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Filmsko-vzgojni program
v Art kino mreži Slovenije
Katalog izbranih filmov in spremljevalnih dejavnosti
za vzgojno-izobraževalne zavode.
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Nacionalni filmsko-vzgojni program se je izvajal ob strokovni podpori filmsko-vzgojnega programa Kinobalon v
Kinodvoru.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
OP RČV, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora socialni vključenosti«.

Filmsko-vzgojni program v Art kino mreži Slovenije (AKMS) v šolskem letu
2015/2016 obsega:
•
ogled filmske projekcije (filmski program na str. 5–21);
•
pogovor po ogledu filma v kinodvorani (več na str. 22);
•
določene knjižice iz knjižne zbirke Kinobalon za otroke in mlade (več
na str. 22);
•
pedagoška gradiva za strokovne delavce (več na str. 22).
Ob ogledu animiranih filmov vam priporočamo tudi delavnice animiranega
filma vzgojno-izobraževalnega programa Slon (več na str. 23).

Prijava in
stiki

V program filmske vzgoje v AKMS se v šolskem letu
2015/2016 lahko vključijo vse generacije otrok in mladih.
Cena vstopnice za ogled filma je enaka redni ceni šolske
vstopnice vašega art kinematografa. Za več informacij in
prijavo se obrnite na najbližji kinematograf (podatki za
stike na str. 25-27) ali regijsko koordinatorko (podatki za
stike na str. 22).
Za splošne informacije o filmski vzgoji v AKMS smo vam na
voljo tudi na:
T: 040 733 401
E: info@artkinomreza.si
S: http://artkinomreza.si

Kolofon | Filmsko-vzgojni program v Art kino mreži Slovenije. Katalog izbranih filmov in spremljevalnih
dejavnosti za vzgojno-izobraževalne zavode, šolsko leto 2015/2016 • Uredila in pripravila: Živa Jurančič •
Programska zasnova, filmske vsebine, teme za pogovore, uporabno pri predmetih: Katalog izbranih filmov za vzgojnoizobraževalne ustanove Javnega zavoda Kinodvor, šolsko leto 2015/2016 • Slikovno gradivo: Katja Goljat, Matjaž
Rušt, arhiv Javnega zavoda Kinodvor, distributerji filmov • Jezikovni pregled: Mojca Hudolin • Oblikovanje: Andraž
Filač • Založila: Art kino mreža Slovenije, 2015
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Animirani film

Spoštovani strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah!
Veseli smo, da vam tudi v šolskem letu 2015/2016 lahko ponudimo katalog
izbranih in priporočenih filmov s pedagoškimi vsebinami, med katerimi boste lahko izbirali in jih naročali pri kinematografih, vključenih v Art kino mrežo
Slovenije. Katalog je nastal ob zaključku uspešno izvedenega »Nacionalnega
filmsko-vzgojnega programa v Art kino mreži Slovenije«, sofinanciranega s
strani Evropske unije in Ministrstva za kulturo, in je v lanskem šolskem letu
na več kot 200 brezplačnih filmskih projekcijah s pedagoškimi vsebinami
zajel preko 16.000 otrok po vsej Sloveniji.

3+

Šolsko leto

Spoznajmo »risanke«

2015/2016

Program slovenskih kratkih animiranih filmov
4

Mnogi med vami ste naše programe že spoznali, saj smo v lanskem šolskem
letu v našem združenju že drugo leto zapored izvajali sofinancirane programe filmske vzgoje za vse starostne skupine otrok in mladostnikov. V našem
drugem projektu, sofinanciranem preko Slovenskega filmskega centra, »Dodane brezplačne pedagoške vsebine k šolskim filmskim projekcijam«, smo
v zadnjem šolskem letu izvedli še 36 pedagoških vsebin ob plačljivih šolskih
filmskih projekcijah.
Ker do oddaje kataloga v tisk še niso bili znani rezultati nacionalnih razpisov sofinanciranja filmsko-vzgojnih programov, ne vemo, v kakšnem obsegu
vam bomo v tem šolskem letu lahko zagotovili brezplačne pedagoške vsebine ob filmskih projekcijah in koliko morda tudi v tem šolskem letu brezplačnih filmskih predstav.
O razpoložljivih brezplačnih in sofinanciranih filmsko-vzgojnih programih vas
bomo sproti obveščali na naši spletni strani artkinomreza.si.
Vabimo vse, ki ste z nami že sodelovali, še posebej pa tiste, ki se z našimi
filmsko-vzgojnimi programi še niste srečali, da se nam oglasite oziroma povprašate v vašem najbližjem mestnem kinematografu.

Marija Štalekar
Predsednica Art kino mreže Slovenije

V Sloveniji nastajajo kakovostni animirani filmi in prav je, da se otroci z njimi seznanijo. Ob ogledu
filmov bomo spoznavali, kako ti nastanejo, kdo vse lahko v njih oživi, kakšne »risanke« so gledali naši
starši in kakšne gledamo mi. Na voljo sta dva programa za različne starostne skupine.
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Program za VVZ:

Program za OŠ/1:

OŠ/1

Hribci – Zajtrk
Marjan Manček, Slovenija, 1993, 5'

Hribci – Zajtrk
Marjan Manček, Slovenija, 1993, 5'

OŠ/2

Medved Bojan – Varuška
Branko Ranitović, Slovenija, 1999, 5'10''

Cipercoper
Jernej Žmitek, Boris Dolenc, Slovenija,
2014, 15'52''

Egon klobuk
Igor Šinkovec, Slovenija, 2012, 2'
Koyaa – Lajf je čist odbit
Kolja Saksida, Slovenija, 2011, 3'

Princ Ki-Ki-Do in pošast iz močvirja
Grega Mastnak, Slovenija, 2014, 4'16''

Princ Ki-Ki-Do in pošast iz močvirja
Grega Mastnak, Slovenija, 2014, 4'16''

Pasavec (Potovanje na ladji Beagel)
Maja Šubic, Jernej Lunder, Slovenija,
2014, 10'36''

Maček Muri
Boris Dolenc, Slovenija, 2013, 10'36''

Koyaa – Roža
Kolja Saksida, Slovenija, 2013, 3'30''
Maček Muri
Boris Dolenc, Slovenija, 2013, 10'36''

Program Spoznajmo »risanke« poteka v sodelovanju z avtorji, Slovenskim filmskim
arhivom in Slovenskim filmskim centrom.
Teme za pogovor:
animirani film, filmska izrazna sredstva, animirani in drugi pravljični
junaki, iznajdljivost, domišljija, pogum, prijateljstvo, medsebojna
pomoč, raziskovanje in spoznavanje narave, živalski svet
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, spoznavanje
okolja
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
knjižica iz zbirke Kinobalon št. 23 Animirani film
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
delavnice animiranega filma (več na str. 23)

OŠ/3
SŠ

Igrani film

Igrani film

5+

5+
šolsko leto

2015/2016

šolsko leto

Cirkus The Circus
6
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2015/2016

Charles Chaplin, ZDA, 1928, DCP, 72 min, angleški mednapisi
s slovenskimi podnapisi, distribucija Slovenska kinoteka
100 let
Chaplinovega
Potepuha!

Potepuha po krivem obdolžijo tatvine, zato ga preganja policija. Na
svojem begu se znajde v areni cirkusa sredi čarovniške točke. Njegov
»nastop« požanje obilico smeha in aplavz publike. Upravnik ga vzame
v službo, vendar s prevaro! Potepuhu ponudi delo rekviziterja, v resnici
pa v areni s svojimi nerodnostmi kot klovn zabava občinstvo. Množice
derejo v cirkus, Potepuh pa se zaljubi v upravnikovo hčer. Ko se končno
upre prevarantskemu upravniku in zahteva plačilo, ki mu pripada, je
videti, da ga od srečne poroke loči le še korak. A kaj ko v cirkus prispe
postavni vrvohodec ... Za naklonjenost dekleta je Charlie pripravljen
tudi stopiti na vrv! Bo uspešno izvedel vrtoglavo točko in osvojil
dekletovo srce?
Film Cirkus kar poka od napetih, virtuoznih vrhuncev in zlahka ga
označimo kot eno najbolj žlahtnih komedij v zgodovini filma. Prejel
je tudi nagrado Akademije na prvi podelitvi leta 1929, še preden se je
uradno imenovala oskar.
Teme za pogovor:
cirkus in življenje v njem, solidarnost, izkoriščanje, revščina, moč postaviti se zase,
pravičnost, ljubezen in razočaranje, (ne)uspeh, nema črno-bela komedija, filmska izrazna
sredstva, zgodovina filma, delo in življenje Charlesa Chaplina
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, družba, domovinska in državljanska
kultura ter etika, sociologija, filozofija
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

Rdeči balon Le ballon rouge
Bela griva: divji konj
Crin blanc: Le cheval sauvage

Albert Lamorisse, Francija, 1956 in 1953, 35 mm, 34 min in 47 min, brez dialogov
in v francoščini s slovenskimi podnapisi, distribucija Demiurg
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Dvojček filmskih
klasik, ki naj ju
vidi vsak otrok.

Rdeči balon je pripoved o dečku Pascalu, ki nekega dne na poti v šolo
najde velik rdeč balon. Kaj hitro se izkaže, da to ni čisto navaden balon,
temveč ima svojo voljo in značaj. Ves čas sledi Pascalu, kamorkoli se
že odpravi, in med dečkom ter balonom se splete pravo prijateljstvo.
Bela griva: divji konj: Po močvirjih francoske pokrajine Camargue se pase
čreda divjih konj. Njihov vodja je čudoviti žrebec, imenovan Bela griva, ki
se nikakor ne pusti ujeti lokalnim kavbojem. Nad žrebcem se navduši tudi
deček Folco in sanja, da ga nekega dne ujame sam. Počasi in vztrajno si
pridobiva njegovo zaupanje, a kavboji se ne pustijo odgnati kar tako.
Teme za pogovor:
domišljija, osamljenost, prijateljstvo in zaupanje, svojeglavost, otroška
objestnost, svet odraslih, vztrajnost, pogum, življenje v mestu in v naravi,
nenavadna prijateljstva, odprti konec obeh filmov, filmski jezik in filmski triki
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, likovna umetnost, spoznavanje okolja, družba
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
knjižica iz zbirke Kinobalon št. 20 Rdeči balon in Bela griva: divji konj
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

SŠ

Animirani film

Animirani film

6+

7+

Šolsko leto
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Ernest in Celestina
Ernest et Célestine

2015/2016

Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier, Francija / Belgija / Luksemburg,
2012, DCP, 79 min, sinhroniziran v slovenščino, distribucija Fivia

OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ

Zgodba o prijateljstvu med miško, ki ni hotela postati
zobozdravnica, in velikim medvedom, ki ni hotel postati notar.
Medved Ernest živi na družbenem robu. Ima zamašen nos in
hudo prazen želodec. Bolj kot vse na svetu ima rad glasbo.
Miška Celestina pa živi v mišjem svetu, kjer vse miške postanejo
zobozdravnice, toda ona veliko raje riše. Najraje riše prijazne
medvede, čeprav jo miši svarijo, da so vsi medvedi zlobni in
nikoli ne morejo biti prijatelji mišk. Iz naključnega srečanja se
razvije prijateljstvo, ki ga mišji svet (svet tam spodaj) in medvedji
svet (svet tam zgoraj) skušata preprečiti, toda zaman. Ernest in
Celestina bosta premagala vse predsodke.

šolsko leto

Deček in svet
O Menino e o Mundo

2015/2016

Alê Abreu, Brazilija, 2013, DCP, 80 min, brez dialogov,
distribucija Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta

Igrivi in brezskrbni deček odrašča na idiličnem brazilskem podeželju,
kjer se je čas ustavil. Pravo nasprotje je mesto, kaotični metropolis,
v katerega se mora s trebuhom za kruhom odpraviti njegov oče, za
njim pa tudi deček. V mestu deček opazuje družbeni ustroj sveta, ki ga
zaznamujejo medijske manipulacije, kontejnerji oblačil, mehanične
živali in množica odpadkov. Življenje teče povsem drugače kot v belem,
podeželskem svetu, čigar idilo poudarjajo žive barve na belem ozadju
in zvok flavte.
Film je poklon naravi in kritika sodobne družbe – potrošništva,
medijev in industrializacije – s perspektive dečka, ki v svetu išče svoje
mesto. Igriva animirana koreografija barv in kompozicije ter likovno
najbogatejši kalejdoskop sveta v animiranem filmu doslej.

Teme za pogovor:
prijateljstvo, predsodki, strah, zaupanje, zvestoba, lakota in
revščina, osamljenost, pogum, umetniki in umetnost, likovno
ustvarjanje, književna ilustracija in likovna podoba v filmu

Teme za pogovor:
razmerje med naravo in družbo, industrializacija, onesnaževanje okolja,
vpliv medijev, barve, kompozicija, vpliv glasbe na razpoloženje v filmu

Uporabno pri predmetih:
slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, spoznavanje
okolja, družba

Uporabno pri predmetih:
slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, spoznavanje okolja, družba,
naravoslovje in tehnika, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika,
sociologija, filozofija, psihologija

Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
knjižica iz zbirke Kinobalon št. 23 Animirani film
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
delavnice animiranega filma (več na str. 23)

Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
knjižica iz zbirke Kinobalon št. 28 Deček in svet
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
delavnice animiranega filma (več na str. 23)

9
VVZ
OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ

Animirani film

Igrani film

8+

8+
od
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šolsko leto

Pesem morja Song of the Sea
10
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Tomm Moore, Irska / Danska / Belgija / Luksemburg / Francija, 2014, DCP, 93 min,
v angleščini s slovenskimi podnapisi, distribucija Karantanija cinemas
Irska mitološka pravljica o dečku Benu in njegovi mlajši sestrici Saoirse, ki z očetom
živita ob svetilniku na veliki pečini. Saoirse ne govori, saj ni čisto navadna deklica.
Mati je na večer njenega rojstva izginila v morju, deklico pa je naplavilo nazaj na
obalo, odeto v sijoč beli plašček iz tjulnjeve kože. Po materi pripada deklica rodu
selkijev. To so posebna keltska mitološka bitja, ki si v vodi nadenejo podobo tjulnja,
na kopnem pa podobo človeka. Sinu Benu pa mama pred odhodom podari školjko, iz
katere se sliši selkijska zdravilna pesem morja, ki jo njegova sestrica dobro pozna.
Na večer sestrinega šestega rojstnega dne ji Ben pripoveduje pravljico o sovji
čarovnici Machi, ki je svojega neutolažljivo žalostnega sina Maclirja, boga morja,
spremenila v skalo. Od tedaj v kamnite kipe spreminja vsakogar, ki potrebuje njeno
pomoč. Kmalu zatem se prične njuno resnično potovanje v čarobni svet, v katerega
lahko vstopimo skozi globine morja in jame. Tam spoznata starodavna mitološka
bitja, ki jima pomagajo pri razkritju zgodbe o maminem izginotju.
Animirani film je ročno risan z akvareli, ki začarajo pokrajine in morske globine, v
sozvočju z osupljivo lepo zgodbo pa predstavlja pravi presežek. Tomm Moore, ki ga
poznamo kot avtorja uspešnice Skrivnost iz Kellsa, je bil tudi za Pesem morja
nominiran za oskarja za najboljši animirani film.

Teme za pogovor:
irska in škotska mitologija, mitološka bitja, podoba morja in onstranstva,
povezanost med družinskimi člani, soočanje z izgubo bližnjega
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, angleščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, družba
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
knjižica iz zbirke Kinobalon št. 23 Animirani film
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
delavnice animiranega filma (več na str. 23)

Bekas Bekas

2015/2016

Karzan Kader, Švedska / Finska / Irak, 2012, DCP, 97 min, v kurdskem jeziku
s slovenskimi podnapisi, distribucija Cinemania group

Zgodba o dveh dečkih, čistilcih čevljev – starejšem Dani, ki ima enajst
let, in mlajšem Zani, ki jih ima devet. Sta brata »bekasa«, kar v kurdskem
jeziku pomeni »brez staršev«. Njun dom so strehe v domačem kurdskem
mestu v Iraku. Na njih spita, se umivata v vedrih vode in kukata skozi
strešno okno v lokalni kino, kjer igra novi film o Supermanu iz Amerike.
Amerika je v njuni domišljiji veliko mesto z velikimi lučmi. Odpraviti se
morata prav tja, da bi jima Superman pomagal do boljšega življenja.
Dana je skrivaj zagledan v deklico Helliyo. Ko njena družina odide
iz mesta, je čas tudi za njuno potovanje proti Ameriki. To nikakor ni
enostavno, saj fanta nimata niti potnega lista niti spremstva odraslih.
Imata pa osla po imenu Michael Jackson in veliko iznajdljivosti!
Srčna pripoved o dveh kurdskih bratih temelji na otroškem spominu
režiserja Karzana Kadra, ki je bil prav tako primoran zapustiti vojni Irak
v želji po boljšem življenju in predvsem miru.
Teme za pogovor:
spoznavanje drugih kultur, upanje, zaupanje, skrb za bližnje, bratska ljubezen,
odraščanje in odnos do otrok v različnih družbah, superjunaki, otroška domišljija
in razumevanje sveta
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, spoznavanje okolja, družba, domovinska in državljanska
kultura in etika, geografija
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
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Igrani film

Animirani film
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Moja sestra suhica
Min lilla syster

oktobra
2015

Sanna Lenken, Švedska / Nemčija, 2015, DCP, 95 min, v švedščini s slovenskimi podnapisi,
distribucija Demiurg

šolsko leto

Medena koža
Couleur de peau: Miel

2015/2016

Jung, Laurent Boileau, Belgija / Francija / Južna Koreja / Švica, 2012, DCP, 75 min,
v francoščini s slovenskimi podnapisi, distribucija Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta

OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ
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Dvanajstletna Stela je na pragu vznemirljivega obdobja pubertete.
Zaljubljena je v štirikrat starejšega trenerja drsanja. Neprestano se
primerja s starejšo sestro Katjo, uspešno drsalko in dijakinjo, ki je
izraz popolnosti na vseh področjih. Starša jo obožujeta in Stela želi
slediti njenim stopinjam, da bi pridobila malo njune pozornosti tudi
zase. Vendar raztresena starša ne opazita tega, kar vidi Stela: Katja
se ne počuti dobro, preveč trenira in premalo jé. Steli se svet obrne
na glavo, ko odkrije, da se starejša sestra sooča z motnjo hranjenja.
Bolezen pripelje družino na rob propada in Stela mora sprejeti
pomembne odločitve.
Zgodba o družini, ljubezni, sestrstvu in solidarnosti, povedana s
toplino, globino in nežnim humorjem.
Teme za pogovor:
samopodoba, anoreksija, družinske vezi, sestrska povezanost, komunikacija v družini,
skupno reševanje težav, odraščanje, prijateljstvo in zaljubljenost
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, družba, domovinska in državljanska kultura in etika, gospodinjstvo,
psihologija
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

Animirani dokumentarec pripoveduje zgodbo striparja in
sorežiserja filma Junga, ki je bil rojen v Koreji in posvojen v
Belgijo. Jung je eden izmed tisočih korejskih otrok, ki so jih ob
koncu korejske vojne posvojili na Zahodu. Med odraščanjem v
belgijski družini ni zmogel najti pravega stika z okolico, zato se
je zatekal v domišljijski svet in veliko risal. Morda mu je prav
to pomagalo, da je obdržal življenje na pravih tirnicah. Več let
pozneje se je vrnil v Seul, da bi našel svojo biološko mamo, ali
pa preprosto zato, da bi preveril, koliko se v Koreji počuti doma.
Odrasli Jung tako spretno izriše lastno zgodbo, polno humorja in
osebnega uvida.
Teme za pogovor:
iskanje identitete, zanikanje in iskanje lastnih »korenin«, občutek drugačnosti, potreba
po sprejetosti in pripadnosti, težavno odraščanje, biološko in socialno starševstvo,
socializacija in integracija, medkulturne razlike, mednarodne posvojitve, risanje kot
terapija, avtobiografija, animirani in dokumentarni film
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, likovna umetnost, družba, domovinska in državljanska kultura in etika,
francoščina, sociologija, psihologija
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
knjižica iz zbirke Kinobalon št. 23 Animirani film
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
delavnice animiranega filma (več na str. 23)

OŠ/2
OŠ/3
SŠ

Igrani film

Igrani film

12+

12+
Šolsko leto

2015/2016
od

14
VVZ

Otrok iz zgornjega nadstropja
L' enfant d'en haut
Ursula Meier, Švica / Francija, 2012, 35 mm, 97 min,
v francoščini s slovenskimi podnapisi, distribucija Continental film

OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ

Dvanajstletni Simon živi v stanovanjskem bloku pod razkošnim
smučarskim središčem v švicarskih Alpah. Prepuščena mu je skrb za
vsakdanji kruh, saj nepredvidljiva Louise, ki se predstavlja za njegovo
starejšo sestro, menja zaposlitve še hitreje kot svoje razpoloženje.
Simon se zato vsak dan z gondolo odpelje navzgor, v bleščeči svet
zimskega letovišča, kjer krade opremo premožnim turistom in jo
prodaja okoliškim otrokom v dolini. Z malimi tatvinami uspe skromno
preskrbeti sebe in Louise, a bolj kot hrane je lačen občutka varnosti in
starševske ljubezni. Ko se v njegov posel vmeša še pohlepni delavec na
smučišču, se Simon znajde v nevarnih vodah. Na preizkušnji pa je tudi
njegov odnos z Louise.
Teme za pogovor:
materialno pomanjkanje, pomanjkanje ljubezni, odnosi v družini,
odraščanje, strategije preživetja, družbena odrinjenost in neenakost,
prestopništvo, novi realizem, filmski prikazi otroštva
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, domovinska in državljanska kultura in etika, francoščina,
sociologija, psihologija
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

Mustang Mustang

novembra
2015

Deniz Gamze Ergüven, Francija / Nemčija / Turčija / Katar, 2015, DCP, 97 min,
v turščini s slovenskimi podnapisi, distribucija Demiurg

Film je dobil ime po divjem konju, ki simbolizira pet živahnih in
neukrotljivih sester, protagonistk filma. Zgodnje poletje se piše,
v vasici na severu Turčije se Lale in njene štiri sestre vračajo iz
šole in se nagajivo poigrajo z mimoidočimi fanti. Njihova igra je
označena za nemoralno, povzročijo pravi škandal v tradicionalni
vasi, ki ima nepredvidljive posledice. Čaka jih hišni pripor z
učenjem domačega gospodinjstva in življenja po poroki, ki se v
organizaciji staršev pripravlja za vsako izmed njih. Pet sester je
med sabo tesno povezanih in bolj kot vse drugo si želijo svobode,
zato se omejitvam pošteno in z vso trmoglavostjo uprejo.
Celovečerni prvenec mlade turške režiserke, ki je prejel nagrado
Europa Cinemas na zadnjem festivalu v Cannesu, je film o ženski
emancipaciji v Turčiji, eni od prvih držav, ki je dala ženskam
volilno pravico.
Teme za pogovor:
pričakovane družbene vloge in odziv mladih nanje, konflikt s starši, sestrska
povezanost, dogovorjene poroke, pobeg od doma, pojem svobode, upor,
emancipacija v sodobnih družbah
Uporabno pri predmetih:
domovinska in državljanska kultura in etika, sociologija, psihologija,
filozofija, slovenščina
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
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VVZ
OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ

Igrani film

Igrani film

13+

14+

šolsko leto

šolsko leto

Najboljše smo Vi är bäst!
16
VVZ
OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ

2015/2016

Lukas Moodysson, Švedska / Danska, 2013, DCP, 102 min, v švedščini
s slovenskimi podnapisi, distribucija Continental film

Osemdeseta, Stockholm. Trinajstletnici Bobo in Klara želita
ponagajati fantom iz rock banda in ustanoviti svojo punk skupino.
Nimata pojma o glasbi, nimata inštrumentov, pa še vsi jima
prigovarjajo, da je punk mrtev. Na glasbenem tekmovanju opazita
nadarjeno in sramežljivo Hedvig in jo povabita k sodelovanju.
Potrpežljivo ju uči osnov glasbe in kmalu zaigrajo skupaj, kot punk
trojka! Dekleta so vztrajna, znajo biti tudi težka, smešna, pametna in
prepirljiva, kot vsi ljudje.
Film je režiral Lukas Moodysson, ki ga poznamo po uspešnicah
Pokaži mi ljubezen, Skupnost in Za vedno Lilja, v katerih je pokazal,
da zna občutljivo pristopati k mladinskim temam. V filmu Najboljše
smo spregovori o otroški bolečini in evforiji, tesnem prijateljstvu in
pomembnosti, da sledimo predvsem samim sebi.

Teme za pogovor:
mladostniške sanje, vztrajnost, učenje glasbe, nastopanje,
zaupanje vase, prijateljstvo, spori med vrstniki, strahovi
Uporabno pri predmetih:
domovinska in državljanska kultura in etika, glasbena umetnost,
psihologija, filozofija, slovenščina, sociologija
Priporočena dodatna dejavnost:
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

Ritem norosti Whiplash

2015/2016

Damien Chazelle, ZDA, 2014, DCP, 107 min, v angleščini s slovenskimi
podnapisi, distribucija Continental film

17
VVZ

Ambiciozni 19-letni bobnar Andrew je sprejet na najboljšo glasbeno
šolo v ZDA. Ko ga znameniti jazzovski dirigent Terence Fletcher
povabi v svojo šolsko glasbeno skupino, se mu uresničijo sanje.
Terence pa je kot učitelj neizprosen in krut, učence žene do skrajnih
zmogljivosti, jih ustrahuje in z njimi manipulira. Toda Andrew
je odločen, da bo vztrajal, in temu podredi vse svoje življenje.
Bobne vadi, dokler mu ne začnejo krvaveti roke, in pristaja na
vsako učiteljevo zahtevo. Šele ko doživi živčni zlom, se Fletcherju
zoperstavi. V ponovnem soočenju z bivšim učiteljem pa je postavljen
pred dilemo, kakšna je cena, ki jo je pripravljen plačati za doseganje
popolnosti.

Teme za pogovor:
razvijanje zmogljivosti in uresničevanje potencialov, odnos med nadarjenostjo in delom
oz. vajo, metode poučevanja, odnos med učencem in učiteljem, vztrajnost, želja po
popolnosti, uspeh, tekmovalnost, glasbeno ustvarjanje, pritiski sodobne družbe, avtorski
in neodvisni film
Uporabno pri predmetih:
slovenščina, glasbena umetnost, angleščina, domovinska in
državljanska kultura in etika, psihologija, sociologija, filozofija
Priporočena dodatna dejavnost:
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ

Dokumentarni
film

Igrani film

14+

16+
od oktobra

2015

Utrip ljubezni
Boris Petković, Slovenija, 2015, DCP, 84 min, v slovenščini, distribucija Continental film
18
VVZ
OŠ/1
OŠ/2
OŠ/3
SŠ

Bruno je mladi raper, ki ves svoj prosti čas kuje rime in ustvarja
grafite. Skupaj z najboljšima prijateljema Leonom in Zokijem
snemajo svoj »komad« in se pripravljajo na prvi koncert. Bruno
živi v industrijskem predelu mesta in se preživlja kot honorarni
maser. V istem mestu živi tudi Nina, perspektivna mlada študentka
violine. Na prvi pogled sta violina in rap lahko nekaj povsem
nasprotnega, kot se med seboj razlikujeta Bruno in Nina. A
nasprotja se tudi privlačijo! Ko se nekega večera srečata v klubu
na koncertu, med njima preskoči iskra. Bruno je odločen, da Nino
osvoji z vso svojo ustvarjalnostjo. Med njima raste naklonjenost,
dokler nesrečni splet okoliščin ne pripelje do nerodnega
nesporazuma. Lahko ljubezen premaga razlike?

šolsko leto

Sol zemlje
The Salt of the Earth

2015/2016

Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, Francija, 2014, DCP, 110 min, v francoščini,
angleščini in portugalščini s slovenskimi podnapisi, distribucija FIVIA – Vojnik

19
VVZ
OŠ/1
OŠ/2

Pogled na sodobni svet, njegove tegobe in lepote, človeštvo
in naravo, skozi fotografski objektiv znamenitega brazilskega
fotografa Sebastiãa Salgada. Fotografije, ki jih je Salgado
posnel, ko je v zadnjih štiridesetih letih potoval po različnih
celinah, pričajo o vztrajnosti, različnosti, lepoti, pa tudi o vojni,
lakoti, izkoriščanju in izgnanstvu. V dinamičnem in presunljivem
dokumentarnem filmu, ki sta ga posnela Wim Wenders in Salgadov
sin Juliano, Salgado pripoveduje o srečanjih skozi objektiv, ki so
globoko zaznamovala njegov odnos do sveta, človeka, ustvarjanja
in narave, v kateri je zadnja leta spet našel upanje.

Teme za pogovor:
odraščanje v različnih družbenih okoljih in življenjske poti mladih,
prijateljstvo in ljubezen, ustvarjalnost, glasba, uporništvo, vztrajnost in
predanost, mladinske subkulture, predsodki in nasilje

Teme za pogovor:
sodobni svet, človeštvo, izkoriščanje, vojna žarišča, krize, neokrnjena narava,
okoljevarstvo, trajnostni razvoj, dokumentarna fotografija, razmerje med fotografijo in
filmom, umetnikov pogled na življenje

Uporabno pri predmetih:
domovinska in državljanska kultura in etika, glasbena umetnost,
psihologija, filozofija, sociologija

Uporabno pri predmetih:
slovenščina, angleščina, geografija, domovinska in državljanska
kultura in etika, psihologija, sociologija, filozofija

Priporočena dodatna dejavnost:
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

OŠ/3
SŠ

Na voljo tudi
Otroci z gore Napf Die Kinder vom Napf 7+

Bela in Sebastijan Belle et Sébastien 9+

Šamponiranje krave, hranjenje kokoši, skrb za jelene, košnja trave, dirka
s kolesi, petje, igranje harmonike, izdelava piškotov, folklorni ples – vse to
počne petdeset otrok, ki živijo na gorskih kmetijah v osrčju Švice pri gori
Napf. Režiserka je s kamero med njimi živela natanko leto dni in uspelo ji je
ustvariti izjemen portret otroštva, ki kar kliče po pogovorih, raziskovanju,
smehu in razmisleku.

Brezčasna zgodba o prijateljstvu med dečkom in psom, ki se odvija med
drugo svetovno vojno, pod nacistično okupacijo, visoko v alpskih gorah, kjer
je sneg še neomadeževan.

Alice Schmid, Švica, 2011, 87 min, distribucija Demiurg

Kauwboy Kauwboy 9+

Boudewijn Koole, Nizozemska, 2012, 81 min, distribucija Fivia
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Desetletni Jojo živi z očetom na podeželju. Oče se za fanta ne meni dosti;
njegov molk prekinjajo le občasni izbruhi jeze. Nekega dne Jojo najde mlado
kavko in jo skrivaj prinese domov. Med fantom in zapuščenim ptičkom kmalu
vzklije prijateljstvo. Jojo z nežnostjo skrbi za živalco, jo hrani, ljubkuje in
nauči leteti. A skrivnosti prej ali slej pridejo na dan in mali ptiček ni edina
dečkova skrivnost …

Vratar Liverpoola Keeper'n til Liverpool 9+
Arild Andresen, Norveška, 2010, 90 min, distribucija Demiurg

Nicolas Vanier, Francija, 2013, 104 min, distribucija Fivia

Pobalinka Tomboy 10+

Céline Sciamma, Francija, 2011, 82 min, distribucija Demiurg
Desetletna Laure se z družino priseli v novo mesto. V kavbojkah, spodnji
majici in s kratko pristriženo pričesko bi jo zlahka zamenjali za fanta. Ko
spozna Liso iz sosednjega bloka, se zgodi prav to in Laure postane Michaël.
Počitniški dnevi minevajo in bliža se prvi šolski dan, ko Laure ne bo več
mogla skrivati, da je dekle.

Še žal ti bo! Spijt! 12+

Dave Schram, Nizozemska, 2013, 95 min, distribucija Demiurg

Trinajstletni Jo se boji igrati nogomet, strah ga je hladnokrvnih morilcev,
tuša v šoli, sošolca Toma Erika, namesto katerega dela domače naloge, in še
marsičesa. Bujna domišljija mu preprečuje marsikatero dejanje, še najmanj
pa pripomore k osvajanju lepe in pametne sošolke Mari. Jo si želi, da bi ga
opazila, a za to mu mora uspeti nekaj izjemnega.

Življenje v šoli za Jochema ni enostavno. Skupina sošolcev ga izsiljuje ter
zlorablja. Ob nasilju ne ukrepa nihče, tudi razrednik Tino ne. Jochemova
edina prijatelja sta Vera in David, včasih prezaposlena s svojimi težavami.
Tako niti ne vidita, da je na šolski zabavi Jochem v izjemno težkem položaju.
A naslednjega jutra Jochema ni domov... Film je odlična iztočnica za
pogovor o medvrstniškem nasilju in odgovornosti vseh, tudi opazovalcev.

Zeleno kolo Wadjda 9+

Razredni sovražnik 15+

Haifaa Al Mansour, Savdska Arabija / Nemčija, 2012, 97 min,
distribucija Demiurg
Film iz Savdske Arabije prikazuje odraščanje deklice Vadžde, ki s svojimi
najstniškimi željami trči ob konservativna pravila družbe, v kateri živi. Za
kolo, ki je za deklice sicer prepovedano, je pripravljena storiti vse – tudi
sodelovati na tekmovanju v znanju in recitiranju Korana, čeprav sta ji šola
in učenje sicer zadnja skrb. Naloga vsekakor ni lahka, a Vadžda je odločena
uresničiti svoje želje.

Priporočena dodatna dejavnost ob vseh filmih:
pedagoško gradivo
knjižice iz zbirke Kinobalon Otroci z gore Napf, Kauwboy, Vratar Liverpoola
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)

Rok Biček, Slovenija, 2013, 112 min, distribucija Fivia
Na šolo pride novi profesor nemščine Robert Zupan. Zaradi profesorjeve
hladnosti in strogosti je odnos med njim in dijaki izjemno napet. Razmere se
še zaostrijo, ko ena izmed dijakinj stori samomor, njeni sošolci pa profesorja
obtožijo, da je zanj odgovoren. Skupina dijakov se pod vplivom tragičnega
dogodka upre, kar privede do konfliktnih situacij med dijaki, profesorji in
starši ter celo med dijaki samimi.

Priporočena dodatna dejavnost ob vseh filmih:
pedagoško gradivo
pogovor z regijskimi filmsko-vzgojnimi koordinatorkami (več na str. 22)
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Spremljevalne
dejavnosti za
VIZ

Pogovor
Ob ogledu vseh filmov vam priporočamo pogovor v kinodvorani, ki ga vodi
regionalna filmsko-vzgojna koordinatorka ali vodja programa. V pogovoru
skupaj raziščemo, kaj nam film sporoča, s čim nas nagovarja, kakšna občutja
vzbuja v nas in kakšna so naša stališča do videnega. Pogovor je prilagojen
posameznim starostnim skupinam in traja približno 45 minut.
Regionalne filmsko-vzgojne koordinatorke:

22

Delavnice animiranega filma Slon
Delavnice izvajajo strokovno usposobljeni mentorji vzgojno-izobraževalnega
programa Slon. Ob ogledu animiranega filma jih priporočamo vsem generacijam otrok in mladih. Delavnice potekajo v vrtcu oziroma šoli pred ali po
ogledu filma v kinodvorani.

Primorska regija
Dolenjska in zasavska regija
Ana Peršič
Marina Katalenić
E: dolenjska-regija@artkinomreza.si E: primorska-regija@artkinomreza.si
Osrednjeslovenska in gorenjska
regija
Petra Gajžler
E: osrednjeslovenska-regija@
artkinomreza.si

Štajerska in koroška regija
Tjaša Selič
E: stajerska-regija@artkinomreza.si

4+

Delavnice optičnih igrač
2 šolski uri, 24 udeležencev oz. razred
Kaj so risanke? Kako nastanejo? Zakaj in katere tako radi gledamo? Na delavnici bomo odgovorili na vsa ta in še na katero vprašanje na otrokom razumljiv in nazoren način. Ogledali si bomo različne primere optičnih igrač,
ki veljajo za predhodnice animiranega filma, in jih nekaj tudi sami izdelali.
Pozabavali se bomo še z eno izmed tehnik animiranja stop-motion, s katero
bomo lahko oživili poljubni predmet.

8+

Delavnice animiranega filma
od 2 do 5 šolskih ur, 24 udeležencev oz. razred
Zgodbe iz vsakdana, učna snov, domišljijski svetovi – vse to so lahko teme
za ustvarjanje animiranih filmov. Toda kako jih ustvarimo in kaj potrebujemo
za izdelavo? Delavnica omogoča, da se udeleženci seznanijo z ustvarjalnimi
postopki izdelave lastne animacije. V uvodu spoznajo osnove animiranega
filma, različne tehnike in opremo. V praktičnem delu si udeleženci v skupinah
zamislijo svojo zgodbo, izdelajo like in sceno ter se preizkusijo v animiranju.
Končni izdelek je kratek animirani film, ki ostane avtorjem in šoli v spomin.
Razlika med krajšo in daljšo delavnico je, da slednja omogoča nekoliko bolj
poglobljeno delo.

Živa Jurančič (vodja programa)
T: 040 733 401
E: ziva.jurancic@artkinomreza.si

Pedagoška gradiva
Večino filmov spremlja pedagoško gradivo za strokovne delavce, v katerem
najdete več podatkov o filmu, izhodišča za pripravo in pogovor v razredu
ter priporočene dodatne dejavnosti. Gradiva strokovni delavci brezplačno
prejmete po e-pošti ob rezervaciji šolske projekcije, v elektronski obliki pa
so prav tako dostopna na spletni strani Art kino mreže Slovenije
(http://artkinomreza.si) in na spletni strani Kinodvora (www.kinodvor.org).
Knjižice Kinobalon za otroke in mlade
Določeni filmi so pospremljeni tudi s tiskanimi knjižicami za otroke in mlade
iz knjižne zbirke Kinobalon:
•
Rdeči balon in Bela griva: divji konj,
•
Otroci z gore Napf,
•
Vratar Liverpoola,
•
Deček in svet,
•
Kauwboy.
Poleg knjižic za posamezne filme sta na voljo tudi dve tematski knjižici:
Animirani film in Moj kino.
Brezplačne knjižice otroci prejmejo ob obisku kina, v elektronski obliki pa so
dostopne na spletni strani Art kino mreže Slovenije (http://artkinomreza.si) in
na spletni strani Kinodvora (www.kinodvor.org).

V šolskem letu 2015/2016 bo predvidoma na voljo določeno število
brezplačnih pogovorov.
Za več informacij o ceni šolske vstopnice v posameznem
kinematografu in spremljevalnih dejavnostih se obrnite na vaš najbližji
art kinematograf (podatki za stike na str. 25-27) ali nam pišite na
info@artkinomreza.si. O možnosti brezplačnih dejavnosti bomo redno
obveščali tudi na naši spletni strani http://artkinomreza.si.
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O Art kino
mreži Slovenije
Dolenjska in zasavska regija

24

Art kino mreža Slovenije združuje 28 mestnih kinematografov, prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma. Ustanovljena je bila z namenom, da
kinematografi v tesnem medsebojnem sodelovanju prispevajo k razvoju in
popularizaciji filmske kulture.
Formalno je bilo združenje ustanovljeno leta 2010, v ustanovni listini pa so
se člani mreže zavezali k sodelovanju na področjih tehnične opremljenosti,
oblikovanja kakovostnih sporedov s poudarkom na evropskem filmu, izvajanja filmske vzgoje za vse generacije ter promocije in zagotavljanja široke
dostopnosti filmsko-kulturnih vsebin.
V dosedanjih aktivnostih je Art kino mreža Slovenije zelo uspešno pomagala
svojim članom v procesu digitizacije z organizacijo izobraževanj in strokovnih srečanj. To je mnogim omogočilo preživetje in nadaljnji razvoj, odrazilo pa
se je tudi v dvigu kakovosti in raznolikosti filmskih sporedov.
Številni slovenski kinematografi so se pridružili mednarodni mreži Europa
Cinemas. Danes sta vanjo samostojno vključena Kinodvor in Cankarjev dom,
skozi štiri mini mreže pa se vključuje še 13 kinematografov, ki zdaj na območju vse Slovenije v bistveno večji meri občinstvu ponujajo raznoliko in
kakovostno evropsko filmsko produkcijo. Pri tem združenje poseben poudarek namenja skupni promociji in razvoju kakovostnih filmskih programov,
kjer pomembno vlogo igra prav filmska vzgoja. V šolskih letih 2013/2014 in
2014/2015 je mreža dejavnosti filmske vzgoje izvajala v sodelovanju z Zavodom Vizo. Spomladi 2014 pa je združenje uspešno kandidiralo z ambicioznim
»Nacionalnim filmsko-vzgojnim programom« na razpisu Ministrstva za kulturo »Karierne perspektive II.« in zanj prejelo sredstva Evropskega socialnega
sklada. Program je dosegel izjemno uspešne rezultate in filmsko-vzgojno
izkušnjo omogočil več kot 16.000 otrokom in mladim, skupaj z več kot 1400
strokovnimi delavci kot spremljevalci. Številni so se z obliko filmske vzgoje,
ki vključuje pogovor po ogledu filma v kinodvorani in delavnice animiranega
filma, srečali prvič. Letošnji program filmske vzgoje – sicer v manjšem obsegu, pa vendarle – predstavlja nadaljevanje zastavljenega dela in doseženih
rezultatov.
Člani Art kino mreže Slovenija
V nadaljevanju najdete seznam članov po regijah in njihovo filmsko-vzgojno ponudbo za vzgojno-izobraževalne zavode. Poleg osnovnih informacij in
podatkov za stike z odgovorno osebo tako s simboli označujemo, katere
dejavnosti so vam v določenem kinu na voljo. Za podrobnejše informacije o
izvedbi se obrnite na posamezen kinematograf.

Kino Dobrepolje
Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje
kinodobrepolje.appspot.com

Tone Steklasa
041 332 331
tone.steklasa@siol.net

Kino Trbovlje
Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje
kino.dd-trbovlje.si

Mateja Jere Mrak
03 563 34 94
kino.ddt@gmail.com

Kulturni center – Delavski dom
Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi
www.kulturnidom-zagorje.si/kino.html

Jože Košak
03 566 41 71
joze.kosak@kulturnidom-zagorje.si

info@kulturnidom-zagorje.si

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško
www.kd-krsko.si/kino

Žiga Kump
07 488 01 96
ziga.kump@kd-krsko.si

Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
www.zik-crnomelj.eu/kino.html

Marija Miketič
07 306 13 92, 031 829 414
marija.miketic@zik-crnomelj.si
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Osrednja in gorenjska regija

Cankarjev dom
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
www.cd-cc.si

Kristina Jermančič
01 241 71 72
kristina.jermancic@cd-cc.si
Barbara Rogelj
01 241 71 62
barbara.rogelj@cd-cc.si

Javni zavod Kinodvor
Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana
www.kinodvor.org

Barbara Kelbl
01 239 22 19, 030 315 701
barbara.kelbl@kinodvor.org

Kino Sora Škofja Loka
Mestni trg 16, 4220 Škofja Loka
www.kinosora.si

Tea Oblak
040 551 213
tea.oblak@kinosora.si

Kino »Svoboda« Žiri
Trg svobode 6, 4226 Žiri

Evgen Podobnik
041 436 820
evgen.podobnik@siol.net

Kino Vrhnika
Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika
www.kino-vrhnika.si

Gregor Janežič
051 219 773
info@kino-vrhnika.si

Mestni kino Domžale
Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
www.kd-domzale.si

Jure Matičič
01 722 50 50
jure@kd-domzale.si

Legenda
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Primorska regija
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Štajerska in koroška regija

Art kino Odeon Izola
Kraška 1, 6310 Izola
www.odeon.si

Petra Božič
070 894 788
info@odeon.si

Avditorij Portorož
Senčna pot 10, 6320 Portorož
www.avditorij.si

Katja Mevlja
05 676 67 21
katja@avditorij.si

Društvo prijateljev zmernega napredka
www.dodogovor.org

Arjana Markučič Brecelj
041 764 916
drustvo@dpzn.org

Kino Pivka
Juršče 71, 6257 Pivka
www.kino-pivka.si

Valter Šajn
041 337 599
kino.pivka@gmail.com

Kinogledališče Tolmin
Trg maršala Tita 8, 5220 Tolmin
kgd.zkd-tolmin.si

Špela Mrak
05 381 18 01, 041 313 887
kultura.spela@ksm.si

Kosovelov dom Sežana
Kosovelova ulica 4a, 6210 Sežana
www.kosovelovdom.si

Nina Ukmar
05 731 20 14, 040 848 318
direktor@kosovelovdom.si
David Terčon
05 731 20 18, 040 568 144
david@kosovelovdom.si

Kulturni dom Nova Gorica
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
www.kulturnidom-ng.si
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija –
Filmsko gledališče Idrija
Ulica sv. Barbare 4-5, 5280 Idrija
www.idr.sik.si

Mateja Poljšak Furlan
05 335 40 15, 051 209 558
mestnagalerija@kulturnidom-ng.si

Tim Božič
05 373 40 60
tim.bozic@idr.sik.si

Festival Velenje – Kino Velenje
Titov trg 4, 3320 Velenje
www.kino-velenje.si

Milena Breznik
041 713 496
breznik.milena@gmail.com

Kino Šmarje pri Jelšah, Javni zavod
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
www.s-je.sik.si/Kino

Borut Bevc
040 414 322
kino@s-je.sik.si
Mira Čakš
031 627 444
mira@s-je.sik.si

Kino Rogaška Slatina
Linhartova ulica 1, 3250 Rogaška Slatina

Tobija Medved
041 714 903
tobija.medved@amis.net

Kino Slovenske Konjice
Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Tajništvo
03 758 04 37

Mestni kino Metropol
Stanetova 15, 3000 Celje
www.kinometropol.org

Samo Seničar
040 296 701
kino.metropol@gmail.com

Mestni kino Ptuj
Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj
www.kinoptuj.si

Nina Milošič
02 620 37 02, 031 678 585
nina.milosic@cid.si

Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec
www.kulturni-dom-sg.si

Roman Novak
02 881 24 90, 041 219 259
kulturni.dom@siol.net

Zavod Udarnik
Grajski trg 1, 2000 Maribor
zavodudarnik.wordpress.com

Maja Kovačič
040 972 388
maja.kovacic@udarnik.eu
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Filmsko-vzgojni program v Art kino mreži Slovenije
nastaja v sodelovanju s številnimi partnerji:
Strokovna podpora:

Kinodvor.
Mestni kino.
www.kinodvor.org

internet video agencija d.o.o.

Kinodvor.
Kinobalon.
www.kinodvor.org

