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Sreda, 1. 5. ob 18.00

GOSPOD LINK: V ISKANJU IZGUBLJENEGA DOMA

SINHRONIZIRANO

Dva metra visok, meter in pol čez prsi, teža okoli 350 kilogramov. To mora biti jeti! Raziskovalec
je odkril dolgo iskano bitje, sedaj pa mu bo pomagal najti še njegov dom! Gospod Link, velik
in prijazen jeti, poskuša s pomočjo raziskovalca Lionela Frosta najti svoje dolgo izgubljene
sorodnike v skriti deželi Shangri-La. Skupaj s pustolovko Adelino se zabavni trio odpravi na
popotovanje po svetu, da bi svojemu novemu prijatelju pomagali najti njegov dom.

Sreda, 1. 5. ob 20.00

ONI (Z Liffa na Vrhniko)

Čedni Sergio ima eno samo ambicijo: zapustiti rojstno Taranto na jugu Italije in oditi v Rim, da bi se
tam vključil v kroge večkratnega predsednika vlade Berlusconija. Svoj načrt uresničuje dosledno in
brez pomislekov. Vrata v svet vplivnih mu odpre trgovanje z lepimi dekleti, ki vplivneže spremljajo
na različne dogodke in zabave. Medtem se Silvio v tem perverznem svetu korupcije in neprestanih
zabav ukvarja s političnimi nasprotniki in svojo ženo, ki ji je dovolj njegove nezvestobe …

Četrtek, 2. 5. ob 20.00

YAO

Yao, mlad fant, pobegne iz svoje vasi v severnem Senegalu – skoraj 400 kilometrov do Dakarja,
da spozna svojega junaka, uglednega francoskega igralca, ki je na obisku svoje prave domovine.
Ker ga tako gane njegova zgodba se igralec odloči, da ga bo pospremil domov. Toda na stranskih
senegalskih cestah je vse več kot nepričakovano. In ko skupaj delita »prašno« pustolovščino v
Yaovo vasico se igralec zave, da potuje tudi proti svojim koreninam ...

Petek, 3. 5. ob 18.00

OVCE IN VOLKOVI 2

SINHRONIZIRANO

V čarobni deželi za devetimi gorami in devetimi vodami leži slikovita vasica, kjer ovce in volkovi
živijo mirno in veselo življenje. Nenadoma pa prihod najavita dva nepričakovana gosta – polarna
lisica in majhna ovčka. Nihče ni pričakoval, da bosta prinesla smrtno nevarnost. Gray, novi vodja
združenega plemena, mora zdaj ovce in volkove prepričati, da se lahko z velikimi težavami
oziroma resnimi izzivi spopadeš le s skupnim delom - ker je moč v enotnosti!

Petek, 3. 5. ob 20.00

ČISTA ZLOBA

Leta 1969 Ted Bundy kot izjemno privlačen, karizmatičen, pameten in ljubec popolnoma prevzame
Liz, ki se njegovim čarom ne more upreti. Kmalu se vanj zaljubi in videti je, da sta srečen par, ko
Teda iznenada aretirajo in ga obtožijo številnih grozljivih umorov. Njena zaskrbljenost se z novimi
dokazi hitro sprevrže v paranojo, ko je prisiljena sprejeti, da je moški, s katerim je živela, psihopat.
Med policijskim priporom je Bundyju uspel drzen pobeg, preden so ga ujeli in mu sodili za umor.

Sobota, 4. 5. ob 16.00

DROBIŽKI 2

SINHRONIZIRANO

V majhni tovarni mlada in neustrašna pikapolonica ponesreči pade v kartonsko škatlo, ki jo pošljejo na
otok Gvadelup v Karibskem morju. Njen oče se nemudoma odpravi na rajsko otočje iskat svojega otroka
in ga pripeljati domov. Ko pa končno prispe na drugo stran oceana, je pred očetom dvojno poslanstvo:
najti svojega otroka in rešiti dom njegove nove prijateljice pikapolonice, ki mu grozi uničenje zaradi
gradbišca. Na srečo mu bosta na pomoč priskočila stara prijatelja - črna mravlja in pajek.

Sobota, 4. 5. ob 20.00

12. MOŽ

Norveška l. 1943 - severno od arktičnega kroga. Dvanajst uporniških borcev na ladji prevaža
razstrelivo. Vplujejo v S. morje, da bi sabotirali Nemce, ki so okupirali njihovo domovino. Ko se
zasidrajo v odmaknjenem fjordu, jih izda rojak in nato napade nemški minolovec. Enajst mož Nemci
zajamejo, mučijo in na koncu ubijejo, 12. mož pa pobegne. Legendarna zgodba o pobegu Jana
Baalsruda še vedno ostaja ena najbolj divjih in nedoumljivih zgodb o preživetju v času 2. sv. vojne.

Nedelja, 5. 5. ob 16.00

DROBIŽKI 2 3D

SINHRONIZIRANO

V majhni tovarni mlada in neustrašna pikapolonica ponesreči pade v kartonsko škatlo, ki jo pošljejo na
otok Gvadelup v Karibskem morju. Njen oče se nemudoma odpravi na rajsko otočje iskat svojega otroka
in ga pripeljati domov. Ko pa končno prispe na drugo stran oceana, je pred očetom dvojno poslanstvo:
najti svojega otroka in rešiti dom njegove nove prijateljice pikapolonice, ki mu grozi uničenje zaradi
gradbišča. Na srečo mu bosta na pomoč priskočila stara prijatelja - črna mravlja in pajek.

Nedelja, 5. 5. ob 18.00
V dinamičnem prepletu bogatega arhiva posnetkov in aktualnih izjav, spremljamo zgodbe ključnih
akterjev, ki so vsak s svojega področja vplivali na razvoj projekta ter mnogih športnikov. Med zbranimi
posnetki je ogromno ekskluzivnega materiala, ki je nastajal skozi leta ustvarjanja televizijske oddaje
in vnaša dodaten čar vsebini dokumentarnega filma, pa naj gre za družino Dončič, Čeferin ali Dragić,
najstniške podobe Lakoviča, Brezca, tudi Jana Oblaka in mnogih, zdaj uspešnih posameznikov.

Nedelja, 5. 5. ob 20.00

TRANZIT (Z Liffa na Vrhniko)

Marseille, sodobnost. Begunci iz vse Evrope sanjajo, da bi se vkrcali na ladjo za Ameriko in pobegnili
fašističnemu okupatorju. Eden izmed njih, Nemec Georg, prevzame identiteto umrlega pisatelja, da
bi izkoristil njegovo vizo. Vse pa se spremeni, ko se zaljubi v skrivnostno Marie ... Film, ki na izviren
način preplete preteklost in sedanjost, je brezčasna zgodba o ljubezni, izgnanstvu in iskanju novih
začetkov. Christian Petzold je dramo priredil po istoimenskem romanu Anne Seghers iz leta 1942.

Četrtek, 9. 5. OB 20.00

TRANZIT (Z Liffa na Vrhniko)

Marseille, sodobnost. Begunci iz vse Evrope sanjajo, da bi se vkrcali na ladjo za Ameriko in pobegnili
fašističnemu okupatorju. Eden izmed njih, Nemec Georg, prevzame identiteto umrlega pisatelja, da
bi izkoristil njegovo vizo. Vse pa se spremeni, ko se zaljubi v skrivnostno Marie ... Film, ki na izviren
način preplete preteklost in sedanjost, je brezčasna zgodba o ljubezni, izgnanstvu in iskanju novih
začetkov. Christian Petzold je dramo priredil po istoimenskem romanu Anne Seghers iz leta 1942.

Nedelja, 12. 5. ob 16.00

DROBIŽKI 2 3D

SINHRONIZIRANO

V majhni tovarni mlada in neustrašna pikapolonica ponesreči pade v kartonsko škatlo, ki jo pošljejo na
otok Gvadelup v Karibskem morju. Njen oče se nemudoma odpravi na rajsko otočje iskat svojega otroka
in ga pripeljati domov. Ko pa končno prispe na drugo stran oceana, je pred očetom dvojno poslanstvo:
najti svojega otroka in rešiti dom njegove nove prijateljice pikapolonice, ki mu grozi uničenje zaradi
gradbišča. Na srečo mu bosta na pomoč priskočila stara prijatelja - črna mravlja in pajek.

Nedelja, 12. 5. ob 20.00

12. MOŽ

Norveška l. 1943 - severno od arktičnega kroga. Dvanajst uporniških borcev na ladji prevaža
razstrelivo. Vplujejo v S. morje, da bi sabotirali Nemce, ki so okupirali njihovo domovino. Ko se
zasidrajo v odmaknjenem fjordu, jih izda rojak in nato napade nemški minolovec. Enajst mož Nemci
zajamejo, mučijo in na koncu ubijejo, 12. mož pa pobegne. Legendarna zgodba o pobegu Jana
Baalsruda še vedno ostaja ena najbolj divjih in nedoumljivih zgodb o preživetju v času 2. sv. vojne.

Nedelja, 26. 5. ob 16.00

DROBIŽKI 2

SINHRONIZIRANO

V majhni tovarni mlada in neustrašna pikapolonica ponesreči pade v kartonsko škatlo, ki jo pošljejo na
otok Gvadelup v Karibskem morju. Njen oče se nemudoma odpravi na rajsko otočje iskat svojega otroka
in ga pripeljati domov. Ko pa končno prispe na drugo stran oceana, je pred očetom dvojno poslanstvo:
najti svojega otroka in rešiti dom njegove nove prijateljice pikapolonice, ki mu grozi uničenje zaradi
gradbišca. Na srečo mu bosta na pomoč priskočila stara prijatelja - črna mravlja in pajek.

Nedelja, 26. 5. ob 20.00

STOTNIK (Z Liffa na Vrhniko)

Nemčija, marec 1945. Vojaka Wilija Herolda, ki se je ločil od svoje enote, zasledujejo kot
dezerterja. V nekem avtu, ki je obtičal v blatu, po naključju odkrije častniško uniformo. Izkoristi
priložnost in jo ukrade. V naslednjih dneh kot “stotnik” Herold zbere druge razkropljene vojake
in ustvari “posebno enoto”. Do moči se dokoplje tako, da jo zlorablja in to mu je všeč... Willi
Herold se spremeni v monstruma pred katerim je pred kratkim bežal.

Četrtek, 30. 5. ob 10.00

FILMSKO DOPOLDNE: V SENCI DREVESA

Agnes iz stanovanja vrže Atlija in mu ne dovoli več videvati hčerke Ase. Zato se preseli nazaj
k svojim staršem. Ti pa so vpleteni v spor s sosedi, ki trdijo, da veliko drevo na vrtu meče
nezaželeno senco na njihovo parcelo. Dogodki, ki se pojavljajo v senci drevesa bodo počasi ušli
izpod nadzora. Črna komična drama prikaže, kako lahko manjši konflikti postanejo prava krvava
vojna, ko paranoja in strah zamenjata človečnost. Islandski kandidat za tujejezičnega oskarja.

Četrtek, 30. 5. ob 20.00

DVOJNA ŽIVLJENJA (Z Liffa na Vrhniko)

Alain vodi uspešno založbo, pri kateri njegov prijatelj, boemski pisatelj Léonard, izdaja svoje
romane. Alainova žena Séléna je zvezda priljubljene televizijske serije, Léonardova družica
Valérie pa zagnana asistentka nekega politika. Alain kljub dolgoletnemu prijateljstvu zavrne
Léonardov novi rokopis. Odnosi med paroma, bolj prepleteni, kot se zdi na prvi pogled, se
kmalu še bolj zapletejo.

