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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

NAJLEPŠI ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE IN MLADE

Šolske projekcije v kinodvorani
Kinodvor
Slon II: torek, 30. novembra, ob 8.30 in 11.00 
Slon III: četrtek, 2. decembra, ob 8.30 in 11.00 
Animirani celovečerci: po dogovoru
možnost dodatnih projekcij v Slovenski kinoteki

Ogledi filmov so pospremljeni s pogovori s 
filmskimi pedagogi in ustvarjalci, s katerimi 
spodbujamo učence, da intenzivneje spremljajo 
zgodbo, 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
Slon II: 8.00−13.00 
Slon III: 8.00−13.00 ali 14.00−18.00 

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

Animateka je mednarodni festival animiranega filma, ki vam vsako leto ponudi edinstveno priložnost, 
da si z učenci ogledate kakovosten izbor kratkih in celovečernih animiranih filmov. Filmi so razvrščeni 
v sklope, namenjene različnim starostnim skupinam: Slonov tekmovalni program II (7−10 let), Slonov 
tekmovalni program III (11−14 let), Tudi miši gredo v nebesa (8+), Wolfwalkers (9+).

ŠOLSKE PROJEKCIJE V KINODVORU

Cene posamezne vstopnice za šolsko projekcijo
od 40 do 59 učencev = 4 €
od 60 do 100 učencev = 3,50 €
nad 100 učencev = 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

Filmske projekcije Slonovega tekmovalnega programa II in III so opremljene s pedagoškim gradivom, ki je v 
pripravi.

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


SLONOV TEKMOVALNI PROGRAM II
Program petih kratkih animiranih filmov, v katerem so zbrani sodobni evropski animirani filmi z bogato 
likovno podobo in zgodbami o vztrajnosti, drugačnosti ter sobivanju z živalmi in naravo. 

Patouille in regratovi padalci / Patouille, des graines en parachute
Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos, Francija, 2021, 6’10”, francoščina, pripo-
vedovanje v slovenščini
Patouille je bitjece, ki živi v sožitju z rastlinskim svetom. S prijateljem Momom spoznavata neverjetne last-
nosti rastlin.

Ne tako strašni krokodil / Nie taki krokodyl straszny
Grzegorz Koncewicz, Poljska, 2020, 10’30”, poljščina, pripovedovanje v slovenščini
Pes v kanalizaciji sreča krokodila in ga povabi k sebi domov, da se lahko umije in naje, preden se vrne 
psičkov gospodar. Krokodil mu zaupa svojo zgodbo.

Kamenček v čevlju / Un caillou dans la chaussure 
Eric Montchaud, Francija, Švica, 2020, 11’30”, brez dialogov
V razred pride nov učenec, drugačen od svojih novih sošolcev: je žabec v razredu zajcev.

Kiko in živali / Kiko et les animaux 
Yawen Zheng, Francija, Švica, 2020, 7’30”, francoščina, pripovedovanje v slovenščini
Kiko je za vse živali prava nočna mora. Ves čas jih ustrahuje, niti najmanjša miš mu ne more ubežati! Kako 
naj se mu zoperstavijo in mu dopovejo, da so take kot on? 

Zvoki pod gozdnimi oboki / Zvuky spoza lúky 
Filip Diviak, Češka, 2020, 14’33”, brez dialogov
Brezdomni glasbenik je pregnan iz mesta, potem ko kraljica uzre njegov obraz. Čeprav mu stražarji uničijo 
glasbilo, mu to ne vzame volje – odloči se, da ga bo popravil.

7−10 let



SLONOV TEKMOVALNI PROGRAM III
Program osmih sodobnih kratkih animiranih filmov, ki z raznolikimi tehnikami animacije pripovedu-
jejo zgodbe o prijateljstvu in pogumu ter govorijo o okoljevarstvu in migracijah. Ogled programa pri-
poročamo tudi učencem izbirnega predmeta Filmska vzgoja.

Enajsti korak / Ghadameh Yazdahom
Maryam Kashkoolinia, Iran, 2020, 10’45”, perzijščina, podnapisi
Levji mladič, rojen v živalskem vrtu, živi v kletki, ki je dolga samo deset korakov. Pri enajstem koraku za-
dene z glavo ob rešetke. Nato pa nekega dne oskrbnik živalskega vrta pusti vrata kletke odprta ...

Izumiti manj / The Invention of Less 
Noah Erni, Švica, 2021, 3’03”, angleščina, podnapisi
Mlada severna medvedka se preseli v Zürich, saj doma zaradi globalnega segrevanja ne more več živeti. 
Skupaj z drugimi živalmi se preživlja s priložnostnimi deli, potem pa se ji utrne ideja, ki lahko za vedno 
spremeni svet.

Migranta / Migrants 
Hugo Caby, Zoé Devise, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Francija, 2020, 8’17”, brez 
dialogov
Globalno segrevanje prežene par severnih medvedov od doma. Na poti srečata rjave medvede in poskusita 
sobivati z njimi.

Orgiastično hiperplastično / Orgiastic Hyper-Plastic 
Paul Bush, Danska, Velika Britanija, 2020, 6’50”, angleščina, podnapisi
Animirana parada plastike, pobrane na plažah, ob cestah, na podstrešjih in v trgovinah z rabljenim blagom. 

Pristanek / Maihinnoussu 
Kaisa Penttilä, Finska, 2021, 9’23”, brez dialogov
Družinski obisk živalskega vrta prekine prihod nepoznanih bitij.

Generacijsko drevo / 
Ronni Shalev, Alon Sharabi, Hod Adler, Izrael, 2020, 3’05”, hebrejščina, podnapisi
V mestu, kjer odrasli živijo na tleh in otroci vztrajajo v krošnjah dreves, poskusijo v pogovorih z ljudmi 
ugotoviti, česa generaciji ne razumeta druga o drugi. 

Anna in Manon gresta na morje / Anna et Manon vont à la mer 
Catherine Manesse, Francija, 2020, 4’07”, francoščina, podnapisi
Anna in Manon se po počitniškem taboru hočeta preseliti na morje, da se jima ne bi bilo treba nikoli več 
ločiti.

Velika pohrustavščina / Croc’Marmottes 
Benjamin Botella, Francija, 2020, 7’23”, francoščina, podnapisi
Jodlajoče svižčevke iščejo zavetje za naslednjih pet mesecev, ko jih čaka zimsko spanje. Pot jih pripelje do 
redkobesednega kozoroga, ki bi rad zgolj užival mir in tišino.

11−14 let



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

ANIMIRANI CELOVEČERCI

Wolfwalkers
Tomm Moore, Ross Stewart, Irska, Luksemburg, Francija, 2020, 103’, angleščina, podnapisi

Film nas popelje v čas vraževerja in čarovništva, ko mlada lovska vajenka Robyn z očetom odpotuje na 
Irsko, kjer hočejo iztrebiti še zadnje krdelo volkov. Med raziskovanjem prepovedanega sveta zunaj mestnega 
obzidja se Robyn spoprijatelji s samosvojo Mebh iz skrivnostnega plemena, o katerem krožijo nenavadne 
govorice: njegovi pripadniki se lahko ponoči spremenijo v volkove. Ko dekleti iščeta Mebhino pogrešano 
mamo, Robyn odkrije skrivnost, ki jo povleče še globlje v začarani svet skrivnostnih volčjih bitij, s tem pa 
tvega, da se bo spremenila prav v tisto, kar so njenega očeta poslali uničiti. 

9+

Tudi miši gredo v nebesa / Even mice belong in heaven
Denisa Grimmová, Jan Bubeníček, Francija, Češka, Poljska, Slovaška, 2021, 86’, angleščina, podnapisi

Bojevita miška in plah lisjaček se po nesrečnem pripetljaju nevede znajdeta v živalskih nebesih. V tem nena-
vadnem okolju morata pozabiti na svoje naravne nagone in na popotovanju po novem svetu združiti moči. 
Film o upanju, preseganju predsodkov, iskanju ljubezni in pogumu nam pokaže, da je vse, kar se zdi že 
skoraj končano, lahko začetek nečesa novega in da je mogoče premagati tudi na videz nepremagljive stvari.

8+

Na voljo samo v Kinodvoru!

http://petra.gajzler@animateka.si

