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V KROJAŠKI DELAVNICI | tematsko vodenje
Sprehod po stalni etnološki razstavi nas popelje v čas, ko so krojači izdelovali obleke 
ročno v hišnih delavnicah. Skozi zgodbe o krojaški družini Ahčin, ki je živela v hiši, 
spoznavamo delo in življenje krojača, njegove pripomočke in orodja ter poskušamo 
ugotoviti njihovo uporabo. Ob zaključku programa zašijemo gumb ali izdelamo igračo 
kot nekoč – žoga iz odslužene nogavice. | 45 min / VVZ, OŠ / 1 €

ČAJANKA | doživljajska delavnica
Na čajanki bomo preizkusili čaj iz zelišč 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 iz Medgeneracijskega društva Jesenski cvet Domžale.| 45 min / OŠ, SŠ / 1 €

TISKANJE PRTIČKOV | delavnica
Posebne vrste domača hišna obrt v Domžalah je bilo izdelovanje papirnatih prtov
za jaslice. Predstavili vam bomo zbirko klišejev iz kamnov za tiskanje, ki jih
je izdelal Martin Flis v začetku 20. stoletja. V delavnici bomo za dragocen spomin
natisnili svoje vzorce in jih pobarvali. | 45 min / OŠ / 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. (+ učni listi)| 90 min / OŠ 2 in 3, SŠ / 2 €

IZKUSITE DEDIŠČINO MESTA DOMŽALE
Slamnikarski muzej in Menačenkova domačija
Voden ogled po stalni slamnikarski zbirki s prikazom pletenja kit iz slame in šivanjem 
slamnika ter voden 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 prek elektronske pošte menacenk@kd-domzale.si in 
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si ali prek telefona 01/722 50 50, kontaktna 

oseba je Katarina Rus Krušelj.    

  GALERIJA DOMŽALE
V Galeriji Domžale vsak mesec med oktobrom in majem gostimo raz-
stave uveljavljenih likovnih umetnikov. Razstave so izredno raznolike, 
program za sezono 2022/23 je objavljen na naši spletni strani: 
www.kd-domzale.si/sezona-2014-/-20151.html

Obisk galerije lahko obogatite z dejavnostmi iz naše izobraževalno ustvarjalne palete. 
Lahko izberete posamezno dejavnost, ali pa si »zamešate« svojo kombinacijo.

VODEN OGLED
Ogled aktualne razstave z izkušenim galerijskim pedagogom, ki udeležencem na 
zanimiv način predstavi umetnika, likovne tehnike in motive. Prek pristnega stika 

   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 | lucka@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: Jure Matičič / besedila: Katarina Rus Krušelj, 
Jure Matičič, Lučka Berlot / uredila: Lučka Berlot / foto: arhiv KD in fotografije, ki so nam jih posredo-
vali producenti in distributerji, foto SM: Andraž Gregorič / tisk: Jagraf / naklada: 1800 / avgust 2022

z likovnimi umetninami mladi krepijo sposobnosti poglobljenega opazovanja, ra-
zumevanja in doživljanja umetniških del.| 45 min / VVZ, OŠ, SŠ / 1,50 €

GALERIJSKA URICA 
Kustos ali kuskus? Risba ali slika? Kip ali plastika? 
Najmlajši skozi poučne ustvarjalne igre spoznajo galerijski bonton ter poklice, ki so 
povezani z galerijo. Ogledajo si aktualno razstavo in na zabaven način stopijo v svet 
sodobne likovne umetnosti.| 45 - 60 min / VVZ, OŠ 1 / 1,50 € 

LIKOVNA DELAVNICA
Obkroženi z umetninami se na praktični delavnici prek lastnega ustvarjanja približamo 
likovnemu svetu umetnika_ce. | 45 - 60 min / VVZ, OŠ, SŠ / 2 € / do 30 udeležencev

Informacije o programih Galerije Domžale lahko dobite prek elektronske 
pošte galerija@kd-domzale.si ali prek 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 obdobje, 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 slam-
nikarstvo.
Trajanje: 120 – 180 min | Cena: 5 €
na učenca (vključeno strokovno vodstvo, 
vstopnina v muzej, delovni listi).  Spremljevalci brezplačno. Po dogovoru je možna tudi iz-
vedba ustvarjalne delavnice. Cena delavnice je 1 €. Program je primeren tudi za večje skupine 
(do 70 učencev)| OŠ, SŠ

KINO DAN
Vsak je že kdaj obiskal kino, le redki pa 
vedo, kaj vse se mora zgoditi, da do 
filmske projekcije sploh pride. Od kod 
prihajata zvok in slika, kdo je kinoop-
erater in kakšni zanimivi pripomočki 
se skrivajo v njegovi kabini? Odgovore 
na vsa vprašanje in še marsikaj dru-
gega boste izvedeli v okviru »filmskega 
kulturnega dneva«. Najprej si bomo 
ogledali film, potem se bomo o filmu 
pogovarjali, nato pa se bomo odpravili 
še na ustvarjalno delavnico in ogled 
kina.
Trajanje: glede na dolžino filma in dodatnih dejavnosti  | Cena: 6 € (vključena kino vstopnica, 
vodstvo in delavnica). Spremljevalci brezplačno. Dejavnost je zaradi prostorskih omejitev 
omejena na dve skupini oz. razreda / OŠ, SŠ

Informacije o Slamnikarskem sprehodu: slamnikarski.muzej@kd-domzale.si | 
Kontaktna oseba je Katarina Rus Krušelj.
Informacije o Kino dnevu: jure@kd-domzale.si | Kontaktna oseba je Jure 

Matičič.

  SLAMNIKARSKI MUZEJ
Pedagoški programi izhajajo iz razstavnega programa Slamnikarskega muzeja in so 
prilagojeni različnim starostnim stopnjam obiskovalcev od vrtca do srednje šole. 
Udeležencem s pogovorom, fotografijami in ilustracijami, s predmeti in s praktično 
izkušnjo približamo doživetje slamnikarstva, ki je v preteklosti pomembno zaznamov-
alo Domžale in okolico. Pedagoški programi se vsebinsko navezujejo na učne načrte 
vzgojno-izobraževalnih ustanov.

VODEN OGLED | tudi virtualna različica
Vodstvo po stalni razstavi 300 let slamnikarstva na Domžalskem, z možnostjo prikaza 
pletenja kit iz slame in šivanja slamnika oz. delavnice pletenja kit iz slame | 45–60 min 
/ vse starosti / 1–3 €

SLAMNIKARSKA ZGODBA | 
pripovedna predstava s kamišibajem in glasbo (NOVO!)
Z deklico Nežko in njeno prijateljico kačo Slamko vas vabimo na potovanje v 
preteklost, ko boste skupaj odkrivali skrivnosti domžalskih slamnikov. Namenjena je 
vsem, ki želijo skozi igrivo zgodbo in glasbo spoznavati slamnikarsko dediščino, ki je 
zaznamovala naše mesto.
produkcija: Kulturni dom Franca Bernika Domžale / idejna zasnova: Katarina Rus Krušelj 
/ zgodba: Barbara Zonta / ilustracije:  Anja Jesenovec / igra in pripoveduje: Barbara Zonta 
/ glasbeni aranžma in izvedba: Tomaž Marič | 30 min / VVZ , OŠ 1 / zakup predstave 
290 € (predstava je prilagojena tudi za gostovanja; v primeru izvedbe v muzeju po 
predstavi nudimo brezplačen voden ogled muzeja) / minimalno 70 udeležencev
 
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 skozi 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
Voden 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
Voden ogled po muzeju z vsebinskimi poudarki na naslovni temi in doživljajsko-
ustvarjalna delavnica (+ učni listi). | 80–90 min / SŠ / 2,5 €

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. 
Nekatere so se ohranile, druge ne, vse pa pripovedujejo zanimive slamnikarske 
zgodbe. Vas zanima, kje so nekdaj izdelali milijon slamnikov na leto (+ 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 etnografski zbirki, v gospodarskem 
delu pa so urejeni razstavni prostori za občasne razstave. Na podstrešju je stalna 
kiparska razstava Franceta Ahčina.

VODEN OGLED | tudi virtualna različica
V muzejski hiši sta na ogled stalni razstavi o kmečko-obrtniški družini Ahčin in o kiparju 
Francetu Ahčinu. Mesečno se odvijajo tudi priložnostne umetniške in muzejske raz-
stave s temami iz lokalne in nacionalne kulturne dediščine. Voden ogled je prilagojen 
starosti udeležencev. | 30–45 min / vse starosti / 1 € 

KJE NAS NAJDETE?

šolsko leto 
2022/2023

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



Anja Štefan:
DROBTINE 
IZ MIŠJE 
DOLINE

Peter Kus, Tery Žeželj: 
PONOČNJAKI

Natalija Manojlović Varga, 
Andrej Rozman Roza: 

POVODNI MOŽ 
AMBROŽ

POTEPANJE 
PAPIRNATEGA 

ZMAJA

Po zgodbah Petra Svetine: 
RAZCUFANE ZGODBE

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

  

  

  

FILMSKI KLUB

BREZPLAČNI PROGRAMI FILMSKE VZGOJE
V sezoni 2022/23 bomo s pomočjo sredstev Slovenskega filmskega centra znova iz-
vajali programe filmske vzgoje, ki bo otrokom iz vrtcev ter osnovnih in srednjih šol iz 
Domžal in okoliških občin omogočil brezplačen ogled filma s spremljevalno dejavnost-
jo. Število mest je omejeno, zato prijave za brezplačne filmske dejavnosti zbiramo do 
zapolnitve mest.
Za šolske projekcije in brezplačne filmske vsebine se lahko prijavite na elektronskem 
naslovu jure@kd-domzale.si, za dodatne informacije pa lahko pokličete na 01/722 50 
50 (kontaktna oseba je Jure Matičič). 
Podrobnejši seznam priporočenih filmov, ki so na voljo za šolske projekcije je dosto-
pen na www.kd-domzale.si/filmska-vzgoja - seznam vsak mesec dopolnjujemo z aktu-
alnimi filmi, na seznamu pa so tudi filmi iz preteklih sezon.

       NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN                           sinhronizirano,  6+
  
film za otroke / Best Birthday Ever / režija: Mi-
chael Ekbladh/ scenarij: Rotraut Susanne Ber-
ner, Aje Brücken/ 2022, Nemčija, Nizozemska, 
Švedska / 70'

Zajček Karelček z ljubečo družino in 
hišnimi ljubljenčki živi v hiši na robu 
mesta. Rad se igra s prijatelji v soseščini. 
Navajen je, da je vsa pozornost staršev 
namenjena njemu – a vse se spremeni, 
ko se rodi njegova sestrica Klara. Še 
večerne pravljice ne dobi, ker očka ob 
branju utrujeno zaspi. Komaj čaka svoj 
rojstni dan, ko bodo šli z družino k jezeru 
na piknik. A kaj ko Klara začne jokati prav 
med rezanjem torte in zatem dobi še vročino! Ali res ni mogoče Klare zamenjati za 
starejšega brata? Karelček je jezen, ker je sestrica pokvarila njegov nepomembnejši 
dan, a razočaranje ga pripelje v nepričakovano pustolovščino z najboljšo prijateljico 
Moniko. Film je posnet po kratkih zgodbah avtorice Rotraut Susanne Berner, ki so v 
slovenščini izšle pri Mladinski knjigi – Karelčkove zgodbice in Nove Karelčkove zgodbice.

     KRALJICA SMEHA                                    podnapisi, 12+

film za otroke / Comedy Queen / režija: Sanna 
Lenken/ scenarij: Linn Gottfridsson, Jenny Jäger-
feld / igrajo: Jasmin Ashkani, Nick Basiri, Tyra 
Askerlund / 2022, Švedska / 93'

Trinajstletna Sasha želi postati stand-up 
komedijantka. Rada bi nasmejala vse, 
zlasti očeta, ki pod tušem joka, ker misli, 
da ga nihče ne sliši. Sasha noče jokati 
za nedavno preminulo mamo, temveč 
si raje naredi listo za preživetje: obriti 
si mora lase, nehati mora brati knjige 
(in učbenike!), nikoli ne sme skrbeti za 
živa bitja, kar pomeni, da se želi odreči 
najprikupnejšemu pasjemu mladičku na 
svetu. In četrto na seznamu: postati mora kraljica smeha! Pri tem ima veliko podporo 
strica, ki vodi stand-up klub, ter spodbudo dolgoletne prijateljice Marte in novega pri-
jatelja Johna. Film je posnet po uspešnem istoimenskem romanu Jenny Jägerfeld, lani 
ga je v slovenščini izdala založba Zala.

  POLETJE, KO SEM SE NAUČILA LETETI       podnapisi, 9+

film za otroke / Leto kada sam naučila da le-
tim / režija: Radivoje Andrić / scnarij: Ljubica 
Luković, po romanu Jasminke Petrović / igrajo: 
Klara Hrvanović, Olga Odanović, Snježana 
Sinovčić, Žarko Laušević / 2022, Srbija, Bolgari-
ja, Slovaška, Hrvaška / 87'

Dvanajstletna Sofija sanjari o kampiranju 
z ekipo prijateljev in o prvem poljubu. 
Toda poletne počitnice mora preživeti v 
razpadajoči družinski hiši na Hvaru, pri pre-
cej naporni babici Mariji in njeni norčavi se-
stri Luci. Brez družbe, signala in interneta 
je Sofijino življenje na Hvaru »kar nekaj«. 
Vsakdanjo monotonost pa kmalu prekine 
zanimiva družba otoških mladostnikov, pa tudi nenavadno vedenje babice Marije. Sofija 
sumi, da je v ozadju stara, skrivna romanca, toda preiskava jo nazadnje pripelje do odkritja 
dolgo varovane družinske skrivnosti …

     KAPITANKA NOVA          podnapisi, 9+

film za otroke / Captain Nova / režija: Maurice 
Trouwborst / scenarij: Lotte Tabbers, Maurice 
Trouwborst / igrajo: Anniek Pheifer, Bram Blank-
estijn, Dunya Khayame, 2021, Nizozemska / 86'

Leto 2050 je. Zemlja je postala suh in pust 
kraj. Izkušena vojaška pilotka Nova mora 
odpotovati v preteklost, da bi preprečila 
uničujočo okoljsko katastrofo. Potovanje 
skozi čas pa ima nepredviden stranski 
učinek – Nova spet postane mlada in kot 
dvanajstletnica strmoglavi v leto 2025. 
Med razbitinami jo najde najstnik Nas in 
se odloči, da ji pomaga. Že kmalu so jima 
za petami tajne službe. Nas in skrivnost-
no dekle bežita, pomaga jima Novin mali leteči robot. Priti morajo do odločevalcev in 
jih prepričati, naj ne dovolijo vrtanja na severnem polu, saj bo to pospešilo Zemljin 
propad. Ampak dveh najstnikov nihče ne jemlje resno. V napeti pustolovščini morata 
ubežati zasledovalcem in rešiti planet.

  KAPA                                                                    v slovenščini, 6+   
 
film za otroke /  režija: Slobodan Maksimović 
/ scenarij: Sasa Eržen / igrajo: Gaj Črnič, Kaja 
Podreberšek, Ajda Smrekar, Mojca Fatur, Frano 
Mašković, 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.

Lutkovno-glasbena predstava / Lutkovno gledališče Maribor, WERK 89 Dunaj, Zavod Kuskus / 
režija, glasba in glasbeni inštrumenti: Peter Kus / igrajo: Urška Cvetko, Miha Bezeljak, Elena Volpi 
in Michael A. / 45’ / 5+

Predstava Ponočnjaki pripoveduje o deklici Tonki, ki zvečer ne more zaspati, saj jo 
iz sna dramijo nočni zvoki. Mama jo skuša pomiriti s pravljico o Grdoglaski, prastari 
gospe, ki v sebi združuje vse zvoke in jih nadzoruje. Nekateri zvoki, imenovani 
Ponočnjaki, pa ji ponoči pobegnejo in svobodno zaživijo. In prav ti so tisti, ki jih 
ponoči slišimo, in če jih prepoznamo, se jih ne bojimo več.

15. festival kulturno-umetnostne vzgoje 
se znova odpravlja na potep. KD Franca 
Bernika Domžale, Mestni kino Domžale, 
Galerija Domžale, Menačenkova domačija, 
Slamnikarski muzej in Knjižnica Domžale 
se pridružujejo festivalu, ki se iz prestol-
nice tradicionalno seli tudi v Domžale. 
Konec marca in na začetku aprila se bo 
zvrstila kopica prireditev za šole in za 
družine. Tema Bobrov bo tokrat aktivno 
državljanstvo, vidnost in vključenost otrok, 
mladih ter odraslih v mesto in skupnosti v 
katerih živimo, nas obkrožajo oziroma del 
katerih smo, sodelovanje (tudi medgener-
acijsko). Temi je prilagojen tudi program festivala.

Vse prireditve v okviru Bobrov so brezplačne, prijave šol in vrtcev pa bomo sprejemali 
na začetku meseca marca 2023, ko bodo na voljo tudi brezplačne vstopnice za pri-
reditve za družine. 

Informacije o Bobrih lahko dobite preko elektronske pošte simona@kd-
domzale.si ali preko telefona 01/722 50 50, kontaktna oseba za prijave na 
festival Bobri je Simona Urankar.

    GAJIN SVET 2                                                     v slovenščini, 6+   
 
film za otroke /  režija: Peter Bratuša / scenarij: 
Peter Bratuša, Špela Levičnik Oblak / igrajo: 
Uma Štader, Sebastian Cavazza, Enej Černe 
Berčič, Neža Smolinsky, Jurij Zrnec, Katarina 
Čas, Ajda Smrekar, 2022, Slovenija / 97'

Štirinajstletna Gaja, ki živi v ločeni 
družini, se sooči z nevoščljivimi 
sošolci, doživi vdor v osebni profil na 
družabnem omrežju in spozna, kaj po-
meni pravo prijateljstvo. Kljub temu, 
da so počitnice in se z očetom in 
najstniško sestro Teo odpelje v kamp 
na morje, se dopust še ne začne. S 
pomočjo svojega prijatelja Matica in 
policijskega inšpektorja reši lastnika bara pred izsiljevalci, spet poveže družino 
in s pomočjo prijateljev, mame in učiteljice saksofona Eme, osreči tudi očeta. 
 

BOBRI NA POTEPU

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 iz-
branega filma lahko izvedemo tudi pogovore, delavnice ali vodstvo po kinu, po 
ogledu animiranih filmih za najmlajše pa izvajamo ustvarjalne delavnice, povezane 
z animacijo in optičnimi igračami.

Spodaj je navedenih le nekaj priporočenih filmskih naslovov, na naši internetni 
strani /www.kd-domzale.si/filmska-vzgoja/ pa je objavljen obsežnejši seznam ak-
tualnih filmov za otroke in mladino, ki ga redno dopolnjujemo. V izbor uvrščamo 
filme, za katere menimo, da izstopajo po kvaliteti, sporočilni vrednosti in možnosti 
poglobljenega pedagoškega dela, pogovora po filmu, ustvarjalnih delavnic in film-
skih kulturnih dni.

Cena abonmaja: 5 predstav (25 EUR) / 3 predstave (15 EUR). Rok za vpis 
v abonmaje je četrtek, 22. september 2022.  Informacije o vpisu lahko 
dobite tudi preko eletronske pošte jure@kd-domzale.si ali preko telefona 

01 722 50 50, kontaktna oseba je Jure Matičič.

glasbeno-gledališka predstava / Slovensko mladinsko gledališče in zavod Divja misel – Vodnikova 
domačija Šiška / režija: Maruša Kink / nastopajo: Lina Akif, Daša Doberšek, Blaž Šef, Stane Tomazin, 
Pantaloons (Luka Belič, Aljaž Markežič, David Nik Lipovac) / 60’ / 7+

V mesto, naravnost med nas, prihaja karavana. Ne vemo, od kod prihaja in kam gre. 
Vemo pa, da prav tako skrbno, kot druge karavane tovorijo najdragocenejše blago – 
žafran, sol, čaj ali čokolado –, naša išče in tovori zgodbe. In na svoji poti najde take za 
vse priložnosti in potrebe: zgodbo za dober začetek, zgodbo, ki te pogreje, zgodbo, ki 
te potolaži, razburljivo zgodbo, zgodbo, ki izpolnjuje želje, strašljivo zgodbo, zgodbo, 
ki išče in na koncu najde srečen in pravičen konec. Štirje pripovedovalci in trije živahni 
glasbeniki vsepovsod stikajo za zgodbami in v pripovedi vpletajo zvoke, slike, pred-
mete, občinstvo; da se znajde v zgodbi, je njim in nam vendar na voljo ves svet.

lutkovna predstava / Lutkovno gledališče Maribor/ režija: Nika Bezeljak / igrajo: Danilo Trstenjak, 
Gregor Prah, Eva Stražar k. g. / 35’ / 2+

Drobne miške so s svojim pogledom na svet še kako velike. Skozi igro (besed) opazu-
jejo svet okoli sebe, njegove svetle in manj svetle plati. Igrivost in ritmičnost pesmi, ki 
najmlajšim nevsiljivo ponujajo vrline, kot sta iskrenost in lepota, bo zaživela v lutkovni 
podobi. Mišja dolina iz zbirke Anje Štefan se je razširila na oder, miške so prilezle v 
hiško, na travnike, polja in v gozdove. Predstava majhnih mišk za majhne otroke, z 
namigi, kako se znajti v velikem svetu. Z vsemi svetlimi in temnejšimi toni nas spod-
buja: »Le pogumno, le za mano, kmalu bomo našli hrano, ne le hrano, boljši svet, kjer 
nam lažje bo živet’.« 

plesno-gledališka predstava za otroke / Plesni teater Ljubljana / koreografija in režija: Natalija 
Manojlović Varga / soustvarjanje in izvedba: Barbara Kanc, Katarina Barbara Kavčič/Veronika Val-
dés, Tines Špik, Andrej Rozman Roza / 45’ / 4+

Ambrož živi v svetu, v katerem ni nobenih strojev, nobenih tovarn in nobenih trgovin. 
Vse, kar potrebuje, raste in plava v njegovem jezeru. Sčasoma pa Ambrož ugotovi, 
da si mora poiskati ženo, saj se sicer njihov rod ne bo nadaljeval. Zato se odpravi na 
kopno, kjer pa je svet zelo drugačen. Tamkajšnji ljudje pijejo čudne tekočine in nosijo 
obleke, zato se tudi Ambrož zavije v obleko in se dela, da je eden od njih. Kmalu 
spozna kopensko ženo, ki ga prosi, da ji odmaši odtok skozi katerega odteka hišna 
nesnaga v reko. Ambrožu se to sicer ne zdi prav, a se vseeno odloči, da ji pomaga. 
Ko se potopi v reko pa spozna nekoga, ki se z njegovo pomočjo pri zastrupljanju reke 
nikakor ne strinja.

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 2022/2023 se bomo srečavali enkrat mesečno oz. v dogovorjenih ter-
minih: najprej 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. 
Dejavnost 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 
pogovorov 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).

OTROŠKI ABONMA
Otroške abonmaje vpisujemo v mesecu septembru v sodelovanju z vrtci in šolami, 
namenjen pa je zadnjemu letu vrtca in prvi triadi osnovne šole. V abonmaju je pet 
predstav, ki si jih otroci ogledajo med šolskim letom v KD Franca Bernika, lahko pa 
vpišete tudi skrajšani abonma s tremi predstavami (Popotovanje papirnatega zmaja, 
Povodni mož Ambrož, Ponočnjaki). Otroci predstave obiskujejo v dopoldanskem času 
v sklopu svoje vrtčevske skupine ali šolskega razreda. Vpisni listi bodo septembra na 
voljo pri vzgojiteljicah v vrtcih in razredničarkah v šolah.

Kratki animirani filmi / različni avtorji / program: Koyaa – izmuzljiv papir, G. Noč ima prost dan, 
Zmaj, Tok tok, Mitch-match, Oblačno, Princ Ki-Ki-Do: Begunec / 2021, Slovenija, Litva, Češka, 
Hrvaška, Madžarska / distribucija: Društvo 2 koluta / 34' / brez dialogov, 4+

Sporočilno in likovno raznolik program kratkih animiranih filmov s festivala animirane-
ga filma Animateka, od prigod z vsakdanjimi predmeti, s katerimi se srečuje Koyaa, 
junaškim princem Ki-ki-dojem, ki rešuje težave v gozdu, podmornico, ki odkriva pisano 
morsko kraljestvo, pa do palčka, ki se odloči pregnati oblak. Kratki filmi za najmlajše 
obiskovalce našega kina.

MESTNI KINO DOMŽALE / Filmska vzgoja


