Kino Vrhnika oktober
Nakup vstopnic v predprodaji
Turistično informacijski center (ZIC Vrhnika)
Tržaška cesta 9, Vrhnika

Nakup vstopnic preko spleta
www.mojekarte.si
Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika
info@kino-vrhnika.si | mnenje@kino-vrhnika.si

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

2018
SMO ČLANI:

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.

Cena običajne kino vstopnice znaša 4,00 €. Cena 3D kino vstopnice znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani.
Četrtek, 4. 10. ob 20.00

Sobota, 20. 10. ob 16.00

110

min.

NEČISTA KRI

Animirana pustolovščina za vse starosti z izvirno glasbo in zvezdniško zasedbo, ki legendo o Veliki nogi
postavi na glavo, ko bister mladi Jeti odkrije bitje, za katerega ni vedel, da obstaja – človeka. Novica o tej
„Mali nogi“ spravi preprosto skupnost Jetijev na noge z vprašanjem, kaj vse se še lahko skriva v velikem
svetu za njihovo zasneženo vasjo. Čisto nova zgodba o prijateljstvu, pogumu in radosti odkrivanja sveta.

Petek, 5. 10. ob 18.00

Sobota, 20. 10. ob 18.00

80

min.

PERO LOVŠIN: TI LAHKO

Kamera Perota spremlja med nastopi v malih slovenskih mestih, s Pankrti na Dunaju in na velikem
odru Cankarjevega doma. Z njim se zabavamo na rojstnodnevnih zabavah in doživljamo ustvarjanje
zadnje plošče, z njim smo na poti in doma. Pero je anarhist, Janez Kranjski Janez, poje o tem, da gre
Slovenija naprej in o tem, da to ni več Slovenija. On lahko! On je na Dobri poti!

Petek, 5. 10. ob 20.00

Sobota, 20. 10. ob 20.00

112

min.

JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI

88

min.

Eddie Brock se spremeni v Venoma, potem ko postane gostitelj zunajzemeljskega bitja. Ta simbiot ga
popolnoma prevzame in mu odvzame svobodno voljo. Zdaj nekdo drug določa pravila in vsak poskus,
da bi se osvobodil, je zaman. Eddie in simbiot postaneta eno – Venom, najslavnejši protijunak, za
katerega ne boste vedeli, ali se ga morate bati ali upati, da vas reši.

Tudi tokrat so bo v podobi Rowana Atkonsona in oborožen z najnovejšimi vohunskimi izumi podal v
vrtoglavi pregon in divje pretepe. Kot vedno pa mu bodo komične katastrofe in nenavadni zapleti za
petami na čisto vsakem koraku. Na srečo tudi tokrat proti agentu z licenco za povzročanje zabavnega
kaosa nobeden od teroristov ne bo imel možnosti ostati nepoškodovan.

Nedelja, 7. 10. ob 16.00

Nedelja, 21. 10. ob 18.00

PIKICA, KOKO IN DIVJI NOSOROG

64

min.

96

min.

MALA NOGA

Pikica je majhna deklica, ki si zelo želi imeti najboljšo prijateljico. Koko je deklica, ki že vse življenje živi narisana
na kartonski škatli od kakava. Nekega dne pa skoči s škatle in vstopi v Pikin svet. Pikici pojasni, da prihaja iz
Čokolandije, dežele, kjer čokolada raste na drevesih – to bo že morala biti Afrika! S prijatelji se vkrcajo na letalo.
Pridruži se jim še drobcen štiriletni nosorog Oswald, ki išče svojo mamo. Zgodba o majhnosti in prijateljstvu.

Animirana pustolovščina za vse starosti z izvirno glasbo in zvezdniško zasedbo, ki legendo o Veliki nogi
postavi na glavo, ko bister mladi Jeti odkrije bitje, za katerega ni vedel, da obstaja – človeka. Novica o tej
„Mali nogi“ spravi preprosto skupnost Jetijev na noge z vprašanjem, kaj vse se še lahko skriva v velikem
svetu za njihovo zasneženo vasjo. Čisto nova zgodba o prijateljstvu, pogumu in radosti odkrivanja sveta.

Nedelja, 7. 10. ob 18.00

Nedelja, 21. 10. ob 20.00 (PROST VSTOP)

GAJIN SVET

90

min.

93

CANKAR (POGOVOR PO FILMU)

min.

POZOR
Film ni enak tistemu,
ki smo ga predvajali
v mesecu septembru.

Gaja skupaj z očetom in s sestro Teo zaživi v sveže razdrti družini, ki se poskuša spet postaviti na noge.
Rada se druži s svojim najboljšim prijateljem, ki je večna žrtev močnejših sošolcev. Gaje seveda nič ne
ustavi, da mu ne bi stala ob strani na vsakem koraku. Skupaj držita tudi v napetem kriminalnem zapletu,
ko pomagata Tei in njeni prijateljici, ki zaradi najstniške naivnosti zabredeta v svet spletnih nevarnosti.

Ivan Cankar je marsikaj zapisal prej, kot je doživel. To vez med literaturo in zasebnim življenjem v filmu
slikajo igrani in animirani prizori, ki črpajo motive izključno iz pisateljevih del in pisem z najbližjimi.
Celo desetletje je bil del dunajske družine Löffler in tam je ustvaril večino obsežnega opusa. Bil je pozoren
ljubimec, vedre narave, družaben in izjemno inteligenten Filmu bo sledil kratek pogovor s filmsko ekipo.

Nedelja, 7. 10. ob 20.00

Četrtek, 25. 10. ob 10.00

135

min.

ZVEZDA JE ROJENA

FILMSKO DOPOLDNE: HLADNA VOJNA

88

min.

Gre za prvo pravo avtorsko delo igralca Bradleyja Cooperja – film je namreč spisal, ga režiral in v njem
igra in poje. Nastal je na podlagi klasične zgodbe iz leta 1937 (to je že četrta inačica) o tragični ljubezni
med izkušenim glasbenikom, čigar zvezda že tone, in mladi pevki, katere kariera se šele začenja. Film je
poln sijajne izvirne glasbe, ki jo je spisal Cooper sam, izvedbe pa so posnete v živo.

Romantična drama Hladna vojna je letos na filmskem festivalu v Cannesu prejela nagrado
za najboljšo režijo ter bila nominirana za zlato palmo. Poljsko-britanski avtor se še naprej drži
prepoznavne črno-bele kulise in zgodovinskega konteksta. Tokratni film spremlja ljubezensko
zgodbo med moškim in žensko, ki prihajata iz različnih okolij, a ju v nekem trenutku poveže usoda.

Četrtek, 11. 10. ob 20.00

Četrtek, 25. 10. ob 20.00

PRVI ČLOVEK

138

min.

104

min.

SODNICA

Zgodbo je režiral z oskarjem nagrajeni režiser Damien Chazelle (za muzikal Dežela La La), astronavta
Neila Armstronga pa je upodobil dvakratni nominiranec za oskarja Ryan Gosling. Zgodba v filmu
preiskuje vse zmage in težke preizkušnje, ki jih je doživljal Armstrong, njegova družina, njegovi kolegi
in nenazadnje tudi narod, ter stroške ene največjih in najnevarnejših misij v zgodovini.

Vrhovna sodnica Maye, uživa izjemno spoštovanje, a ne brez žrtev v zasebnem življenju. Ko se njen zakon
znajde na razpotju, dobi nujen primer na smrt bolnega Adama, ki zaradi verskih razlogov zavrača transfuzijo
krvi. Ker še ni polnoleten, mu Fiona lahko odredi prisilno zdravljenje. Da bi fanta razumela, se odloči za
nenavadno potezo in ga obišče v bolnišnici. Srečanje dveh iskrivih duhov v obeh prebudi močna čustva.

Sobota, 13. 10. ob 16.00

Petek, 26. 10. ob 18.00

MALA NOGA

96

min.

POSLEDICE

Prejemnik petih nagrad na 21. Festivalu
slovenskega filma, tudi za najboljši film po
mnenju občinstva.

110

min.

Animirana pustolovščina za vse starosti z izvirno glasbo in zvezdniško zasedbo, ki legendo o Veliki nogi
postavi na glavo, ko bister mladi Jeti odkrije bitje, za katerega ni vedel, da obstaja – človeka. Novica o tej
„Mali nogi“ spravi preprosto skupnost Jetijev na noge z vprašanjem, kaj vse se še lahko skriva v velikem
svetu za njihovo zasneženo vasjo. Čisto nova zgodba o prijateljstvu, pogumu in radosti odkrivanja sveta.

18-letni Andrej je zaradi svojega težavnega vedenja poslan v vzgojni zavod, kjer spozna Željka, neformalnega
vodjo tamkajšnjih gojencev. Ko odkrije Andrejevo skrivnost, ga prične Željko kmalu izkoriščati v svoj prid.
Andrej je tako kmalu postavljen pred preizkušnjo odgovornosti in ohranjanja svoje moralne integritete.
Odločiti se mora med Željkom in njegovim divjim življenjem ter tem, kako ostati zvest samemu sebi.

Sobota, 13. 10. ob 18.00

Petek, 26. 10. ob 20.00

HLADNA VOJNA

88

min.

JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI

80

min.

Romantična drama Hladna vojna je letos na filmskem festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo
režijo ter bila nominirana za zlato palmo. Poljsko-britanski avtor se še naprej drži prepoznavne črnobele kulise in zgodovinskega konteksta. Tokratni film spremlja ljubezensko zgodbo med moškim in
žensko, ki prihajata iz različnih okolij, a ju v nekem trenutku poveže usoda. Zgodba je postavljena v čas
hladne vojne, v 50. leta preteklega stoletja, dogaja pa se na Poljskem, v Berlinu, Parizu in Jugoslaviji.

Tudi tokrat so bo v podobi Rowana Atkonsona in oborožen z najnovejšimi vohunskimi izumi podal v
vrtoglavi pregon in divje pretepe. Kot vedno pa mu bodo komične katastrofe in nenavadni zapleti za
petami na čisto vsakem koraku. Na srečo tudi tokrat proti agentu z licenco za povzročanje zabavnega
kaosa nobeden od teroristov ne bo imel možnosti ostati nepoškodovan.

Sobota, 13. 10. OB 20.00

Nedelja, 28. 10. ob 16.00

138

min.

PRVI ČLOVEK

86

min.

LUIS IN VESOLJČKI

Zgodbo je režiral z oskarjem nagrajeni režiser Damien Chazelle (za muzikal Dežela La La), astronavta
Neila Armstronga pa je upodobil dvakratni nominiranec za oskarja Ryan Gosling. Zgodba v filmu
preiskuje vse zmage in težke preizkušnje, ki jih je doživljal Armstrong, njegova družina, njegovi kolegi
in nenazadnje tudi narod, ter stroške ene največjih in najnevarnejših misij v zgodovini.

Bister fant skrbi za gospodinjstvo in očeta, ravnateljica njegove šole pa kmalu začne sumiti, da oče svojega
sina zanemarja in bi fanta rada poslala v internat. Medtem pa se Luisu pripeti nekaj nepričakovanega – naleti
na tri zelena bitja, po imenu Mog, Nag in Wabo, ki so bila na križarjenju po vesolju, a so se odločila, da zaradi
posebne masažne podloge Nubbi Dubbi, ki so jo videli v reklami, obiščejo Zemljo. Pustolovščina se začne.

Nedelja, 14. 10. ob 16.00

Nedelja, 28. 10. ob 18.00

PIKICA, KOKO IN DIVJI NOSOROG

SINHRO

80

min.

Kamera Perota spremlja med nastopi v malih slovenskih mestih, s Pankrti na Dunaju in na velikem
odru Cankarjevega doma. Z njim se zabavamo na rojstnodnevnih zabavah in doživljamo ustvarjanje
zadnje plošče, z njim smo na poti in doma. Pero je anarhist, Janez Kranjski Janez, poje o tem, da gre
Slovenija naprej in o tem, da to ni več Slovenija. On lahko! On je na Dobri poti!

VENOM

SINHRO

MALA NOGA

Obračun z zgodovino skandinavskega kolonializma in rasnega razlikovanja. Ella, pripadnica ljudstva Sami,
je odraščala sredi prostrane Laponske. Ko začne s štirinajstimi leti obiskovati državno srednjo šolo, spozna
povsem drugačno življenje. To jo kot vsako najstnico sprva navduši, a če se hoče zares vklopiti v novo
okolje, bo plačala visoko ceno: postati mora povsem nova oseba ter pretrgati vse vezi s svojo družino ...

PERO LOVŠIN: TI LAHKO

SINHRO

96

min.

64

min.

94

min.

KO IZGUBIŠ VSE

Pikica je majhna deklica, ki si zelo želi imeti najboljšo prijateljico. Koko je deklica, ki že vse življenje živi narisana
na kartonski škatli od kakava. Nekega dne pa skoči s škatle in vstopi v Pikin svet. Pikici pojasni, da prihaja iz
Čokolandije, dežele, kjer čokolada raste na drevesih – to bo že morala biti Afrika! S prijatelji se vkrcajo na letalo.
Pridruži se jim še drobcen štiriletni nosorog Oswald, ki išče svojo mamo. Zgodba o majhnosti in prijateljstvu.

Par se loči. Kljub ženinim trditvam, da je mož nasilen, sodnica skrbništvo nad dvanajstletnim
sinom dodeli obema staršema. Medtem ko napetost med zakoncema narašča, otrok postaja ujetnik
vse bolj nevzdržne situacije … Zgodba o bitki za skrbništvo, v kateri se suspenz stopnjuje vse do
neizbežnega, dih jemajočega finala. Nagrada za najboljšo režijo in najboljši prvenec v Benetkah.

Nedelja, 14. 10. ob 18.00

Nedelja, 28. 10. ob 20.00

90

min.

GAJIN SVET

TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE

120

min.

Gaja skupaj z očetom in s sestro Teo zaživi v sveže razdrti družini, ki se poskuša spet postaviti na noge.
Rada se druži s svojim najboljšim prijateljem, ki je večna žrtev močnejših sošolcev. Gaje seveda nič ne
ustavi, da mu ne bi stala ob strani na vsakem koraku. Skupaj držita tudi v napetem kriminalnem zapletu,
ko pomagata Tei in njeni prijateljici, ki zaradi najstniške naivnosti zabredeta v svet spletnih nevarnosti.

Sedem neznancev, vsak s svojo zakopano skrivnostjo, se sreča v El Royalu – zapuščenem motelu
s temno preteklostjo na jezeru Tahoe. V toki ene usodne noči bo vsak od njih imel zadnjo opcijo
odrešitve, preden gre vse v pekel. Igrajo: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm,
Chris Hemsworth.

Nedelja, 14. 10. ob 20.00

Sreda, 31. 10. ob 18.00

104

min.

ČUVARKE

LUIS IN VESOLJČKI

86

min.

Francosko podeželje v letih 1914 do 1918: svet razpada pod uničujočo težo prve svetovne vojne, a nekaj
stebrov vendarle tiho in mogočno stoji – ženske ohranjajo skupnost, kulturo in ekonomijo v svetu, iz
katerega so se moški izgubili ali pa so v njem izgubili pamet. Vojni film, v katerem se bitke odvijajo daleč
doma (in od kamere), a globoko in glasno odzvanjajo v življenjih tistih, ki so ostale doma.

Bister fant skrbi za gospodinjstvo in očeta, ravnateljica njegove šole pa kmalu začne sumiti, da oče svojega
sina zanemarja in bi fanta rada poslala v internat. Medtem pa se Luisu pripeti nekaj nepričakovanega – naleti
na tri zelena bitja, po imenu Mog, Nag in Wabo, ki so bila na križarjenju po vesolju, a so se odločila, da zaradi
posebne masažne podloge Nubbi Dubbi, ki so jo videli v reklami, obiščejo Zemljo. Pustolovščina se začne.

Petek, 19. 10. ob 18.00

Sreda, 31. 10. ob 20.00

CODELLI

85

min.

NOČ ČAROVNIC

109

min.

Codelli je poetični dokumentarni film, o malo znanem filmskem projektu slovenskega izumitelja Codellija.
Zgodba v filmu govori o majhni deklici, ki jo po brodolomu na obalo naplavi morje. Otroka najde ljudožersko
pleme, ga vzredi in po božje časti. Pleme nato odkrije beli avanturist, ki se v dekle zaljubi in jo reši. V dokumentarcu
se s pomočjo Codelijevih potomk ter igralca Primoža Bezjaka, odpravimo po sledeh izginulega filma.

Igralka Jamie Lee Curtis se vrača v vlogi Laurie Strode, ki je v prvem filmu bežala pred zamaskiranim morilcem
po imenu Michael Myers (zaigral ga je Nick Castle), prav Castle pa bo morilca po štiridesetih letih upodobil
tudi v najnovejšem delu. Laurie se končno sooči z Michaelom Myersom, zamaskiranim moškim, ki jo je
preganjal, vse odkar je pred štirimi desetletji komaj ušla njegovemu morilskemu pohodu na noč čarovnic.

Petek, 19. 10. ob 20.00

Četrtek, 1. 11. ob 19.00

PRVI ČLOVEK

138

min.

Zgodbo je režiral z oskarjem nagrajeni režiser Damien Chazelle (za muzikal Dežela La La), astronavta
Neila Armstronga pa je upodobil dvakratni nominiranec za oskarja Ryan Gosling. Zgodba v filmu
preiskuje vse zmage in težke preizkušnje, ki jih je doživljal Armstrong, njegova družina, njegovi kolegi
in nenazadnje tudi narod, ter stroške ene največjih in najnevarnejših misij v zgodovini.

SINHRO

BOHEMIAN RHAPSODY

106

min.

Bohemian Rhapsody je epska zgodba o legendarni rock skupini Queen in pevski legendi Freddieju
Mercuryju - človeku, ki je verjel v sebe in svojo glasbo takrat, ko nihče drug ni. Podiral je vse stereotipe
in kršil vsa pravila, s tem pa postal ena največjih glasbenih ikon vseh časov. Bohemian Rhapsody je
zgodba o ljubezni, bolečini, sprejemanju in seveda o sijajni glasbi.

SINHRO

