
Petek, 1. 11. ob 15.00
BACEK JON FILM: FARMAGEDON
Prvi film o Backu Jonu je leta 2014 doživel velik uspeh širom sveta, nominiran pa je bil tudi za oskarja. 
Drugi del je še boljši, večji in zabavnejši, saj na kmetijo prihajajo nezemljani! Ko na kmetiji strmoglavi 
vesoljska ladja z nezemljančkom izjemnih sposobnosti, se Bacek Jon poda na misijo, saj želi svojega 
prijatelja iz druge galaksije čim prej spraviti domov, preden ga ujame zlobna organizacija.

Petek, 1. 11. ob 17.00
KICKBOKSERKA
Bo je dvanajstletnica. Ker se starša ločujeta, se z mamo in bratom Danijem preseli v predmestje Amsterdama. Soseda 
Joy jo seznani s kickbokserskim klubom v soseski. Bo je za novi šport nadarjena in kmalu bi lahko nastopila na 
nizozemskem prvenstvu. Toda ločitev staršev jo zelo teži in njene skrbi postavljajo na kocko nastop na prvenstvu. 
Bo se mora naučiti, kako obvladati svoja čustva in obenem sprejeti dejstvo, da ne more imeti nadzora nad vsem.

Petek, 1. 11. ob 19.00
MRTVI NE UMIRAJO
V mestecu Centerville nekaj ni prav. Polna luna ves čas visi nad obzorjem, sonce postaja nepredvidljivo in tudi živali 
se čudno obnašajo. Nihče ne ve, zakaj. Televizijska poročila so strašljiva in znanstveniki so zaskrbljeni. Ta film se 
ne bo dobro končal. Ko ste že mislili, da ste videli vse, vam Jim Jarmusch posname mračno apokaliptično zombi 
komedijo, ki jo prežame z ekološkimi podtoni ter navdahne s svojo mešanico melanholije in čudaškega humorja. 

Sobota, 2. 11. ob 15.00
BACEK JON FILM: FARMAGEDON
Prvi film o Backu Jonu je leta 2014 doživel velik uspeh širom sveta, nominiran pa je bil tudi za oskarja. 
Drugi del je še boljši, večji in zabavnejši, saj na kmetijo prihajajo nezemljani! Ko na kmetiji strmoglavi 
vesoljska ladja z nezemljančkom izjemnih sposobnosti, se Bacek Jon poda na misijo, saj želi svojega 
prijatelja iz druge galaksije čim prej spraviti domov, preden ga ujame zlobna organizacija.

Sobota, 2. 11. ob 17.00
OROSLAN
V majhni vasi v Porabju umre moški, znan pod vzdevkom Oroslan. Novica o njegovi smrti se hitro razširi 
med vaščani. Dejanja postanejo besede in besede zgodbe. Da bi se lažje soočili z izgubo, vaščani obujajo 
Oroslanovo podobo skozi zgodbe o njegovem življenju. Film Matjaža Ivanišina (Karpopotnik, Playing 
Men) je svetovno premiero doživel v tekmovalni sekciji Cineasti del presente festivala v Locarnu.

Sobota, 2. 11. ob 19.00
TERMINATOR: TEMAČNA USODA
Linda Hamilton in Arnold Schwarzenegger se vračata v svoji kultni vlogi. 35 let je minilo od prvega Terminatorja, 
vendar pa bomo v novem nadaljevanju gledali legende starega. Prva dva filma o Terminatorju sta govorila o 
težavah in sprejemanju tehnologije, robotov in inteligence iz prihodnosti, ideja novega filma pa je zgodba, ki ima 
smisel v današnjem času. Veliko stvari se namreč zdi kot prerokba, saj počasi postajajo realnost, v kateri živimo.
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Nedelja, 3. 11. ob 15.00
TAČKE NA PATRULJI
V animirani pustolovščini se bo ekipa pogumnih kužkov, ki jih vodi desetletni fant Riki, spopadala z 
raznovrstnimi nalogami. Med drugimi bodo kužki reševali pingvine in jih skušali vrniti v njihov ledeni dom. 
Pomagati pa jim bodo morali tudi policisti, saj morajo kužki rešiti uganko izginulih mobilnikov, rešiti bodo 
morali festival melon, za nameček pa bodo morali reševati še kravo.

Nedelja, 3. 11. ob 17.00
MALI JETI 3D
Ko najstnica Yi na strehi svojega bloka v Šanghaju naleti na mladega jetija, ga s svojima neustrašnima 
prijateljema Jinom in Pengom poimenuje »Everest« in vsi skupaj se odpravijo na epsko popotovanje na 
najvišjo goro na svetu, da bi magično bitje znova našlo svoje starše. Prijatelji pa se bodo morali na dolgi poti 
do gore Everest spretno izogibati premožnemu Burnishu, ki skuša jetija na vsak način ujeti.

Nedelja, 3. 11. ob 19.00
ZLOČIN BREZ KRIVDE: PRIMER COLLINI
Odvetnik Caspar brani 70-letnega italijana Collinija, ki je brez očitnega razloga v enem od berlinskih hotelov ubil 
industrijskega magnata Meyerja. Ugotoviti mora, zakaj je Collini od vseh ljudi ubil prav uglednega človeka. Čeprav 
je interes javnosti za ta primer zelo velik, Collini ne odkrije ničesar o motivu. Ko Caspar tone vse globje v primer, 
naleti na enega največjih sodnih škandalov v zgodovini Nemčije in odkrije resnico, ki je nihče ne želi slišati.

Torek, 5. 11. ob 19.00
PRITISK
Na začetku filma lastnik kavarne v Torontu pove: najhujša stvar, ki lahko doleti tvojo sosesko, je odprtje 
trgovine z vintage oblačili. Kmalu bodo sledili trendovske restavracije in bari – in ne bo trajalo dolgo, ko 
bodo ulice preplavili turisti. Vsako drugo stanovanje bo na Airbnbju, in še preden se boš zavedel, bo tvoja 
soseska podlegla gentrifikaciji. Saskia Sassen pa nemudoma doda: ko bi šlo le za gentrifikacijo …

Sobota, 9. 11. ob 15.00
BACEK JON FILM: FARMAGEDON
Prvi film o Backu Jonu je leta 2014 doživel velik uspeh širom sveta, nominiran pa je bil tudi za oskarja. 
Drugi del je še boljši, večji in zabavnejši, saj na kmetijo prihajajo nezemljani! Ko na kmetiji strmoglavi 
vesoljska ladja z nezemljančkom izjemnih sposobnosti, se Bacek Jon poda na misijo, saj želi svojega 
prijatelja iz druge galaksije čim prej spraviti domov, preden ga ujame zlobna organizacija.

Sobota, 9. 11. ob 17.00
KRIČI, SARAJEVO! 
Scream for Me Sarajevo je zgodba o neki hladni decembrski noči leta 1994, ko je pred osuple obiskovalce sarajevskega 
kulturnega doma stopil Bruce Dickinson, legendarni pevec skupine Iron Maiden. Za nekaj ur je vojna izginila in 
ljudje so lahko skoraj spet verjeli, da je normalno življenje mogoče. Dickinson je v mikrofon zavpil »Scream for me 
Sarajevo!« in z njim so vpili vsi, ki so tiste noči tvegali življenja, da bi bili lahko del tega zgodovinskega koncerta. 

Sobota, 9. 11. ob 19.00
BITKA ZA MIDWAY
Epski spektakel o bitki za Midway, glavnem preobratu na pacifiški fronti v II. sv. vojni, z bogato igralsko zasedbo in 
režiserjem Dneva neodvisnosti. Bitka za Midway je bila pomorska bitka v II. sv. med mornaricama Japonske in ZDA ter 
velja za odločilno bitko vojne na Pacifiku v smislu zaustavitve japonskega prodiranja, ki se je začelo z napadom na Pearl 
Harbor. Spektakel z nikoli videnimi akcijskimi prizori nosi odlično igralsko zasedbo: Luke Evans, Woody Harrelson,  ...

Nedelja, 10. 11. ob 15.00
BACEK JON FILM: FARMAGEDON
Prvi film o Backu Jonu je leta 2014 doživel velik uspeh širom sveta, nominiran pa je bil tudi za oskarja. 
Drugi del je še boljši, večji in zabavnejši, saj na kmetijo prihajajo nezemljani! Ko na kmetiji strmoglavi 
vesoljska ladja z nezemljančkom izjemnih sposobnosti, se Bacek Jon poda na misijo, saj želi svojega 
prijatelja iz druge galaksije čim prej spraviti domov, preden ga ujame zlobna organizacija.

Nedelja, 10. 11. ob 17.00
KICKBOKSERKA
Bo je dvanajstletnica. Ker se starša ločujeta, se z mamo in bratom Danijem preseli v predmestje Amsterdama. Soseda 
Joy jo seznani s kickbokserskim klubom v soseski. Bo je za novi šport nadarjena in kmalu bi lahko nastopila na 
nizozemskem prvenstvu. Toda ločitev staršev jo zelo teži in njene skrbi postavljajo na kocko nastop na prvenstvu. 
Bo se mora naučiti, kako obvladati svoja čustva in obenem sprejeti dejstvo, da ne more imeti nadzora nad vsem.
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Nedelja, 10. 11. ob 19.00
KAM SI IZGINILA, BERNADETTE?
Bernadette Fox je veliko stvari. Njen mož, računalniški genij, jo je vedno videl kot lahko vzkipljivo, nadarjeno 
in raztreseno soprogo. Prijatelji so jo zmeraj imeli za izredno talentirano in ambiciozno arhitektko. Za svojo 
15 letno hči, pa je bila Bernadette vedno najboljša prijateljica in v prvi vrsti, mama. Vendar Bernadette na 
lepem brez sledu izgine in takrat mora njena hči Bee na potovanje do konca sveta, da bi jo našla.

Torek, 12. 11. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: ZATON
László Nemes je po osvojenem oskarju za prvenec Savlov sin ustvaril razkošno zgodovinsko dramo o rojstvu 
20. stoletja. Film o civilizaciji na razpotju. Osebna zgodba mlade ženske v osrčju Evrope na vrhuncu napredka 
in tehnologije, ne da bi bila zapisana v zgodovino, postane odsev 20. stoletja. Od blizu spremljamo glavni lik 
Irisz, kar omogoča zelo intimen vpogled v dramo. Po filmu sledi neformalno druženje ob kavi in čaju.

Četrtek, 14. 11. ob 19.00
NE JOČI, PETER (PROST VSTOP)
Dva partizanska minerja dobita častno zadolžitev, da tri vojne sirote prepeljeta iz nevarnega območja, kjer 
potekajo boji, na varno osvobojeno ozemlje. Na začetku se minerja počutita ponižana, saj si želita kakšo večjo 
akcijo, toda kasneje z otroki postaneta velika prijatelja, še posebej z najmlajšim Petrom, ki je glavni povod za 
vse smešne ali nežne prizore. Film predvajamo v sklopu Slovenskega tedna filma, ogled pa je brezplačen.

Sobota, 16. 11. ob 15.00
PRI ADDAMSOVIH
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.

Sobota, 16. 11. ob 17.00
CARMINE STREET GUITARS
Carmine Street Guitars  je trgovina v Greenwich Villageu, kjer mojster Rick Kelly in njegova mlada vajenka 
ročno izdelujeta kitare iz lesa, najdenega v starih hotelih, barih, cerkvah in drugih okoliških zgradbah. 
Kitare, narejene iz teh »kosti mesta«, niso videti in ne zvenijo kot nobena druga kitara, zato so med 
Kellyjevimi strankami ikone kot Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith in Jim Jarmusch. 

Sobota, 16. 11. ob 19.00
DOKTOR SLEEP
Doktor Sleep je deček Danny Torrance iz filma Izžarevanje. Ima dar za komunikacijo z umirajočimi. Njegova zgodba 
doživi velik preobrat, ko spozna mlado dekle Abro, s katero hitro vzpostavi nadnaravno povezavo, saj se izkaže, da 
ima tudi sama podobne moči, kot jih ima on. Danny jo poskuša zaščititi bred kultom imenovanim “The True Knot”, 
katerega člani prežijo nad otroci s posebnimi sposobnostmi, da bi postali nesmrtni. Scenarij: Stephen King.
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Nedelja, 17. 11. 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.

Nedelja, 17. 11. ob 19.00
DOBER DAN ZA DELO
Armin se odpravi na obetajoč razgovor za delo hišnika v osnovni šoli. Na poti do šole naleti na prometno nesrečo. 
Povzročitelj nesreče je brezvestno pobegnil in Armin je edini, ki priskoči na pomoč. Čaka ga še zasliševanje o samem 
dogodku in ko končno prispe do osnovne šole, je razgovorov že konec. Delo je bilo oddano Izetu. Armin se, povsem 
prizadet in iracionalen zaradi vsega, kar se mu dogaja, odloči, da bo šel k Izetu, s prošnjo, da mu ta odstopi delo…

Nedelja, 24. 11. 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. PRIPOROČAMO NAKUP V PREDPRODAJI.

Nedelja, 24. 11. ob 17.00
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. PRIPOROČAMO NAKUP V PREDPRODAJI.

Nedelja, 24. 11. ob 19.00
IZZIVALCA
Resnična zgodba o boju med Fordom in Ferrarijem na dirki Le Mans leta 1966.Film se osredotoča na dogajanje, ki je 
zaznamovalo zgodovinsko zmago Forda in bilo temelj za nastanek Forda GT40. Film prikazuje resnično dogajanje 
na 24 urni dirki Le Mans, kjer je Ford z modelom GT40 po šestletni dominanci Ferarrija le tega trikrat premagal. Matt 
Damon igra načrtovalca in konstruktorja Carrolla Shelbyja, Christian Bale pa legendarnega voznika Kena Milesa.

Četrtek, 28. 11. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: PAVAROTTI 
Pavarotti, ki so mu pravili tudi »tenor ljudstva«, je posedoval redko mešanico osebnosti, genija in zvezdniškosti, 
svoje darove pa je izrabil, da je po svetu širil evangelij opere kot obliko zabave, v kateri so uživali vsi ljubitelji glasbe. 
Film, ki prikazuje tega čudovitega človeka, je režiral oskarjevec Ron Howard, ki je redke intervjuje s Pavarottijevo 
družino in sodelavci, nikoli poprej videne posnetke in najnovejšo tehniko zvoka zaokrožil v vrhunsko celoto. 

Petek, 29. 11. ob 17.00
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. PRIPOROČAMO NAKUP V PREDPRODAJI.

Petek, 29. 11. ob 19.00
JUDY
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. 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 na bližajoči se podelitvi nagrad.
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Ledeno kraljestvo 2
24. 11. in 29. 11. v kinu vrhnika
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