SLAMNIKARSKI MUZEJ
Pedagoški programi izhajajo iz razstavnega programa Slamnikarskega muzeja in so
prilagojeni različnim starostnim stopnjam obiskovalcev od vrtca do srednje šole. Otrokom, 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 OGLED
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
razstave s temami iz lokalne in nacionalne kulturne dediščine. Vodeni ogled je prilagojen starosti udeležencev. | 30–45 min / vse starosti / 0,50 €

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 €

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

KULTURNI DNEVI
SLAMNIKARSKI SPREHOD

šolsko leto
2018/2019

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
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

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
VODENI OGLEDI
Vodstvo po stalni razstavi 300 let slamnikarstva na Slovenskem, z možnostjo prikaza
pletenja kit iz slame in šivanja slamnika | 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 / 1,5 €

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 / 1,5 €

OD SLAME DO SLAMNIKA
Spoznavanje razvoja slamnikarstva preko dveh zanimiv zgodb in doživljajskoustvarjalna delavnica s pletenjem kit iz slame (učni listi). | 60–70 minut / OŠ 2 / 2 €

300-LET SLAMNIKARSTVA NA DOMŽALSKEM
Vodeni ogled po muzeju s predstavitvijo zgodovine slamnikarstva in doživljajskoustvarjalna delavnica s pletenjem kite iz slame (učni listi). | 70–80 min / OŠ 3 / 2 €

ZLATA DOBA IN ZATON SLAMNIKARSTVA
Vodeni ogled po muzeju z vsebinskimi poudarki na naslovni temi in doživljajskoustvarjalna delavnica (učni listi). | 80–90 min / SŠ / 2 €

SPREHOD MED TOVARNAMI SLAMNIKOV

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 €

IZKUSITE DEDIŠČINO MESTA DOMŽALE

Slamnikarski muzej in Menačenkova domačija

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

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 programom 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 slamnikarski.muzej@kd-domzale.si ali preko telefona 01/722 50 50, kontaktna oseba je
Katarina Rus Krušelj.

:

GALERIJA DOMŽALE
Likovno-izobraževalni program Galerije Domžale deluje že vrsto let in se z organiziranimi 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.

MENAČENKOVA DOMAČIJA

FILMSKI KULTURNI DAN

KJE NAS NAJDETE?

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 delavnica krojaške družine Ahčin z domačim imenom »Pr’ Menačnk«. Od leta 2003 dalje je
domačija obnovljena in preurejena v etnološki muzej.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

Kulturni dom Franca Bernika Domžale | Ljubljanska 61 | t. 01 722 50 50 |

Vsak je že kdaj obiskal kino, le redki pa vedo, kaj vse se mora zgoditi, da do filmske projekcije sploh pride. Od kod prihaja zvok in slika, kdo je kinooperater in kakšni zanimivi
pripomočki se skrivajo v njegovi kabini? Odgovore na vsa vprašanje in še marsikaj drugega boste izvedeli v okviru »filmskega kulturnega dneva«. Najprej si bomo ogledali film,
potem se bomo o filmu pogovarjali, nato pa se odpravili še na ustvarjalno delavnico in
ogled kina. | Trajanje: glede na dolžino filma in dodatnih dejavnosti | Cena: 6 eur (vključena
kino vstopnica, vodstvo in delavnica). Spremljevalci brezplačno. | OŠ, SŠ

Pred približno sto leti se je v Domžalah reklo: »Domžale so zrasle na slamnikih!« 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? (vodič, učni listi) |
90 min / OŠ 2 in 3, SŠ / 3 €

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 likovne in
muzejske razstave.

KATALOG
PROGRAMOV
KULTURNE
VZGOJE

DOMŽALSKI KULTURNI POTEP

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, lutkovne 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 pogovore o filmih, ki niso objavljeni v tem katalogum, boste našli na www.kd-domzale.si
pod zavihkom “kulturna 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

PRVIČ V GALERIJI

Menačenkova domačija | Cankarjeva 9 | t. 01 722 50 50 | menacenk@kddomzale.si | odprto v času razstav od 10. do 12. in od 17. do 19. ure | ob ponedeljkih
zaprto | kontaktna oseba: Katarina Rus Krušelj

Program je namenjen spoznavanju splošnih pojmov, kot so galerija, galerijski bonton, likovna umetnost, umetnik, in ogledu aktualne razstave s poučnimi ustvarjalnimi
igrami. | 30–45 min / VVZ, OŠ 1 / 0,50 €

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), Muzejski poletni noči (tretja sobota v juniju) in na Ta veseli dan kulture (3. december).

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
/ 0,50 €

Za organizirana vodstva, delavnice in pedagoške programe je potrebna predhodna prijava 14 dni pred načrtovano udeležbo. Najavljenim skupinam nudimo vodene oglede in
druge programe tudi izven odpiralnega časa.

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 / 1,50 €
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.

www.kd-domzale.si/kulturna-vzgoja
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Izdaja Kulturni dom Franca Bernika Domžale / zanj: Cvetka Zalokar Oražem / besedila: Katarina Rus Krušelj, Jure Matičič,
Lučka Berlot / uredil: Jure Matičič / foto: arhiv KD / fotografija na naslovnici je vzeta s plakata za film Mirai / tisk: Jagraf /
oblikovanje:
/ naklada: 2000 / junij 2018

OTROŠKI ABONMA
Otroške abonmaje vpisujemo v mesecu septembru v sodelovanju z vrtci in šolami.
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 (Kiwi in Strit, Hud
pesjan, Kdo je napravil Vidku srajčico). Otroci predstave obiskujejo v dopoldanskem
času v sklopu svoje vrtčevske skupine ali šolskega razreda. Račun za abonma izstavlja
KD Franca Bernika staršem, na podlagi podatkov, ki jih navedejo na vpisnih listih. Ti so
meseca septembra na voljo pri vzgojiteljicah v vrtcih in razredničarkah v šolah.
kratki animirani filmi / Kiwi & Strit /
program: Kraja koles, Nogomet, Portret, Spomladansko čiščenje, Glasna
krava, Torta, Novi prijatelji, Dan za
umivanje / režija: Esben Toft Jacobsen
/ scenarij: Esben Toft Jacobsen, Jannik
Tai Mosholt / 2015, Danska / distribucija: Copenhagen Bombay Studio / 38'
/ brez besed

Kiwi in Strit živita na gozdni jasi na
vrhu hriba. Kiwijeva hiša je lepo
urejena, Stritova ne tako zelo. Kiwi
rad dela stvari po načrtu, Strit si
raje izmišljuje sproti. Zelo sta
različna, toda rada počneta stvari
skupaj, saj sta najboljša prijatelja.
Če sta skupaj, je bolj zabavno.
Otroci filme gledajo v družbi mentoric, ki jih vodijo čez različne zgodbe, se z njimi
pogovarjajo o njihovi vsebini, o glavnih likih in predvsem o otroški izkušnji in dojemanju videnega. Po ogledu filmov se otroci odpravijo v razrede in igralnice, kjer skupaj
z našimi mentoricami izvedejo ustvarjalne delavnice, s katerimi spoznavajo skrivnosti
nastajanja animiranih filmov.
lutkovna predstava / Lutkovno
gledališče Maribor / režija: Nika Bezeljak / igrata: Barbara Jamšek in Miha
Bezeljak / 55'

V nomadski družini sredi mongolske puščave se rodi bela kamela,
za katero pa mama po rojstvu
noče skrbeti. Fantek Ugna se v
skrbi za kamelo in svojo družino
odpravi v mesto po rešitev. Tako
prevzame odgovornost, se spopade s strahovi, prisluhne klicu
preživetja in nežnim klicem narave na pomoč. Mongolsko okolje,
trda in neizprosna narava, ki narekuje življenje tamkajšnjim prebivalcem, nam prikaže zgodbo o
spoštovanju večjega od nas, tega, česar ne moremo nadzorovati, s čimer pa lahko sobivamo in sodelujemo. Družina, sestavljena iz treh generacij, stakne glave in odločijo
se izpeljati star običaj – glasbeni obred z igranjem in petjem, ki bo povezal belo kamelo
z njeno mamico.

ka ni prostora. Naučiti se mora jezika in prilagoditi večini. Deček odrašča, se sooča s
svojo drugačnostjo in išče način, kako bi v svetu omejitev in prepovedi ohranil svojo
individualnost. Njegovo zgodbo nastopajoči uprizarjajo s pomočjo zvočnega ustvarjanja, igranja ter animacije množice različnih izvirnih glasbil in zvočil, izdelanih iz
vsakdanjih predmetov.
lutkovna predstava / Lutkovno
gledališče Ljubljana / režija: Eka Vogelnik / nastopata: Maja Kunšič, Iztok
Lužar / Matevž Müller / 35'

Topla, tankočutna predstava,
nastala po pravljici Frana Levstika,
oživlja eno najlepših dragotin iz
domačega literarnega sporočila.
Neko poletje si Videk, najmlajši
med sedmimi bratci in sestricami,
strga ponošeno srajčico. Ker so
doma revni, je to velik problem.
Žalosten je in na pol nagec, saj
je srajčica že skoraj razpadla.
Mamica, ki cele dneve služi vsakdanji kruh, da bi lahko nahranila
otroke, mu bo lahko šele pozimi
zašila novo. Ker je bil z njimi vedno prijazen, mu na pomoč pridejo živali: ovčka da
volno, pajek stke blago, rak ga ukroji, ptiček pa sešije. Videk tako lahko steče steče
domov, da bi pokazal svoje novo oblačilce.

animirana pustolovščina / Den utrolige historie om den kæmpestore pære / režija: Amalie Næsby
Fick, Jørgen Lerdam, Einstein Lipski / scenarij: Bo Hr. Hansen po knjigi Jakoba Martina Strida / glasovi: Alfred Bjerre Larsen, Liva Elvira Magnussen, Peter Frödin, Henrik Koefoed, Peter Plaugborg,
Søren Pilmark, Jakob Oftebro, Peter Zhelder, Bjarne Henriksen, Peter Aude / 2017, Danska

Življenje v mestecu Solby je mirno in spokojno, dokler slonček Mičo in muc Sebastjan
v pristanišču ne najdeta steklenice s sporočilom. V njej se skriva sporočilo izginulega župana mesta, v katerem sporoča, da je na skrivnostnem otoku odkril nekaj res
pomembnega. Prijatelja se morata odpraviti na nevarno pot, da bi rešila prijaznega
župana in ga pripeljala nazaj domov. Mimogrede pa naletita na še eno stvar, ki bo
mestecu Solby prinesla veliko zadovoljstva - velikansko hruško.

GAJIN SVET

					

v slovenščini, 9+

mladinska komedija / režija: Peter Bratuša / scenarij: Peter Bratuša in Špela Levičnik Oblak, Jure
Karas (sodelavec pri scenariju) / igrajo: Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Sebastian
Cavazza, Ajda Smrekar, Primož Pirnat, Lotos Vincenc Šparovec, Nataša Barbara Gračner, Jana
Zupančič / 2018, Slovenija / 80’

Cena abonmaja: 5 predstav (22,50 EUR) | 3 predstave (13,50 EUR). Rok za
vpis v abonmaje je ponedeljek, 24. september 2018. 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.

MESTNI KINO DOMŽALE / 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 izvajamo ustvarjalne delavnice, povezane z animacijo in optičnimi igračami.
Spodaj je navedenih le nekaj priporočenih filmskih naslovov, na voljo pa je tudi vsa
aktualna ponudba filmov za otroke in mladino. Na naši internetni strani je objavljen
tudi obsežnejši seznam filmov, za katere menimo, da izstopajo po kvaliteti, sporočilni
vrednosti in možnosti poglobljenega pedagoškega dela, pogovora po filmu, ustvarjalnih delavnic in filmskih kulturnih dnevov.

SLON GRE NA POTEP

			

brez besed, 3+

Ko se njena mama pridruži Zdravnikom brez meja v Afriki, enajstletna Gaja živi skupaj
z očetom Petrom in štirinajstletno sestro Teo. Sveže razdrta družina se skuša postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja. Gaja vadi saksofon in se rada druži
s svojim najboljšim prijateljem Maticem, ki je sicer računalniški genij, a je hkrati tudi
večna žrtev svojih močnejših sošolcev. Gaje seveda nič ne ustavi, da mu ne bi stala ob
strani na vsakem koraku. Skupaj med drugim izpilita tudi načrt, kako rešiti sestro Teo
in njeno prijateljico Dašo, ki sta zaradi svojih naivnih najstniških glav zabredli v svet
spletnih nevarnosti.

MIRAI

					

podnapisi, 9+

družinska animirana pustolovščina / Mirai no Mirai / režija: Mamoru Hosoda / scenarij: Mamoru
Hosoda / glasovi: Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Gen Hoshino, Kôji Yakusho, Kumiko Asô,
Mitsuo Yoshihara, Yoshiko Miyazaki / 2018, Japonska / 100'

kratki animirani filmi / Slon in kolo, Deževko, Snežinka, Mravlja, Ptičica in gosenica, Žepni
možiček, Koyaa - Razigrani avtomobilček / različni režiserji / distribucija: Društvo 2 koluta / 39’ /
brez besed, 3+

glasbeno-gledališka predstava / Zavod
Federacija Ljubljana, Werk 89 Dunaj,
Cankarjev dom Ljubljana / režija,
glasba in glasbeni instrumenti: Peter
Kus / nastopajo: Urška Cvetko, Krištof
Hrastnik, Michael Pöllmann / 50'

Glavni junak predstave je deček,
ki ne govori besed, ampak se
namesto z jezikom izraža z zvoki
in glasbo. Ko hoče staršem,
zdravnikom, učiteljici in sovrstnikom predstaviti svojo govorico,
ga ne razumejo in hočejo čim prej
odpraviti njegovo motnjo. V svetu,
ki mu vladajo pravila in družbene
konvencije za ropotajočega otro-

LADY BIRD

					

podnapisi, 15+

komična drama / Lady Bird / režija: Greta Gerwig / scenarij: Greta Gerwig / igrajo: Saoirse Ronan,
Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith, Stephen McKinley Henderson, Odeya Rush / 2017, ZDA / distribucija: Karantanija / 94’

Piše se leto 2002 v kalifornijskem Sacramentu. Christine McPherson, ki sliši na vzdevek Lady Bird, je bistra, ambiciozna in uporniška najstnica. Trmasto kljubuje svoji
materi, neskončno ljubeči, a kritični in odločni medicinski sestri, kateri je v resnici na
las podobna. Oče je izgubil službo, zato se mati na vso moč trudi, da bi preživela
družino. Lady Bird, ki pravkar obiskuje zadnji letnik katoliške srednje šole, pa sanjari
o pobegu iz predmestja, prestižnih univerzah in velemestnih nebotičnikih ameriške
Vzhodne obale. Samostojni režijski prvenec igralke Grete Gerwig (Frances Ha, Maggie
ima načrt) prinaša očarljivo oseben pogled na turbulenten odnos med materjo in
najstniško hčerko, na pritiske odraščanja in resnični pomen tistega, čemur pravimo
dom.

BREZPLAČNI PROGRAMI FILMSKE VZGOJE
V sezoni 2017/18 bomo znova izvajali program 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.
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 dostopen na www.kd-domzale.si/filmska-vzgoja - seznam vsak mesec
dopolnjujemo z aktualnimi filmi, na seznamu pa so tudi filmi iz preteklih sezon.

plesna predstava / EnKnapGroup /
režija in koreografija: Iztok Kovač /
nastopajo: Ana Štefanec, Luke Thomas
Dunne, Jeffrey Schoenaers, Lada Petrovski Ternovšek, Matea Bilosnić in Gilles
Noël / 35'

Interaktivna plesna predstava
za otroke je nastala po motivih
otroške pesmice, ki pa nikakor ni nedolžna. Predstava na
neboleč način spregovori o vedno
bolj aktualni temi nasilja, tako
družinskega kot vrstniškega, se
do njega jasno opredeli in hkrati
odpira vrsto vprašanj: o smislu
in vrsti kazni, ali je večni krog
»povračilnih ukrepov« bolje presekati z usmiljenjem in poskusom prevzgoje, ter o tem ali se v nasilneža zares rodimo? Šest vrhunskih plesalcev pod vodstvom koreografa Iztoka Kovača, bo otrokom
pomagalo izoblikovati jasno stališče do nesprejemljivih oblik vedenja, predvsem do
nasilja - ne hvala.

Najboljša prijetelja Grim in Axel si že od nekdaj želita nastopiti na tekmovanju za
najboljšo rock skupino, ki se odvija na severu Norveške v mestu Tromsø. Ustanovila
sta rock skupino, a manjka jima basist, pa še Axel, ki je kitarist ne zna prav zares peti.
Grim mu tega ne upa povedati in ko ju povabijo na tekmovanje, mora hitro ukrepati. Na avdicijo za basista se prijavi le devetletna Thilda, ki pa je čelistka. Za pot na
sever angažirajo talentiranega rally voznika Martina, ki pa nima izpita. Da bi se lahko
pravočasno udeležili tekmovanja morajo ubežati tako staršem kot policiji, ki so jim
tesno za petami.

BOBRI NA POTEPU

S programom kratkih animiranih filmov spoznavamo različne avtorske estetike in
tehnike ustvarjalcev, ki so se predstavljali na festivalu animiranega filma Animateka,
ki se vsako leto odvija v Ljubljani. “Slon gre na potep” predstavlja izbor za najmlajše
gledalce, ki se mogoče celo prvič odpravljajo v kino. Otroci filme gledajo v družbi
mentoric, ki jih vodijo čez različne zgodbe, se z njimi pogovarjajo o njihovi vsebini, o
glavnih likih in predvsem o otroški izkušnji in dojemanju videnega. Po ogledu filma pa
se otroci z našimi mentoricami odpravijo v razrede in igralnice, kjer skupaj izvajajo
ustvarjalne delavnice, s katerimi spoznavajo skrivnosti nastajanja animiranih filmov.

NEVERJETNA ZGODBA O VELIKANSKI HRUŠKI

sinhronizirano, 5+

Štiriletni Kun uživa v veselem otroštvu, dokler ne dobi nove sestrice. Ko dojenčica Mirai prevzame vso pozornost staršev, Kun postaja vedno bolj ljubosumen in po malem
se začne zapirati vase. Nekega dne pa na družinskem vrtu odkrije čudežno drevo, ki
ga pošlje v svet, kjer se preteklost, sedanjost in prihodnost mešajo. Enega za drugem
tako srečuje sorodnike v različnih časovnih obobjih: mamo kot majhno deklico, pradedka kot energičnega mladeniča in svojo malo sestrico kot muhasto najstnico. Skozi
svoje dogodivščine pa Kun začne drugače gledati na svet in družino ter postane res
izvrsten veliki bratec.

LOS BANDO

				

11. festival kulturno-umetnostne vzgoje se že četrtič odpravlja na potep. Kulturni
dom Franca Bernika Domžale, Mestni kino Domžale, Galerija Domžale, Menačenkova
domačija in Slamnikarski muzej se pridružujejo festivalu ki se iz prestolnice, kjer bo
potekal že enajsto leto, seli tudi v Domžale. Tri tedne od 19. januarja do 8. februarja 2019 bo zaznamovala kopica prireditev za šole in za družine. Tema naslednjih
Bobrov bo PLES - GIB - TELO, zato bomo v skladu s tem izbirali gledališke, lutkovne in
glasbene predstave, filme, ustvarjalne delavnice in ostalo festivalsko dogajanje.
Naš namen je kvalitetne vsebine približati šolam iz Domžal in okoliških občin, ki nas
med letom ne morejo obiskati, ter staršem in otrokom poleg ogleda predstave ali
filma ponuditi še dodatne dejavnosti, kot so pogovori in ustvarjalne delavnice.

podnapisi, 9+

mladinski film / Los Bando / režija: Christian Lo / scenarij: Arild Tryggestad / igrajo: Vera Vitali, Jonas Hoff Oftebro, Stig Henrik Hoff, Ingar Helge Gimle, Nils Ole Oftebro, Frank Kjosås, Ine F. Jansen,
Hans-Erik Dyvik Husby, Zahid Ali, Torkil Torsvik / 2018, Norveška / 94'

Vse prireditve v okviru Bobrov so brezplačne, prijave šol in vrtcev pa bomo
sprejemali na začetku meseca januarja 2019, ko bodo na voljo tudi brezplačne
vstopnice za prireditve za družine.
Informacije o Bobrih lahko dobite preko elektronske pošte simona@kddomzale.si ali preko telefona 01/722 50 50, kontaktna oseba za prijave na
festival Bobri je Simona Urankar.

