
Kino Vrhnika september

Cena običajne kino vstopnice znaša 4,00 €. Cena 3D kino vstopnice znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani. 

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  

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. EUROPA CINEMAS NETWORK

2019

Nedelja, 1. 9. ob 18.00
LEVJI KRALJ

Nedelja, 1. 9. ob 20.00
YESTERDAY

Četrtek, 5. 9. ob 20.00
HČI MOJA

Petek, 6. 9. ob 18.00
VELIKO POPOTOVANJE

Petek, 6. 9. ob 20.00
BILO JE NEKOČ ... V HOLLYWOODU

Sobota, 7. 9. ob 18.00
ANGRY BIRDS FILM 2

Sobota, 7. 9. ob 20.00
TISTO: DRUGO POGLAVJE

Nedelja, 8. 9. ob 18.00
LEVJI KRALJ 3D

Nedelja, 8. 9. ob 20.00
NIKOLI NI PREPOZNO

Torek, 10. 9. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: BOLEČINA IN SLAVA

Četrtek, 12. 9. ob 20.00
BELI VRAN

Petek, 13. 9. ob 18.00
MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA

Petek, 13. 9. ob 20.00
TISTO: DRUGO POGLAVJE 

Sobota, 14. 9. ob 18.00
ZMAJČEK TABALUGA

Sobota, 14. 9. ob 20.00
KOŽA

Nedelja, 15. 9. ob 18.00
MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA

Nedelja, 15. 9. ob 20.00
BOLEČINA IN SLAVA

Četrtek, 19. 9. ob 20.00
OBRAZ

Petek, 20. 9. ob 18.00
JAZ SEM WILLIAM

Petek, 20. 9. ob 20.00
PREKLETSTVO VALBURGE

Sobota, 21. 9. ob 18.00
ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA

Sobota, 21. 9. ob 20.00
PREVARANTKE NA WALL STREETU

Nedelja, 22. 9. ob 18.00
JAZ SEM WILLIAM

Nedelja, 22. 9. ob 20.00
DOWNTON ABBEY

Četrtek, 26. 9. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: DOWNTON ABBEY

Četrtek, 26. 9. ob 20.00
PAVAROTTI

Petek, 27. 9. ob 18.00
100 KILOGRAMOV DO ZVEZD

Petek, 27. 9. ob 20.00
RAMBO: DO ZADNJE KAPLJE KRVI

Sobota, 28. 9. ob 18.00
KOŠARKAR NAJ BO 2

Sobota, 28. 9. ob 20.00
KRALJICE ZLOČINA

Nedelja, 29. 9. ob 18.00
KOŠARKAR NAJ BO 2

Nedelja, 29. 9. ob 20.00
PREKLETSTVO VALBURGE

Levji kralj nas bo ponovno odpeljal na potovanje v afriško savano, kjer na svet prihaja novorojen levček 
Simba. Simba idealizira očeta, kralja Mufaso in težkega srca sprejema svojo usodo. Scar, Mufasin brat ni 
navdušen nad prihodom mladiča, ker ima prav on, bivši naslednik prestola, drugačne plane. Borba za 
Kamen Ponosa se konča z izdajo in tragedijo, kar na koncu privede do Simbinega izgnanstva. S pomočjo 
prijateljev, Simba prisilno odrašča in se odloči vzeti tisto, kar mu zares pripada!

Mladi umetnik Jack Malik, ki se skuša uveljaviti kot pevec se čez noč znajde v svetu, v katerem 
skupina The Beatles sploh ni obstajala. On je edini, ki pozna njihove pesmi in jih začenja izvajati kot 
avtorske. Potem ko se njegova slava strmo vzpenja, pa tvega, da bo izgubil svojo najboljšo prijateljico 
iz otroštva Ellie (Lily James), ki ga je vedno podpirala in bila edina, ki je verjela vanj. Jack se znajde 
pred veliko dilemo - ali naj postane svetovno slaven ali naj razkrije, da skladbe niso njegove…

Desetletna Viktorija ima topel in ljubeč odnos s svojo materjo Tino. A njuno mirno življenje na 
sardinskem podeželju vznemiri dekličino odkritje, da je lokalna žurerka Angelica njena biološka 
mati. Film je popotovanje, v katerem trije ženski liki iščejo drug drugega, se drug drugemu 
približujejo in oddaljujejo, se ljubijo, sovražijo, na koncu pa sprejmejo nepopolnosti in zato 
zrastejo.

Zabavna pustolovščina scenaristov uspešnice Madagaskar s Cool Fotrom v vlogi prestrašenega 
volka Janusa. Bedasta štorklja po nesreči odda mladička pande pri vratih napačnega medveda. 
Druščina prijateljev - medved, los, tiger, zajec in volk, se  odpravijo na naporno a zabavno 
pustolovščino skozi pragozd, da bi vrnili pandico v njen pravi dom. Primerno za vso družino, 
sinhronizirano v slovenščino. 

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je zgodba o igralcu in njegovem dvojniku, ki se odpravita na pot, da bi našla svoje 
mesto pod soncem v neizprosni filmski industriji davnega leta 1969. Dogodki se odvijajo v Hoollywoodu. 
Glavna junaka filma, Rick Dalton, nekdanja zvezda kavbojske TV-serije, in njegov dolgoletni dvojnik Cliff 
Booth , se v obdobju zadnjih vzdihljajev zlatega Hollywooda borita za uspeh v svetovni prestolnici filmske 
industrije, ki je sploh ne prepoznata več. Toda Rick ima slavno sosedo, Sharon Tate.

Ob novi nevarnosti, ki bo ogrozila tako ptiče kot pujse, bodo morali naši priljubljeni junaki 
skleniti zelo nelagodno zavezništvo. Rdeči, Žak, Bomba in Mogočni orel rekrutirajo Žakovo 
sestro Srebrno in sklenejo zavezništvo s pujsami Leonardom, njegovo pomočnico Kati in 
iznajditeljem Gabrom, da bi dosegli vprašljivo premirje in ustvarili nenavadno superekipo, ki 
bo rešila njihove domove. 

Filmski hit TISTO je leta 2017 napolnil kino blagajne in zaslužil več kot 700 milijonov dolarjev 
po svetu, redefiniral žanr, postal del popoularne kulture in grozljivka z največjim zaslužkom v 
zgodovini. Ker se zlo v Derry vrača na vsakih 27 let, 27 let po grozotah se morajo, zdaj odrasli 
člani Kluba zgub, vrniti nazaj v Derry, po tem, ko prejmejo srhljiv telefonski klic. Jih bo tam 
ponovno pričakal klovn Pennywise?

Ustvarjalci komedij Poredne mame in Klub zadovoljnih žensk prinašajo komedijo, ki govori o tem, da 
nikoli ni prepozno za uresničitev svojih sanj. Komedija o skupini žensk v zrelih letih, ki se odločijo, da bodo 
v svoji skupnosti upokojencev ustanovile ekipo navijačic in s tem dokazale, da nikoli ni propozno slediti 
svojim sanjam. Martha  združi skupaj skupino, skupaj s kolegicami Sheryl, Olive in Alice. Prvo so vsem v 
posmeh, vendar se sreča kmalu obrne na njihovo stran in s svojo energijo počasi osvajajo srca okolice.

Nekega večera je Una priča nevsakdanjemu dogodku ‒ dedka ugrabijo vesoljci. Medtem ko skuša 
ugotoviti, kam je izginil dedek, v kleti po naključju odkrije skriti prostor, poln nenavadnih 
vesoljskih stvari, njeno pozornost pa pritegne mali nejevoljni vesoljski robot. V tej nevsakdanji 
pustolovščini se med njima splete prijateljstvo, čisto robotsko logiko zamenjajo čustva, Una pa 
s svojo nesebično ljubeznijo najde način, kako rešiti svojo vesoljsko družino.

Jack s svojim uporniškim videzom, in divjo vožnjo vedno pritegne pozornost. Še posebej če se njegovo 
dekle razživi na plesišču. Kot da bi se hotel s takšnim vedenjem osvoboditi dušečih spon strogo katoliškega 
in zaspanega mesteca na poljsko-nemški meji. A ko se nekega dne ob postavljanju orjaškega betonskega 
kipa Jezusa ponesreči in ostane njegov obraz povsem iznakažen, se vse spremeni. Kljub začetnemu 
optimizmu in statusu lokalnega junaka kaj kmalu ugotovi, kako pomembna je zunanja podoba.

Levji kralj nas bo ponovno odpeljal na potovanje v afriško savano, kjer na svet prihaja novorojen levček 
Simba. Simba idealizira očeta, kralja Mufaso in težkega srca sprejema svojo usodo. Scar, Mufasin brat 
ni navdušen nad prihodom mladiča, ker ima prav on, bivši naslednik prestola, drugačne plane. Borba 
za Kamen Ponosa se konča z izdajo in tragedijo, kar na koncu privede do Simbinega izgnanstva. S 
pomočjo prijateljev, Simba prisilno odrašča in se odloči vzeti tisto, kar mu zares pripada!

Film Bolečina in slava govori o ustvarjanju, o tem, kako težko je ustvarjanje ločiti od lastnega življenja, 
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. Igrajo: Antonio Banderas, Penelope Cruz, Leonardo Sbaraglia.

Film Beli vran spremlja Nurejevo siromašno otroštvo v ruskem mestu Ufa, njegov razcvet med 
študijem baleta v takratnem Leningradu in njegov prihod v središče zahodne kulture oz. Pariz v 
zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, vrhunec pa doseže v razburljivem srečanju na letališču 
Le Bourget. Film temelji na resnični zgodbi neverjetnega potovanja edinstvenega umetnika, ki je za 
vedno spremenil baletni svet. 

Nekega večera je Una priča nevsakdanjemu dogodku ‒ dedka ugrabijo vesoljci. Medtem ko skuša 
ugotoviti, kam je izginil dedek, v kleti po naključju odkrije skriti prostor, poln nenavadnih vesoljskih 
stvari, njeno pozornost pa pritegne mali nejevoljni vesoljski robot. V tej nevsakdanji pustolovščini 
se med njima splete prijateljstvo, čisto robotsko logiko zamenjajo čustva, Una pa s svojo nesebično 
ljubeznijo najde način, kako rešiti svojo vesoljsko družino.

Filmski hit TISTO je leta 2017 napolnil kino blagajne in zaslužil več kot 700 milijonov dolarjev 
po svetu, redefiniral žanr, postal del popoularne kulture in grozljivka z največjim zaslužkom v 
zgodovini. Ker se zlo v Derry vrača na vsakih 27 let, 27 let po grozotah se morajo, zdaj odrasli člani 
Kluba zgub, vrniti nazaj v Derry, po tem, ko prejmejo srhljiv telefonski klic. Jih bo tam ponovno 
pričakal klovn Pennywise?

Vse bi lahko bilo popolno, če bi Tabaluga, ki je zadnji svoje vrste, lahko bruhal ogenj, a ker tega ne 
zna, se ne počuti kot pravi zmaj. Da bi v sebi poiskal ogenj, se z Buddyjem odpravi na Islandijo. Na 
potovanju srečata polarnega medveda Limba in prelepo ledeno princeso Lilli. Tabaluga prav z njeno 
pomočjo odkrije moč ljubezni in mu končno le uspe zanetiti svoj ogenj. Zahvaljujoč Lilli prav tako 
dobi moč, da se sooči z zlobnim snežakom Arktosom, ki vlada na Islandiji.

Brezskrbni mladenič Bryon Widner, ki so ga vzgojili rasistični obritoglavci (skinheadi) in je bil 
zloglasen med belimi supremacisti, se odloči, da obrne hrbet sovraštvu in nasilju in tako spremeni 
svoje življenje, tudi s pomočjo ženske, ki jo ljubi. Gre za neverjetno resnično zgodbo človeka, ki je več 
kot eno leto na obrazu in telesu prenašal boleče operacije odstranitve tetovaž, ki so ga povezovale z 
njegovo grozovito preteklostjo.

Film Bolečina in slava govori o ustvarjanju, o tem, kako težko je ustvarjanje ločiti od lastnega življenja, 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. Igrajo: 
Antonio Banderas, Penelope Cruz, Leonardo Sbaraglia.

V novi šoli prevzetni Martin s svojo klapo Williama izsiljuje za denar. Deček začne sprehajati 
gangsterjevega psa rotvajlerja, da bi z denarjem pomagal tako sebi kot zadolženemu stricu. William 
postopno dozori in pridobi samozavest, da se postavi zase. Spoprijatelji se tudi z deklico Violo in 
uspe najti stik z bolno mamo. Prav tako se spreminja njegov stric, ki počasi prevzema novo vlogo 
skrbnika.

Dva brata, majhna prevaranta, zaradi slabega poslovanja skujeta  načrt za prevaro vseprisotnih premožnih 
turistov v mestu.  Zbereta prvo skupino turistov v kateri so; švedski satanist na pohodu za dolgo izgubljeno 
satanistično relikvijo, francoski gotičarji na lovu za vampirji, ruski porno producent z igralkama na 
poizkusnem snemanju filma in nemška turista, ki sta samo velika ljubitelja piva. Vendar pa se v graščini 
skriva neslutena groza. To je groza v vsej svoji krvavi slavi, to je prekletstvo Valburge.

Priredba še ene stripovske pustolovščine nepremagljivih junakov, ki bo pred velika platna 
privedla celotno družino. V tej zgodbi čarodej Čudomix naznani, da je čas, da Galcem 
zagotovijo prihodnost; z Asterixom in Obelixom se poda na iskanje mladega druida, na 
katerega bo lahko prenesel skrivnost čarobnega napitka, ki omogoča trajno zaščito. Zabavna 
risanka za vso družino.

V novi šoli prevzetni Martin s svojo klapo Williama izsiljuje za denar. Deček začne sprehajati 
gangsterjevega psa rotvajlerja, da bi z denarjem pomagal tako sebi kot zadolženemu stricu. William 
postopno dozori in pridobi samozavest, da se postavi zase. Spoprijatelji se tudi z deklico Violo in 
uspe najti stik z bolno mamo. Prav tako se spreminja njegov stric, ki počasi prevzema novo vlogo 
skrbnika.

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 za prihajajočo britansko zgodovinsko dramo je napisal z 
oskarjem nagrajeni scenarist Julian Fellowes.

Film, posnet po resnični zgodbi, sledi skupini bivših striptizet, 
ki skupaj načrtujejo in izpeljejo prevaro, s katero močno 
obrnejo zgodbo njihovih bogatih strank iz Wall Streeta. Igrajo: 
Jennifer Lope,  Constance Wu, Cardi B, Lili Reinhart, Keke 
Palmer, Julia Stiles, Mercedes Ruehl.

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 za prihajajočo britansko zgodovinsko dramo je napisal z 
oskarjem nagrajeni scenarist Julian Fellowes.

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 in velikana glasbe, 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.

16-letna Lois ima samo ene sanje: postati astronavtka. Kljub temu, da je nadarjena na področju 
fizike, ima velik problem: Lois tehta več kot 200 kilogramov - družinska lastnost, s katero se 
spopadajo vsi družinski člani. Potem, ko se zdi, da je vse izgubljeno, Lois sreča Amélie, Stannah in 
Justine. Vsaka od njih se spopada s svojimi težavami, vendar se odločijo premagati le te in slediti 
sanjam Lois ter se ne glede na vse podati v širno vesolje...

Po enajstih letih se znova vrača filmska legenda Stallone kot Rambo. Prva edicija filma pa sega v 
daljno leto 1982. Da bi se soočil s poslednjo misijo, se mora Rambo soočiti s svojo preteklostjo 
in obnoviti svoje neusmiljene borilne veščine. Smrtonosno popotovanje zarote in maščevanje, 
Rambo: Do zadnje krvi bo obeležilo zadnje poglavje v tej legendarni seriji filmov. Vloge: Sylvester 
Stallone, Paz Vega, Sheila Shah.

Drugi del filmske uspešnice Košarkar naj bo, nadaljuje duhovito pripoved o Ranti, fantu, ki je 
tako velik, da bi lahko žirafam kravate zavezoval. O nerodnem in tako lenem fantu, da je morala 
zvečer postelja sama k njemu, sicer je kar stoje zaspal. Tako je bilo dokler ni usoda v njegove roke 
položila košarkarske žoge, ki mu je spremenila življenje. V drugem delu se mora Ranta spopasti 
z idejo, da morda on ne bo več kapetan košarkaške ekipe, saj so v ekipo sprejeli novega igralca...

Drugi del filmske uspešnice Košarkar naj bo, nadaljuje duhovito pripoved o Ranti, fantu, ki je 
tako velik, da bi lahko žirafam kravate zavezoval. O nerodnem in tako lenem fantu, da je morala 
zvečer postelja sama k njemu, sicer je kar stoje zaspal. Tako je bilo dokler ni usoda v njegove roke 
položila košarkarske žoge, ki mu je spremenila življenje. V drugem delu se mora Ranta spopasti 
z idejo, da morda on ne bo več kapetan košarkaške ekipe, saj so v ekipo sprejeli novega igralca...

Žene mafijcev Peklenske kuhinje v New Yorku v 70. letih se odločijo nadaljevati z operativo svojih mož, 
medtem, ko so oni v zaporu. Prepustite se napeti zgodbi in skupaj z junakinjami odkrite temni svet 
ameriškega podzemlja. 
Igrajo: Melissa McCarthy, Elisabeth Moss, Tiffany Haddish, Margo Martindale, Bill Camp, 
Brian d’Arcy James. 

Dva brata, majhna prevaranta, zaradi slabega poslovanja skujeta  načrt za prevaro vseprisotnih 
premožnih turistov v mestu.  Zbereta prvo skupino turistov v kateri so; švedski satanist na pohodu 
za dolgo izgubljeno satanistično relikvijo, francoski gotičarji na lovu za vampirji, ruski porno 
producent z igralkama na poizkusnem snemanju filma in nemška turista, ki sta samo velika 
ljubitelja piva. Vendar pa se v graščini skriva neslutena groza.
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