
Petek, 4. 10. ob 18.00: 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.

Petek, 4. 10. ob 20.00: AD ASTRA: POT DO ZVEZD
Astronavt Roy McBride (Brad Pitt) se odpravi na misijo do zunanjih meja 
našega osončja, da bi našel svojega izgubljenega očeta (Tommy Lee Jones) 
in odkril skrivnost, ki ogroža obstoj našega planeta. Njegovo potovanje 
bo razkrilo dejstva, ki vodijo v vprašanja narave človeštva in naše vloge v 
celotnem vesolju.

Sobota, 5. 10. ob 16.00: 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.

Sobota, 5. 10. ob 18.00: BOLEČINA IN SLAVA
Film govori o ustvarjanju, o tem, kako težko je ustvarjanje ločiti od lastnega življen-
ja, in o strasteh, ki dajejo smisel. Salvador med odkrivanjem svoje preteklosti najde 
potrebo po tem, da jo opiše. In v tem najde tudi svojo odrešitev. Film je sestavljen 
iz »serije srečanj« Salvadorja Malla, režiserja v jeseni svojega življenja. Nekatera od 
teh se odvijajo v sedanjosti, drugih se spominja. Režija: Pedro Almodovar.

Sobota, 5. 10. ob 20.00: JOKER
Gre se za poglobljeno študijo razdeljene, labilne in predvsem psihično bolane 
osebnosti, katero okolje in pokvarjenost družbe pripeljeta do roba in do rojstva 
karikature, ki je Joker, kot ga poznamo. Po tem Jokerju ne bomo potrebovali 
nobenega novega, niti ga ne bomo želeli. Zlati lev za najboljši film. Temačen triler 
z obilico bolanega smeha, ki bo vsakemo gledalcu segel v srce je, veliko presenečenje.

Nedelja, 6. 10. ob 16.00: 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.
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Nedelja, 6. 10. ob 18.00: BINTI!
12-letna Binti sanja, da bo postala slavna vlogerka. Z očetom sta iz Konga brez 
dokumentov prebežala v Belgijo. Binti želi živeti povsem normalno življenje, čeprav 
se z očetom pogosto skrivata pred policijo. 11-letni Elias vodi Klub za rešitev 
okapijev, izumirajočih gozdnih žiraf iz Konga. Binti ga po naključju spozna, se 
pridruži njegovemu klubu in tako se začne vlogerska družbeno angažirana akcija.

Nedelja, 6. 10. ob 20.00: 112
Operater v klicnem centru, nekdanji policist Asger Holm, prejme klic ugrabljene 
ženske. Ko se zveza nenadoma prekine, začne Asger mrzlično iskati žrtev in njen-
ega ugrabitelja. A kmalu ugotovi, da je primer veliko bolj zapleten, kot je sprva mis-
lil. Eden najbolj nagrajevanih prvencev lanskega leta; minimalističen danski krimič, 
kjer ima policist v napeti tekmi s časom na voljo le eno orodje: telefon.

Torek, 8. 10. ob 10.00: Filmsko dopoldne: IGOR IN ROSA

Torek, 8. 10. ob 20.00: DOWNTON ABBEY
Zgodba premožne družine Crawley se v filmu nadaljuje po dogodkih iz 
zadnjega dela televizijske serije leta 2015. Člane družine in njihove služabnike 
bo pretresel prihod zelo pomembnih gostov - kralja in kraljice. Priprave na 
izreden dogodek takoj stečejo, a žal nihče ni pripravljen na nepredvidljive 
situacije. Scenarij je napisal z oskarjem nagrajeni scenarist Julian Fellowes.

Sobota, 12. 10: EVROPSKI ART KINO DAN (ob 16.00 in 18.00)
Na Evropski art kino dan več kot 700 kinematografov predvaja priznane 
evropske filmske stvaritve, organizacija pa poteka v sodelovanju z Europa 
Cinemas in Cicae Art Cinema združenju. Kino Vrhnika predvaja dva filma in 
sicer ob 16.00 družinski film JAZ SEM WILLIAM, kasneje ob 18.00, pa na 
sporedu komična drama ALICE IN ŽUPAN. Cena vstopnice je 4.00 EUR.

Sobota, 12. 10. ob 20.00: JOKER
Gre se za poglobljeno študijo razdeljene, labilne in predvsem psihično bolane 
osebnosti, katero okolje in pokvarjenost družbe pripeljeta do roba in do rojstva 
karikature, ki je Joker, kot ga poznamo. Po tem Jokerju ne bomo potrebovali 
nobenega novega, niti ga ne bomo želeli. Zlati lev za najboljši film. Temačen triler 
z obilico bolanega smeha, ki bo vsakemo gledalcu segel v srce je, veliko presenečenje.

Četrtek, 17. 10. ob 20.00: IGOR IN ROSA
Film Igor in Rosa je zgodba o navidezno izgubljeni in ponovno pridobljeni 
ljubezni. … intimna drama o starejšem paru z odraslimi otroki. Glavna junaka 
Rosa in Igor živita pod isto streho, kjer se uspešno izogibata drug drugemu, 
čeprav sta skupaj že dolga leta. Zaradi določenih dogodkov je njuno razmerje 
razpadlo, čisto drugi razlogi pa ju znova združijo. Vesna za najboljši scenarij.

Film Igor in Rosa je zgodba o navidezno izgubljeni in ponovno pridobljeni 
ljubezni. … intimna drama o starejšem paru z odraslimi otroki. Glavna junaka 
Rosa in Igor živita pod isto streho, kjer se uspešno izogibata drug drugemu, 
čeprav sta skupaj že dolga leta. Zaradi določenih dogodkov je njuno razmerje 
razpadlo, čisto drugi razlogi pa ju znova združijo. Vesna za najboljši scenarij.

Petek, 18. 10. ob 18.00: MALI JETI
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.

Petek, 18. 10. ob 20.00: DEŽEVEN DAN V NEW YORKU
Romantična komedija Woodyja Allena govori o mladih zaljubljencih Gatsbyju 
(Chalamet) in Ashleigh (Fanning), ki jima dež prekriža načrte o romantičnem koncu 
tedna v New Yorku. Čeprav dneva ne preživita skupaj, vsak od njiju doživi kar nekaj 
komičnih dogodivščin. Ashleigh spozna, da morda ni takšna, kot je mislila, Gatsby pa 
uvidi, da čeprav živiš le enkrat, je to dovolj, da najdeš sorodno dušo.

Nedelja, 20. 10. ob 18.00: 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, 20. 10. ob 20.00: 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 vznika 20. stoletja. Od blizu 
spremljamo glavni lik Irisz, kar omogoča zelo intimen vpogled v dramo.

Petek, 25. 10. ob 18.00: ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
V Disneyjevi Zlohotnici: vladarici zla, nadaljevanju svetovnega hita zgodbe o 
Trnuljčici iz leta 2014, začenjata Vladarica zla (Angelina Jolie) in njena varovanka 
Aurora (Elle Fanning) raziskovati kompleksne odnose znotraj družine. Zaradi 
prihajajoče Aurorine poroke, se ti odnosi razvijajo v različne smeri in se na 
svoji poti srečajo z nepričakovanimi zavezniki in novimi mračnimi silami. 

Petek, 25. 10. ob 20.00: PREBOJ
Marec 1945. V težki zimi se je na visokogorsko planoto umaknila skupina 500 
partizanov, ki jih je v dolinah obkolila SS divizija z 12.000 vojaki. Komandant 
Franc Sever Franta (Domen Valič) se znajde pred nemogočo nalogo, ko mora iz 
neprepustnega obroča rešiti svoje borce. Po celodnevni krvavi bitki, se jim je v težkih 
razmerah uspelo prebiti skozi obroč na svobodo. To je zgodba preživelih herojev.

Sobota, 26. 10. ob 16.00: 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.
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Sobota, 26. 10. ob 18.00: LETO OPICE
Politična satira o prijateljstvu med opico in uslužbencem živalskega vrta, o 
tranzicijskem narobe svetu iz perspektive opice, ki ji uspe pobegniti iz kletke in 
postati junak upora na mračnem Balkanu. Glavna protagonista črne komedije sta 
Cobe, reven čuvaj v živalskem vrtu v Skopju, in šimpanz Koko, prebivalec tega 
živalskega vrta. Filmsko zgodbo zaplete Kokov pobeg iz “ujetništva v svobodo”.

Sobota, 26. 10. ob 20.00: DVOJNIK
50-letnega upokojenega elitnega morilca, Henryja (Will Smith), zasleduje in mu 
streže po življenju skrivnostni mladenič, ki lahko predvidi vsak njegov korak. 
Brogan ugotovi, da gre za njegovega 24-letnega klona. Skupaj s kolegoma se 
znajde na begu. Njihovo odkritje Brogana prisili, da gre proti ljudem, ki jim zaupa, 
in moral se bo odločiti, katero življenje je več vredno – njegovo ali življenje klona.

Nedelja, 27. 10. ob 16.00: MALI JETI
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, 27. 10. ob 18.00: 112
Operater v klicnem centru, nekdanji policist Asger Holm, prejme klic ugrabljene 
ženske. Ko se zveza nenadoma prekine, začne Asger mrzlično iskati žrtev in 
njenega ugrabitelja. A kmalu ugotovi, da je primer veliko bolj zapleten, kot je sprva 
mislil. Eden najbolj nagrajevanih prvencev lanskega leta; minimalističen danski 
krimič, kjer ima policist v napeti tekmi s časom na voljo le eno orodje: telefon.

Nedelja, 27. 10. ob 20.00: DEŽEVEN DAN V NEW YORKU
Romantična komedija Woodyja Allena govori o mladih zaljubljencih Gatsbyju 
(Chalamet) in Ashleigh (Fanning), ki jima dež prekriža načrte o romantičnem koncu 
tedna v New Yorku. Čeprav dneva ne preživita skupaj, vsak od njiju doživi kar 
nekaj komičnih dogodivščin. Ashleigh spozna, da morda ni takšna, kot je mislila, 
Gatsby pa uvidi, da čeprav živiš le enkrat, je to dovolj, da najdeš sorodno dušo.

Četrtek, 31. 10. ob 10.00: Filmsko dopoldne: ALICE IN ŽUPAN
Župan mesta Lyon, Paul Théraneau, ni v najboljši formi. Po tridesetih letih 
v politiki je ostal brez idej. Da bi premagal težavo, najame mlado filozofinjo 
Alice Heimann. Med dvema popolnoma različnima človekoma se razvije di-
alog, ki ju zbliža in postavi pod vprašaj njuna prepričanja. Pronicljiv, duhovit 
in nadvse aktualen film, ki zastavlja vprašanje: ali politiki manjka filozofije?

Četrtek, 31. 10. ob 20.00: PREBOJ
Marec 1945. V težki zimi se je na visokogorsko planoto umaknila skupina 500 
partizanov, ki jih je v dolinah obkolila SS divizija z 12.000 vojaki. Komandant 
Franc Sever Franta (Domen Valič) se znajde pred nemogočo nalogo, ko mora iz 
neprepustnega obroča rešiti svoje borce. Po celodnevni krvavi bitki, se jim je v težkih 
razmerah uspelo prebiti skozi obroč na svobodo. To je zgodba preživelih herojev.
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