List, Aliona Baranova, 2020

Za vrtce in šole

17. Animateka

NAJLEPŠI ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE

30. 11.–9. 12. 2020,
na spletu

Drage učiteljice/učitelji, vzgojiteljice/vzgojitelji!
Animateka je mednarodni festival animiranega filma, ki poleg filmov za odrasle ponuja tudi pester
program celovečernih in kratkih animiranih filmov za otroke. Ta je skrbno oblikovan tako, da ustreza različnim starostnim skupinam, v njem pa so zbrani najboljši sodobni animirani filmi domačih
in tujih avtorjev – sporočilno in likovno bogata dela, raznolika po vsebini in tehniki.
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer smo v letošnjem šolskem letu izvedbo šolskih projekcij
prilagodili, saj bi radi vsem otrokom in učencem 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 video uvodu mlade gledalce na ogled filmov po spletu
pripravita mag. medijske psihologije Martina Peštaj in Andreja Goetz, vodja programa Slon. Posameznim filmom smo dodali tudi videe, v katerih ustvarjalci filmov ponudijo otrokom in učencem
dodaten uvid v tehnične in vsebinske vidike svojega filma. Programe kratkih animiranih filmov
letos spremljajo še obsežnejša pedagoška gradiva in dodatna gradiva za otroke in učence, ki ponujajo bogata izhodišča za samo-stojno izvedbo pogovora in ustvarjalnih dejavnosti v šoli. 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 čarobni svet
animiranih filmov!

FILMSKI PROGRAM
SLONOV TEKMOVALNI PROGRAM
Program je razdeljen na tri sklope kratkih animiranih
filmov, namenjene različnim starostnim skupinam:
Slonov tekmovalni program I (3–6 let)
Slonov tekmovalni program II (7–10 let)
Slonov tekmovalni program III (11–14 let)
S klikom na posamezni sklop dostopate do pedagoškega gradiva, v katerem najdete več informacij
o filmskem programu. Vse programe spremljajo dodatna gradiva za otroke in učence, ki si jih lahko
ogledate tukaj.

PRINČEVO POTOVANJE
Le voyage du prince
Jean-François Laguionie, Xavier Picard, Francija, Luksemburg, 2019, 76 min, podnapisi, francoščina
Stari princ Laankos omaga na obali oddaljene dežele, kjer ga najde dvanajstletni Tom. Med njima
se splete nenavadno prijateljstvo, ki ga žene skupna želja po odkrivanju sveta, polnega novih
izumov. Več o filmu.
Najnižja priporočena starost za ogled filma je 9 let. Ogled filma
priporočamo učencem 2. in 3. triade osnovne šole. Pedagoško
gradivo je v pripravi.

ŠOLSKE PROJEKCIJE
Spletne šolske projekcije potekajo od 30. novembra do 9. decembra.
Posamezno projekcijo pripravimo v terminu, dogovorjenem z vrtcem ali šolo, prek spletne povezave
z geslom, ki je veljavno na dan ogleda. Navodila o izvedbi ogleda in tehnična navodila vam posredujemo ob prijavi. Spletne šolske projekcije se izvajajo v vrtčevski skupini ali razredu, v primeru šolanja
na daljavo pa od doma.
Šolske projekcije v kinodvorani potekajo od 30. novembra do 3. decembra vsak dan ob 9:00, 11:15
in 13:30. Pripravljamo jih v Kinodvoru (Kolodvorska ulica 13, 1000 Ljubljana), v primeru zasedenosti
pa tudi v dvorani Slovenske kinoteke (Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana). Šolske projekcije se
bodo izvajale v kinu samo v primeru, da bo to skladno z navodili NIJZ.

Rezervacije projekcij in cena ogleda
Cena posamezne vstopnice za ogled v kinu ali za spletni ogled je 2,70 € na otroka.
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 programu Slon nam pišite ali nas pokličite:
Petra Gajžler, koordinatorka programa Slon na Animateki
M: 040 517 986
E: petra.gajzler@animateka.si

