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NAJLEPŠI ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE
Animateka je mednarodni festival animiranega filma, ki vam vsako leto ponudi edinstveno priložnost, da 
si z otroki ogledate kakovosten program kratkih animiranih filmov Slonov tekmovalni program I, ki je 
skrbno oblikovan za najmlajše gledalce (3–6 let).  

ŠOLSKE PROJEKCIJE V KINODVORU

Šolske projekcije v kinodvorani
Kinodvor, ponedeljek, 29. novembra ob 9.00, 11.00 in 13.00
možnost dodatnih projekcij v Slovenski kinoteki

Ogledi filmov so pospremljeni s pogovori s filmskimi pedagogi in ustvarjalci, s katerimi spodbujamo 
otroke, da intenzivneje spremljajo zgodbe, likovno zasnovo in zvok ter izrazijo svoje mnenje o filmu. Za 
varen obisk kina smo sprejeli smernice za izvedbo šolskih projekcij. 

Spletne šolske projekcije 
vsak dan od 29. novembra do 3. decembra, 8.00–13.00

Posamezni filmi so pospremljeni z video izjavami filmskih ustvarjalcev. Dan pred dogovorjenim termi-
nom prejmete spletno povezavo z geslom, ki je veljavno na dan ogleda. Navodila za izvedbo ogleda in 
tehnična navodila vam posredujemo ob prijavi.

Filmske projekcije so opremljene s pedagoškim gradivom, ki je v pripravi.

ŠOLSKE PROJEKCIJE V ART KINO MREŽI SLOVENIJE

Šolske projekcije v kinodvorani so letos na voljo tudi v Kosovelovem domu Sežana, Linhartovi dvorani 
Radovljica in Kinu Metropol Celje. Za več informacij se obrnite na posamezni kino.

Kosovelov dom Sežana: Nina Ukmar, direktor@kosovelovdom.si, 040 848 318
Linhartova dvorana Radovljica: Katja Stušek, katja.stusek@radolca.si, 040 612 551
Kino Metropol Celje: Samo Seničar, info@kinometropol.org, 040 296 701

Za vrtce

Cena posamezne vstopnice za šolsko projekcijo je:
od 40 do 59 otrok = 4 €
od 60 do 100 otrok = 3,50 €
nad 100 otrok = 2,70 €

Za spremljevalce je ogled brezplačen.

Rezervacije projekcij v Kinodvoru, 
Slovenski kinoteki in prek spleta:
Anja Cepuš Dečman
M: 030 315 701
E: solski@kinodvor.org

https://www.kinodvor.org/varno-v-kino-s-solo-ali-vrtcem/
http://direktor@kosovelovdom.si
http://katja.stusek@radolca.si
http://info@kinometropol.org
http://solski@kinodvor.org


SLONOV TEKMOVALNI PROGRAM I
Program šestih sodobnih kratkih animiranih filmov domačih in tujih avtorjev obsega sporočilno in 
likovno bogata dela, raznolika po vsebini in tehniki. 

Spacapufi: Žiže 

Jaka Ivanc, Slovenija, 2021, 11'08”, brez dialogov

V čarobno pisani goščavi se spacapufi nažirajo s slastnimi žižami. Nekega dne z grozo ugotovijo, da so vsa 
drevesa do konca obrali. V iskanju novih sadežev se morajo soočiti s temačnim gozdom in njegovimi pre-
bivalci.

Tiger z moje odejice / Der Tiger auf meiner Schmusedecke 

Angela Steffen, Nemčija, 2020, 3'55”, angleščina, pripovedovanje v slovenščini

Tiger, eden od prebivalcev odejice, ima težavo: rad bi se igral igrico, v kateri bi se za hec strašili, pa nihče od 
drugih prebivalcev odejice noče sodelovati. Bo našel koga, ki bi se igral z njim? 

Ime mi je Strah / My Name is Fear 

Eliza Płocieniak-Alvarez, Nemčija, 2021, 5'25”, angleščina, pripovedovanje v slovenščini

Prisrčno čustvo po imenu Strah, ki živi v tvoji glavi, se ti hoče predstaviti. Mogoče lahko postaneta prija-
telja?

François Couperin. Budilka / Франсуа Куперен. Будильник 

Natalia Ryss, Rusija, Belorusija, 2020, 3'15”, brez dialogov

Glasbeno-animirani film, v katerem mladi glasbeniki izvajajo dela, ki so jih skladatelji klasične glasbe 
napisali za otroke.

Očka Baterijko / 

Seung-bae Jeon, Južna Koreja, 2021, 6'15”, korejščina, pripovedovanje v slovenščini

»Očka Baterijko« skrbi za nešteto stvari v hiši, za igrače, daljince in podobno. Nekoč se s svojimi gospodarji 
odpravi na izlet, kjer ne gre vse po načrtu. 

Črnilo / Inkt

Joost van den Bosch, Erik Verkerk, Nizozemska, 2020, 2'15”, brez dialogov

V tem zelo kratkem animiranem filmu sledimo hobotnici, ki je obsedena z redom in čistočo. A včasih niti vse 
te roke ne pomagajo – kljub vsemu ne moreš doseči tistega, kar želiš.

Za več informacij o filmskem programu nam pišite ali nas pokličite:
Petra Gajžler  |  M: 040 517 986  |  E: petra.gajzler@animateka.si

http://petra.gajzler@animateka.si

