
VODENI OGLED | tudi virtualna različica
V muzejski hiši sta na ogled stalni razstavi o kmečko-obrtniški družini Ahčin in o kip-
arju Francetu Ahčinu. Mesečno se odvijajo tudi priložnostne umetniške in muzejske 
razstave s temami iz lokalne in nacionalne kulturne dediščine. Vodeni ogled je prilago-
jen starosti udeležencev. | 30–45 min / vse starosti / 1 € 

V KROJAŠKI DELAVNICI | tematski vodeni ogled
Sprehod po stalni etnološki razstavi nas popelje v čas, ko so krojači izdelovali obleke 
ročno v hišnih delavnicah. Preko zgodb o krojaški družini Ahčin, ki je živela v hiši, 
spoznavamo delo in življenje krojača, njegove pripomočke in orodja ter poskušamo 
ugotoviti njihovo uporabo. | 45 min / VVZ, OŠ / 1 €

ČAJANKA | doživljajska delavnica
Na čajanki bomo preizkusili čaj iz domačega zeliščnega vrta, spoznavali zdravilne 
učinke različnih zelišč ter si ogledali novo pridobitev domačije, čajno kuhinjo, kjer se 
skrivajo različne zgodbe o zeliščarstvu in zdraviteljstvu na Domžalskem. | 45 min / 
predšolske skupine, OŠ / 1 €

CVETJE IZ PAPIRJA | delavnica
V delavnici se bomo naučili osnov izdelovanja cvetja iz krep papirja, pri izdelavi nam 
bodo priskočile na pomoč spretne roke mojstric izdelovanja te že pozabljene ročne 
spretnosti. | 45 min / OŠ, SŠ / 1 €

IZ DOMŽALSKE LJUDSKE ZAKLADNICE | doživljajska delavnica 
Pripovedno urico bomo preživeli v družbi pripovedovalke ob krušni peči, ki nam bo 
predstavila zgodbe iz Domžal in okolice, slovenske ljudske običaje in pregovore (izbor 
pripovedk tudi po dogovoru). | 60 min / vse starosti / 2 €

TISKANJE PRTIČKOV | delavnica
Posebne vrste domača hišna obrt v Domžalah je bilo izdelovanje papirnatih prtov 
za jaslice. V delavnici se bomo spoznali z zbirko klišejev iz kamnov za tiskanje, ki jih 
je izdelal Martin Flis v začetku 20. stoletja. V delavnici si bomo za dragocen spomin 
potiskali svoje prtičke ali pa že potiskane pobarvali. | 45 min / OŠ, SŠ / 1 €

UČNA URA S KIPARJEM 
FRANCETOM AHČINOM |  tematsko vodenje
S pomočjo pisnih, fotografskih in ustnih virov bomo raziskovali življenje in delo kiparja 
Franceta Ahčina, najstarejšega Menačenkovega sina, ki ga je kiparska pot peljala v 
tujino. Spoznavali bomo motiviko njegovih kiparskih stvaritev in kiparske materiale ter 
orodja, s katerimi jih je ustvarjal. | 90 min / OŠ 2 in 3, SŠ / 2 €

IZKUSITE DEDIŠČINO MESTA DOMŽALE
Slamnikarski muzej in Menačenkova domačija
Vodeni ogled po stalni slamnikarski zbirki s prikazom pletenja kit iz slame in šivanjem 
slamnika ter vodeni ogled po muzejski hiši v neposredni bližini (z dodatnim pro-
gramom po dogovoru) | 120-150 min / OŠ 2 in 3, SŠ / 4-5 €

Informacije o programih Slamnikarskega muzeja in Menačenkove domačije 
lahko dobite preko elektronske pošte menacenk@kd-domzale.si in slamni-
karski.muzej@kd-domzale.si ali preko telefona 01/722 50 50, kontaktna os-

eba je Katarina Rus Krušelj.

  GALERIJA DOMŽALE
Likovno-izobraževalni program Galerije Domžale deluje že vrsto let in se z orga-
niziranimi vodstvi po razstavah in ustvarjalnimi delavnicami navezuje na sodobno 
umetnost. Programe vodenih ogledov in delavnic, ki vsebinsko izhajajo iz posamezne 
mesečne razstave, prilagodimo različnim starostnim stopnjam.

PRVIČ V GALERIJI
Program je namenjen spoznavanju splošnih pojmov, kot so galerija, galerijski bon-
ton, likovna umetnost, umetnik, in ogledu aktualne razstave s poučnimi ustvarjalnimi 
igrami. | 30–45 min / VVZ, OŠ 1 / 1,50 €

GALERIJSKA UČNA URA
Učna ura vsebuje predstavitev aktualne mesečne razstave, s poudarkom na izbrani 
temi iz likovne umetnosti, ki vsebinsko izhaja iz razstave (npr. likovne tehnike, likovne 
zvrsti, realno-abstraktno). Teme lahko izberete tudi po dogovoru. | 45 min / OŠ, SŠ 
/ 2,00 € 

   PRAKTIČNE INFORMACIJE

Kulturni dom Franca Bernika Domžale | Ljubljanska 61 | t. 01 722 50 50 |  
jure@kd-domzale.si | kontaktna oseba: Jure Matičič
Gledališke predstave in koncerti so v rednem programu na voljo v izbranih terminih, 
ki so znani 20. v mesecu za naslednji mesec, za zaključene gledališke predstave, lutko-
vne predstave in koncerte pa se prosimo obrnite na zgornje kontakte in skupaj lahko 
uskladimo termin in prireditev, ki vam bosta najbolj ustrezala.

Mestni kino Domžale | Ljubljanska 61 | t. 01 722 50 50 |  jure@kd-domzale.si | 
kontaktna oseba: Jure Matičič
Priporočene filme za vrtce in šole ter izbor materialov za delavnice in vodene pogov-
ore o filmih, ki niso objavljeni v tem katalogu, boste našli na www.kd-domzale.si pod 
zavihkom “filmska vzgoja”! Šolske filmske projekcije so na voljo čez celo šolsko leto. Za 
delavnice in vodene pogovore se je treba prijaviti najmanj dva tedna pred načrtovano 
udeležbo. Cena šolske kino vstopnice je 3 EUR.

Galerija Domžale | Mestni trg 1 (bivši Vele) | t. 01 722 50 50 | info@kd-domzale.si, 
galerija@kd-domzale.si | odprto v času razstav od 10. do 12. in od 15. do 19. ure  | ob 
ponedeljkih zaprto | kontaktna oseba: Lučka Berlot

Slamnikarski muzej Domžale | Kajuhova 5 | t. 01 724 84 08 (v času odprtosti 
muzeja) | slamnikarski.muzej@kd-domzale.si | odprto od 10. do 12. in od 17. do 19. ure  
| ob ponedeljkih zaprto | kontaktna oseba: Katarina Rus Krušelj

Menačenkova domačija | Cankarjeva 9 | t. 01 722 50 50 | menacenk@kd-
domzale.si | odprto v času razstav od 10. do 12. in od 17. do 19. ure  | ob ponedeljkih 
zaprto | kontaktna oseba: Katarina Rus Krušelj
Cene programov za šole se obračunajo po osebi, (spremljevalci vstop prost). Če ni 
drugače določeno, skupino predstavlja več kot 10 oseb. Prost vstop: predšolski otroci 
ter otroci in mladina s posebnimi potrebami do 18. leta v odpiralnem času; brezplačni 
so tudi ogledi v Galeriji Domžale in v Menačenkovi domačiji v odpiralnem času ter ogledi 
vseh obiskovalcev ob Kulturnem prazniku (8. februar), Dnevu muzejev (18. maj), Muze-
jski poletni noči (tretja sobota v juniju) in na Ta veseli dan kulture (3. december).
Za organizirana vodstva, delavnice in pedagoške programe je potrebna predhodna pri-
java 14 dni pred načrtovano udeležbo. Najavljenim skupinam nudimo vodene oglede in 
druge programe tudi izven odpiralnega časa.

Izdaja Kulturni dom Franca Bernika Domžale / zanj: Cvetka Zalokar Oražem / besedila: Katarina Rus Krušelj, Jure Matičič, 
Lučka Berlot / uredil: Jure Matičič / foto: arhiv KD in fotografije, ki so nam jih posredovali producenti in distributerji / foto-
grafija na naslovnici: Luka Svetlin / tisk: Jagraf / oblikovanje:                                     / naklada: 1800 / avgust 2021

GALERIJSKA UČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO
Učno uro dopolnjuje ustvarjalna delavnica, v kateri udeleženci poglobijo opazovanje, 
razumevanje in doživljanje umetniških del. | 90 min / OŠ, SŠ / 2,50 €

Informacije o programih Galerije Domžale lahko dobite preko elektronske 
pošte galerija@kd-domzale.si ali preko telefona 01/722 50 50 | Kontaktna 
oseba je Lučka Berlot.

  KULTURNI DNEVI

SLAMNIKARSKI SPREHOD
Med raziskovalnim sprehodom skozi mesto bomo čas zavrteli nazaj in skočili v obdob-
je, ko so bile domžalske ulice precej drugačne kot danes. Na sprehodu bodo mladi 
spoznali okoliščine, ki so botrovale k nastanku Domžal, s pomočjo različnih nalog in 
pripomočkov bodo opazovali kako se je mesto spreminjalo skozi čas in kako je na 
spremembe vplivalo slamnikarstvo. | Trajanje: 120 – 180 min | Cena: 5 Eur na učenca 
(vključeno strokovno vodstvo, vstopnina v muzej, delovni listi). Spremljevalci brezplačno. Po 
dogovoru je možna tudi izvedba ustvarjalne delavnice. Cena delavnice je 1 Eur. | OŠ, SŠ

DOMŽALSKI KULTURNI POTEP
Sestavite si svoj kulturni dan in se odpravite na potep po raznolikih kulturnih prizoriščih 
v središču našega mesta! Izbirate lahko med programi, ki jih nudimo v Mestnem kinu 
Domžale, Galeriji Domžale, Slamnikarskem muzeju in Menačenkovi domačiji. Glede na 
vaše želje in interese se dogovorimo o vsebinskih poudarkih dneva dejavnosti. Program 
je primeren tudi za večje skupine oz. tri oddelke hkrati. | Trajanje: 120 – 180 min | 
Cena: 5 eur na učenca (vključeno strokovno vodstvo, vstopnine, delovni listi). Spremljevalci 
brezplačno. Po dogovoru je možna tudi izvedba ustvarjalne delavnice. Cena delavnice je 1 
evr. | Program je primeren tudi za večje skupine oz. tri oddelke hkrati. | OŠ, SŠ

  KJE NAS NAJDETE?

:

   SLAMNIKARSKI MUZEJ
Pedagoški programi izhajajo iz razstavnega programa Slamnikarskega muzeja in so 
prilagojeni različnim starostnim stopnjam obiskovalcev od vrtca do srednje šole. Otro-
kom, učencem in dijakom skozi pogovor, s fotografijami in ilustracijami, s predmeti in 
s praktično izkušnjo približamo doživetje slamnikarstva, ki je v preteklosti pomembno 
zaznamovalo Domžale in okolico. Za vse starostne stopnje smo pripravili učne liste, ki 
izhajajo iz učnih načrtov vzgojno-izobraževalnih ustanov. Mladi obiskovalci tako lažje 
sledijo in si bolje zapomnijo, kar novega vidijo in spoznajo v našem muzeju.

VODENI OGLEDI | tudi virtualna različica
Vodstvo po stalni razstavi 300 let slamnikarstva na Slovenskem, z možnostjo prikaza 
pletenja kit iz slame in šivanja slamnika oz. delavnice pletenja kit iz slame | 45–60 min 
/ vse starosti / 1–2 €
 
MOJ PRVI SLAMNIK
Tematsko vodstvo po muzeju s predstavitvijo pripomočkov za izdelavo slamnikov 
(učni listi). | 40–50 minut / VVZ / 2 € 

KAKO SO SLAMNIKI NAŠLI DOMŽALE?
Tematsko vodstvo po muzeju z razlago postopkov pridobivanja slame, pletenja kit in 
šivanja slamnikov (učni listi). | 50–60 min / OŠ 1 / 2 € 

OD SLAME DO SLAMNIKA
Spoznavanje razvoja slamnikarstva preko dveh zanimiv zgodb in doživljajsko-
ustvarjalna delavnica s pletenjem kit iz slame (učni listi). | 60–70 minut / OŠ 2 / 2,5 €
 
300-LET SLAMNIKARSTVA NA DOMŽALSKEM
Vodeni ogled po muzeju s predstavitvijo zgodovine slamnikarstva in doživljajsko-
ustvarjalna delavnica s pletenjem kite iz slame (učni listi). | 70–80 min / OŠ 3 / 2,5 € 

ZLATA DOBA IN ZATON SLAMNIKARSTVA
Vodeni ogled po muzeju z vsebinskimi poudarki na naslovni temi in doživljajsko-
ustvarjalna delavnica (učni listi). | 80–90 min / SŠ / 3,5 €

SPREHOD MED TOVARNAMI SLAMNIKOV | program na prostem
Pred približno sto leti se je v Domžalah reklo: »Domžale so zrasle na slamni-
kih!« Vabimo vas na sprehod po mestu in odkrivanje slamnikarskih tovarn. Nekat-
ere so se ohranile, druge ne, vse pa pripovedujejo zanimive slamnikarske zgodbe. 
Vas zanima, kje so nekdaj izdelali milijon slamnikov na leto? (vodič, učni listi) | 
90 min / OŠ 2 in 3, SŠ / 3,5 €

  MENAČENKOVA DOMAČIJA
Muzejska hiša Menačenkova domačija je pomemben prostor domžalske kulturne 
dediščine zaradi ohranjanja in prikazovanja domžalske preteklosti, ki sloni na obrtniški 
tradiciji. Hiša je bila zgrajena na prehodu iz 19. v 20. stoletje kot bivališče in delavni-
ca krojaške družine Ahčin z domačim imenom »Pr’ Menačnk«. Od leta 2003 dalje je 
domačija obnovljena in preurejena v etnološki muzej. 
Bogato opremljena s starimi predmeti in pohištvom je avtentičen prikaz nekdanje 
podobe hiše in življenja kmečko-obrtniške družine. Bivalni del hiše je namenjen et-
nografski zbirki, v gospodarskem delu pa so urejeni razstavni prostori za razstave. Na 
podstrešju je stalna predstavitev kiparja Franceta Ahčina.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale | Mestni kino Domžale 
Galerija Domžale | Slamnikarski muzej | Menačenkova domačija

šolsko leto 
2021/2022

www.kd-domzale.si/kulturna-vzgoja

KATALOG
PROGRAMOV

KULTURNE 
VZGOJE

Kulturni dom
in Mestni 
kino Domžale 

Galerija
Domžale 

Menačenkova
domačija 

Slamnikarski
muzej 

VARNO NA OBISK KULTURNE PRIREDITVE
V kulturnem domu nam je varnost obiskovalcev, še posebej 
najmlajših,  na prvem mestu, zato smo poleg splošnih priporočil 
za preprečevanje okužb s koronavirusom pripravili tudi dodatne 
smernice in varnostne protokole za obisk vrtčevskih in šolskih 
skupin v naši dvorani ter ostalih lokacijah. Našli jih boste na naši 
internetni strani, za vsa pojasnila glede varnega obiska pa smo na 
voljo tudi na objavljenih kontaktih v tej zloženki.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  FILMSKA VZGOJA

V Mestnem kinu Domžale ponujamo več možnosti za izvedbo šolskih projekcij, ki 
temeljijo na aktualni ponudbi filmov ter na seznamu priporočenih filmov, za katere 
imamo pripravljene tudi dodatne materiale in dejavnosti. Po ogledu izbranega filma 
lahko izvedemo tudi pogovore ali delavnice, po animiranih filmih za najmlajše pa izva-
jamo ustvarjalne delavnice, povezane z animacijo in optičnimi igračami.

  SEZNAM PRIPOROČENIH FILMOV
V zloženski je navedenih le nekaj priporočenih filmskih naslovov, na naši internetni 
strani je objavljen tudi obsežnejši seznam filmov za katere menimo, da izstopajo po 
kvaliteti, sporočilni vrednosti in možnosti poglobljenega pedagoškega dela, pogovo-
ra po filmu, ustvarjalnih delavnic in filmskih kulturnih dnevov. Pri filmih je posebej 
označeno za katero starostno skupino so primerni.

  POTEPANJE PAPIRNATEGA ZMAJA                    brez dialogov, 4+   

kratki animirani filmi / različni avtorji / 2021 
/ 34'

Sporočilno in likovno raznolik program 
kratkih animiranih filmov s festivala 
animiranega filma Animateka. Koyaa 
– izmuzljiv papir: Zabavne prigode 
priljubljenega junaka s predmeti iz vsak-
danjega življenja; G. Noč ima prost dan: 
Gospod Noč podnevi v mestu ugaša 
luč; Zmaj: Ganljiva pripoved o dečku in 
njegovem dedku; Tok tok: Rumena pod-
mornica odkriva pisano morsko kraljest-
vo; Mitch-match: Vžigalica se odpravi na 
potep; Oblačno: Palček se odloči, da bo 
pregnal oblak; Princ Ki-Ki-Do - Begunec: 
Neustrašni piščanček rešuje dolgovratega noja.

  ŠKRATKI                     sinhronizirano, 5+   

animirani film / Die Heinzels - Rückkehr der 
Heinzelmännchen / režija: Ute Von Münchow-
Pohl / scenarij: Jan Strathmann / sloven-
ski glasovi: Matej Recer, Maša Derganc, Asja 
Kahrimanovič, Gašper Jarni, Vesna Pernarčič, 
Andrej Murenc, Iztok Luzar / 2019, Nemčija / 78'

Škratinja Helvi ima dovolj! Škrati so vedno 
skrivaje pomagali mestnim obrtnikom, 
sedaj pa se že več kot 200 let skrivajo v 
podzemnih rovih, kamor jih je pregnala 
žena zlobnega krojača. A živahna Helvi si 
želi akcije, zato se s prijateljema odpravi 
na površje in naleti na propadlega peka 
Thea, ki mu je pohlepni brat Bruno skoraj 
že ugonobil posel. Helvi je jasno: njen novi prijatelj potrebuje pomoč. In kdo bi bil za 
to bolj primeren kot škrati?

  KAPA       v slovenščini, 6+   

film za otroke /  režija: Slobodan Maksimović 
/ scenarij: Sasa Eržen / igrajo: Gaj Črnič, Kaja 
Podreberšek, Ajda Smrekar, Mojca Fatur, 
Frano Mašković, René Štúr, Klemen Slakonja 
/ 2021, Slovenija, Slovaška, Luksemburg, 
Hrvaška / 81'

Erik je devetletni deček, ki živi v mla-
dinskem domu. Njegova edina vez s 
staršema je kapa, ki jo ves čas nosi na 
glavi, saj mu jo je spletla mama. Ves 
čas se mora braniti pred dečkoma in 
starejšo deklico, ki ga izkoriščajo in zafr-
kavajo. Njegova edina božična želja je, 
da bi šel domov. Sedemletna Lučka ima 
premožno družino, ki ji lahko kupi vse, kar si želi. Le sestrice ne. In kužka, ki si ga 
želi za božično darilo. A čarobni čas praznikov pripravlja presenečenje za oba. Erik 
je izžreban, da božič preživi pri dobrodelni družini. Otroka se tako znajdeta skupaj, 
ne da bi hotela. Lučka se zmrduje in tudi Erik v njej vidi le razvajeno deklico. Sredi 

noči pa v dnevni sobi zalotita Božička, ki je v resnici preoblečeni ropar. Po spletu 
okoliščin se skrijeta v njegov avto in kmalu se znajdeta na ulici. Začne se prava božična 
pustolovščina, ki v eni sami noči obema prinese izpolnitev želja, a ne čisto tako, kot 
sta pričakovala.

  LUKA                      sinhronizirano, 6+   

animirani film / Luca / režija: Enrico Casarosa / 
scenarij: Jesse Andrews, Mike Jones / glasovi: Ja-
cob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Sacha Baron 
Cohen, Maya Rudolph, Giacomo Gianniotti, 
Jim Gaffigan, Sandy Martin, Emma Berman, 
Francesca Fanti / 2021, Italija, ZDA / 100'

Luka in Alberto nista navadna fantiča; sta 
morski bitji, ki na kopnem dobita človeško 
podobo. Radovednost ju odpelje v italijan-
sko obalno mestece, kjer se v zmešnjavi 
dogodkov spoprijateljita z odločno in 
pogumno deklico Julijo. V mestu se prip-
ravlja prav posebno tekmovanje – triatlon, 
v katerem se bodo tekmovalci preizkusili v 
plavanju, kolesarjenju in jedenju špagetov. Trije novi prijatelji lahko zmagajo, vendar le pod 
dvema pogojema. Ohraniti morajo trdno zavezništvo, pri tem pa nihče ne sme izvedeti, da 
sta fanta pravzaprav morski pošasti. Jim bo uspelo?

  DIVJA SLOVENIJA     v slovenščini, 6+   

dokumentarni film / režija: Matej Vranič / sce-
narij: Matej Vranič, Marjan Žiberna / nastopa: 
Jure Longyka / 2021, Slovenija / 83'

V filmu se podamo v pet ekosistemov: 
med najvišje alpske vrhove in v od-
maknjene dinarske gozdove, potujemo 
preko panonskih ravnic, spustimo se 
v podzemne jame kraškega sveta in 
pod gladino Jadranskega morja. Pri 
vsaki pokrajini spoznamo zanje značilen 
živalski in tudi rastlinski svet, odkrivamo 
skrivno življenje živalskih vrst, ki živijo v 
neposredni bližini ljudi, a nam tako rekoč 
nikoli ne pridejo pred oči. Film, ki se odvi-
ja v obdobju enega leta, gledalca tudi popelje skozi značilne slovenske pokrajine in ga 
kratko seznani z njihovimi glavnimi značilnostmi. Poseben pečat dajejo filmu bogata 
ekosistemska diverziteta in posnetki redko videnih prizorov iz narave.

  DUŠA                     sinhronizirano, 9+

družinski animirani film / Soul / režija: Pete 
Docter, Kemp Powers / scenarij: Pete Docter, 
Mike Jones, Kemp Powers / slovenski glasovi: 
Rok Kunaver, Iva Krajnc Bagola, Blaž Šef, 
Damjana Černe, Pia Zemljič, Uroš Buh, Vesna 
Jevnikar Perko, Štefan Kušar, Klemen Bunderla 
/ 2020, ZDA / 107'
Joe Gardner je srednješolski učitelj 
glasbe, ki že vse življenje sanjari o tem, da 
bi nastopil kot jazzovski glasbenik. Ko na 
odprtem odru newyorškega kluba Half 
Note Club navduši občinstvo, končno 
dobi priložnost za nastop. A zgodi se mu 
nekaj povsem nepričakovanega – na poti 
iz službe pade v cestni kanal in ostane brez duše. Znajde se na seminarju, kjer duše 
razvijajo in pridobivajo strast, preden jih transportirajo v novorojenčke na Zemlji. Med 
drugimi Garner spozna tudi obupano dušo 22, ki se že leta trudi, da bi zapustila semi-
nar in se na Zemljo vrnila preden bo prepozno. 

  PRINČEVO POTOVANJE          podnapisi, 9+

animirani film / Le voyage du prince / režija: 
Jean-François Laguionie, Xavier Picard / sce-
narij: Jean-François Laguionie, Anik Leray / 
glasovi: Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, 
Gabriel Le Doze, Marie-Madeleine Burguet-Le 
Doze, Célia Rosich, Catherine Lafond, Frédéric 
Cerdal, Patrick Bonne / 2019, Francija, Luk-
semburg / 76'

Starega laanškega princa Laurenta na-
plavi na obalo oddaljene dežele, kjer ga 
najde dvanajstletni Tom. Zatočišče dobi 
v zapuščenem muzeju, kjer Tom prebiva 
s staršema znanstvenikoma in njuno 
pomočnico. Profesor se nemudoma 
loti preučevanja. Princa natančno opazuje od blizu in daleč, skuša razumeti njegov 
jezik, izvedeti vse o njegovi deželi, običajih in kulturi. Končno bo lahko svetu znanstve-
nikov dokazal, da obstajajo poleg njihove tudi druge opičje civilizacije! Vendar princa 
iz oddaljene dežele znanost ne more povsem razumeti. Videti je, da ga zares lahko 
razume le mladi Tom. Njuna radovednost in čudenje nad drug drugim sta brezmejna 
in med njima se hitro splete nežna prijateljska vez. Vendar pa prinčeve drugačnosti 
ne sprejemajo vsi tako odprto, še najmanj pa širša znanstvena skupnost. Tom in princ 
bosta morala pobegniti in se podati na nadaljnje odkrivanje čudovito pisanega in pre-
pletenega sveta. 

  VOLKOVI             podnapisi, 9+

drama / Los lobos / režija: Samuel Kishi / sce-
narij: Samuel Kishi Leopo, Sofía Gómez Córdo-
ba, Luis Briones / igrajo: Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar 
Márquez, Cici Lau, Johnson T. Lau / 2019, Me-
hika, ZDA / 95'

Osemletni Max in njegov bratec Leo se v 
upanju na boljše življenje z mamo poda-
ta iz Mehike v Ameriko. Najbolj se veselita 
izleta v čudoviti svet Disneylanda. Vendar 
iskanje strehe nad glavo ni enostavno in 
mama opravlja kar dve službi naenkrat, 
da zasluži za preprosto večerjo. Max in 
Leo dneve preživljata sama v majhnem 
stanovanju, daleč od obljubljenega Disneylanda. Da bi čas hitreje minil, z barvicami 
rišeta pisani svet domišljije, ki v njunih očeh zares oživi, sama pa se spremenita v 
pogumna nindža volkova. Nekega dne pa kljub mamini prepovedi odpreta vrata 
stanovanja in stopita v širni svet … 

  PREKO MEJE         podnapisi, 10+

mladinski film / Flukten Over Grensen / režija:  
Johanne Helgeland / scenarij: Maja Lunde, Es-
pen Torkildsen / igrajo: Anna Sofie Skarholt, 
Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine / 2020, 
Norveška / 85'

Zgodba o 10-letni Gerdi in njenem 
malo starejšem bratu Ottu, se odvija 
med drugo svetovno vojno. Njuni starši 
na skrivaj sodelujejo v norveškem 
odporniškem gibanju. Tik pred božičem 
leta 1942 starše aretirajo in otroka osta-
neta sama. Še isti dan pa najdeta doma 
v kleti Sarah in Daniela, ki se morata skri-
vati, saj sta Juda. V klet sta ju skrila Ottova 
in Gerdina starša. Hitro spoznata, da morata dokončati, kar sta začela starša in da mo-
rata Danielu in Sarah pomagati pobegniti iz nacistične Norveške v nevtralno Švedsko, 
kjer ju čaka njun oče. Dobitnik nagrade EFA, evropske nagrade mladega filmskega 
občinstva 2021.

  DEŽELA NOMADOV        podnapisi, 16+

drama / režija: Chloé Zhao / scenarij: Chloé 
Zhao, po knjigi Jessice Bruder / igrajo: Frances 
McDormand, David Strathairn, Linda May, 
Swankie, Bob Wells / 2020, ZDA / 108'

V propadajočem mestecu v Nevadi se 
po devetih desetletjih delovanja zapre 
tovarna gradbenega materiala, ki je edi-
na skrbela za zaslužek v mestu. Tisoče 
delavcev ostane brez službe, kraj izgubi 
celo poštno številko in se spremeni v 
mesto duhov. Šestdesetletna Fern, ki 
je v tovarni delala v kadrovski službi, se 
odpravi v neznano. Njen dom postane 
kombi in tako postane ena izmed mod-
ernih nomadov, tavajočih po opuščenih delih sveta, ki se znajdejo, kakor se pač lahko, 
opravljajo priložnostna dela, da ne bi potonili čisto na dno. Tako svobodno življenje je 
po drugi strani lepo, saj se ti ljudje srečujejo, družijo, razvijajo svoj duh medsebojnega 
razumevanja in solidarnosti. Nekaj, kar vsem nam manjka.

  ŠVIC           podnapisi, 16+

drama / Pot / režija: Magnus Von Horn / sce-
narij: Magnus von Horn / igrajo: Magdalena 
Kolesnik, Julian Swiezewski, Aleksandra Koniec-
zna, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Orpin-
ski, Lech Lotocki, Magdalena Kuta, Dominika 
Biernat, Katarzyna Dziurska, Wiktoria Filus, 
Bartosz Sak, Edgar Griszczuk, Katarzyna Cyn-
ke / 2020, Poljska, Švedska / 100'

Sylwia je tridesetletna fitnes motivatorka 
iz Varšave, ki je zaslovela s svojimi obja-
vami na družbenih omrežjih. Športnica 
vsak dan trdo dela, da bi svoje telo 
ohranila v čim boljši formi, obenem pa 
poskuša navdihniti na tisoče drugih, da 
bi stopili na isto pot. Ko nekega dne na Instagramu objavi zapis, v katerem prizna, 
da se počuti osamljeno, se pred njenim stanovanjem pojavi zalezovalec. Sylwia ga 
sprva ignorira in se poskuša še naprej osredotočati na svoj naporni urnik, a ko njego-
vi poskusi postanejo vse bolj vulgarni, dekle vse težje ohranja nasmeh na obrazu. 
Nekega dne Sylwia gostuje v priljubljeni televizijski oddaji in javnosti spregovori iz srca. 
Takrat prvič spozna, kdo ali kaj je v življenju zares pomembno.

  SPLETNE ŠOLSKE PROJEKCIJE IN DODATNE VSEBINE

V primeru zaprtja šol, vrtcev ali Mestnega kina Domžale, omogočamo tudi spletne 
filmske projekcije. Na voljo so filmi, ki so označeni s posebno nalepko. Po projekcijah 
lahko (običajno preko aplikacije Zoom) izvedemo tudi pogovore po filmu, delavnice 
optičnih igrač ali vodstvo po Mestnem kinu Domžale.

  KINO IZ KOVČKA

V zadnjem letu smo se sočali z najrazličnejšimi razmerami in ker včasih ni bil mogoč 
ali pa je bil otežen prevoz do kina, smo se odločili, da naš kino spravimo v potovalni 
kovček in se odpravimo naokoli. Če imate primeren in dovolj velik prostor, ki lahko 
služi kot začasna kino dvorana, lahko filmsko projekcijo izvedemo na vaši šoli ali v 
vrtcu ter jo pospremimo s pogovorom ali delavnico.

  BREZPLAČNI PROGRAMI FILMSKE VZGOJE
V šolskem letu 2021/22 bomo znova izvajali programe filmske vzgoje, ki bo otrokom 
iz vrtcev ter osnovnih in srednjih šol iz Domžal in okoliških občin omogočil brezplačen 
ogled filma s spremljevalno dejavnostjo. V ta namen smo naredili poseben izbor 
filmov in nabor spremljevalnih aktivnosti. Število mest je omejeno, zato prijave za 
brezplačne filmske dejavnosti zbiramo do zapolnitve mest. Program izvajamo tudi v 
primeru spletnih filmskih projekcij.

  FILMSKI KLUB

V sodelovanju s šolami, predvsem kot povezava z izbirnim predmetom Filmska vzgoja 
in izbirnimi predmeti na področju Vzgoje za medije, Likovnega snovanja ... V šolskem 
letu 2021/2022 se bomo srečavali enkrat mesečno oz. v dogovorjenih terminih: na-
jprej si bodo mladi z mentorji ogledali izbrani film in se o njem pogovarjali z gostom 
(filmski ustvarjalci, teoretiki, filmski kritiki ...) in izpostavili izbrano temo. Med letom 
bodo tako delali intervjuje, pisali recenzije in raziskovali filmsko produkcijo. Deja-
vnost je za šole iz Domžal in okoliških občin, ki izvajajo izbirni predmet Filmska vzgoja, 
brezplačna. Filmski klub izvajamo tudi s pomočjo spletnih filmskih projekcij in pogovo-
rov preko Zooma.

Za šolske projekcije, Filmski klub in brezplačne filmske vsebine se lahko 
prijavite na elektronskem naslovu jure@kd-domzale.si, za dodatne infor-
macije pa lahko pokličete na 01/722 50 50 oz. 031 322 551 (kontaktna 

oseba je Jure Matičič).

Več filmskih vsebin boste našli na naši spletni strani
www.kd-domzale.si/filmska-vzgoja


