko Veronika prekipeva od želje po avanturah. Toda majhen Marko je pobegnil z 
diamantom in ko ostali to izvedo, se podajo v nevarno dirko, da bi ga osvojili zase.

Petek, 20. 3. ob 19.00
RAZKRILA SEM VOHUNA 
Film sledi strogemu agentu CIE, ki je poslan na skrito misijo, da bi zaščitil družino 9-letne deklice Sophie, ki pa mu naloge nikakor 
ne olajša. Ko Sophie v svojem domu odkrije skrite kamere, uporabi vse svoje veščine in trike, da bi ugotovila, kdo jih nadzira. V 
zameno, da JJ-ja ne razkrinka, želi, da z njo preživi čas in jo nauči, kako postati vohunka. V glavni vlogi Dave Bautista, Kristen Schaal, 
Ken Jeong, Chloe Coleman…

Sobota, 21. 3. ob 15.00 (sinhronizirano)
KAPITAN SABLJEZOBI IN ČAROBNI DIAMANT 3D   
Po legendi čarobni diamant izpolni želje njegovega lastnika na vsako polno luno. Sanje gospodarja džungle, Maga Kahna, so, da 
bi se lahko zadrževal na soncu, da bi lahko odšel iz temne džungle. Kapitan Sabljezobi želi celotno trdnjavo napolniti z zlatom in 
dragulji. Pikec si želi lažjega življenja, medtem, ko Veronika prekipeva od želje po avanturah. Toda majhen Marko je pobegnil z 
diamantom in ko ostali to izvedo, se podajo v nevarno dirko, da bi ga osvojili zase.

Sobota, 21. 3. ob 17.00
PREKLA (ZMAGOVALEC NA LIFFE FESTIVALU)
1945, Leningrad. Vojna je opustošila mesto, porušila hiše in prebivalcem pustila globoke rane, tako duševne kot telesne. Čeprav je eno 
najhujših obleganj v zgodovini končano, se bitka življenja in smrti nadaljuje. Ija, sestra v vojaški bolnišnici, in Maša, ki se je ravnokar vrnila z 
bojišča, skušata med razvalinami na novo zgraditi svoji življenji. Film je mlademu ruskemu režiserju Kantemirju Balagovu (Bližina) prinesel 
nagrado za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled v Cannesu, vodomca na zadnjem Liffu.

Sobota, 21. 3. ob 19.00
TIHO MESTO 2
Po smrtonosnih dogodkih se mora družina Abbott zdaj spopasti s grozotami zunanjega sveta, potem ko v tišini nadaljujejo svoj boj za 
preživetje. Prisiljeni so se podati v neznano, hitro pa spoznajo, da bitja, ki lovijo po zvoku, niso edina grožnja, ki jim preti. Iz prvega dela: 
Abbottovi živijo na samotni kmetiji v skoraj popolni tišini, saj v njihovi okolici prežijo pošasti, ki jih pritegne kakršen koli zvok. Privadili 
so se navadili na tišino, vsa opravila opravljajo brez šuma, dokler se njihovemu domu ne približajo pošasti in ogrozijo njihova življenja.

Nedelja, 22. 3. ob 15.00 (sinhronizirano)
KAPITAN SABLJEZOBI IN ČAROBNI DIAMANT
Po legendi čarobni diamant izpolni želje njegovega lastnika na vsako polno luno. Sanje gospodarja džungle, Maga Kahna, so, da 
bi se lahko zadrževal na soncu, da bi lahko odšel iz temne džungle. Kapitan Sabljezobi želi celotno trdnjavo napolniti z zlatom in 
dragulji. Pikec si želi lažjega življenja, medtem, ko Veronika prekipeva od želje po avanturah. Toda majhen Marko je pobegnil z 
diamantom in ko ostali to izvedo, se podajo v nevarno dirko, da bi ga osvojili zase.

Nedelja, 22. 3. ob 17.00
MLEKO (LIFFE 2019)
V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata s pridelavo mleka. Ko po moževi nenadni smrti Inga prevzame vodenje 
globoko zadolžene kmetije, kmalu na lastni koži izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpirane lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla 
in svoji skupnosti vrnila neodvisnost. Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson (Ovna) se vrača z navdihujočo zgodbo o 
neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Nedelja, 22. 3. ob 19.00 
RADIOAKTIVNA
Dobitnica oskarja Rosamund Pike v vlogi znanstvenice Marie Sklodowske Curie, prve dobitnice Nobelove nagrade. Pierre in Marie 
Curie sta skupaj odkrila radij in močno pretresla takratne znansvene kroge. Oba skupaj sta leta 1903 prejela Nobelovo nagrado za 
odkritje radioaktivnosti, kmalu po tem pa je Pierre umrl. Po njegovi smrti se je Marie še bolj poglobila v delo in osvojila drugo Nobelovo 
nagrado za svoja odkritja, ki so spremenila svet.

Sreda, 25. 3. ob 19.00
DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ (LIFFE 2019)
Zgodba o neverjetni reševalni akciji, ki se je med drugo svetovno vojno odvijala v Zagrebu. To je zgodba o ženski, ki je iz zloglasnih 
taborišč, ki so jih ustanovili ustaši, kolaboracionisti nacistične Nemčije, s peščico najbližjih sodelavcev pred gotovo smrtjo rešila več 
kot 10.000 otrok. Njeno ime je bilo za mnogo let izbrisano iz zgodovine, njene izjemne zasluge pa pripisane drugim. Zanjo nikoli niso 
slišali niti otroci, ki jim je rešila življenje. Ime ji je Diana Budisavljević.

Četrtek, 26. 3. ob 10.00 - Filmsko dopoldne
BOG OBSTAJA, IME JI JE PETRUNIJA (NAGRADA AKMS NA FSF)
V majhnem makedonskem mestu, lokalni duhovnik, na praznik sv. treh kraljev, v reko vrže križ, za katerim skoči na stotine moških. 
Sreča in blaginja sta zagotovljena tistemu, ki ujame križ. Tokrat v mrzlo vodo skoči tudi Petrunija in uspe ji zgrabiti križ pred drugimi. 
Njeni moški konkurenti so besni - kako si drzne sodelovati v njihovem ritualu? A ona vztraja: dobila je svoj križ in ne bo se mu odrekla. 
Na 22. FSF je film prejel vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo ter nagrado AKMS.

Sobota, 28. 3. ob 15.00 (sinhronizirano)
KAPITAN SABLJEZOBI IN ČAROBNI DIAMANT 3D
Po legendi čarobni diamant izpolni želje njegovega lastnika na vsako polno luno. Sanje gospodarja džungle, Maga Kahna, so, da 
bi se lahko zadrževal na soncu, da bi lahko odšel iz temne džungle. Kapitan Sabljezobi želi celotno trdnjavo napolniti z zlatom in 
dragulji. Pikec si želi lažjega življenja, medtem, ko Veronika prekipeva od želje po avanturah. Toda majhen Marko je pobegnil z 
diamantom in ko ostali to izvedo, se podajo v nevarno dirko, da bi ga osvojili zase.

Sobota, 28. 3. ob 17.00
MULAN
Ko kitajski car izda dekret po katerem mora en moški v svaki družini služiti carski vojski, da bi branili državo pred severnimi napadalci, Hua 
Mulan, najstarejša hčerka časnega bojevnika, nastopi namesto svojega bolnega očeta. Zamaskirana v moškega, doživlja Hua preizkušnje 
na vsakem koraku svojega potovanja in se mora naučiti izkoristiti svojo notranjo moč in sprejeti svoj resničen potencial. Na tem epskem 
potovanju se bo pretransformirala v častno bojevnico in si pridobila spoštovanje hvaležne nacije... in tudi ponosnega očeta.

Sobota, 28. 3. ob 19.00
TIHO MESTO 2
Po smrtonosnih dogodkih se mora družina Abbott zdaj spopasti s grozotami zunanjega sveta, potem ko v tišini nadaljujejo svoj boj za 
preživetje. Prisiljeni so se podati v neznano, hitro pa spoznajo, da bitja, ki lovijo po zvoku, niso edina grožnja, ki jim preti. Iz prvega dela: 
Abbottovi živijo na samotni kmetiji v skoraj popolni tišini, saj v njihovi okolici prežijo pošasti, ki jih pritegne kakršen koli zvok. Privadili 
so se navadili na tišino, vsa opravila opravljajo brez šuma, dokler se njihovemu domu ne približajo pošasti in ogrozijo njihova življenja.

Nedelja, 29. 3. ob 15.00
NAPREJ
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil 
svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley 
Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko dan preživela 
s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna. Sinhronizirano.

Nedelja, 29. 3. ob 17.00
MULAN
Ko kitajski car izda dekret po katerem mora en moški v svaki družini služiti carski vojski, da bi branili državo pred severnimi napadalci, Hua 
Mulan, najstarejša hčerka časnega bojevnika, nastopi namesto svojega bolnega očeta. Zamaskirana v moškega, doživlja Hua preizkušnje 
na vsakem koraku svojega potovanja in se mora naučiti izkoristiti svojo notranjo moč in sprejeti svoj resničen potencial. Na tem epskem 
potovanju se bo pretransformirala v častno bojevnico in si pridobila spoštovanje hvaležne nacije... in tudi ponosnega očeta.

Nedelja, 29. 3. ob 19.00
BOG OBSTAJA, IME JI JE PETRUNIJA
V majhnem makedonskem mestu, lokalni duhovnik, na praznik sv. treh kraljev, v reko vrže križ, za katerim skoči na stotine moških. 
Sreča in blaginja sta zagotovljena tistemu, ki ujame križ. Tokrat v mrzlo vodo skoči tudi Petrunija in uspe ji zgrabiti križ pred drugimi. 
Njeni moški konkurenti so besni - kako si drzne sodelovati v njihovem ritualu? A ona vztraja: dobila je svoj križ in ne bo se mu odrekla. 
Na 22. FSF je film prejel vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo ter nagrado AKMS.
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