PREMIERA
MESECA

DUNE: Peščeni planet, znanstvena drama
Dune / ZDA / 155' / režija: Denis Villeneuve, Jon Spaihts /
igrajo: Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet idr.
Zgodba spremlja Paula Atreidesa iz hiše Atreides, sijajnega
in nadarjenega mladeniča, rojenega za velike stvari, ki mora
odpotovati na najnevarnejši planet v vesolju, da bi zagotovil
prihodnost svoji družini in narodu.
NI ČAS ZA SMRT, akcijski triler
No Time to Die / ZDA / 163' / režija: Cary Joji Fukunaga /
igrajo: Daniel Craig, Ana de Armas, Léa Seydoux idr.
Tajni agent James Bond se je umaknil iz aktivne službe, a
njegov mir ne traja dolgo, saj ga za pomoč prosi njegov stari
prijatelj iz CIE.
SUPERNOVA, romantična drama
Supernova / Velika Britanija / 93' / režija: Harry Macqueen,
Jon Spaihts / igrajo: Colin Firth, Stanley Tucci idr.
Sam in Tusker potujeta po Angliji. S starim avtodomom
obiskujeta družino, prijatelje in kraje, ki so zaznamovali
njuno preteklost. Odkar so Tuskerju pred dvema letoma
diagnosticirali demenco, se jima čas izteka.

Nominacija za oskarja
in nagrada Beneškega
ﬁlmskega festivala

MOŽ, KI JE PRODAL SVOJO KOŽO, drama
The Man Who Sold His Skin / Tunizija, Švedska / 104' /
režija: Kaouther Ben Hania / igrajo: Yahya Mahayni idr.
Da bi lahko odpotoval v Evropo in se ponovno združil z
ljubeznijo svojega življenja, sirski begunec privoli, da mu
provokativni umetnik na hrbet tetovira podobo šengenske
vize in ga tako spremeni v prestižno umetniško delo.
VEČNI, znanstvena fantastika
Eternals / ZDA / 157' / režija: Chloe´ Zhao / igrajo: Richard
Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloﬀ
Marvelov nov ﬁlm o superjunakih, ki so se skrivali tisoce let
in se morajo ponovno združiti, da bi skupaj z ljudmi rešili in
ohranili življenje na Zemlji.

FILMI V ŽIVO: premiere, pogovori, tematski večeri
FILMSKI ABONMA DESETKA

ISKALCI TARTUFOV, drama
The Truﬄe Hunters / Italija / 84' / režija:
Michael Dweck, Gregory Kershaw
Globoko v gozdovih Piemonta na
severozahodu Italije raste redki in nadvse
cenjeni beli tartuf iz Albe. Edini, ki vedo, kje
ga iskati, so posebej izurjeni psi in njihovi
človeški kompanjoni: peščica priletnih
možakarjev s sprehajalnimi palicami in
iskrivim smislom za humor.

z zdravico Martinu

FILMSKI ABONMA DESETKA

po ﬁlmu pogovor z
igralcem Borchijem

NEKOČ SO BILI LJUDJE, drama
Slovenija / 89' / režija: Goran Vojnović /
igrajo: Francesco Borchi, Moamer
Kasumović, Maruša Majer, Boris Cavazza idr.
Leo je Italijan, ki živi v Sloveniji, Vučko pa
nekdanji begunec iz Bosne. Ker jima grozi,
da bosta izgubila restavracijo, sprejmeta
ponudbo prevaranta Giannija: ukrasti morata
njegov tovornjak, da bo Gianni lahko pobral
denar pri zavarovalnici. A prijatelja po
pomoti odpeljeta napačen tovornjak.
PANJ, drama

ŽENSKI KINO VEČER

Sundance (nagrada žirije, najboljšo
režijo in nagrada občinstva)

Žgjoi / Kosovo / 84' / režija: Blerta Basholli /
igrajo: Yllka Gashi, Çun Lajçi idr.
Fahrijin mož je pogrešan vse od vojne na
Kosovu. Da bi poskrbela za svoja otroka,
Fahrije opravi vozniški izpit in skupaj z
drugimi vdovami ustanovi majhno podjetje
za izdelavo ajvarja. A v tradicionalni vasici
njeni poskusi osamosvojitve naletijo na
silovito neodobravanje …

OTROŠKI IN FILMI ZA MLADINO

MOJ SIN, triler
My son / Anglija / 95' / režija: Christian Carion /
igrajo: James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen
Edmond Murray prejme klic od bivše žene, da je njun 7-letni
sin izginil iz kampa. Kmalu postane jasno, da je bil ugrabljen.
Zaradi občutka krivde, ker je svojo družino zanemarjal, je
Edmond odločen, da bo storil vse, da najde sina.

VIKI VIKING IN ČAROBNI MEČ, animirana pustolovščina
Vic the Viking and the Magic Sword / Nemčija, Francija,
Belgija / 77' / sinhroniziran / režija: Éric Cazes / 6+
Vikiju med Vikingi ni enakega: ni zelo močan, je pa zelo
pameten. Ko njegov oče in vaški poglavar Halvar od
zapriseženega sovražnika ukrade čarobni meč, med vikingi
nastane zmeda ... in seveda jo bo rešil Viki.

JUŽNI VETER: POSPEŠEK, kriminalni triler
Južni vetar 2: Ubrzdanje / Srbija / 125' / režija: Miloš
Avramović / igrajo: Miloš Biković, Miodrag Radonjić idr.
Narko kralj Petar Maraš dobro izkorišča vse prednosti novo
pridobljenega statusa nedotakljivega vodje srbskega
podzemlja, ki je pod zaščito države. V želji, da razširi svoj
posel, nezakonito pridobljeni denar vlaga v legalne posle.

PRI ADDAMSOVIH 2, animirana dogodivščina
The addams family 2 / ZDA, Velika Britanija, Kanada / 93' /
režija: Greg Tiernan, Conrad Vernon / 7+
Letošnja jesen bo znova strašljiva, saj se vrača ena
najstrašnejših, najbolj nevsakdanjih in bizarnih družin na
svetu – družina Addams, ki se bo odpravila na družinske
počitnice.

POSLEDNJI DVOBOJ, drama
The Last Duel / ZDA / 152' / režija: Ridley Scott / igrajo: Matt
Damon, Ben Aﬄeck, Adam Driver, Jodie Comer
Film, umešcen v Francijo v 14. stoletju, je epska zgodba o
izdaji in pravici, prikazana s treh razlicnih stališc: dva viteza,
čigar odnos je na preizkušnji zaradi izdaje, ter mlada ženska,
ki poskuša preživeti v zatiralni kulturi tistega obdobja.

NELLY RAPP: agentka za pošasti, družinska komedija
Nelly Rapp – Monsteragent / Švedska / 92' / režija: Amanda
Adolfsson / igrajo: Matilda Gross, Lily Wahlsteen idr.
Nelly obožuje pošasti, vampirje in zombije. Oče in sošolci ne
delijo njenega navdušenja. Ko jo očka odpelje na počitnice k
stricu Hanibalu, se Nelly prvič v življenju znajde v velikem,
malce čudaškem dvorcu, polnem presenečenj.
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VPIS V 36. SEZONO
GLEDALIŠKEGA IN GLASBENEGA ABONMAJA
5 gledaliških in 5 glasbenih dogodkov
vpis od 22. novembra 2021 do 3. decembra 2021
Prisrčno vabljeni k vpisu za GLEDALIŠKI IN GLASBENI ABONMA 2022. Kljub
negotovosti, da bi se zdravstvene razmere poslabšale, menimo, da je ob
spoštovanju vseh priporočenih ukrepov, obisk kulturnih dogodkov pri nas varen.
Zato smo v sklop povezali pet izjemno kakovostnih, mednarodno obarvanih
glasbenih večerov ter pet gostovanj slovenskih nacionalnih gledališč.
PREDVPIS: od 22. do 26. novembra 2021 / za abonente iz prejšnjih sezon, ki
želijo obdržati sedež na istem mestu
VPIS: od 29. novembra do 3. decembra 2021 / za nove abonente
Abonma se prične DECEMBRA 2021 in zaključi do OKTOBRA 2022.
Več na spletni strani Kinogledališča Tolmin http://www.kino-tolmin.si/abonmaji/

VPIS V MALI ABONMA
Vpis in prvo predstavo za našo najmlajšo publiko bomo izvedli v začetku
decembra 2021.

EVROPSKI ART KINO DAN - posvečeno Italiji

DOGODKI
DOBROBIT ŽIVALI, predavanje za kmete
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica organizira
in izvaja usposabljanja Dobrobit živali za leto 2021.
Namenjena so kmetom, ki so se vključili v izvajanje
ukrepa DŽ in so dolžni se vsako leto izvajanja
ukrepa udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj
štirih pedagoških ur letno.
MOTIVACIJSKI VEČER
Projekt podprt s strani mladih v sklopu Mlade
pobude bo kot motivacijski večer inspiriral in
motiviral obiskovalce vseh starosti. Predstavili se
bodo zanimivi posamezniki, ki bodo delili svoje
zgodbe in ideje. Vstop prost, možen bo tudi ogled
direktnega prenosa dogodka na spletu.
KAJ SO TO ZA ENE PTIČKE, KI IMAJO RDEČE LIČKE?

V nedeljo, 14. novembra 2021 se bo v evropskih kinematograﬁh že šestič odvil Evropski
art kino dan. Na ta dan bomo kinematograﬁ širom po Evropi s projekcijami in dogodki
slavili raznolikost evropskega ﬁlma. Akciji se že tradicionalno pridružuje tudi
Kinogledališče Tolmin. Naš kino sicer velik delež kakovostnega evropskega ﬁlmskega
programa prikazuje vse leto; 14. novembra pa bodo njegovo veliko platno zavzeli
izključno italijanski ﬁlmi, ki smo jih speli v kakovosten in žanrsko raznolik paket. Privoščite
si ga v celoti!

LUKA, animirani, sinhronizirani
Luca / Italija / 95' / režija: Enrico Casarosa / 5+
Prisrčna zgodba, ki se dogaja v ljubkem obmorskem
italijanskem mestecu, o fantu z imenom Luka, ki doživlja
nepozabno otroško poletje. Veliko sladoleda, pašte in
nepozabni dnevi neskončnega norenja po ulicah ter ob
morju, to je nekaj, kar nam je blizu in kar obožujemo.

Tri vesne na Festivalu
slovenskega ﬁlma

PARADISE - NOVO ŽIVLJENJE, komična kriminalka
Paradise - Una nuova vita / Italija, Slovenija / 85' / režija:
Davide Del Degan / Vincenzo Nemolato, Katarina Čas idr.
Kaloghero v zameno za pričanje proti maﬁjskemu morilcu
vstopi v program za zaščito prič. Novo življenje si ustvari v
majhni alpski vasici na tromeji med Italijo, Avstrijo in
Slovenijo. Nekega dne pa se tam pojavi tudi morilec, proti
kateremu je Kaloghero pričal.
LUCIO DALLA IN NJEGOVA PESEM ITALIJE, dokumentarni
Per Lucio / Italija / 79' / režija: Pietro Marcello
Skozi sproščeni pogovor dveh glasbenikovih prijateljev in s
pomočjo svobodne uporabe množice arhivskih posnetkov
režiser sestavi večplasten portret Italije v drugi polovici
prejšnjega stoletja. To ni le poklon velikemu umetniku,
ampak tudi Italiji, ki je izginila skupaj z njim.
TRI NADSTROPJA, drama
Tre piani / Italija / 119' / režija: Nanni Moretti / igrajo:
Riccardo Scamarchio, Alba Rohwacher, Margherita Buy, idr.
Tri nadstropja govorijo o naši težnji, da živimo izolirano
življenje, da se odtujimo od skupnosti. Ne le da skupnosti ne
vidimo več, mislimo celo, da lahko preživimo brez nje.
Vendar pa nam zgodbe likov v ﬁlmu kažejo, kako zelo si vsi
prizadevamo, da bi se počutili del skupnosti.

Ob 10. obletnici delovanja pevske skupine
Korenine vabijo na koncert ob jubileju. Skupina
ljudskih pevk Korenine pri KD Podeželskih žena
Gornjega Posočja druži okoli 20 pevk iz Tolminske
in Kobariške občine. Njihova pevovodja je Majda
Luznik.

RAZSTAVE
GALERIJA
VIDEZ TIPNEGA (likovna razstava, do 10.12. 2021)
Tematska regijska razstava severno primorskih likovnih
ustvarjalcev 2021.
Ogled je možen v času obratovanja Kinogledališča, med
dogodki ali po dogovoru (info@kino-tolmin.si).
MALA AVLA – KAVARNA
KATJA RUŠT je mlada ustvarjalka z Idrskega, študentka
Fakultete za dizajn. V Kinogledališču Tolmin se s svojim
plastovito barvitimi platni predstavlja prvič. Njena dela bodo
v Grajskem vrtu ART & DECO CAFÉ na ogled do konca leta.

KINO DOMA - VOD platforma
Vsi, ki ne morete v kino, si lahko ﬁlme ogledate na preprosti in varni spletni
platformi Kinogledališča Tolmin na https://online.kino-tolmin.si. Filmski program je
dostopen preko spletne strani Kinogledališča Tolmin in si ga je mogoče ogledati na
osebnem ali prenosnem računalniku, tablici, pametnem telefonu in televizorju.
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19.00 SUPERNOVA, romantična drama
16.00 PRI ADDAMSOVIH 2, animirana dogodivščina
19.00 NI ČAS ZA SMRT, drama
18.00 DUNE: PEŠČENI PLANET, znanstvena fantastika

NED

16.00 NELLY RAPP: AGENTKA ZA POŠASTI, družinska komedija
18.00 MOŽ, KI JE PRODAL SVOJO KOŽO, drama
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19.00 Filmski abonma: ISKALCI TARTUFOV, dokumetnarni

ČET

12

PET

17.00 VIKING VIKI, animiran, sinhroniziran
19.00 DUNE: PEŠČENI PLANET, znanstvena fantastika
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19.00 VEČNI, znanstvena fantastika

SOB
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NED

10.00
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17.00
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LUKA, animiran, sinhroniziran
PARADISE - NOVO ŽIVLJENJE, komična kriminalka
LUCIO DALLA IN NJEGOVA PESEM ITALIJE, dokumentarni
TRI NADSTROPJA, drama
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18.00 Filmski abonma: NEKOČ SO BILI LJUDJE, drama
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20.00 MOJ SIN, triler
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17.00 PRI ADDAMSOVIH 2, animirana dogodivščina
19.00 JUŽNI VETER: POSPEŠEK, kriminalni triler
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17.00 POSLEDNJI DVOBOJ, drama
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19.00 Ženski kino večer: PANJ, drama
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9.00 DOBROBIT ŽIVALI, predavanje za kmete
18.00 MOTIVACIJSKI VEČER, dogodek v sklopu Mlade Pobude
16.00 KAJ SO TO ZA ENE PTIČKE, KI IMAJO RDEČE LIČKE?, koncert ob
10. obletnici delovanja pevske skupine Korenine

DECEMBER 2021

KINO BONTON IN VAREN OBISK V KINOGLEDALIŠČU TOLMIN
V kinu niste nikoli sami. Četudi pridete sami. Kino je družaben prostor … zato iz spoštovanja
do drugih obiskovalcev prosimo, da upoštevate pravila, s katerim vsem obiskovalcem
omogočamo nemoten ogled. Prosimo vas:
- da na dogodke ne zamujate, med izvajanjem pa dvorane ne zapuščate,
- v dvorani je prepovedano uživanje hrane in pijače,
- izklopite prenosne telefone in druge elektronske naprave, ki svetijo,
- fotograﬁranje in snemanje dogodkov ni dovoljeno.
- Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb nalezljive bolezni SARS-CoV-2 morate za obisk
izpolnjevati enega od pogojev PCT, kar bomo preverjali pred vstopom na prizorišče.
Že kupljenih vstopnic zaradi neizpolnjevanja pogoja ne moremo vračati.
- Med obiskom vseh dogodkov morate uporabljati zaščitno masko.
- Za varno izvedbo dogodkov skrbimo tudi organizatorji z upoštevanjem vseh veljavnih
preventivnih ukrepov in navodil.
Hvala za razumevanje. Naj med nami kroži zgolj virus kulturnih užitkov!

Evrop
art k ski
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19.00 SPENCER, biografski

3

20.00 KLAPA MORE (SPLIT), koncert (org. Pouhna luna)

4

19.00 JAZZ PUNT BIG BAND, Miklavžev koncert

5

17.00 IZGANJALCI DUHOV: ZAPUŠČINA, znanstvena fantastika

ČET
PET
SOB
NED

FILMI

OTROŠKI
PROGRAM

PRIREDITVE

Program se lahko spremeni zaradi
okoliščin, na katere nimamo vpliva.

