NAJLEPŠI ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE
19. Animateka
28. 11.–4. 12. 2022

Za VRTCE

ŠOLSKE PROJEKCIJE V KINODVORU
Šolske projekcije v kinodvorani
Kinodvor, ponedeljek, 28.11. ob 9.00, 11.00
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.

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).
Spletne šolske projekcije
vsak dan od 28. novembra do 2. decembra, 8.00–13.00
Posamezni filmi so pospremljeni z video izjavami
filmskih ustvarjalcev. Dan pred dogovorjenim terminom 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.
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

ŠOLSKE PROJEKCIJE V ART KINO MREŽI SLOVENIJE
Šolske projekcije v kinodvorani so letos na voljo tudi v Kosovelovem domu Sežana, Linhartovi dvorani
Radovljica, Kinu Union Celje ter Mestni kino Ptuj. Za več informacij se obrnite na posamezni kino.
Kosovelov dom Sežana: Nives Zadel, nives@kosovelovdom.si, 040 689 971
Linhartova dvorana Radovljica: Katja Stušek, katja.stusek@radolca.si, 040 612 551
Kino Union Celje: Samo Seničar, union.celje@gmail.com, 040 296 701
Mestni kino Ptuj: Nina Milošič, nina.milosic@cid.si, 031 678 585
za splošne informacije o projekcijah v sklopu Art kino mreže:
Jaka Strnad, jaka.strnad@animateka.si, 031 472 326

SLONOV TEKMOVALNI PROGRAM I

7−10
let

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

Čuči, čuči/ Hush Hush Little Bear

Épreuves du matin/ Trails of the Morning

Medtem ko medvedji starši nabirajo jagodičje in med,
mladička ostaneta doma z ovco. Prav veselo se zabavata
s klobčičem volne, a kmalu se pošteno zapleteta in vse se
postavi na glavo! K sreči na pomoč priskoči ovca.

Tukaj je deklica, ki je bolj jutranji človek od samega jutra
– in ki nam izriše nežen, ganljiv portret sončnega prijateljstva.

Māra Liniņa Latvija 2022, 4’40”, latvijščina, pripovedovanje v
slovenščini

La Trop Petite Cabane / This Hut is Too Small!
Hugo Frassetto. Francija, Belgija 2021, 6’15”, brez dialogov

Dedek zabije zadnji žebelj v ljubko hišico, ki jo je zgradil
za svojega vnuka. A njemu se zdi hišica premajhna in –
ojoj! – v njej je črv! »Pojdi po enega od piščančkov,« se
zahehlja starec. »On bo poskrbel zanj.«
T-rex

Julia Ocker, Nemčija, 2022, 4’, brez dialogov

Tiranozavru žal košarka res ne gre dobro od rok.

Maša Avramović, Francija, 2021, 3’, francoščina, pripovedovanje v slovenščini

Odpust/ Don’t Blow It Up

Alžbeta Mačáková Mišejková, Češka, 2022, 8’15”, brez
dialogov

Kratki film o tem, kako težko je včasih odpustiti.
La soupe de Franzy/Franzy’s Soup-Kitchen
Ana Chubinidze, Francija, Gruzija, 2021, 8’12”, brez dialogov

Ko osamljena kuharica z drugega planeta z lačnimi bitji
na čudnem planetu deli svojo roza juho, ugotovi, da ta ni
le okusna, temveč tudi čarobna.

Za več informacij o filmskem programu nam pišite ali nas pokličite:
Jelena Dragutinović
M: 040 573 466
E: jelena.dragutinović@animateka.si

