
Očarljiva zgodba o majhni balerini, ki s trdnim
zaupanjem vase in podporo prijatelja uresniči svoje
največje sanje."
Felicija ima eno samo strast: ples. Z najboljšim
prijateljem Viktorjem, ki si želi postati velik izumitelj, se
domislita norega načrta, kako pobegniti iz sirotišnice
naravnost v Pariz.

BALERINA IN VIKTOR - animirani film

režija Eric Summe / scenarij Carol Noble /
Francija, Kanada / 2016

O LJUDEH IN VASEH - dokumentarni film

režija in scenarij Agnès Varda, JR / Francija /
2017
Legendarna francoska režiserka in umetnik ter fotograf
potujeta po francoskem podeželju. Na poti srečujeta
domačine,  ob tem pa izdelujeta njihove velikanske
črno-bele portrete ter jih razstavljata na zidovih hiš, kjer
živijo in delajo. Izjemna pripoved o prijateljstvu,
minljivosti in moči umetnosti.

FILMSKA ZNAČKA ZA MLADINO
2021/2022

Filmska značka za mladino ponuja seznam kakovostnih
igranih, animiranih in dokumentarnih filmov na DVD-jih,
katere si lahko izposodite in ogledate doma. 

Ali si upaš sprejeti

FILMSKI IZZIV?

svoj kratki filmski napovednik za najljubši film ALI
svoj filmski plakat za najljubši film.

oddaš v Knjižnici Velenje, Šoštanj ali Šmartno ob Paki;
pošlješ po e-pošti: 

Se želiš preizkusiti v vlogi 
režiserja, scenarista ali mogoče igralca?

Pripraviš lahko:

Svoj izdelek lahko:

       andreja.kac@vel.sik.si (Mestna knjižnica Velenje),
       marjeta.blatnik@vel.sik.si (Mestna knjižnica Šoštanj),
       maja.praprotnik@vel.sik.si (Knjižnica Šmartno ob Paki).

 
Veselimo se vaših izdelkov.

Najbolj izvirne izdelke bomo nagradili!

Filmsko značko za mladino pripravljata Andreja Kac in Maja Praprotnik.



Kako so se zabavali v Stockholmu leta 1980?
Trinajstletnici Bobo in Klara želita ponagajati fantom iz
rock banda in ustanoviti svojo punk skupino. Nimata
pojma o glasbi, nimata inštrumentov, pa še vsi jima
prigovarjajo, da je punk (zvrst glasbe) mrtev. Na
glasbenem tekmovanju opazita nadarjeno in sramežljivo
Hedvig in jo povabita k sodelovanju. 
Jim bo glasbeni podvig uspel?

NAJBOLJŠE SMO - igrani film

Lukas Moodysson / Švedska, Danska / 2013 

"Inukovo potovanje je topla in avtentična pripoved o
odraščanju v sodobni Grenlandiji, deželi, razklani med
tradicijo in modernostjo."
Šestnajstletnega Inuka, ki živi težko življenje s svojo od
alkohola odvisno materjo, socialna služba pošlje na
sever, v otroško zavetišče na majhnem otoku sredi
Arktičnega morja, kjer spozna Ikumo, velikega lovca na
severne medvede. 

INUKOVO POTOVANJE - igrani film

režija in scenarij Mike Magidson / Danska, Francija
/ 2010

Zapiši naslove filmov, ki si si jih ogledal/-a:

Po ogledu filmov iz seznama filmske značke za mladino, 
svoje mnenje deli z nami:

Kateri film se te je najbolj dotaknil? Zakaj?

Kateri lik in v katerem filmu se ti je zdel najbolj zanimiv?

Kateri je tvoj najljubši film?

Ime in priimek:                Naslov:                       Starost:

Prisrčna pripoved o kurdskih bratih Zani in Dani in njuni
vztrajnosti, upanju ter sanjah o vsemogočnem
Supermanu. S humorjem začinjen film ceste, v goli, od
sonca razbeljeni pokrajini, z oslom Michaelom
Jacksonom na čelu.
»Superman je neverjeten. Govori kurdsko, švedsko in
tudi kitajsko.«
– Dana

BEKAS - igrani film

režija in scenarij Karzan Kader / Švedska, Irak,
Finska / 2012

Izpolnjeno zloženko oddaj do 31. maja 2022 v 
Knjižnici Velenje, Šoštanj ali Šmartno ob Paki in 

si prisluži filmsko vstopnico.


