
Drage profesorice/profesorji!

Animateka je mednarodni festival animiranega filma, ki vam v Ljubljani vsako leto 
ponudi edinstveno priložnost, da si s srednješolci ogledate najboljše sodobne avtorske 
animirane filme z vsega sveta. Vsebinsko in likovno raznoliki filmi prinašajo pogled z drugačnega 
zornega kota ter spodbujajo kritično razmišljanje o svetu okrog nas.
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer smo v letošnjem šolskem letu izvedbo šolskih projekcij prila-
godili, saj bi radi vsem srednješolcem ponudili enkratno priložnost ogleda kakovostnih animiranih filmov, 
ki so na voljo samo v času festivala. Šolske projekcije bodo letos izjemoma na voljo preko spleta in 
opremljene s prilagojenim filmskovzgojnim spremljevalnim programom, s katerim se skušamo približati 
izkušnji v kinu. V primeru, da bodo med festivalom kinematografi odprti, filmski program za šole v njih 
ostaja nespremenjen.

Vabljeni, da se nam tudi v letošnjem šolskem letu pridružite in se z nami podate v svet animiranih filmov!

17. Animateka
30. 11.–9. 12. 2020 

Na spletu 
NAJBOLJŠI ANIMIRANI FILMI ZA MLADE

Vti-
si

Za srednje šole

Nerodno, Nata Metlukh, 2020

KINOTRIPOV SVETOVNI JAGODNI IZBOR (15+)
Z mednarodnim filmskim festivalom Kinotrip, ki ga ustvarjajo mladi za mlade smo pripravili kakovosten 
in pester program najboljših kratkih animiranih filmov iz celega sveta. Filmi obravnavajo najrazličnejše 
tematike, ki so blizu mladim od 15. leta. V video uvodu mlade gledalce na ogled filmov po spletu pri-
pravijo Kinotripovci. Spletnim šolskim projekcijam smo dodali videe, v katerih ustvarjalci filmov po-
nudijo dodaten uvid v tehnične in vsebinske vidike svojega filma. 
Programe kratkih animiranih filmov letos spremlja tudi pedagoško gradivo in dodatna gradiva za 
srednješolce, ki ponujajo bogata izhodišča za samostojno izvedbo pogovora in ustvarjalnih dejavnosti 
v šoli. 

Pedagoško gradivo, v katerem najdete več informacij o filmskem programu, si lahko ogledate tukaj, 
dodatna gradiva za srednješolce pa tukaj. 

FILMSKI PROGRAM

http://www.drustvoslon.si/press/pedagoska_gradiva/KINOTRIP_PEDAGOSKO_GRADIVO_2020.pdf
http://www.drustvoslon.si/sl/gradiva-za-otroke-in-mlade.html


ŠOLSKE PROJEKCIJE

Spletne šolske projekcije potekajo od 30. novembra do 9. decembra. Posamezno projekcijo pripravi-
mo v terminu, dogovorjenem s šolo, prek spletne povezave z geslom, ki je veljavno na dan ogleda. 
Navodila o izvedbi ogleda in tehnična navodila vam posredujemo ob prijavi.

Šolske projekcije v kinodvorani izvajamo v Kinodvoru (Kolodvorska ulica 13, 1000 Ljubljana), v pri-
meru zasedenosti pa tudi v dvorani Slovenske kinoteke (Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana). V kinu 
se bodo izvajale 4.11. ob 11:15 in samo v primeru, da bo to skladno z navodili NIJZ.

Cena posamezne vstopnice za ogled v kinu ali za spletni ogled je 2,70 € na dijaka. Za spremljevalce 
je ogled brezplačen. Plačilo prek naročilnice. 

Rezervacije spletnih šolskih projekcij in projekcij v kinu:
Anja Cepuš Dečman
M: 030 315 701
E: solski@kinodvor.org  

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

PRINČEVO POTOVANJE 
Le voyage du prince
Jean-François Laguionie, Xavier Picard, Francija, Luksemburg, 2019, 76 min, podnapisi, francoščina

Film o raziskovanju in nenavadnem prijateljstvu, ki ga žene skupna želja po odkrivanju sveta, polnega 
novih izumov. Več o filmu.

Pedagoško gradivo je v pripravi.

https://www.kinodvor.org/film/princevo-potovanje/

