


Ste ljubitelji filma in kino obiska?
Potem je nakup filmskega abonmaja odlična 
izbira.  

V letu 2020/21 lahko izbirate med: 

POP ZA NAJSTNIKE S STILOM
 

TOP MIKS ZA FILMSKE UŽITKARJE

OTROŠKI ZA NAJMLAJŠE LJUBITELJE FILMA*
*Odrasli spremljevalec ima brezplačen vstop (ena oseba)

Cena abonmaja je 29 €.
DDV je v ceno že vključen.

Filmski abonma vpisujemo vsak dan na blagajni 
Koloseja v Ljubljani. Vpis je možen do prve 
abonmajske predstave (glejte termine) oziroma do 
zapolnitve prostih mest.

POP   ZA NAJSTNIKE S STILOM                     P  - LJ
            Kolosej LJ
     sobota, 11:00
   
Tenet  7 . 1 1 . 
Vojna z dedkom  1 2 . 1 2 .
Glavni junak  1 6 . 1 .
Čudežna ženska 1984  6 . 3 .
Film presenečenja  1 0 . 4 .
Izbirni film (ne velja za 3D filme! Unovčljivo do 30.6.2021)
Izbirni film (ne velja za 3D filme! Unovčljivo do 30.6.2021) 

TOP MIKS   ZA FILMSKE UŽITKARJE         T  - LJ
 Kolosej LJ

ponedeljek, 19:00
   
Mulan 16.11.
Smrt na Nilu 21.12.
Ni čas za smrt 25.1.
Zgodba z zahodne strani 15.3.
Film presenečenja 19.4.
Izbirni film (ne velja za 3D filme! Unovčljivo do 30.6.2021)
Izbirni film (ne velja za 3D filme! Unovčljivo do 30.6.2021)

OTROŠKI  ZA NAJMLAJŠE LJUBITELJE FILMA        O - LJ
  Kolosej LJ
 sobota, 11:00
   
Troli na svetovni turneji 7.11.
Povezani 12.12.
Duša 16.1.
Krudovi: Nova doba 6.3.
Film presenečenja 10.4.
Izbirni film (ne velja za 3D filme! Unovčljivo do 30.6.2021)
Izbirni film (ne velja za 3D filme! Unovčljivo do 30.6.2021)



TENET
Triler
Scenarij: Christopher Nolan
Režija: Christopher Nolan
Igrajo: Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki,
Aaron Taylor-Johnson, 
Kenneth Branagh, Michael 
Caine, John David 
Washington idr. 

Oborožen z zgolj eno besedo 
– TENET – ter z borbo za 
preživetje celega sveta, 
se glavni junak zgodbe 
prebija skozi mračen svet 
mednarodnega vohunjenja 
na misiji, ki se dogaja v 
nečem izven realnega časa 
in prostora. To ni potovanje 
skozi čas. To je inverzija.

POP



ČUDEŽNA ŽENSKA 1984  
Akcijska domišljijska 
pustolovščina
Scenarij: Geoff Johns, 
Patty Jenkins,
Dave Callaham
Režija: Patty Jenkins
Igrajo: Pedro Pascal, 
Gal Gadot, Connie Nielsen, 
Kristen Wiig, Chris Pine, 
Robin Wright idr.

Gal Gadot se vrača v vlogi 
pogumne Amazonke z 
nadaljevanjem velike DC 
uspešnice iz leta 2017, ki 
je postala film z največjim 
zaslužkom v zgodovini, ki 
ga je režirala ženska. Za 
razliko od prvega filma, ki je 
bil postavljen v II. svetovno 
vojno, je nadaljevanje 
umeščeno v 80. leta 
prejšnjega stoletja, kar je 
razvidno že po naslovu. Film 
ni mišljen kot nadaljevanje, 
saj prinaša popolnoma 
novo utelešenje Čudežne 
ženske.

POP



GLAVNI JUNAK
 
Komedija
Scenarij: Matt Lieberman, 
Zak Penn
Režija: Shawn Levy
Igrajo: Taika Waititi, 
Jodie Comer, 
Ryan Reynolds, 
Utkarsh Ambudkar, 
Joe Keery, Lil Rel Howery, 
Camille Kostek idr.

Svet je potreboval 
heroja. Dobili so njega. 
Guy je osamljeni bančni 
uslužbenec, ki spozna, da 
je v resnici stranski lik v 
svetovno znani video igri z 
imenom Svobodno mesto 
(Free City), ki bo kmalu 
postala brez povezave. 
Talci, ropanja, eksplozije, 
ugrabitelji in umori, 
vse to je del njegovega 
vsakodnevnega življenja. In 
zato mu nekega dne “poči 
film” in vzame usodo v svoje 
roke.

POP



VOJNA Z DEDKOM
Komedija
Scenarij: Tom J. Astle in 
Matt Ember
Režija: Tim Hill
Igrajo: Robert De Niro, Uma 
Thurman, Christopher 
Walken, Jane Seymour, Rob 
Riggle, idr.

Osnovnošolec Peter je 
navdušen, ko izve, da bo 
njegov dedek Ed prišel živet 
v družinsko hišo. Ko pa se 
dedek preseli v njegovo sobo, 
sam pa mora na grozljivo 
podstrešje, mu ne preostane 
drugega, kot da dedku napove 
vojno, da svojo sobo dobi 
nazaj. S pomočjo prijateljev 
se Peter domisli neverjetnih 
načrtov, kako bi dedka prisil, 
da mu sobo enostavno preda. 
A dedek je bolj žilav, kot je 
videti.

POP



MULAN
Akcijska pustolovščina
Scenarij: Rick Jaffa, 
Amanda Silver, Elizabeth 
Martin, Lauren Hynek
Režija: Niki Caro
Igrajo: Yifei Liu, Donnie 
Yen, Jason Scott Lee, Jet 
Li, Li Gong

Zgodbo o mladem 
dekletu, ki se preobleče 
v moškega in odide 
v vojno na Kitajskem 
pripovedujejo že skoraj 
2.000 let. Mulan se 
spomladi 2020 v igrani 
različici vrača na filmska 
platna. Igrana adaptacija 
Disneyeve animirane 
uspešnice iz leta 1998 bo, 
tako kot izvirnik, zgodba 
o legendarni junakinji iz 
kitajske zgodovine, ki je 
živela v 5. ali 6. stoletju in 
jo opeva Balada o Mulan. 

TOP MIKS



SMRT NA NILU
Misteriozna kriminalna 
drama
Scenarij: Michael Green
Režija: Kenneth Branagh
Igrajo: Kevin Costner, 
Milo Ventimiglia, 
Amanda Seyfried, 
Gary Cole, Kathy Baker, 
Martin Donovan idr.

Mlada, bogata in čudovita 
Linnet Ridgeway ima 
pravzaprav vse. Tisto, 
česar nima, vzame! Na 
primer zaročenca svoje 
najboljše prijateljice 
Jackie. Ko se Linnet 
in njen novi izbranec 
odpravita na medene 
tedne s popotovanjem 
po reki Nil, nič ne more 
zaščititi Jackie pred 
njenimi demoni. In nihče, 
niti zloglasni detektiv 
Hercule Poirot, ne more 
preprečiti zločina iz 
strasti.

TOP MIKS





NI ČAS ZA SMRT 
Akcijski triler
Scenarij: Neal Purvis, 
Robert Wade,
Scott Z. Burns, 
Cary Joji Fukunaga, 
Phoebe Waller-Bridge
Režija: Cary Joji Fukunaga
Igrajo: Daniel Craig, 
Ana de Armas, 
Léa Seydoux, 
Rami Malek, 
Ralph Fiennes, 
Naomie Harris idr.

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 
vodi na sled skrivnostnega 
negativca, oboroženega z 
nevarno novo tehnologijo. TOP MIKS



ZGODBA Z ZAHODNE 
STRANI 
Kriminalni muzikal
Scenarij: Tony Kushner
Režija: Steven Spielberg 
Igrajo: Ansel Elgort, Rachel 
Zegler, Ariana DeBose, 
David Alvarez, Rita Moreno 
idr.

Najbolj poznan muzikal vseh 
časov bo ponovno oživel pod 
režisersko taktirko enega 
najboljših in najbolj cenjenih 
režiserjev in filmarjev, 
trikratnega dobitnika 
oskarja, Stevena Spielberga. 
Priredba kultnega muzikala 
je pravzaprav prirejena 
moderna Shakespearova 
tragedija Romeo in Julija na 
ulicah New Yorka.

TOP MIKS



TROLI NA SVETOVNI 
TURNEJI
Animirana glasbena 
pustolovščina
Scenarij: Jonathan Aibel, 
Glenn Berger
Režija: Walt Dohrn
Igrajo: Anna Kendrick, 
Justin Timberlake, 
Rachel Bloom, 
James Corden, Ron 
Funches, Kelly Clarkson, 
idr.

SINHRONIZIRANO V SLOVENŠČINO

Dogodivščine majhnih bitij, 
ki imajo radi glasbo in ples, 
se nadaljujejo. Tokrat jih bo 
pustolovščina popeljala dlje 
od tistega, kar so do sedaj 
poznali. 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. OTROŠKI



POVEZANI
Animirani
Scenarij: Michael Rianda, 
Jeff Rowe
Režija: Michael Rianda, 
Jeff Rowe
Igrajo: Olivia Colman, 
Maya Rudolph,  Abbi Jacobson, 
Danny McBride, idr.

SINHRONIZIRANO V SLOVENŠČINO

Katie Mitchell (Abbi Jacobson) 
sprejmejo v filmsko šolo, s 
čimer se ji uresničijo sanje. 
Njene načrte, da bi do faksa 
odšla z letalom in tam čim 
prej spoznala ljudi, prekrižajo 
plani njenega očeta, ljubitelja 
narave, ki se odloči, da bodo 
izvedli zadnji družinski izlet 
z avtom in jo do novega 
življenja skupaj zapeljali. 
Vendar pa se vse to sfiži 
zaradi vzpona tehnologije: po 
celem svetu se elektronske 
naprave odločijo, da bodo 
zavzele svet. S pomočjo dveh 
zvestih robotov mora tako 
družina Mitchell premostiti 
svoje osebne težave in stopiti 
skupaj, da bi rešili drug 
drugega in svet.

OTROŠKI



DUŠA
Animirana družinska 
pustolovščina
Scenarij: Pete Docter, 
Mike Jones, Kemp Powers
Režija: Pete Docter, 
Kemp Powers
Igrajo: Jamie Foxx, Tina Fey, 
Quest Love idr.

SINHRONIZIRANO V SLOVENŠČINO

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 zapusti ga duša. Njegova 
duša sedaj potuje sama in 
se znajde na začetku svoje 
življenjske poti.

OTROŠKI



KRUDOVI: NOVA DOBA
Animirani 
Scenarij: Joel Crawford
Režija: Kirk DeMicco, 
Dan Hageman
Igrajo: Leslie Mann, 
Nicolas Cage, 
Ryan Reynolds, 
Catherine Keener, 
Emma Stone, 
Peter Dinklage, 
Kat Dennings, 
Cloris Leachman, 
Clark Duke idr.

SINHRONIZIRANO V SLOVENŠČINO

Ker so se celinske plošce 
premaknile, je morala 
prazgodovinska družinica 
Krodovi zapustiti domači 
habitat. Zdaj so našli nov 
dom na drugi strani brezna, 
ki pa prinaša dodatne 
nevarnosti.

OTROŠKI



Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate na blagajni 
Koloseja v Ljubljani, kjer tudi vplačate abonmajski 
znesek. Vpis abonmaja je možen do prve abonmajske 
predstave (glejte termine) oziroma do zapolnitve 
prostih mest. Na podlagi vpisa boste prejeli 
abonmajski kartonček s katerim boste na blagajni 
pred vsako predstavo prevzeli vstopnico z veljavnim 
sedežnim redom. V primeru premajhnega števila 
prijav na posamezni abonma si pridržujemo pravico, 
da abonmaja ne izvedemo. Pridržujemo si pravico do 
spremembe programa ali termina zaradi sprememb 
na trgu.

Informacije:
Mojca Petan
T: 01 810 71 10 
E : abonma@kolosej.si
www.kolosej.si/vstopnice/abonma/

Zaščita vaše zasebnosti je za nas izrednega pomena! 
V skladu z novo splošno uredbo s področja o varstvu 
osebnih podatkov in veljavno zakonodajo, je za nadaljnje 
obveščanje o morebitnih spremembah in novitetah 
povezanih izključno s filmskim abonmajem, potrebna 
predložitev zgoraj navedenih podatkov. Soglasje, ki ga 
podajate za obveščanje o filmskih abonmajih in z njimi 
povezanimi vsebinami lahko prekličete kadarkoli, če 
nimate veljavnega abonmaja. Soglasje prekličete tako, 
da nas kontaktirate na REIT investicije, d.o.o., Šmartinska 
cesta 152, 1000 Ljubljana, 01 810 71 01 ali info@kolosej.si. 
Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo.

PRIJAVNICA za Kolosejev filmski abonma 2020/21
Vpisujem se v filmski abonma (obvezno označite 
kvadratek)

 OTROŠKI Kolosej Ljubljana

 POP  Kolosej Ljubljana 

 TOP MIKS  Kolosej Ljubljana 

Ime*:

Priimek*:

Ulica*:

Kraj*:

Pošta*:

E-pošta*:

Telefon*: Datum oddaje*:

Podpis*: 
         *       Soglašam z 
obveščanjem o filmskih novostih in z njimi povezanimi 
vsebinami ter morebitnimi spremembami vezanimi 
na abonma.

Sprejemam Splošne pogoje poslovanja in politiko 
zasebnosti, ki so objavljeni na strani www.kolosej.si        

Polja označena z * so obvezna

*




