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PROGRAM 

26. 6. ob 21.00    Rdeči pes Modri + dogodek pred filmom

10. 7. ob 21.00    Leonard Cohen: Bird on a Wire + dogodek pred filmom 
17. 7. ob 21.00    Nikoli zares tukaj
24. 7. ob 21.00    Zadnji ledeni lovci + dogodek pred filmom

21. 8. ob 20.30    Ljubezen na prvo bolezen
28. 8. ob 19.30    Rdeča želva + dogodek pred filmom

LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN (The Big 
Sick)
romantična komedija, 120 min
Režija: Michael Showalter
Igrajo: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly 
Hunter

Stand-up komik Kumail, po rodu iz Pakistana, 
se po enem svojih nastopov zaplete s 
podiplomsko 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.

21. 8. ob 20.30

RDEČA ŽELVA (La Tortue rouge)
animirani, brez dialogov, 80 min
Režija: Michaël Dudok de Wit

Presunljiva, poetična animirana alegorija o 
večnem kroženju življenja, človekovi 
povezanosti z naravo ter globokih vezeh 
družine in ljubezni. Film je nagrajen in 
izjemno sprejet s strani mladih občinstev.

28. 8. ob 19.30

Ure so okvirne, začetek predvajanja bo prilagojen večernemu mraku.
Filmi s spremljevalnim dogodkom bodo v primeru slabega vremena
prestavljeni v Kinogledališče Tolmin.

PRED FILMOM: ob 19.00 ustvarjalna delavnica (slikanje želv 
na kamenčke).



RDEČI PES MODRI (Red Dog: True Blue) 
družinski, pustolovski, 88 min 
Režija: Kriv Stenders
Igrajo: Jason Isaacs, Thomas Cocquerel, 
Bryan Brown

Oče sinu, ki si želi psa, pripoveduje zgodbo o dečku 
Micku, ki se preseli k dedku v Avstralijo. Mick 
nekega dne najde pasjega mladička, popackanega s 
sinjim blatom. Prijateljstvo, ki se splete med njima, 
je polno skrivnostnih in razburljivih preizkušenj, ki 
dečka vodijo v mladostniška leta.

26. 6. ob 21.00

NIKOLI ZARES TUKAJ (You Were Never 
Really Here)
kriminalni triler, 90 min
Režija: Lynne Ramsay
Igrajo: Joaquin Phoenix, Ekaterina 
Samsonov, Alessandro Nivola

Brutalen najeti morilec s travmatično 
preteklostjo se spusti v mračni svet 
newyorškega podzemlja, da bi iz krempljev 
organizirane otroške prostitucije rešil 
senatorjevo hčerko. Vrhunsko zrežiran, 
napet, trdno skonstruiran in predrzen triler, 
izvrsten primerek hard boiled drame.17. 7. ob 21.00

LEONARD COHEN: Bird on a Wire
dokumentarni, 106 min
Režija: Tony Palmer

Film, ki je dolgo veljal za izgubljenega, je 
unikaten vpogled v obdobje, ko je bil pesnik 
in glasbenik Leonard Cohen na vrhuncu 
ustvarjanja. Preplet posnetkov nastopov s 
turneje, iz vietnamske vojne in iz 
Cohenovega otroštva je močan testament 
avtorjeve unikatne zmesi poezije in politike.

10. 7. ob 21.00
PRED FILMOM: ob 20.00 druženje s psi in predstavniki 
Ambasadorjev nasmeha, društva za terapijo s pomočjo živali.

PRED FILMOM: ob 20.30 bo glasbenik Rok Šinkovec 
interpretiral in izvajal Cohenove pesmi.

ZADNJI LEDENI LOVCI
dokumentarni, 72 min 
Režija: Jure Breceljnik, Rožle Bregar

Celovečerni dokumentarni film pripoveduje 
zgodbo o kulturi inuitskih lovcev vzhodne 
Grenlandije, ki ji danes, po skoraj 4000 letih 
obstoja v neusmiljenem naravnem okolju, grozi 
izginotje.

24. 7. ob 21.00
PRED FILMOM: ob 20.30 pogovor z ekstremnim snemalcem 
Rožletom Bregarjem.


