Filmska osnovna šola: JANUAR in FEBRUAR
Vse strokovne delavce osnovnih šol in kulturnih ustanov, ki jih zanimata film in filmska vzgoja,
vabimo, da se pridružijo brezplačnem usposabljanju projekta Filmska osnovna šola. V mesecu
januarju in februarju so na voljo sledeče dejavnosti.
2. modul: Hospitacija
Dejavnost je sestavljena iz ogleda filma v kinu, opazovanja pogovora filmsko-vzgojne delavke z učenci
in naknadne refleksije strokovnih delavcev s filmsko-vzgojno delavko. Usposabljanje traja 3 ure.
3. modul: Delavnica »Kaj je kino?«, v kateri boste spoznavali filmsko projekcijo v kinu; zakaj je kino
tak, kakršen je, kaj se dogaja v dvorani in kabini (svetloba, zvok) in kako se na te fizične pojave odziva
gledalec. Čas trajanja usposabljanja je 3 ure.
S FOŠ v kino!
Dejavnost omogoča brezplačen ogled priporočenih filmov (na rednem sporedu) za strokovne delavce
osnovnih šol. Ob prijavi prejmete izkaznico S FOŠ v kino!, seznam sodelujočih art kinematografov in
delovni list za individualno refleksijo. Seznam priporočenih filmov pošiljamo ob koncu vsakega
meseca. V mesecu januarju vas vabimo na ogled:
Popotovanje cesarskega pingvina 2 6+ (L'empereur, Luc Jacquet, Francija, 2017, 82 min, sinhronizirano,
distribucija Cinemania group)
Čudo 10+ (Wonder, Stephen Chbosky, ZDA, 2017, 113 min, podnapisi, angleščina, distribucija Blitz Film & Video
Distribution)
Lisička in druge zgodbe 2+ (izbor kratkih animiranih filmov, 36 minut, distribucija Društvo 2 koluta)
Sova in miška 5+ (Uilenbal, Simone van Dusseldorp, Nizozemska, 2016, 85 min, v nizozemščini s slovenskimi
podnapisi / pripovedovanje v slovenščini, distribucija FIVIA – Vojnik)
Rdeči pes Modri 10+ (Kriv Stenders, Avstralija, 2016, 88 min, v angleščini s slovenskimi podnapisi, distribucija
Demiurg)

Za prijavo na posamezne dejavnosti pišite na naslov: filmska-os@artkinomreza.si.

Koledar dogodkov:
Delavnica »Kaj je kino?«
Termin: 9. januar 2018; 15:00–18.00
Kraj: Kulturni dom Krško

9.
januar

Vodja delavnice: Bojan Bajsič
Zaposlen v Javnem zavodu Kinodvor na mestu »Vodja tehničnega
oddelka«. Od leta 2015 vodi delavnico za otroke »Kaj je kino«, kjer
na način interaktivnega predavanja, pospremljenega z ogledom
kratkih filmov, predstavlja kinematografsko izkušnjo skozi zgodovino.

Hospitacija: Kapitan Fantastični Captain Fantastic
Matt Ross, ZDA, 2016, 118 min
Termin: sreda, 10. januar, ob 9:30
Kraj: Kulturni dom Slovenj Gradec
Starostna skupina: 3. triada

10.
januar
Filmsko-vzgojna delavka: Barbara Kelbl
Zaposlena v Kinodvoru, kjer vodi program šolski Kinobalon.
Redno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi pri izboru
programa, pogovorih po filmu in drugih dodatnih
dejavnostih.

Hospitacija: Sonita Sonita
Rokhsareh Ghaem Maghami, Nemčija/Iran/Švica, 2015, 90
min

15.
januar

Termin: ponedeljek, 15. januar, ob 10:00
Kraj: Kinodvor, Ljubljana
Starostna skupina: 3. triada

Filmsko-vzgojna delavka: Mirjam Milharčič Hladnik
Raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in
migracije ZRC SAZU in predavateljica na Univerzi v Novi
Gorici. Kot kulturologinja se ukvarja z izobraževalnim
sistemom in migracijskimi ter ženskimi študijami.

Hospitacija: Fant z oblaki Cloudboy (Meikeminne
Clinckspoor, Belgija/Švedska/Nizozemska/Norveška, 2016,
77 min)

22.
januar

Termin: ponedeljek, 22. januar, ob 9:00
Kraj: Kino Brežice
Starostna skupina: 2. triada
Filmsko-vzgojna delavka: Irena Matko Lukan
Urednica otroškega leposlovja pri založbi Mladinska knjiga
in družinsko izkustvena geštalt terapevtka. Že vrsto let
predava staršem, učiteljicam, vzgojiteljicam o temah s
področja vzgoje in izobraževanja. Kot filmsko-vzgojna
delavka sodeluje s Kinodvorom.

Zbogom, Berlin! Tschick
Fatih Akin, Nemčija, 2016, 93 min

1.
februar

Termin: četrtek, 1. februar, ob 10:30
Kraj: Kino Sora Škofja Loka
Starostna skupina: 3. triada
Filmsko-vzgojna delavka: Mirjam Milharčič Hladnik (glej 15.
jan.)

Bučko Ma vie de Courgette
Claude Barras, Švica/Francija, 2016, 66 min

14.
februar

Termin: sreda, 14. februar, ob 10:10
Kraj: Kino »Svoboda« Žiri
Starostna skupina: 2. triada
Filmsko-vzgojna delavka: Irena Matko Luka (glej 22. jan.)

Delavnica »Kaj je kino?«
15.
februar

Termin: 15. februar 2018; 15:00–18.00
Kraj: Mestni kino Domžale
Vodja delavnice: Bojan Bajsič (glej 9. jan.)

Moja sestra suhica Min lilla syster
Sanna Lenken, Švedska/Nemčija, 2015, 95 min

20.
februar

Termin: torek, 20. februar ob 11:00
Kraj: Kino Rogaška Slatina
Starostna skupina: 2. triada
Filmsko-vzgojna delavka: Irena Matko Lukan (glej 22. jan.)

Vse dejavnosti so del Strokovnega usposabljanja I (2017/2018): Filmska vzgoja v učilnici in v kinu.
Za celotni program Filmske osnovna šole nam pišite na filmska-os@artkinomreza.si.
Udeležba v vseh dejavnostih je brezplačna. Filmska osnovna šola izdaja potrdila o udeležbi.
Za vsa ostala vprašanja, nam pišite ali nas pokličite.
Petra Gajžler, vodja projekta
M: 040/778-302
E: petra.gajzler@artkinomreza.si

Marina Katalenić, koordinatorka
M: 040/778-301
E: filmska-os@artkinomreza.si

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

