
V Kino Gledališču Bežigrad smo vam pripravili katalog predstav, ki jih v tekočem šolskem letu priporočamo za ogled malčkom, 
učencem in dijakom. Obisk kina je posebno doživetje ter odlična priložnost, da na zabaven in sproščen način otroke in mladost-
nike podučite o sedmi umetnosti, literaturi, zgodovini ter pomembnih vrednotah.

Z obiskom Kina Gledališča Bežigrad se izognete skrbem, svojo skupino imate vedno na očeh, saj manjše preddverje omogoča 
personalizacijo posamezne šolske skupine. Naša dvorana se ponaša z 247 sedeži in je odlično tehnično opremljena. Držimo se 
vseh preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ, saj nam je varnost naših obiskovalcev in zaposlenih na prvem mestu.

Pripravili smo vam ugodne cene:

Spremljevalci imajo na vseh predstavah vstop prost in gratis kavico!

K A T A L O G
Š O L S K I H
P R E D S T A V

2 0 2 1 / 2 0 2 2

Cena vstopnice za ogled filmske predstave brez pokovke znaša 3.80€ za filme do 120 minut. Za filme daljše od 120 
minut je potrebno doplačilo 0.30€. Minimalno število otrok za filmske predstave je 20. Ogled filma je možen v 
dopoldanskih urah oziroma po dogovoru.

V kolikor želite vzeti paket vstopnice in pokovke je cena 5.10€, za paket vstopnice, pokovke in pijače po izbiri (0,3l) 
je cena 6.10€. 



TROLI NA SVETOVNI TURNEJI
 

 

DUŠA

HOTEL TRANSILVANIJA: TRANSFORMANIJA

Tokrat bo Trole pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi in 
Branch odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen Trolov, ki so razpršeni 
po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe – funk, country, 
techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko večji in precej glasnejši…

Dolžina filma: 90 min
Režija: Walt Dohrn, David P. Smith
Žanr: animirani film, pustolovski film

Animirani film Duša na zabaven način obravnava zagate, s katerimi se srečujemo v 
vsakdanjem življenju. Joe Gardner, glavni junak, je srednješolski učitelj glasbe, ki že vse 
življenje sanja o tem, da bi nastopil kot jazzovski glasbenik. Ko na odprtem odru 
newyorškega kluba Half Note Club navduši občinstvo, končno dobi priložnost za nastop. A 
zgodi se mu nekaj povsem nepričakovanega – na poti iz službe pade v cestni kanal in 
ostane brez duše. Znajde se na seminarju, kjer duše razvijajo in pridobivajo strast, preden 
jih transportirajo v novorojenčke na Zemlji.

Dolžina filma: 100 min
Režija: Pete Docter, Kemp Powers
Žanr: animirani film

V svojih novih, neusklajenih telesih, se morata Drac, ki mu je odvzeta moč, in živahni 
Johnny, ki ljubi življenje kot pošast, združiti in se odpraviti po vsem svetu, da bi našla 
zdravilo, ki bo njuni telesi vrnilo nazaj v pravo obliko. 

Dolžina filma: /
Režija: Derek Drymon, Jennifer Kluska
Žanr: animirani film, pustolovski film, komedija
 

R I S A N K E



SPACE JAM: NOVA LEGENDA
 

 

PETER ZAJEC: SKOK V PUSTOLOVŠČINO

NEOBRZDANI SPIRIT

LeBron in njegov sin Dom sta ujeta v digitalnem svetu sovražne umetne inteligence. 
LeBronu, Zajcu Dolgouščku in Zajčici Loli ne preostane drugega, kot da se skupaj s tolpo 
razvpitih in nediscipliniranih Looney Tunsov proti digitaliziranim zlobnim Razbijačem 
pomerijo na igrišču. Bitka med Tunesi in Razbijači tako postane LeBronov največji izziv 
življenja, saj bo le ta za vedno na novo definirala njegovo vez s sinom Domom in dokazala, 
kako pomembno je v življenju biti to, kar si. 

Dolžina filma:  155 min
Režija: Malcolm D. Lee
Igrajo: LeBron James, Zendaya, Jim Cummings
Žanr: animirani film, pustolovski film, komedija

Kar nekaj časa je že minilo, odkar sta Peter Zajec in Tomaž Gregor vsaj na prvi pogled 
zakopala bojno sekiro. Betka, Tomaž in zajčki so si ustvarili nekakšno družinico, ampak 
kljub vsemu trudu se Peter nekako ne more otresti nagajivega slovesa. Na lovu za 
pustolovščinami zunaj varnega vrta Peter odkrije povsem nov svet, ki ceni njegovo 
navihanost. Toda, ko bo njegova družina tvegala vse, da bi ga našla, se bo moral Peter 
odločiti, kakšen zajček želi biti.

Dolžina filma: 93 min
Režija: Will Gluck
Žanr: animirani film, komedija, pustolovski film
 

Dekle Lucky nikoli ni poznalo svoje pokojne matere Milagre, neustrašne jahalke kaskaderke 
iz majhnega mesta Miradero. Tako kot njena mama, tudi Lucky ni ravno ljubiteljica pravil in 
omejitev, kar teti Cori, pri kateri dekle odrašča, povzroča nemalo skrbi. Potem ko Lucky 
izziva svojo usodo s številnimi pobegi, se teta Cora z njo preseli nazaj k dekličinemu očetu 
Jimu v Miradero. Lucky ni navdušena nad zaspanim mestecem, ko pa spozna divjega 
mustanga Spirita in se spoprijatelji z dvema dekletoma - Abigail Stone in Pru Granger, se 
popolnoma spremeni...

Dolžina filma: 88 min
Režija: Elaine Bogan
Žanr: animirani film, pustolovski film, družinski film
 



ZAPOJ 2 
 

 

LUKA

TAČKE NA PATRULJI: FILM

Koala Buster Moon je gledališče New Moon spremenil v pravi hit v mestu, a njegovi cilji so 
mnogo višji – želi si prvi nastop v gledališču Crystal Tower v glamuroznem Redshore 
Cityju. Ker pa nima nobenih poznanstev ali drugih povezav, se bo moral Buster s svojo 
ekipo – mamo pujsko Rosito, rokersko ježevko Ash, resno gorilo Johnnyjem, sramežljivo 
slončico Meeno in, seveda, provokativnim pujskom Gunterjem — pretihotapiti v prostore 
svetovno znanega podjetja Crystal Entertainment, ki ga vodi neusmiljeni mogočni volk 
Jimmy Crystal...

Dolžina filma: 114 min
Režija: Garth Jennings
Žanr: animirani film, pustolovski film, komedija

Mladi deček Luka doživlja nepozabno poletje, polno sladoleda, okusne mediteranske 
hrane in neskončne vožnje s skuterjem ob italijanski morski rivieri. Luka deli te 
pustolovščine s svojim novim najboljšim prijateljem, a njuna neverjetna zabava ima 
globoko varovano skrivnost: fanta sta pravzaprav morski bitji iz drugega sveta, iz globin 
oceana.

Dolžina filma: 95 min
Režija: Enrico Casarosa
Žanr: animirani film, pustolovski film, komedija
 

Mesto zabave je v nevarnosti! Župan mesta Humdinger ga namreč želi uničiti, obenem pa 
ukaže, da so psi v mestu prepovedani. Riki in vsi njegovi pogumni junaki na štirih tačkah - 
Maršal, Robi, Bron, Rok, Zuma in Sila – bodo brcnili v višjo prestavo, da se bodo lahko 
soočili z izzivom, ki je pred njimi. Medtem, ko se bo eden od kužkov v mestu moral soočiti 
s svojo preteklostjo, bo ekipi kužkov priskočila na pomoč pametna jazbečarka po imenu 
Liberty. Oboroženi z novimi pripomočki in opremo se bodo kužki skupaj podali v boj, da 
rešijo prebivalce sosednjega mesta.

Dolžina filma: 88 min
Režija: Cal Brunker
Žanr: animirani film, komedija, pustolovski film
 



MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI
 

 

NEPOPOLNI ROBOT RON

PRI ADDAMSOVIH 2

Tim in njegova žena Carol, ki edina hodi v službo, živita v predmestju s svojo izjemno 
pametno sedemletno hčerko Tabitho in prikupno novo dojenčico Tino. Tabitha, ki je v 
samem vrhu v svojem razredu v prestižnem centru Acorn za napredne otroke, svojega 
strica Teda kuje v zvezde in si mu želi postati podobna. A Tima, ki se še vedno prepušča 
svoji prekomerni otroški domišljiji, skrbi, da dela preveč in zamuja normalno otroštvo. Ko 
dojenčica Tina razkrije, da je najvišji tajni agent za podjetje BabyCorp in je na misiji, da 
odkrije temne skrivnosti Tabithine šole in njenega skrivnostnega ustanovitelja dr. Erwina 
Armstronga, bo nepričakovano združila brata Templeton, kar ju bo vodilo, da znova 
razmislita o pomenu družine in odkrijeta tisto, kar je resnično pomembno.

Dolžina filma: 107 min
Režija: Tom McGrath
Žanr: animirani film, pustolovski film, komedija

Zgodba o Barneyju, neobičajnemu dečku, ki se, kot marsikateri najstnik, bori za 
pozornost in svoje mesto v dobi družbenih omrežij, in Ronu, njegovemu novemu 
digitalnemu aparatu, robotu, ki lahko hodi in govori, ki je ustvarjen, da bo Barneyjev 
trenutni »najboljši prijatelj«.

Dolžina filma: / 
Režija: Alessandro Carloni
Žanr: animirani film, družinski film
 

Pričnite vaditi tleskanje s prsti, saj se temačni člani slavne družine, ki so se v prvem delu 
pripravljali na praznovanje in se ujeli v resničnostni svet pretkane televizijske voditeljice, 
za noč čarovnic vračajo z novimi prigodami.

Dolžina filma: /
Režija: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Žanr: animirani film, družinski film, komedija

 



KRUDOVI: NOVA DOBA
 

 

Krudovi potrebujejo nov kraj za življenje in tako se prva prazgodovinska družina odpravi 
v svet iskat varnejši kraj za svoj dom. Ko odkrijejo idiličen obzidan raj, ki ustreza vsem 
njihovim potrebam, so prepričani, da so njihovi problemi rešeni - razen ene stvari. Tam 
že živi druga družina, Boljširod. Boljširodovi (poudarek na »boljši«) so s svojo dodelano 
hišico na drevesu, neverjetnimi izumi in namakalnimi hektari svežih pridelkov na 
evolucijski lestvici kar nekaj korakov pred Krudovimi. Ko Krudove v svoj dom sprejmejo 
kot prve goste na svetu, napetosti med njimi kmalu dosežejo prelomno točko. In ko se 
zdi, da je vse izgubljeno, bo nova grožnja obe družini pognala v epsko pustolovščino 
zunaj varnih zidov in ju prisilila, da sprejmeta medsebojne razlike, si pomagata in skupaj 
skujeta prihodnost.

Dolžina filma: 95 min
Režija: Joel Crawford
Žanr: animirani film



GLAVNI JUNAK
 

 

NI ČAS ZA SMRT

ODRED ODPISANIH: NOVA MISIJA

Guy je osamljeni bančni uslužbenec, ki spozna, da je v resnici stranski lik v svetovno znani 
video igri Free City. Talci, ropanja, eksplozije, ugrabitelji in umori. Vse to je del njegovega 
življenja. In zato mu nekega dne „poči film“ in vzame usodo v svoje roke. Postati želi junak 
svoje zgodbe, zato jo začne kreirati po svoji volji. V njegovem svetu, kjer ni nikakršnih 
omejitev, se odloči, da bo on tisti junak, ki bo rešil njihov svet na svoj način, preden bo 
prepozno.

Dolžina filma: 115 min
Režija: Shawn Levy
Igrajo: Taika Waititi, Ryan Reynolds, Jodie Comer
Žanr: akcija, komedija, pustolovski film

Tajni agent James Bond se je umaknil iz aktivne službe ter uživa mirno življenje na Jamajki. 
A njegov mir ne traja dolgo, saj ga njegov stari prijatelj Felix Leiter iz CIE prosi za pomoč. 
Misija reševanja ugrabljenega znanstvenika pa se izkaže za veliko bolj zahrbtno, kot je bilo 
pričakovati, najboljšega agenta njenega veličanstva pa vodi na sled skrivnostnega 
negativca, oboroženega z nevarno novo tehnologijo.

Dolžina filma: 163 min
Režija: Cary Joji Fukunaga
Žanr: akcija, triler, pustolovski film
Igrajo: Daniel Craig, Naomie Harris, Léa Seydoux, Rami Malek
 

Dobrodošli v pekel, oziroma v Belle Reve, zapor z najvišjo smrtnostjo v ZD in A. Tukaj so 
zaprti največji super zlobneži, ki bi naredili prav vse, da bi prišli ven… pridružili bi se tudi 
super skrivnostni in super sumljivi Posebni enoti X. Današnja »naredi ali umri« naloga je 
torej: Zberi skupino prestopnikov, med drugimi tudi Bloodsporta, Peacemakerja, Kapitana 
Boomeranga, Ratcatcherko 2, Savanta, Kralja Sharka, Blackguarda, Javelina in vsem 
najljubšo psihopatko Harley Quinn. Potem jih opremi z vsem možnim orožjem in jih ovrzi 
(dobesedno) na samoten otok Corto Maltese, poln sovražnikov.

Dolžina filma: 132 min
Režija: James Gunn
Igrajo: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena
Žanr: akcija, komedija, pustolovski film 
 

F I L M I



KRIŽARJENJE SKOZI DŽUNGLO
 

 

OBETAVNA MLADENKA

VARUJ MI ŽENO

Pridružite se priljubljenima Dwaynu Johnsonu in Emily Blunt na avanturi življenja v 
Disneyjevi pustolovščini “Križarjenje skozi džunglo”, vznemirljivi vožnji po Amazonki s 
pametnim skiperjem Frankom Wolffom in neustrašno raziskovalko dr. Lily Houghton. Lily 
pripotuje iz Londona v džunglo Amazonije in najame Frankove vprašljive usluge, ker nudi 
vodenje po reki La Quila v svojem razmajanem ampak simpatičnem čolnu. Lily je 
odločena, da bo odkrila starodavno drevo, ki ima neverjetne zdravilne sposobnosti – ima 
moč spremeniti prihodnost medicine. 

Dolžina filma: 127 min
Režija:  Jaume Collet-Serra
Igrajo:  Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez
Žanr: akcija, komedija, pustolovski film

Vsi so se strinjali, da je Cassie obetavna mlada ženska... dokler ni skrivnostni dogodek 
nenadoma spremenil njeno prihodnost. A v njenem življenju ni prav nič tako, kot se zdi na 
prvi pogled: je pretkano pametna, nadležno zvita in ponoči živi skrivno dvojno življenje. 
Nepričakovano srečanje ji bo dalo priložnost, da odpravi napake iz preteklosti.

Dolžina filma: 113 min
Režija: Emerald Fennel
Igrajo: Carey Mulligan, Laverne Cox, Bo Burnham, Alison Brie, 
Connie Britton, Jennifer Coolidge
Žanr: drama, kriminalka, triler
 

Drugi del akcijske komedije se nadaljuje štiri leta po dogodkih iz prvega dela. Potem, ko sta 
morala najbolj iskani plačani morilec Darius Kincaid in telesni stražar Michael Bryce, ki sta 
največja nasprotnika, skupaj sodelovati, mora telesni stražar zaradi stresa in nočnih mor 
sedaj na prisilen oddih. Ko se končno privadi na misel, da ne bo več telesni stražar in 
uporabljal orožja, ga pred atentatom reši morilčeva žena Sonia Kincaid, ki ga je poiskala, 
da bi rešil njenega moža. Ker Bryce ne sme uporabljati strelnega orožja ali kakršnega koli 
drugega orožja, bo moral Dariusa rešiti s svojo pametjo in inteligenco.

Dolžina filma: 100 min
Režija: Patrick Hughes
Igrajo: Ryan Reynolds, Frank Grillo, Salma Hayek
Žanr: akcija, komedija, kriminalka
 



HITRI IN DRZNI 9
 

 

TOP GUN: MAVERICK

KRUELA

Dom Toretto živi mirno življenje s svojo ženo Letty in njunim sinom, malim Brianom, a 
vesta, da se nevarnost skriva tik za njihovim mirnim obzorjem. Tokrat bo ta grožnja Doma 
prisilila, da se sooči z grehi svoje preteklosti, če bo želel rešiti tiste, ki jih ima najbolj rad. 
Njegova dirkaška ekipa se znova združi, da bi zaustavila svetovno pretresljiv zaplet, ki ga 
vodi eden najbolj izkušenih morilcev in izjemen dirkač - ki pa je obenem Domov brat Jakob.

Dolžina filma: 145 min
Režija: Justin Lin
Igrajo: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
Žanr: akcija, kriminalka, pustolovski film

KMALU V KINU

Po več kot tridesetih letih službovanja kot eden najboljših letalcev mornarice je Pete 
"Maverick" Mitchell tam, kjer je njegovo mesto, kot pogumni testni pilot preizkuša meje in 
se spretno izmika napredovanju v činu, ki bi ga prizemljil. Med usposabljanjem 
diplomantov Top Guna za specializirano misijo, kakršne ni videl še noben pilot, Maverick 
naleti na poročnika Bradleyja Bradshawa po imenu Rooster, sina Maverickovega 
pokojnega prijatelja in poročnika Nicka Bradshawa po imenu Goose. Soočen z negotovo 
prihodnostjo in z duhovi iz preteklosti se mora Maverick soočiti s svojimi najglobljimi 
strahovi, kar doseže vrhunec v misiji, ki od izbranih oseb zahteva največje žrtvovanje.

Dolžina filma: /
Režija: Joseph Kosinski
Igrajo: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Žanr: akcija, drama
 

Film, ki je umeščen v London v leto 1970, je izvorna zgodba o tem, kako je pravzaprav 
nastala kultna zlobnica, lovka na pse. Zgodba v filmu je fokusirana na njeno življenje 
preden je postala negativka in sovražnica vsega in vseh. V želji, da postane slavna 
oblikovalka, Kruela prispe v London. Njen talent za modo opazi slavna baronica Von 
Hellman, znana kot modna legenda, ki jo upodobi dvakratna dobitnica nagrade oskar. Njun 
napet odnos povzroči niz dogodkov in odkritij, ki privedejo do tega, da Kruela osvobodi 
svojo kruto stran in postane maščevalna zlobnica.

Dolžina filma: 134 min
Režija: Craig Gillespie
Igrajo: Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry
Žanr: pustolovski film, družinski film, komedija
 



DEŽELA NOMADOV
 

 

PRVIČ NA ROBU

IZGANJALCI DUHOV: ZAPUŠČINA

V propadajočem mestecu v Nevadi se zapre tovarna gradbenega materiala, ki je delovala 
88 let in je edina meščane varovala pred revščino. Tisoče delavcev ostane brez prihodkov, 
mesto celo brez poštne številke in se uvrsti v mesto duhov. Šestdesetletna Fern, ki je prav 
tako delala v tovarni, se odpravi v neznano. Njen dom postane kombi in tako postane ena 
izmed modernih nomadov, tavajočih po opuščenih delih sveta, ki se znajdejo, kakor se pač 
lahko, opravljajo priložnostna dela, da ne bi potonili čisto na dno. Tako svobodno življenje 
je po drugi strani lepo, saj se ti ljudje srečujejo, družijo, razvijajo svoj duh medsebojnega 
razumevanja in solidarnosti. Nekaj, kar vsem nam manjka.

Dolžina filma: 108 min
Režija: Chloe Zhao
Igrajo: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells 
Žanr: drama

Tessa in Hardin sta skozi svoje burno razmerje preživela že marsikaj, vendar pa se zdaj 
soočata z največjimi spremembami in izzivi svojega življenja. Tessa zaključuje faks in se 
pripravlja na selitev v Seattle, kjer jo v Vance Publishing pričakuje njena sanjska zaposlitev. 
Ne glede na to, da prosi Hardina, da bi odšel z njo, se on temu upira in ji ponudi alternative 
– selitev v London, kjer lahko gradita na njuni skupni prihodnosti.

Dolžina filma: / 
Režija: Castille Landon
grajo: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Kiana Madeira
Žanr: drama
 

Zapuščina se vrti okoli globoko zakopanih skrivnostih o preteklosti neke družine in malega 
mesteca. To je zgodba o materi samohranilki, ki pride z otrokoma v mestece, kjer se 
začnejo dogajati nenavadne stvari. Družina kmalu začne odkrivati lastne vezi s prvotnimi 
izganjalci duhov in skrivno zapuščino, ki jo je zapustil dedek.

Dolžina filma: /
Režija: Jason Reitman
Igrajo: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd
Žanr: akcija, drama, komedija

 



KRALJ RICHARD
 

 

RESPECT

RADIOAKTIVNA

Film je posnet na podlagi resnične zgodbe, ki bo navdihnila svet. Kralj Richard sledi 
potovanju Richarda Williamsa, očeta, ki je odgovoren za vzgojo dveh izjemno nadarjenih 
športnic vseh čadov, ki sta za vedno spremenili svet tenisa. 

Dolžina filma: 1h 56min
Režija: Reinaldo Marcus Green
Igrajo: Will Smith, Jon Bernthal, Tony Goldwyn
Žanr: drama, biografija

Zgodba o eni največjih pevk in pianistk, Arethi Franklin. R&B pevko bo upodobila oskarjevka 
Jennifer Hudson, ki jo je legendarna pevka Franklinova osebno izbrala, da jo upodobi na 
velikem platnu. Biografska drama predstavlja pevkino kariero od majhne deklice, ki je pela 
v očetovem cerkvenem zboru v Detroitu do mednarodne super zvezde.

Dolžina filma: 145 min
Režija: Liesl Tommy
Igrajo: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron
Žanr: biografski film, drama, muzikal

 

Film Radioaktivna prinaša resnično zgodbo o znanstvenici, ki se je rodila leta 1867 v 
Varšavi, študirala pa je v Franciji, kjer je tudi spoznala svojega moža. Pierre in Marie Curie 
sta skupaj odkrila radij in močno pretresla takratne znanstvene kroge. Oba skupaj sta leta 
1903 prejela Nobelovo nagrado za odkritje radioaktivnosti, kmalu po tem pa je Pierre umrl. 
Po njegovi smrti se je Marie še bolj poglobila v delo in osvojila drugo Nobelovo nagrado za 
svoja odkritja, ki so spremenila svet.

Dolžina filma: 109 min
Režija: Marjane Satrapi
Igrajo: Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya Taylor-Joy
Žanr: drama, biografski film
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