KINO VRHNIKA: SPORED JULIJ 2018
Nedelja, 1. 7. ob 18.00

NEVERJETNI 2 3D
SINHRO

125

Na platna se vrača zgodba o najbolj nenavadni in neverjetni družini. Družinica
mora na plano, da bi rešila svet. V nadaljevanju zgodbe o superherojski družini, je
mama Helena v centru pozornosti, medtem, ko je oče Janez heroj doma, kjer skrbi za
družino in otroke. Njihov vsakdan zmoti prihod nevarnega nepridiprava, ki ga lahko
ustavi samo družina Neverjetni. Sinhronizirano.

Nedelja, 1. 7. ob 20.00

BABICA

117

Claire je predana in izkušena babica, ki je vse svoje življenje posvetila drugim. Ravno ko
se ubada s skorajšnjim zaprtjem porodnišnice, v kateri dela, jo vznemiri nepričakovan
telefonski klic. Béatrice Sobolevski, očetova nekdanja ljubica, ki je pred tridesetimi leti
brez sledu izginila, bi jo rada spet videla. Béatrice je Clairino popolno nasprotje: radoživa,
muhasta in egocentrična ženska, ki ob svojem zrezku rada spije kozarček rdečega …

Četrtek, 5. 7. ob 20.00

ANT - MAN IN OSA

125

Nova stvaritev izpod ustvarjalcev Marvel studia. Tudi tokrat ne bo manjkalo akcije
in odličnih vizualnih učinkov. Medtem ko Scott Lang (Paul Rudd) krmari med vlogo
superheroja in vzornega očeta, Hope van Dyne (Michelle Pfeiffer) in dr. Hank Pym
(Michael Douglas) potrebujeta njegovo pomoč v novi nujni misiji, v kateri skupaj z
Oso (Evangeline Lilly) odkrijeta skrivnosti svoje preteklosti.

Petek, 6. 7. ob 18.00

ZAČARANI PRINC 3D

SINHRO

90

Princ Šarmer je bil kot otrok po nesreči polit z veliko količino čarobnega prahu za
neustavljivi šarm, zaradi katerega se vse ženske lepijo nanj. Vsaka ženska, ki jo sreča,
se zaljubi vanj. Ko se tako zaroči s tremi dekleti hkrati, se princ odloči s tujčevo
pomočjo poiskati pravo ljubezen. Toda tujec nosi s seboj veliko skrivnost ... Risanka
je sinhronizirana.

Petek, 6. 7. ob 20.00

ANT - MAN IN OSA 3D

125

Nova stvaritev izpod ustvarjalcev Marvel studia. Tudi tokrat ne bo manjkalo akcije
in odličnih vizualnih učinkov. Medtem ko Scott Lang (Paul Rudd) krmari med vlogo
superheroja in vzornega očeta, Hope van Dyne (Michelle Pfeiffer) in dr. Hank Pym
(Michael Douglas) potrebujeta njegovo pomoč v novi nujni misiji, v kateri skupaj z
Oso (Evangeline Lilly) odkrijeta skrivnosti svoje preteklosti.

Sobota, 7. 7. ob 18.00

UKRADENA PRINCESA

SINHRO

85

Ta čudovita zgodba se dogaja v dobi hrabrih vitezov, lepih princes in bojnih čarovnikov.
Ruslan, lutkarski umetnik, ki sanja, da postane vitez, spozna lepo Milo in se zaljubi v
njo; niti sumi ne, da je kraljeva hči. Nekega dne pa zlobni čarovnik ukrade Milo tik pred
Ruslanovimi očmi, da bi moč ljubezni spremenil v svojo čarobno moč. Ruslan mora
premagati številne ovire, da jo reši in dokaže, da je prava ljubezen močnejša od magije.

Sobota, 7. 7. ob 21.30

STALINOVA SMRT

106

Filmsko dogajanje poteka v Moskvi leta 1953. Po smrti diktatorja Stalina sledi kaos v
vrhu vlade, hkrati pa se prične boj za prosto delovno mesto. Med političnimi voditelji
se začenja tekmovanje za prevlado. Medtem, ko delajo veliko zmedo na samem vrhu,
drug drugemu zabadajo nož v hrbet. Drzna komedija, kombinacija spletk in napetosti
s parodijo, obljublja veliko zabave že zaradi izredne igralske zasedbe.

Nedelja, 8. 7. ob 18.00

UKRADENA PRINCESA

SINHRO

85

Ta čudovita zgodba se dogaja v dobi hrabrih vitezov, lepih princes in bojnih čarovnikov.
Ruslan, lutkarski umetnik, ki sanja, da postane vitez, spozna lepo Milo in se zaljubi v
njo; niti sumi ne, da je kraljeva hči. Nekega dne pa zlobni čarovnik ukrade Milo tik pred
Ruslanovimi očmi, da bi moč ljubezni spremenil v svojo čarobno moč. Ruslan mora
premagati številne ovire, da jo reši in dokaže, da je prava ljubezen močnejša od magije.

Nedelja, 8. 7. ob 20.00

IZGUBLJENA MED VALOVI

96

Film je posnet po resnični zgodbi o Tami Oldham in njenem zaročencu Richardu
Sharpu, ki sta se odpravila na potovanje prek oceana in nista slutila, da ju bo zajel
najmočnejši orkan v zgodovini. Tami se po orkanu prebudi in najde uničeno barko
in težko poškodovanega Richarda. Brez navigacije ali kakšnih drugih pripomočkov
bo morala Tami najti moč, da bi ju spravila nazaj na varno.

Petek, 13. 7. ob 18.00

FERGI: DIRKA

SINHRO

78

Fergi postane športni avto! Lastnik muzeja avtomobilov ga hoče kupiti in Fergi se znajde
razpet med možnostjo vznemirljivega življenja športnega avtomobila in starega življenja
na kmetiji. Po vratolomni dirki sprejme ponudbo lastnika muzeja, a življenje tam ni
takšno, kot si je zamišljal. Prijatelj Gustav se odloči, da bo Fergijevo srce vrnil, kamor sodi
– v telo traktorja, malega, sivega, prijaznega in pogumnega prijatelja. Sinhronizirano.

Petek, 13. 7. ob 20.00

PRVO OČIŠČENJE

112

Srhljivka se vrača na sam začetek serije filmov OČIŠČENJE, ki jo je ustvaril in režiral
James DeMonaco. Tako imenovani Novi očetje Amerike preizkusijo sociološko teorijo,
kjer državljanom v eni od zaprtih skupnosti dovoljuje, da v eni noči dajo duška svoji jezi in
agresiji ter lahko vršijo kakršnekoli zločine, posledično pa ne bodo kaznovani. Vendar se
nasilje v teh dvanajstih urah razširi v nepredstavljive obsežnosti in zajame celotni narod.

Sobota, 14. 7. ob 18.00

NEVERJETNI 2 3D

SINHRO

125

Na platna se vrača zgodba o najbolj nenavadni in neverjetni družini. Družinica
mora na plano, da bi rešila svet. V nadaljevanju zgodbe o superherojski družini, je
mama Helena v centru pozornosti, medtem, ko je oče Janez heroj doma, kjer skrbi za
družino in otroke. Njihov vsakdan zmoti prihod nevarnega nepridiprava, ki ga lahko
ustavi samo družina Neverjetni. Sinhronizirano.

Sobota, 14. 7. ob 21.30

WHITNEY HOUSTON

105

Whitney Houston, šestkratna dobitnica nagrade grammy, velja za eno najuspešnejših
pevk vseh časov. Film se poglablja v največji paradoks njenega življenja: čeprav je
zaslužila na milijone dolarjev, dosegla rekordnih sedem zaporednih uvrstitev na vrh
ameriške lestvice najbolj priljubljenih pesmi ter si prislužila sloves ene najboljših pevk
svojega časa, ni mogla delati tistega, kar je hotela – ne na poklicni ne na zasebni ravni.

Nedelja, 15. 7. ob 18.00

UKRADENA PRINCESA

SINHRO
Nedelja, 15. 7. ob 20.00

TI LOVIŠ!

85

Ta čudovita zgodba se dogaja v dobi hrabrih vitezov, lepih princes in bojnih čarovnikov.
Ruslan, lutkarski umetnik, ki sanja, da postane vitez, spozna lepo Milo in se zaljubi v
njo; niti sumi ne, da je kraljeva hči. Nekega dne pa zlobni čarovnik ukrade Milo tik pred
Ruslanovimi očmi, da bi moč ljubezni spremenil v svojo čarobno moč. Ruslan mora
premagati številne ovire, da jo reši in dokaže, da je prava ljubezen močnejša od magije.

100

Komedija, posneta po resnični zgodbi, objavljeni v dnevnem časopisu The Wall
Street Journal. Vsak mesec v letu od prvega razreda osnovne šole dalje se peterica
prijateljev, ki radi tekmujejo, igrajo „ti loviš!“ in tvegajo službo in lastne odnose. Letos
sovpada igra s poroko edinega neporaženega igralca, zaradi česar bi lahko končno
postal lahka tarča. Vendar ve, da prihajajo in zato je pripravljen.

Petek, 20. 7. ob 18.00

IZGUBLJENA MED VALOVI

96

Film je posnet po resnični zgodbi o Tami Oldham in njenem zaročencu Richardu
Sharpu, ki sta se odpravila na potovanje prek oceana in nista slutila, da ju bo zajel
najmočnejši orkan v zgodovini. Tami se po orkanu prebudi in najde uničeno barko
in težko poškodovanega Richarda. Brez navigacije ali kakšnih drugih pripomočkov
bo morala Tami najti moč, da bi ju spravila nazaj na varno.

Petek, 20. 7. ob 20.00

SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL

122

V mamilarski vojni ni pravil in ko začnejo karteli čez mejo med Mehiko in ZDA tihotapiti
teroriste, se mora zvezni agent Matt Graver (Josh Brolin) znova povezati s skrivnostnim
Alejandrom (Benicio Del Toro), čigar družino je umoril vodja kartela. Vojna se zaostri na
najgrši možni način. Da bi še dodatno spodbudil konflikt, Alejandro ugrabi hči vodje kartela
in punca se znajde sredi konflikta med dvema moškima, ki dvomita v vse, za kar se borita.

Sobota, 21. 7. ob 18.00

FERGI: DIRKA

78

Fergi postane športni avto! Lastnik muzeja avtomobilov ga hoče kupiti in Fergi se znajde
razpet med možnostjo vznemirljivega življenja športnega avtomobila in starega življenja
na kmetiji. Po vratolomni dirki sprejme ponudbo lastnika muzeja, a življenje tam ni
takšno, kot si je zamišljal. Prijatelj Gustav se odloči, da bo Fergijevo srce vrnil, kamor sodi
– v telo traktorja, malega, sivega, prijaznega in pogumnega prijatelja. Sinhronizirano.

Sobota, 21. 7. ob 21.30

LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN

SINHRO

120

Chicago. Stand-up komik Kumail, po rodu iz Pakistana, se po enem svojih nastopov
zaplete s študentko Emily. Čeprav oba vztrajata, da gre le za bežno avanturo, se med
njima kmalu splete resno razmerje. Kumail se znajde v kočljivem položaju, saj mu
njegovi nič hudega sluteči starši medtem neutrudno iščejo pakistansko nevesto. Zgodba
pa se šele zares začne, ko Emily zaradi skrivnostne bolezni pristane v bolnišnici …

Nedelja, 22. 7. ob 18.00

UKRADENA PRINCESA

85

Ta čudovita zgodba se dogaja v dobi hrabrih vitezov, lepih princes in bojnih čarovnikov.
Ruslan, lutkarski umetnik, ki sanja, da postane vitez, spozna lepo Milo in se zaljubi v
njo; niti sumi ne, da je kraljeva hči. Nekega dne pa zlobni čarovnik ukrade Milo tik pred
Ruslanovimi očmi, da bi moč ljubezni spremenil v svojo čarobno moč. Ruslan mora
premagati številne ovire, da jo reši in dokaže, da je prava ljubezen močnejša od magije.

Nedelja, 22. 7. ob 20.00

JUPITROVA LUNA

SINHRO

128

Aryana, begunca iz države, v kateri divja vojna, med nezakonitim prečkanjem
madžarske meje ustreli policist. Ranjen in pretresen se znajde v begunskem
taborišču, kjer tamkajšnji zdravnik, cinični dr. Stern, odkrije, da ima mladenič
nadnaravne sposobnosti. Odloči se, da ga bo pretihotapil iz taborišča in izkoristil
njegov nenavadni dar.

Četrtek, 26. 7. ob 10.00

FILMSKO DOPOLDNE: KNJIGARNA

113

V zgodbi spremljamo čudovito zgodbo neizmerno pogumne ženske Florence Green,
vdove svobodnega duha, ki svojo žalost nadomešča z drzno idejo, imeti prvo prodajalno
knjig v zaspanem obmorskem mestu leta 1959, ko se film dogaja. Kljub prekrasni naravi,
kjer stoji vasica, je le-ta polna neusmiljenih, hladnih in apatičnih ljudi, ki ne želijo
sprememb in zato tudi ideja knjigarne ni dobrodošla. Po filmu druženje ob kavi.

Petek, 27.7. ob 18.00

FANTASTIČNA ŽENSKA

100

Mlada natakarica in pevka Marina in starejši moški Orlando sta zaljubljena in
načrtujeta skupno prihodnost. Ko Orlando nenadoma zboli in umre, se je Marina
prisiljena soočiti s svojo družino in družbo ter se znova boriti, da jim pokaže kdo
je Marina Vidal: kompleksna, močna, odkrita in fantastična ženska. Film je prejel
oskarja za najboljši tujejezični film.

Petek, 27. 7. ob 20.00

SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL

122

V mamilarski vojni ni pravil in ko začnejo karteli čez mejo med Mehiko in ZDA tihotapiti
teroriste, se mora zvezni agent Matt Graver (Josh Brolin) znova povezati s skrivnostnim
Alejandrom (Benicio Del Toro), čigar družino je umoril vodja kartela. Vojna se zaostri na
najgrši možni način. Da bi še dodatno spodbudil konflikt, Alejandro ugrabi hči vodje kartela
in punca se znajde sredi konflikta med dvema moškima, ki dvomita v vse, za kar se borita.

Sobota, 28. 7. ob 18.00

DVIGNI SIDRO

73

Erazem sprejme službo in gre poskusit srečo v veliko mesto. Kmalu pa se izkaže, da
je delo veliko bolj zahtevno kot si je mislil. Načrte o ležernem delu mu prekrižajo
hudodelci, ki na skrivaj kopljejo dragoceno kovino, ki škoduje okolju. S pomočjo
prijateljev bo poskušal ustaviti tolpo hudodelcev. Mu bo uspelo? Risanka je
sinhronizirana in primerna za vso družino.

Sobota, 28. 7. ob 21.30

ISMAELOVI DUHOVI

SINHRO

135

Ismael Vuillard je režiser. Ravno je sredi filma o Ivanu, nenavadnem diplomatu, ki ga je
navdihnil njegov brat. Skupaj s tastom in mentorjem Bloomom, Ismael še vedno žaluje za
ženo Carlotto, ki je pred dvajsetimi leti brez sledu izginila. Vseeno pa si je nedavno ustvaril
novo življenje s Sylvio. A nekega dne se Carlotta vrne od mrtvih ... Arnaud Desplechin
virtuozno preplete različne pripovedne niti v hipnotično in večplastno zgodbo.

Nedelja, 29. 7. ob 18.00

PETER ZAJEC

93

Spoznajte Petra Zajca, razposajenega, impulzivnega, včasih prisrčno navihanega, skratka
tipičnega najstniškega zajca. To ni zajec iz pravljic, ki so vam jih pripovedovale mame in
babice. To je zajec, ki bo vzbudil vašo uporniško plat in željo po nori zabavi. Peter Zajec,
ki nas bo odpeljal na družinsko dogodivščino v kino, je navihan, nagajiv zajček, ki rad
rine v težave. V tej zgodbi se bo spoprijel z velikimi živalskimi izzivi in nevšečnostmi.

Nedelja, 29.7. ob 20.00

WHITNEY HOUSTON

105

Whitney Houston, šestkratna dobitnica nagrade grammy, velja za eno najuspešnejših
pevk vseh časov. Film se poglablja v največji paradoks njenega življenja: čeprav je
zaslužila na milijone dolarjev, dosegla rekordnih sedem zaporednih uvrstitev na vrh
ameriške lestvice najbolj priljubljenih pesmi ter si prislužila sloves ene najboljših pevk
svojega časa, ni mogla delati tistega, kar je hotela – ne na poklicni ne na zasebni ravni.

SINHRO

