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Kulturna, filmska in medijska vzgoja

Če so svoboda mišljenja, vesti in izražanja temeljne človekove pravi-
ce, sta dostopnost in razširjenost kulturne vzgoje temelj njihovega 
zagotavljanja. Zagotoviti mladim kakovostne in raznovrstne kultur-
ne vsebine, spodbujati ustvarjalnost in izražanje ter krepiti kritično 
distanco, je torej nujno potrebno, če želimo vzgajati odgovorne, 
ustvarjalne in aktivne državljane.

Postavljanje kulturne vzgoje v središče odraščajočega bitja je še po-
sebej danes v hiperinformacijski dobi ključnega pomena. Kulturna 
vzgoja, ki je v svojem bistvu široko odprta in temelji na spodbuja-
nju mladih k izražanju in razumevanju sodobnih (kulturnih) dobrin, 
vsekakor pripomore k oblikovanju kritičnega odnosa do medijskih 
vsebin in vseh drugih stvari, ki danes obdajajo mladega človeka. Nje-
na funkcija tako preraste cilje pasivnih potrošnikov. Kulturna vzgoja 
mora temeljiti in spodbujati ustvarjalnost, željo po izražanju še tako 
nenavadnih idej. Le na ta način bomo pripomogli k oblikovanju sa-
mozavestnih, samokritičnih in angažiranih posameznikov, ki širijo 
pozitivno misel z ustvarjalno komunikacijo.

Danes je osrednji pedagoški pripomoček za širjenje informacij in 
sporočil vsekakor tudi film. Film pa ni samo to. Film je medij, ki nosi 
širok spekter interdisciplinarnega povezovanja. Je umetnost, ki zdru-
žuje književnost, likovnost, glasbo, filozofijo, sociologijo … in je 
odlična metoda za spodbujanje pogovorov, ki se jih drugače v sku-
pini ne bi nikoli dotaknili. Zaradi svojih avdiovizualnih elementov 
pa deluje na ključna čutila posameznika in s tem ga zlahka prevzame. 

Vzgojno-izobraževalni program v Udarniku temelji na izbranem film-
skem programu, filme spremljajo tudi pogovori in predavanja. Poleg 
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filmskega programa pa ponuja mladim številne delavnice, preko ka-
terih lahko spoznajo različne načine ustvarjanja in jih hkrati preiz-
kušajo v praksi. S prilagojenimi pedagoškimi pristopi in strokovnim 
zaledjem ustvarjalcev se trudimo razkazati mladim vseh starostnih 
skupin in psihofizičnih sposobnosti možnosti brezmejnega izražanja 
in spoznavanja umetnosti. Za posamezne starostne skupine pripra-
vljamo programe animiranega, igranega in dokumentarnega filma, 
poleg pa ponujamo najboljši izbor delavnic za izvedbo kulturnih dni. 
Vsekakor so programi prilagodljivi in izbirate lahko med vsem, kar je 
na razpolago za določeno starostno skupino. Vsebine lahko navezuje-
mo na različne snovi šolskih predmetov oz. z njimi lahko kakovostno 
izpolnjujemo programe obveznih izbirnih vsebin za dijake.

Z Vzgojno-izobraževalnim programom v Udarniku bodo mladi laž-
je in na zanimiv način dobili vpogled v različne sklope posameznih 
ustvarjalnih procesov in v kompleksnost umetniških praks, ki se raz-
vijajo od ideje do končne produkcije in predstavitve.

Hana Repše
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O Udarniku

Pomanjkanje možnosti za celovit in svoboden razvoj kulture je ob 
koncu lanskega leta za isto mizo pripeljal trinajst posameznikov iz 
različnih področij ustvarjanja, ki so se odločili združiti moči in s so-
delovanjem ter povezovanjem kulturnih potencialov prevetriti mari-
borsko kulturno sceno. Jedro projekta je obuditev stare kinodvorane 
Udarnik.

Navdihuje nas pomanjkanje raznovrstne, urbane, sodobne, kakovo-
stne kulturne ponudbe in produkcije v drugem največjem sloven-
skem mestu, ki kot univerzitetno mesto in bodoča evropska prestol-
nica kulture potrebuje več kot zgolj institucionalizirano in komerci-
alno kulturo. Osvoboditi želimo ogromne zaloge ustvarjalne energi-
je in povezati talentirane, ustvarjalne posameznike, ki trenutno ne 
najdejo prostora za izražanje in predstavljanje svojega dela in idej, 
ter ustvariti močno kulturno identiteto. Bogata kulturna dejavnost 
je eden glavnih stebrov sodobne družbe, zato je združitev lokalnega 
ustvarjalnega potenciala pomemben korak za spodbujanje pospeše-
nega in dolgoročnega razvoja urbane kulture, kulturnega izobraževa-
nja ter produkcije kulturnih vsebin.

Dvorana Udarnik je zelo primeren prostor za takšno kulturno dejav-
nost z odlično lokacijo v samem mestnem jedru. Prelepa kinodvorana 
ima velik potencial tudi za širšo kulturno ponudbo, njena posebnost pa 
je še balkon. Z oživitvijo dvorane bi radi Mariboru vrnili pomemben 
prostor, ki že od nekdaj tvori del kulturne ponudbe mesta. Udarnik kot 
simbol mestnega jedra bo ob vsej svoji nostalgiji zadovoljeval tudi kul-
turne potrebe novih generacij.

Ker trdno verjamemo, da so veliki premiki možni le s sodelovanjem 
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ter povezovanjem različnih ustvarjalcev, smo se pri projektu obudi-
tve Udarnika povezala različna društva, zavodi, posamezniki. Tak 
pristop in široko sodelovanje bosta imela dolgoročne pozitivne učin-
ke na razvoj kulturne industrije in kulturnega turizma v Mariboru in 
okolici ter bosta končno odprla priložnost za razvoj, predvsem pa 
ustvarila produkcijsko platformo za vse talentirane umetnike od bli-
zu in daleč. K sodelovanju pa vabimo tudi vas! Z vključevanjem v 
kulturne programe in uporabo samega prostora Udarnik lahko pri-
pomorete k potrjevanju nujnosti po tovrstni ponudbi v Mariboru. 
Vzpodbujanje ustvarjalnosti, kritična refleksija sedanjosti in inova-
tivna vizija prihodnosti so namreč temelji pozitivnega razvoja na 
vseh ravneh in prepričani smo, da je Zavod Udarnik pomemben ko-
rak v pravo smer.

Zavod Udarnik
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Filmski program

Filmski program temelji na treh izbranih filmih za vsako starostno opredelje-
no skupino (4+, 7+, 10+ in 14+). Ponudbi za otroke in mlade pa dodajamo še 
program za učitelje. V vsaki skupini so po en animirani, igrani in dokumentar-
ni film, sledijo pa jim še druga priporočila. Opisi posameznih delavnic sledijo 
po filmskem programu, več informacij, cilje ter druge podrobnosti pa boste 
lahko našli od septembra 2011 na spletni strani Zavoda Udarnik.

Filmski program je zasnovan na podlagi filmsko-vzgojnega programa 
Kinobalon v Kinodvoru.
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4+

Filmski program: 4+

PROGRAM 4+

IZPOSTAVLJAMO:

Animirani film:
SLON PO ANIMATEKI: RUMENI SLON,
izbor kratkih animiranih filmov s festivala Animateka, 50 minut, 4+
Od januarja do maja 2012

Opis: Izbor kratkih animiranih filmov iz Slonovega tekmovalnega progra-
ma na zadnjem festivalu Animateka ponuja izjemno doživetje animiranih 
zgodb. Animirani filmi nudijo najrazličnejša izhodišča za pogovore in po-
ustvarjanja.

Ob filmu priporočamo: Delavnico optičnih igrač Slon, 90 minut

Izkustvene in učne povezave: Likovna in glasbena umetnost, književnost, 
jeziki, narava, družba

Igrani film:
GREMO MI PO SVOJE,
Miha Hočevar, Slovenija, 2010, 92 minut, slovenščina, 6+

Opis: Aleks s taborniškimi prijatelji tabori ob Soči. Starešina preresno je-
mlje taborništvo in vzgojo otrok in s tem povzroča številne komične zaple-
te. To, da se fantje bolj kot za taborniški red in veščine zanimajo za sosednji, 
športno-umetniški tabor, kjer so večinoma prav luštne punce, k disciplini 
ne pomaga. Mnogi zabavni in čustveni zapleti med zanimivimi otroškimi in 
odraslimi liki so posneti na osupljivo lepih lokacijah triglavskega narodnega 
parka in stkejo himno naravi, čisti otroški duši, zdravi pameti, ljubezni, hu-
morju in optimističnemu pogledu na življenje.

Ob filmu priporočamo: Filmska in video delavnica, 90 minut

Izkustvene in učne povezave: Spoznavanje narave in družbe, šport
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4+

Filmski program: 4+

Dokumentarni film:
SVET OCEANOV (OCEANWORLD),
Jean-Jacques Mantello, Velika Britanija, 2009, 85 minut, sinhronizirano v 
slovenščino, 5+

Opis: Svet oceanov popelje gledalca na osupljivo popotovanje skozi neiz-
merno lepoto in raznovrstnost oceana – vira vsega življenja na našem plane-
tu – in ga seznanja ter navdušuje za predanost ohranjevanju krhkih ekosiste-
mov in njihovih prebivalcev. 

Ob filmu priporočamo: Delavnico Slika in zvok - analogni, elektronski in di-
gitalni mediji, 45 minut

Izkustvene in učne povezave: Spoznavanje narave, likovna in glasbena 
umetnost

PRIPOROČAMO ŠE

•	 Program Slon I na festivalu Animateka (december 2011), Mednarodni tekmovalni pro-
gram animiranega filma za otroke, 50 minut, 4+

•	 Kdo ima danes rojstni dan?, Jirí Barta, Češka / Slovaška / Japonska, 2010, 74 minut, 5+
•	 Trije razbojniki, Hayo Freitag, Nemčija, 2007, 75 minut, 5+
•	 Beli pramen: pustolovščine malega bobra, Philippe Calderon, Francija, 2008, 77 minut,  5+
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PROGRAM 7+

IZPOSTAVLJAMO:

Animirani film:
HIŠA PRAVLJIC (KERITY, LA MAISON DES CONTES),
Dominique Monfery, Francija / Italija, 2009, 75 minut, sinhronizirano v 
slovenščino, 4+

Opis: Sedemletni deček Nathaniel še vedno ne zna brati. Ekscentrična teta 
mu zapusti svojo ogromno, čarobno zbirko knjig. Prve izdaje knjig so prav 
posebne, saj v njih živijo junaki iz vseh otroških zgodb, ki po smrti Elenor 
potrebujejo novega zaščitnika. Nathaniel mora varovati knjige in njihove ju-
nake, če bi zapustili knjižnico, bi lahko zgodbe izginile za vse večne čase. 
Vse, kar mora storiti, je, da prebere čarobno vgravirano besedilo v knjižnici 
in junaki bodo rešeni. Zgodba se zaplete, ko ga zlobna vila pomanjša. Da pa 
bi ohranil skrivnost, se mora z junaki skriti v knjige, ki jih njegovi starši pro-
dajo v antikvariat. Ali mu bo uspelo rešiti knjižne junake? Se bo naučil brati?

Ob filmu priporočamo: Pripovedovalske delavnice Pripovedovalskega Varie-
teja, 90 minut in Delavnica animiranega filma Slon, 5 ur

Izkustvene in učne povezave: Likovna in  glasbena umetnost, književnost, jezik

Igrani film:
ČAROBNO SREBRO (JULENATT I BLÅFJELL),
Roar Uthaug, Katarina Launing, Norveška, 2009, 84 minut, v norveščini s 
slovenskimi podnapisi, 7+

Opis: Zasnežena zimska pripoved o ljudstvu modrih in rdečih palčkov. 
Visoko v norveških gorah živi skupnost modrih palčkov. Skrbijo za to, da 
se dan prevesi v noč, pri čemer jim pomaga čarobno srebro. Palčki čez dan 
brezskrbno tekajo po snežnih pobočjih, le mala princesa Modra vrtnica se 
boji oditi na plano, saj se gora, v kateri se skrivajo, ob mraku nepreklicno 
zapre. Nekega dne pa ukradejo čaroben srebrn zaklad in na svetu zavlada 
večna noč. Bo princesa uspela premagati svoje strahove in se podati v doli-
no med ljudi, da reši svet teme in povrne palčkom, kar jim pripada? Film se 

Filmski program: 7+
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odlikuje z igro in režijo, ki uspe prepričljivo pričarati pravljičnost, kakršno 
poznamo iz ljudskih pripovedk.

Ob filmu priporočamo: Filmska in video delavnica, 90 minut

Izkustvene in učne povezave: Spoznavanje narave in družbe, umetnost, jeziki

Dokumentarni film:
ŽELVINO OSUPLJIVO POTOVANJE
(TURTLE: THE INCREDIBLE JOURNEY),
Nick Stringer, Velika Britanija / Avstrija / Nemčija, 2009, 81 minut, v angle-
ščini s slovenskimi podnapisi, 7+

Opis: Želvino osupljivo potovanje je zgodba o mali, komaj izleženi želvi 
vrste glavata kareta, ki potuje po sledi svojih prednikov na enem od najbolj 
neverjetnih popotovanj v svetu narave. Želvino potovanje se začenja na flo-
ridski plaži, kjer se kareta izvali in se poda na pot svojega življenja. 25 let po-
tovanja po svetovnih oceanih pa jo bo spet pripeljalo na domačo plažo. Ko 
se bo želva naposled vrnila na domačo plažo, da bi pod bleščečim zvezdna-
tim nebom izvalila nov zarod, bo minilo celih 25 let. Bo njena plaža še tam? 
Doslej je imela kanček sreče. Pod nešteto zvezdami, pravimi in lažnimi, je 
izplavala iz morja na svojo obalo. Sem se bo vračala vse življenje.

Ob filmu priporočamo: Delavnico Dokumentarni film, 10 ur
Izkustvene in učne povezave: Spoznavanje okolja, narava, likovna in glas-
bena umetnost

PRIPOROČAMO ŠE

•	 Program Slon II na festivalu Animateka (december 2011), Mednarodni tekmovalni pro-
gram animiranega filma za otroke, 7+

•	 Slon po Animateki: Rdeči Slon, izbrani kratki animirani filmi s festivala Animateka 
(januar–maj 2012), 7+

•	 Slovenski lutkovni animirani filmi I, izbrani kratki animirani filmi programa Slon, 60 minut, 7+
•	 Žabe in paglavci, Simone van Dusseldorp, Nizozemska, 2009, 75 minut, 7+
•	 Deklica in lisica, Luc Jacquet, Francija, 2007, 92 minut, 7+
•	 Predmestni Krokodili, Christian Ditter, Nemčija, 2009, 98 minut, 8+
•	 Nenavadna dogodivščina, Ari Kristinsson, Islandija, 2007, 83 minut, 8+

Filmski program: 7+
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10+

PROGRAM 10+

IZPOSTAVLJAMO:

Animirani film:
SKRIVNOST IZ KELLSA (THE SECRET OF KELLS),
Tomm More, Nora Twomey, Irska / Francija / Belgija, 75 minut, v anglešči-
ni s slovenskimi podnapisi, 8+

Opis: Risani animirani film Skrivnost iz Kellsa pripoveduje o dvanajstle-
tnem dečku Brendanu, ki živi v opatiji Kells. Njegov stric, ki opatijo vodi, je 
pred nenehnimi napadi Vikingov dal zgraditi obzidje. Nekega dne iz daljnih 
dežel v Kells pribeži slavni iluminator Aiden, s seboj pa nosi nedokončano 
knjigo skrivne modrosti. Mladi Brendan kmalu pokaže zanimanje za ilumi-
niranje in Aiden ga kljub nasprotovanju Brendanovega strica vzame za po-
močnika. Brendan se mora za dokončanje knjige podati za zidove Kellsa v 
začaran gozd, poln mitoloških bitij in skrivnostnih poti. V gozdu ga spremlja 
maček Pangur Ban, spoznata pa tudi skrivnostno Aisling.

Ob filmu priporočamo: Predavanje Animirani film skozi čas in prostor, 90 
minut ter Delavnico animiranega filma Slon, 5 ur 

Izkustvene in učne povezave: likovna in glasbena umetnost, književnost, 
narava, družba

Igrani film:
MAX V ZADREGI (MAX PINLIG),
Lotte Svendsen, Danska, 2008, 94 minut, v danščini s slovenskimi podnapisi, 10+

Opis: Max je danski najstnik, ki ga preganjajo različne tegobe odraščanja. 
Veliko fantazira o izjemnih ljudeh, stalno mu je nerodno zaradi teh in onih 
stvari, njegova mati pa ga venomer spravlja v zadrego, kar mladega Maxa po-
gosto spravi v precej neugoden položaj. Zgodba se zaplete, ko Max z materjo 
v trgovini sreča novo sošolko Ofelio, ki prav tako marsikaj skriva pred sošol-
ci. Ko pa Max odkrije njeno veliko skrivnost, se začne najstniška romanca 
spreminjati v bojno polje.

Ob filmu priporočamo: Delavnico Filmski eksperiment, 5 ur
Izkustvene in učne povezave: družba, jeziki, geografija

Filmski program: 10+
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10+

Dokumentarni film:
ZBIRKA KRATKIH DOKUMENTARNIH FILMOV »SKUPA PU DROM / 
SKUPAJ NA POTI«,
Luksuz produkcija, Mladinski filmi, Slovenija, 57 minut, 2009/2010,  13+

Opis: Projekt »Skupa pu drom / Skupaj na poti / Together on the Road« je 
nastal kot plod sodelovanja mladih filmskih/video ustvarjalcev iz romskih na-
selij v okolici Krškega ter drugih mladih, ki so se podali na pot, da bi s kamerami 
zabeležili raznovrstnost romske kulture in načina življenja po vsej Evropi. Filmi 
nam bodo pomagali spoznati, kdo Romi pravzaprav so. Dobili bomo vpogled v 
njihovo življenje, pri čemer se bomo še posebej posvetili življenju romskih žen-
sk različnih generacij. Spoznali bomo mlade Rominje, ki se izobražujejo in hkra-
ti skrbijo za ohranjanje svojega jezika in kulture. Izvajajo delavnice za otroke, 
sodelovale pa so tudi pri nastanku slikanice v romskem jeziku.

ZBIRKO KRATKIH DOKUMENTARNIH FILMOV SESTAVLJAJO: 
Romanje k sveti Sari, 10' 09'', Martina Hudorovič, Sami Mustafa, Massimo Mucchiut in Cécile Horreau
Tikne Romnja (Mlade dame), 5', Martina Hudorovič 
Mundi Romani, 08' 23'', Martina Hudorovič, Massimo Mucchiut in Cécile Horreau
Novinarji in tudi Romi, 7' 45«, Martina Hudorovič
Življenje romskih žensk, 06' 42'', Martina Hudorovič in Katarina Rešek
Babica, 8' 30'', Martina Hudorovič, Dženi Rostohar in Fiona Braillon
Ženski pogovori, 9' 56'', Dženi Rostohar, Janina Tesch, Veronica Mota Galindo, Ayar Zandi in Maja Kocjan

Ob filmih priporočamo: Delavnico Dokumentarni film, 5 ur
Izkustvene in učne povezave: družba, narava, jeziki, umetnost

PRIPOROČAMO ŠE

•	 Program Slon III na festivalu Animateka (december 2011), Mednarodni tekmovalni pro-
gram animiranega filma za otroke, 10+

•	 Slovenski lutkovni animirani filmi II, izbrani kratki animirani filmi programa Slon, 
70 minut, 10+

•	 Tahan, Santosh Sivan, Indija, 2008, 96 minut,  10+
•	 Persepolis, Vincent Paronnaud in Marjane Satrapi, Francija / ZDA, 2007, 96 minut, 12+
•	 Triki, Andrzej Jakimowski, Poljska, 2007, 95 minut, 12+
•	 Oča, Vlado Škafar, Slovenija, 2010, 70 minut, 12+
•	 Mala selivka, Perry Ogden, Irska, 2004, 87 minut, 12+
•	 Skriti zaliv, Louie Psihoyos, ZDA, 2009, 92 minut, 12+
•	 Princ Broadwaya, Sean Baker, ZDA, 2008, 102 minut, 13+

Filmski program: 10+
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14+

PROGRAM 14+

IZPOSTAVLJAMO:

Animirani film:
ANIMATEKA PO ANIMATEKI,
izbor kratkih animiranih filmov s festivala Animateka, 70 minut, 14+
Od januarja do maja 2012

Opis: Mednarodni festival animiranega filma Animateka se vsako leto po 
decembrskem zaključku odpravi na potovanje po celi Sloveniji. Ker je ani-
mirani film še premalo poznan, je srečevanje z njim še toliko pomembnejše. 
In ne, animirani film ni namenjen samo otrokom. Prav odrasli bi ga morali 
poznati globlje od površja, saj na njih sloni odgovornost otrokove vzgoje, 
otroci pa se z njim srečujejo vsakodnevno v vsej svoji dovzetnosti. 

Ob filmu priporočamo: predavanje Animirani film skozi čas in prostor, 90 
minut  in Delavnica animiranega filma Slon,  5 ur

Izkustvene in učne povezave: Likovna in glasbena umetnost, književnost, 
jeziki, narava, družba

Igrani film:
LUNAPARK (ADVENTURELAND),
Greg Morrola, ZDA, 2009, 107 minut, v angleščini s slovenskimi podnapisi, 15+

Opis: Poletje 1987 je in sveže pečeni, nekoliko zadrgnjeni diplomiranec James 
Brennan nestrpno pričakuje svoje sanjsko popotovanje po Evropi. Ko mu starši 
sporočijo, da mu počitnic ne morejo plačati, Jamesu ne preostane drugega, ka-
kor da se zaposli v krajevnem zabaviščnem parku. Namesto nemškega piva, sve-
tovno znanih evropskih muzejev in mamljivih Francozinj bodo njegove dneve 
zapolnjevali tečni očetje, plišasti medvedki in kričeči otroci, »zadeti« od slad-
korne pene. A scenarij najslabšega mogočega poletja se zasuka v razburljivo do-
godivščino, ko na najbolj nepričakovanem kraju spozna ljubezen.

Ob filmu priporočamo: Delavnico Ulična umetnost – grafiti, 5 ur

Izkustvene in učne povezave: jeziki, psihologija, sociologija, filozofija, zgodovina 

Filmski program: 14+
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Dokumentarni film:
FILOZOFIJA: VODIČ DO SREČE
(PHILOSOPHY: A GUIDE TO HAPPINESS),
Alain de Botton, Velika  Filozofija: Vodič do sreče (Philosophy: A Guide to 
Happiness), Alain de Botton, Velika Britanija, 2000, 6 x 25minut, v anglešči-
ni s slovenskimi podnapisi, 16+

Opis: Šest zgodb iz zgodovine filozofije, ki nam pomagajo lažje živeti. 
Socrates on Self-Confidence – o samozaupanju; Epicurus on Happiness – o 
sreči; Seneca on Anger – o jezi; Montaigne on Self-Esteem – o samopodobi; 
Schopenhauer on Love – o ljubezni; Nietzsche on Hardship – o trpljenju.

Filme spremljajo pogovori z refleksijo, ki jih vodijo sodelavci Zofijini lju-
bimcev.

Izkustvene in učne povezave: Filozofija, sociologija, psihologija, zgodo-
vina, jeziki

PRIPOROČAMO ŠE

•	 Program Slon VI na festivalu Animateka (december 2011), Mednarodni tekmovalni pro-
gram animiranega filma za mladostnike, 14+

•	 Vampirska ljubezen, Tomas Alfredson, Švedska, 2008, 114 minut, 14+
•	 Razred, Laurent Cantet, Francija, 2008, 128 minut, 14+
•	 Nepremagljiv, Clint Eastwood, ZDA, 2009, 134 minut, 14+
•	 Brez imena, Cary Fukunaga, Mehika / ZDA, 2009, 96 minut, 16+
•	 Suša, Mahamat-Saleh Haroun, Čad / Francija / Belgija / Avstrija, 2006, 96 minut, 16+
•	 Jaz bi tudi, Antonio Naharro in Álvaro Pastor, Španija, 2009, 103 minute, 16+
•	 Dar Fur – Vojna za vodo, Tomo Križnar in Maja Weiss, Slovenija, 2006, 89 minut, 14+
•	 Hrana, d.d., Robert Kenner, ZDA, 2008, 94 minut, 14+
•	 Doktrina šoka, Michael Winterbottom in Mat Whitecross, Velika Britanija, 2009, 85 mi-

nut, 16+
•	 Sabina, Sandrine Bonnaire, Francija, 2007, 85 minut, 16+
•	 Nevidni, Mirko Simić, Slovenija, 50 minut, 13+

Filmski program: 14+
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UČITELJI
Za učitelje izpostavljamo programe, ki temeljijo na različnih izkustvenih do-
živetjih in spoznanjih, predvsem pa s pogovori in delavnicami omogočajo 
interakcijo, izražanje misli in idej ter praktično delo v skupini. Poleg izobra-
ževalnih izhodišč o filmskem področju pa omogočajo kakovosten trening 
sodelovanja in dela v skupini, krepijo medosebne odnose ter pozitivno ko-
munikacijo. Pripravili smo kratek opis posameznih delavnic, več informacij 
pa lahko najdete od septembra 2011 na spletni strani Zavoda Udarnik ali 
nam pišete na e-naslov.

Animirani film:
ANIMATEKA PO ANIMATEKI,
Izbor kratkih animiranih filmov s festivala Animateka 2011, 70 minut, 14+, 
od januarja do maja 2011 

Filmu sledi predavanje Animirani film skozi čas in prostor, 90 minut, preda-
vanje Vertikalno in horizontalno predmetno povezovanje vsebin skozi animirani 
film, 90 minut in Delavnica animiranega filma Slon, 5 ur

Opis: Mednarodni festival animiranega filma Animateka se vsako leto po 
decembrskem zaključku odpravi na potovanje po celi Sloveniji. Ker je ani-
mirani film še premalo poznan, je srečevanje z njim še toliko pomembnejše. 
In ne, animirani film ni namenjen samo otrokom. Prav odrasli bi ga morali 
poznati globlje od površja, saj na njih sloni odgovornost otrokove vzgoje, 
otroci pa se z njim srečujejo vsakodnevno v vsej svoji dovzetnosti.

Izkustvene in učne povezave: umetnost, jeziki, sociologija, psihologija

Igrani film:
HRANA, D.D. (FOOD INC.),
Robert Kenner, ZDA, 2008, 94 minut, v angleščini s slovenskimi podnapisi, 14+

Film spremljajo pogovori in refleksija ter delavnica Gib skozi pravljice in 
zgodbe, 5 ur

Opis filma: Ljudje se zastrupljajo z genetsko spremenjeno hrano, dvomlji-
vim mesom, koruzo, mlečnimi izdelki itd., ker je prehrambna industrija sko-
raj v celoti pod nadzorom velikih korporacij. Kaj ljudje jedo in zakaj, razkri-

Filmski program: Učitelji



19

UČ

va dokumentarec Hrana, d.d., ki kljub pesimističnim vizijam ponuja žarek 
svetlobe v obliki pristnih (čeprav maloštevilnih) kmetovalcev (»Naše krave 
jedo pravo travo«), ki ne pridelujejo le zdrave hrane, temveč jim jo je v za-
dnjih letih celo uspelo prodati nekaterim največjim trgovskim verigam.

Izkustvene in učne povezave: družba, kmetijstvo, gospodarstvo, umetnost

Dokumentarni film:
ZBIRKA KRATKIH DOKUMENTARNIH FILMOV »SKUPA PU DROM / 
SKUPAJ NA POTI«,
Luksuz produkcija, Mladinski filmi, Slovenija, 57 minut, 2009/2010, 13+

Filmski program spremlja predavanje s pogovori in delavnica Filmski 
eksperiment, 5 ur

Opis filmskega programa: Projekt »Skupa pu drom / Skupaj na poti / 
Together on the Road« je nastal kot plod sodelovanja mladih filmskih/vi-
deo ustvarjalcev iz romskih naselij v okolici Krškega ter drugih mladih, ki so 
se podali na pot, da bi s kamerami zabeležili raznovrstnost romske kulture 
in načina življenja po vsej Evropi. Filmi nam bodo pomagali spoznati, kdo 
Romi pravzaprav so. Dobili bomo vpogled v njihovo življenje, pri čemer se 
bomo še posebej posvetili življenju romskih žensk različnih generacij. Spo-
znali bomo mlade Rominje, ki se izobražujejo in hkrati skrbijo za ohranjanje 
svojega jezika in kulture. Izvajajo delavnice za otroke, sodelovale pa so tudi 
pri nastanku slikanice v romskem jeziku.

Izkustvene in učne povezave: družba, narava, jeziki, umetnost, psihologi-
ja, sociologija

ZBIRKO KRATKIH DOKUMENTARNIH FILMOV SESTAVLJAJO: 
Romanje k sveti Sari, 10' 09'', Martina Hudorovič, Sami Mustafa, Massimo Mucchiut in Cécile Horreau
Tikne Romnja (Mlade dame), 5', Martina Hudorovič 
Mundi Romani, 08' 23'', Martina Hudorovič, Massimo Mucchiut in Cécile Horreau
Novinarji in tudi Romi, 7' 45«, Martina Hudorovič
Življenje romskih žensk, 06' 42'', Martina Hudorovič in Katarina Rešek
Babica, 8' 30'', Martina Hudorovič, Dženi Rostohar in Fiona Braillon
Ženski pogovori, 9' 56''; Dženi Rostohar, Janina Tesch, Veronica Mota Galindo, Ayar Zandi in Maja Kocjan

Filmski program: Učitelji
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Mednarodni festival računalniške umetnosti

18.–26. november 2011, 14+, 18+ OIV

Mednarodni festival računalniških umetnosti v organizaciji MKC Mari-
bor je ena osrednjih institucij računalniške umetnosti v Sloveniji, saj skrbi 
za njeno prepoznavnost in razvoj. Je eden prvih in obsežnejših festivalov v 
tem delu sveta. Predstavljena intermedijska dela v skladu z vsako leto novo 
temo festivala zapolnjujejo pomembno kulturno programsko nišo in Mari-
bor uvrščajo med konkurenčna evropska festivalska mesta. Priznani tuji in 
domači umetniki širijo vizijo festivala, ki želi v Mariboru in širši regiji pove-
zovati sorodne kulturne institucije in umetnike.

DELAVNICE RAČUNALNIŠKIH IGER
Dijakom vseh letnikov gimnazij, tehniških gimnazij in drugih srednjih šol 
želimo skozi ustvarjanje računalniških iger predstaviti osnove računalniške-
ga programiranja s pomočjo razvojnega orodja Microsoft KODU. Delavni-
ca računalniških iger je namenjena spoznavanju razvoja in poglabljanju zna-
nja o igrah, izmenjavi izkušenj s pomočjo mreženja ter igranja iger. Rezultat 
delavnice bo skupinska igra.

www.mfru.org

Festivalski program: MFRU



21

Animateka v Mariboru

9.–18. december 2011, 4+, 7+, 10+, 14+

Mednarodni festival animiranega filma Animateka vsako leto predstavi 
novo produkcijo kratkometražnega animiranega filma v vzhodni in srednji 
Evropi, s čimer je postal stična točka za izmenjavo izkušenj domačih in tujih 
avtorjev, študentov, selektorjev, novinarjev in občinstva. Domačo publiko 
vseh starosti seznani z dosežki slovenskih in tujih ustvarjalcev ter ji z orga-
nizacijo spremljevalnih dogodkov festivala nudi prepotrebna znanja za kri-
tično presojo in ustvarjanje novih kulturnih dobrin. Tako Animateka po-
nuja ne le kritično potrošnjo kulturnih dobrin, ampak svojo publiko oskrbi 
z znanji, potrebnimi za kritično presojo ponujenih vsebin in omogoči tudi 
pridobivanje znanja za prve korake ustvarjanja na področjih, ki se jih dotika.

Decembra 2010 je festival uspešno doživel svojo sedmo izdajo v koproduk-
ciji Javnega zavoda Kinodvor in Slovenske kinoteke  ter obenem prvo izdajo 
festivalskega sklopa Animateka v Mariboru v koprodukciji z Društvom za 
razvoj filmske kulture in Zavodom Udarnik.

Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon je ugledal luč sveta 
ravno na festivalu Animateka. Po uspešnih petih letih delovanja je program 
Slon postal prepoznavno ime, ki ga po celi Sloveniji in marsikje v svetu po-
vezujejo z animiranim filmom. V pestrem naboru festivalskega dogajanja 
se Slon postavlja s celovečernimi animiranimi filmi in izborom kratkih ani-
miranih filmov, ki so obogateni z vodenimi pedagoškimi pogovori, različni-
mi (tudi brezplačnimi) delavnicami animiranega filma ter mnogimi drugi-
mi aktivnostmi. Namenjene so vsem starostnim skupinam, od predšolskih 
otrok, učencev, dijakov, učiteljev, študentov do drugih ljubiteljev filma, saj je 
program vedno starostno prilagojen. Letos se programu Slon na Animateki 
prvič pridružujejo še tekmovalni program otroškega in mladinskega animi-
ranega filma in številni drugi spremljevalni programi.

Festivalski program: Animateka v Mariboru
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ŠOLSKI PROGRAM SLON - SPORED

termin program

torek, 13.12., 10.00
Slon I: Mednarodni tekmovalni program animiranega filma za 
otroke od 4. do 7. leta

sreda, 14. 12., 10.00
Slon II: Mednarodni tekmovalni program animiranega filma za 
otroke od 7. do 10. leta

četrtek, 15. 12., 10.00
Slon III: Mednarodni tekmovalni program animiranega filma za 
otroke od 10. do 14. leta

petek, 16. 12., 10.00
Slon IV: Mednarodni tekmovalni program animiranega filma za 
mladostnike od 14. leta

Festivalski program: Animateka v Mariboru

DELAVNICE ANIMIRANEGA 
FILMA IN RAZSTAVA
V času festivala Animateka in Otro-
škega in mladinskega programa 
Slon priporočamo za vse starostne 
stopnje delavnice animiranega fil-
ma Slon ter ogled razstave filmske-
ga zakulisja Koyaa – intermedijska 
razstava, ki bo na ogled cel mesec 
december. Avtor Kolja Saksida nam 
bo razkrival zakulisje svojih lutkov-
nih animiranih filmov. Ob razstavi 
bodo po dogovoru potekala vodstva 
in pogovori z avtorjem. 

ZA UČITELJE IN ŠTUDENTE
V sklopu festivala Animateka v Ma-
riboru bo od 12. do 13. decembra 
2011 potekalo izobraževanje o ani-
miranem filmu s krajšo delavni-
co. Več informacij o izobraževanju 
za učitelje in študente pedagoških 
smeri najdete na spodnjih spletnih 
straneh od septembra 2011.

 www.animateka.si,
 www.slon.animateka.si,

 www.filmsko.org
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Spremljevalni izobraževalni program:
delavnice, pogovori, dogodki

Film je medij, ki povezuje različne umetnosti. Od likovne, literarne, glasbe-
ne, arhitekturne, gibalne … Ob izbranem programu igranih, dokumentar-
nih in animiranih filmov pripravljamo številne delavnice, skozi katere se lah-
ko otroci, učenci, dijaki in učitelji naučijo povezovati različna kulturna po-
dročja. Glavni cilj spremljevalnih programov je celostno razumevanje kul-
turnih dobrin in njihova vpetost v življenja posameznika.
 
Delavnice so prilagojene različnim starostnim stopnjam in psihofizičnim 
sposobnostim mladih. Delavnice so ponujene v različnih časovnih dolžinah 
opredeljeno v pedagoških urah. Krajše so namenjene uvodnemu spoznava-
nju vsebin, daljše pa lahko kot krožek oz. produkcijska delavnica omogočajo 
mladim poglobljen vpogled v posamezna področja.

Šolske skupine lahko po želji izbirajo med priporočenimi filmi in spremlje-
valnimi aktivnostmi, ki jih lahko izvedemo bodisi na šoli bodisi v prostorih 
Udarnika oz. sodelujočih društev. Privoščite mladim povezovalno spozna-
vanje umetnosti in kulture nasploh.

Spremljevalni izobraževalni program
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Igrani in dokumentarni film
Filmske in video delavnice za vse starostne skupine in prilagojene psihofi-
zičnim sposobnostim otrok, učencev in dijakov. Izvaja jih Društvo za razvoj 
filmske kulture. Več o programu na www.filmsko.org.

ABONMA OTROCI
5+, 7+, 10+

Abonma »otroci« predvideva obisk vseh sobotnih otroških matinej, ki so 
predvidoma vsaj eno soboto v mesecu oziroma vsebuje stalni sedež na pro-
jekcijah festivala Animateka. Projekcijam sledijo pogovori in refleksija o gle-
danih vsebinah. Lastniki abonmaja »otroci« imajo tudi popust pri anima-
tečnih delavnicah Slon oziroma pri rednih videofilmskih delavnicah Glej, 
snemaj, projiciraj. Abonma zajema 9 sobotnih projekcij rednega filmskega 
programa in 5 projekcij na festivalu Animateka.

ABONMA MLADI
14+, OIV

Abonma »mladi« je namenjen populaciji srednješolcev in študentov ter 
predvideva vsaj dvakrat na mesec obisk kina in projekcijskega kinofilske-
ga doživetja. Vsebino samega programa oblikujejo kakovostni igrani in do-
kumentarni filmi, skoki v področje eksperimentalnih gibljivih slik in kino-
tečnih klasik, plesnega filma in videa, športnih in glasbenih filmov oziroma 
obisk posebnih dogodkov »kino-uho« in »muziciranje za film« ter vsaj 
ene projekcije znotraj sklopa letnega kina.  Abonma »mladi« je na neki na-
čin osrednji izobraževalni redni filmski abonma, saj se z njim izoblikujejo 
nova publika in novi potencialni ljubitelji in poznavalci kulture, zgodovine 
in umetnosti gibljivih slik. Program zajema 18 obiskov iz nabora redne ki-
noponudbe, ter eno ali dve projekciji znotraj letnega kina.

ZVOK IN SLIKA – ANALOGNI, ELEKTRONSKI IN DIGITALNI MEDIJ
45 minut, 5 ur, 4+, 6+, 10+, 14+, OIV, učitelji/vzgojitelji

Otroci bodo skozi pogovore in igro spoznali, kaj je slika in kaj zvok v najšir-
šem pomenu besede. Podnaslov »Analogni, elektronski in digitalen medij« 
predstavlja tri korake zgodovinskega procesa in s tem tri korake spoznavanja 
s poljem intermedijskega povezovanja zvoka-slike oziroma zvoka in gibljive 
slike. Mlajše skupine bodo tako temeljile na spoznavanju analognih oblik 
povezovanja, medtem ko se bodo starejši osredotočali na elektronske oz. 
digitalne oblike medijev zvoka in slike ter njihove povezave.

Spremljevalni izobraževalni program
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FILMSKA IN VIDEO DELAVNICA
90 minut ali 5 ur, 8+, 10+, 14+, OIV, učitelji/vzgojitelji

Kako lahko pripoveduje gibljiva slika, ujeta v ploskev ekrana? Kaj je kader, 
rez, montaža? Delavnica nudi mladim vpogled v osnove filmskega jezika, 
njegove zakonitosti in osnovne trike filmskega sveta. Film se navadno sne-
ma s pomočjo videokamere. Nekoč so obstajale take, kjer si film posnel na 
filmski trak, danes pa ga lahko snemamo že z mobilnim telefonom. Ekspe-
rimentiranje bo posvečeno spoznavanju in preizkušanju različnih videoka-
mer ter druge opreme za zajemanje slike in zvoka. Udeleženci se bodo se-
znanili tudi z osnovami računalniških programov za montažo.

FILMSKA ŠOLA ZA MLADE
40 ur, 10+, 14+, OIV

Produkcija filma lahko traja le nekaj ur, lahko pa se enemu filmu posvetimo 
celo življenje. Vsekakor pa za njegov končni nastanek potrebujemo skupi-
no: scenarista, režiserja, igralca, tajnico filma, montažerja … Filmska šola 
ponuja poglobljeno spoznavanje posameznih področji, končni izdelek pa je 
kratki eksperimentalni film.

DOKUMENTARNI FILM
10 ali 40 ur, 10+, 14+, OIV, učitelji

Danes, ko je avdiovizualna tehnologija posamezniku zelo dostopna in ker 
hkrati njeni izdelki preplavljajo svet, jo je ključno podrobneje spoznati. Do-
ber začetek je lahko snemanje šolskih in obšolskih dogodkov ter njihova 
priprava za javno predstavitev.  

Spremljevalni izobraževalni program
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Animirani film

Delavnice animiranega filma za vse starostne skupine in prilagojene psihofi-
zičnim sposobnostim otrok, učencev in dijakov izvaja Društvo za oživljanje 
zgodbe 2 koluta, Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon. 
Društvo pripravlja tudi predavanja, usposabljanja in seminarje za mentorje 
in učitelje. Več o programu Slon na strani www.slon.animateka.si. 

»KAKO VIDIMO ANIMIRANI FILM?« - INTERPRETATIVNA DELAVNICA 
SLON
90 minut, 3+, 6+, učitelji/vzgojitelji

Kratek uvodni animirani film je izhodišče za pogovore v skupini. Udeležen-
ce spodbujamo k besednemu izražanju misli in poslušanju mnenj drugih. 
Ob tem udeleženci spoznajo, kako nastane animirani film. Sledi likovno po-
ustvarjanje kot individualen odraz udeleženčeve misli.

DELAVNICA OPTIČNIH IGRAČ SLON
90 minut, 3+, 6+, učitelji/vzgojitelji

Animirani film, kot ga poznamo danes, se je razvijal s pomočjo različnih 
poizkusov, danes imenovanih optične igrače. Na delavnici se udeleženci ob 
pogovoru z mentorji spoznajo z nastankom animiranega filma. Ogledajo si 
nekaj primerov optičnih igrač, v praktičnem delu pa dve tudi sami izdelajo. 

DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA SLON
3, 5 ali 20 šolskih ur, 8+, 10+, 14+, OIV, učitelji

Kratkemu uvodnemu predavanju sledi praktično delo v skupinah, kjer ude-
leženci spoznajo celoten proces nastajanja animiranega filma skozi izkušnjo: 
razvoj ideje, kratek scenarij, snemalna knjiga, oblikovanje likov, predmetov 
ter ozadij, animiranje in snemanje, snemanje zvoka in montaža. Končni iz-
delek je kratka animacija. V daljši, 20-urni in produkcijski delavnici udele-
ženci spoznajo animirani film in njegove faze nastajanja poglobljeno.

STRIP IN ANIMACIJA
90 minut ali 5 šolskih ur, 8+, 10+, 14+, OIV, učitelji

Strip in animirani film sta sorodna pripovedovalska medija. Udeleženci spo-
znajo povezave in razlike ter v manjših skupinah izdelajo strip ali animacijo.

Spremljevalni izobraževalni program
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Predavanja ob animiranih filmih

ANIMIRANI FILM SKOZI ČAS IN PROSTOR, ROK GOVEDNIK
90 minut, 7+, 10+, 14+, OIV, učitelji/vzgojitelji

ZGODOVINA SLOVENSKEGA ANIMIRANEGA FILMA, IGOR PRASSEL
90 minut, 7, 10+, 14+, OIV, učitelji/vzgojitelji

Dodatna izobraževanja in usposabljanja 
animiranega filma za mentorje in učitelje

VERTIKALNO IN HORIZONTALNO PREDMETNO POVEZOVANJE 
SKOZI ANIMIRANI FILM, HANA REPŠE
90 minut ali 8 ur, učitelji/vzgojitelji

OSNOVNI SEMINAR ANIMIRANEGA FILMA – USPOSABLJANJE ZA 
MENTORJE, TATJANA URBIČ IN HANA REPŠE
16 ur, 18+, učitelji

SEMINAR ADOBE FLASH: ACTIONSCRIPT ANIMACIJA, TATJANA URBIČ
16 ur, 14+, 18+, učitelji

Spremljevalni izobraževalni program

UČ
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Avdiovizualno in mediji

MED ANALOGNO IN DIGITALNO FOTOGRAFIJO
3 ali 20 ur, 10+, 14+, OIV, učitelji

Fotografija se je z digitalizacijo razširila ne samo v vsak dom, temveč v čisto 
vsak žep, čemur pripomorejo tudi sodobni mobilni telefoni. A vendar je za 
dobro fotografijo potrebno kaj več. Na delavnici bodo udeleženci spoznali 
osnove fotografije, spoznali bodo analogno oz. klasično fotografijo in njeno 
čarobno nastajanje ter jo primerjali z digitalno.

Izvajalec delavnice: Matej Modrinjak

UMETNOST TUKAJ IN ZDAJ
5 ali 20 ur, 14+, OIV, učitelji

Sodobne vizualne umetnosti so odprto polje tukaj in zdaj — v socialnem, 
urbanem, javnem prostoru — v našem življenju. Porajajo se v različnih for-
mah, od tradicionalnih slik in kipov do konceptualnih intervencij, ready-
-made-ov, dokumentov in vse do multimedijske in programske pojavnosti. 
Nas zanima umetnost, ki se dogaja v javnem, urbanem prostoru, ne glede na 
njeno formo. Zanima nas interakcija z mimoidočimi, zanima nas sporočilo. 
Udeleženci delavnice bodo spoznali sodobne vizualne umetniške prakse in 
sami ali v skupini izvedli projekt v javnem prostoru, ki bo s svojo vsebino in 
aktualnostjo nagovoril mesto Maribor.

Izvajalec delavnice: Domen Rupnik

DJ DELAVNICA
5 ali 20 ur, 10+, 14+, OIV
5urna delavnica didžejanja vas bo popeljala od kratkega prikaza zgodovine 
elektronske glasbe in začetkov didžejanja do praktičnega preizkusa mešanja, 
skrečanja, efektiranja in produciranja. V tem dnevu bomo na zabaven način 
»zmixali« nekaj komadov in na hitro ustvarili tudi kak remix vsem znanega 
komada. Daljša delavnica bo posvečena poglabljanju v glasbeno zvrst. Ude-
leženci se bodo naučili osnov elektronske glasbe, strukture skladb, spozna-
li bodo tehnično opremo, se jo naučili povezovati in vzdrževati, naučili se 
bodo osnov mixanja glasbe, jedro pa bo v praktičnem delu mešanja glasbe 
na različne medije: od gramofonov in cd- playerjev do računalniških progra-
mov in midi kontrolorjev.

Izvajalec delavnice: KID Alphawave

Spremljevalni izobraževalni program
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ULIČNA UMETNOST – GRAFITI
5 ali 20 ur, maj–september 2012, 12+, 14+, OIV, Učitelji

Kaj je grafit? Zakaj je tudi umetnost? Kako nastane in kaj največkrat mani-
festira? Udeleženci bodo spoznali celoten postopek ustvarjanja stencila, ure 
bodo namenjene vajam, s katerimi bo tečajnik pridobil znanje, da bo spo-
soben v zadnjem sklopu na zunanji površini ustvariti lasten šablonski grafit. 
V daljšem sklopu bodo temeljito spoznali razvoj ulične umetnosti na tujem 
in pri nas, predstavitve in prikaze različnih tehnik, spoznavali bodo različne 
tehnike in orodja, oblikovali črke in podobe na skicah ter spoznavali pred-
nosti in slabosti različnih podlag.

Izvajalec delavnice: Studio 39

ČASOPIS – OKNO V SVET
10 ali 20 ur, 12+, 14+, OIV

Delavnica omogoča posamezniku, da skozi zabaven način in lastno delo 
spozna vse ravni nastanka časopisa. Uvod temelji na ogledu filma o novi-
narskem delu in uredništva časopisa Večer, sledi kratko spoznavanje z osno-
vami novinarske teorije in prakse ter poslanstvom novinarskega poklica. V 
drugem delu bodo to znanje udeleženci uporabili pri izdelavi lastnega časo-
pisa, pri čemer bodo sami pod vodstvom strokovnih mentorjev opravili vse 
od izbora teme do končnega izdelka – izbor tem in virov, pisanje, lektorira-
nje, fotografiranje in tehnična postavitev časopisa.

Izvajalec delavnice: Društvo hedonističnih kreativcev

PRIPOVEDOVALSKE DELAVNICE PRIPOVEDOVALSKEGA VARIETEJA
90 minut ali 5 ur, 6+, 10+, 14+, OIV

Na delavnicah udeleženci spoznajo osnovne načine in veščine pripovedova-
nja ljudske zgodbe ter se preizkusijo v pripovedovanju. Delavnice so izvede-
ne v kombinaciji s pripovedovalskim nastopom ali samostojno.
Delavnice vodita pripovedovalki, članici skupine Za 2 groša fantazije in vod-
ji Pripovedovalskega Varieteja Ana Duša in Špela Frlic.

Izvajalec delavnice: Pripovedovalski Variete

Spremljevalni izobraževalni program
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Računalniške znanosti

BLOGGING 2.0 – KOMUNIKACIJA V DIGITALNEM SVETU
5 ur ali 20 ur, 12+, 14+, OIV, učitelji

Namen delavnice je na ustvarjalen in zabaven način spoznati osnove in po-
tenciale modernih digitalnih medijev in načinov komunikacije. V uvodnem 
delu se bodo udeleženci spoznali s platformami in koncepti spletne komu-
nikacije, bloganjem, mikrobloganjem ter načini, kako jih optimalno izrabiti 
za izdelavo celovitega komunikacijskega toka. V praktičnem delu bodo to 
znanje nato uporabili pri izdelavi lastnega bloga, mikrobloga in profilov na 
različnih socialnih omrežjih, pri čemer bodo sami pod vodstvom mentorjev 
opravili vse faze do končnega izdelka. Udeleženci bodo skozi delo spozna-
vali varno uporabo interneta, njegove dobre in šibke točke, ter se naučili pri-
merno izbirati in posredovati informacije v svet.

Izvajalec delavnice: Društvo hedonističnih kreativcev

ZAČETNA DELAVNICA ADOBE FLASH
40 ur, 15+, OIV, učitelji

Na tečaju se udeleženci spoznajo z osnovnimi orodji za delo v programu 
Adobe Flash. Spoznajo delovno okolje, uporabo časovnice, knjižnice, sim-
bolov, animacije na časovnici in enostavnega programiranja – izdelava funk-
cionalnega gumba, povezave, bannerja. Delavnica se izvede na šoli, upora-
blja se šolska oprema, s čimer želimo zagotoviti lažjo nadaljnjo uporabo pri-
dobljenega znanja. 

Izvajalec delavnice: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, Vzgojno-izobraževalni program Slon 

NADALJEVALNA DELAVNICA ADOBE FLASH - INTERAKTIVNOST Z 
ACTIONSCRIPT 3.0
16 ur, 15+, OIV, učitelji

Udeleženci izdelajo načrt interaktivnega projekta, ki ga nato sprogramirajo. 
Naučijo se uporabljati logične povezave in napredne programerske funkcije. 
Delavnica je nadaljevalnega tipa, kjer je potrebno osnovno predznanje pro-
grama. Delavnica se izvede na šoli, uporablja se šolska oprema, s čimer želi-
mo zagotoviti lažjo nadaljnjo uporabo pridobljenega znanja.

Izvajalec delavnice: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, Vzgojno-izobraževalni program Slon

Spremljevalni izobraževalni program
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Uprizoritvena umetnost

GLEDALIŠČE PREDMETOV – LUTKE
5 ur ali 20 ur, 10+, 14+, učitelji
S skupinskim delom se bomo soočali z animacijo vsakodnevnih predmetov, 
ki bodo oživeli v rokah mladih ustvarjalcev. Škatle, trakovi, kuhalnice, razni 
kosi oblačil bodo osnova za naše lutke, s katerimi bomo  zasnovali prav po-
sebno lutkovno predstavo. Obenem bomo na tak način burili domišljijo in 
vzpodbujali ustvarjalnost ter medsebojno sodelovanje. 

Izvajalec delavnice: Moment

IZRAZ TELESA, GLEDALIŠKA UMETNOST
5 ur, 16+, učitelji 
Delavnice bodo temeljile na neverbalnem komuniciranju, fizičnem stiku, is-
kanju in raziskovanju skupine ter posameznika znotraj nje. Delalo se bo na 
osredotočenju, pozornosti, ustvarjanju konfliktov in atmosfere, s katerimi 
bomo gradili interakcijo.

Izvajalec delavnice: Moment

GIB SKOZI PRAVLJICE IN ZGODBE
5 ur, 4+, 6+, 10+, 14+, učitelji
Na podlagi različnih pravljic, zgodb ali pojmov bomo z učenci raziskovali svo-
je gibalne sposobnosti, hkrati pa spoznavali gib kot način izražanja. Delavnica 
je s svojo tematiko in načinom dela prilagojena starosti otroka. Delavnico se-
stavljajo: pogovor o plesu/gibu, predstavitev pravljice/teme, iskanje načinov 
prenosa le-te v gib, gibalno ustvarjanje (iskanje lastnih načinov gibanja in spo-
znavanje nekaterih ustaljenih plesnih form) in predstavitev končnega izdelka.

Izvajalec delavnice: Center plesa

HIP-HOP
5 ur ali 20 ur, 10+, 14+, OIV, učitelji 
Hip-Hop je del kulture! Njegove prvine ( Dj-anje, MC-anje, Breakdance, 
Grafiti)  so prisotne v našem vsakdanu, odražajo pa se v načinu govora, hoje, 
stilu oblačenja itd.  Hip-Hop je tesno povezan z maternim jezikom in kul-
turo države, v kateri bivaš, vendar TV in drugi mediji dajo prednost pred-
vsem vplivom iz ZDA, ki pa lahko zmedejo marsikaterega najstnika v is-
kanju identitete. Z delavnicami Hip-hopa želimo pomagati mladostnikom 
odkriti potenciale v iskanju njihove ustvarjalne življenjske poti.

Izvajalec: Emkej

Spremljevalni izobraževalni program
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Filmski program

FILMSKI ABONMA CENA na gledalca

Otroci* 45,00 EUR

Mladi* 40,00 EUR

SKUPINSKE VSTOPNICE

od 40 do 59 gledalcev** 3,50 EUR

od 60 do 100 gledalcev** 3,00 EUR

od 100 do 150 gledalcev** 2,50 EUR

150 ali več gledalcev** 2,00 EUR

* Večletni lastniki abonmaja imajo 10-odstotni popust. 
** Spremljevalci otrok imajo brezplačen vstop. Plačilo je možno z gotovino ali z naročilnico.

Delavnice

DELAVNICA TRAJANJE CENA / udeleženca

Zvok in slika 45 minut 6,00 EUR

Filmski in video eksperiment 90 minut 6,00 EUR

Kako vidimo animirani film? 90 minut 6,00 EUR

Delavnica optičnih igrač Slon 90 minut 6,00 EUR

Strip in animacija 90 minut 6,00 EUR

Pripovedovanje pravljic 90 minut 6,00 EUR

Zvok in slika 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Filmski in video eksperiment 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Delavnica animiranega filma Slon 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Strip in animacija 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Pripovedovanje pravljic 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Med analogno in digitalno fotografijo 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Umetnost tukaj in zdaj 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Blogging 2.0 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Gledališče predmetov – lutke 5 pedagoških ur 15,00 EUR

CENIK
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Izraz telesa 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Gib skozi pravljice in zgodbe 5 pedagoških ur 15,00 EUR

Hip-hop 5 pedagoških ur 15,00 EUR

DJ delavnica 5 pedagoških ur 20,00 EUR

Ulična umetnost – grafiti 5 pedagoških ur 20,00 EUR

Dokumentarni film 10 pedagoških ur 20,00 EUR

Časopis – okno v svet 10 pedagoških ur 20,00 EUR

Adobe Flash – osnovni in nadaljevalni se-
minar; prilagojen za mentorje in učitelje

16 pedagoških ur 57,00 EUR

Dokumentarni film 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Delavnica animiranega filma 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Med analogno in digitalno fotografijo 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Umetnost tukaj in zdaj 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Blogging 2.0 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Gledališče predmetov – lutke 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Izraz telesa – gledališka umetnost 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Hip-hop delavnica 20 pedagoških ur 40,00 EUR

Ulična umetnost – grafiti 20 pedagoških ur 60,00 EUR

Filmska šola za mlade 40 pedagoških ur 120,00 EUR

Začetna delavnica Adobe Flash 40 pedagoških ur 120,00 EUR

Predavanje ob filmu 90 minut 130,00 EUR

Cene so oblikovane na udeleženca. Minimalno število udeležencev delavnic na skupino je 18, maksimalno pa 24.
Pri daljših delavničnih sklopih – krožkih je lahko tudi manjše število udeležencev. V cene niso vključeni potni stroški.

Cene vključujejo DDV. V cene delavnic niso všteti potni stroški. Potni stroški se za mentorje delavnic obračunajo
po kilometrini 0,37 EUR za prevožen kilometer.

CENIK
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O izvajalcih delavnic

DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE
Društvo za razvoj filmske kulture od ustanovitve naprej deluje v prepriča-
nju, da Maribor potrebuje kvaliteten in kontinuiran filmski program, da je 
treba ta program teoretsko nadgrajevati, z vzgojno-izobraževalnimi projekti 
pa ustvarjati novo publiko. Ljubitelji sedme umetnosti se moramo povezo-
vati in tako združeni razvijati filmsko kulturo ter opozarjati na nezavidljiv 
odnos do te zvrsti umetnosti v mestu Maribor in širše. Od leta 2004 smo 
izvedli že številne projekte:  Drugačni kino – kino Štuk (kasneje preimeno-
van v Kino Klub), radijska oddaja Filmsko vrtoglavo na radiu MARŠ, Petki 
v mestnem kinu – Kino Udarnik, ob tem smo začeli tudi z aktivno pobudo 
za oživitev tega kina. Eden glavnih projektov društva je tudi delavnica ani-
miranega filma Premakni!  

 www.filmsko.org

DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA
Društvo za oživljanje zgodbe 2 Koluta združuje organizatorje Mednarodne-
ga festivala animiranega filma Animateka ter skupine Za 2 groša fantazije 
(radijska oddaja Za 2 groša fantazije in Pravljična ReŠetanja). Društvo 2 ko-
luta je tudi producent Vzgojno-izobraževalnega programa animiranega fil-
ma Slon, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem na področju animiranega 
filma in pripravlja ljubiteljske delavnice po celi Sloveniji. 

Program Slon pa poleg delavnic in projekcij za otroke na festivalu Animate-
ka in čez leto pripravlja še številne druge projekte, s katerimi želi spodbujati 
ustvarjalnost in kritični pristop do gledanih avdiovizualnih vsebin. V letu 
2009 je Evropska komisija prepoznala program Slon kot primer dobre pra-
kse. Maja 2010 pa ga je Unesco povabil na 2. svetovno konferenco vzgoje in 
izobraževanja v Seul.

 www.slon.animateka.si
 www.animateka.si

O izvajalcih delavnic

Vzgojno-izobraževalni program
animiranega filma / 
Educational Animated
Film Programme
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DRUŠTVO HEDONISTIČNIH KREATIVCEV
Društvo je v dveh letih obstoja s svojim delovanjem ustvarilo številne nove 
kulturne vsebine, povezalo ustvarjalce iz različnih umetnostnih področjih 
in se začelo uspešno povezovati z renomiranimi institucijami, organizaci-
jami in posamezniki na področju kulturnega ustvarjanja. Smo eden izmed 
ustanoviteljev Fronte za svobodo sveta, ki se aktivno zavzema za boj proti 
fašističnim in represivnim elementom v današnji družbi, ter pobudniki in 
eden izmed ustanoviteljev multimedijskega centra Zavod Udarnik. Enega 
izmed temeljnih projektov društva brez dvoma predstavlja Digital Delight 
(Radio Maribor).

 www.hedonistic-creativity.org

FUNDACIJA SONDA
Fundacija Sonda oziroma Ustanova Fundacija Sonda je bila ustanovljena 
leta 2009 na podlagi Zakona o fundacijah in s strani Metke Golec in Mihe 
Horvata. Deluje v polju prakse in teorije sodobne avdiovizualne umetnosti 
in s pomočjo najrazličnejših oblik podpore, donacij, delovnih štipendij in 
produkcijskih ter rezidenčnih programov skrbi za zviševanje kakovosti dela, 
izobraževanja in izmenjavanja izkušenj, praks, teorije in sredstev na omenje-
nem področju.

 sonda.kibla.org

ZAVOD UHO; OKO
Zavod uho; oko je relativno mlad kolektiv, sestavljen iz posameznikov različne 
starosti, profilov, izkušenj, zamisli in znanj z različnih področij. Združuje različne 
vidike novih IKT-jev ter omogoča izvedbo resnično večplastnih multimedijskih 
projektov. S snovanjem inovativnih tehničnih rešitev in izvajanjem umetniških 
projektov s področja digitalne kulture in združevanja IKT-jevih različnih novome-
dijskih praks se v Zavodu uho; oko oblikuje nova ustvarjalna platforma umetni-
kov, javnih in zasebnih zavodov, fundacij, društev, akademikov in IT-industrije iz 
lokalnega okolja, območja celotne Slovenije in tujine. Osnovno izhodišče in vizi-
ja programske zasnove uho;oko je razvijati in vzpodbujati delovanje in ustvarja-
nje na področju intermedijskih vsebin. Programskih sklopov in vsebin ne želimo 
samo distribuirati, temveč bomo v prihajajočih letih poskušali uveljaviti svojo izo-
braževalno, diskurzivno, informativno in povezovalno funkcijo.

O izvajalcih delavnic
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ZOFIJINI LJUBIMCI
Zofijini ljubimci (tj. ljubitelji modrosti; gr. sophia – modrost) smo mari-
borska oziroma ptujska civilno-družbena iniciativa, ustanovljena jeseni leta 
1996, ki je nastala v želji in tudi zaradi potrebe po vnašanju humanistične 
misli in širjenju njene umestitve v mariborski okoliš, še zlasti pa spodbuja-
nju družboslovne in filozofske srenje v Mariboru. V marcu leta 2001 se je 
naša »iniciativa s humanistično vizijo« ustanovila v društvo, ki ima polno 
ime Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike. 

 www.zofijini.net

KD CENTER PLESA
Ekipa ustvarjalcev Centra plesa se posveča vzgajanju vseh pešcev, ki želijo 
postati gibalci in vseh gibalcev, ki želijo postati plesalci. Ples je šport in je 
umetnost; zajema disciplino treningov, odrsko ekspresijo, spoštovanje so-
plesalcev in veliko potrpežljivosti do samega sebe. Otrokom želimo vse to 
približati, ko jih naučimo osnov, pa jih pripravimo tudi do lastnega ustvarja-
nja in izražanja. Plesne ustvarjalce nato spodbujamo pri delu in jim nudimo 
strokovne plesne nasvete. Za tiste, ki ples raje samo gledajo, pa pripravljamo 
predstave  ( Juha iz špile, 2010), tako mladinske kot z izkušenimi plesalci. 
Naše poslanstvo je nudenje plesnega užitka plesalcem in gledalcem ...

 www.centerplesa.si

MOMENT
Poslanstvo Momenta je razvoj neodvisne gledališke produkcije na področju 
dramskega, lutkovnega in plesnega gledališča. Naši projekti nastajajo sko-
zi raziskovanje, poskušanje, učenje in samokritiko. Razvijamo gledališče, ki 
se odmika od konvencionalnih smernic, obenem pa strmimo k temu, da je 
naše delo kakovostno, da se pokažemo čim širši in raznovrstni publiki in da 
širimo gledališko zavest med vsemi generacijami. Poleg gledaliških produk-
cij organiziramo gledališke delavnice za različne ciljne skupine. Pod okri-
ljem Momenta delujeta tudi Gledališka šola Moment ter mednarodni festi-
val neodvisnega gledališča Prestopi/Crossings (www.prestopi.si). 

 www.moment.si

O izvajalcih delavnic
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PRIPOVEDOVALSKI VARIETE
Pripovedovalski Variete je prostor za raziskovanje, razvoj in promocijo so-
dobnega pripovedovanja. V ljubljanski Kavarni Union mesečno prireja pri-
povedovalske večere za odrasle, na katerih k interpretaciji ljudskih zgodb in 
pesmi vabi različne performerje in odrske umetnike. Stalna produkcija ob-
sega koncertno pripoved Tri zdrave Marije in en oče naš, pripovedovalske 
večere za odrasle s  spreminjajočim se naborom pripovedovalcev in zgodb 
ter pripovedovalske delavnice za otroke in mladino. Vodji Pripovedovalske-
ga Varieteja Ana Duša in Špela Frlic v šolskem letu v okviru KD Priden mo-
žic vodita celoletno šolo pripovedovanja Zgodbarji za dijake Centra za izo-
braževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS - Kamnik.

 www.pripovedovalskivariete.si

EMKEJ
Marko Kocjan, MK, član skupine Tekochee Kru, je po nekaj letih skrbnega 
izbiranja surovin končno dodal jajca in pripravil »Šmorn«. Gre za prvi solo 
projekt izkušenega izvajalca, ki je v preteklem desetletju sodeloval in nabiral 
izkušnje z mnogimi izvajalci v našem prostoru.

 www.emkej.ws

KID ALPHAWAVE
Kulturno-izobraževalno društvo Alphawave sestavljamo predvsem mladi, ki 
nas druži zanimanje za elektronsko glasbo in vse v zvezi z dogajanjem v njej. 
Društvo od leta 2007 deluje na področju promocije in večje prepoznavnosti 
elektronske glasbe ter se zavzema za dvig njene kulturne vrednosti. Ustano-
vljeno je bilo z namenom, da bi mladi, ki jih veseli elektronska glasba, orga-
nizirano zmogli doseči svoje cilje in se pri tem tudi kaj naučili. Ključni pro-
jekti društva so »DJ Meetingi«, New Wave Syria, Kleemar, N'toko pa tudi 
radijske oddaje House Culture in Digital Delight (Radio Maribor). Izvedli 
smo tudi DJ šolo, ki je glasbeno izobrazila kar nekaj mladih navdušencev.

 www.alphawave-rec.com

O izvajalcih delavnic
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KUD STUDIO 39
Posamezniki, ki delujemo na področju vizualne urbane kulture (grafitti, 
street art itd.) v Mariboru, smo ustanovili Kulturno-umetniško društvo 
Studio 39, da bi spremenili splošno neodobravanje javnosti in posledično 
nelegalno naravo dela. Od ustanovitve v februarju 2010 smo pripravili 4 raz-
stave, 3 zunanje poslikave in 2 javni razpravi. Andragoško dejavnost želimo 
dopolniti še s pedagoško, ki se je oblikovala v sodelovanju z likovnimi peda-
gogi in Zavodom Udarnik.

DOMEN RUPNIK
Domen Rupnik (1980) je profesor likovne umetnosti, deluje kot konceptu-
alni umetnik in spletni oblikovalec. Aktiven je tudi na pedagoškem podro-
čju. Trenutno zaključuje magistrski študij videa in novih medijev.

MATEJ MODRINJAK
Matej Modrinjak (1980, Maribor), leta 1999 končal Srednjo šolo za obliko-
vanje in fotografijo v Ljubljani (fotograf). 2005 je zaključil študij na Akade-
miji za umetnost na Dunaju – akademski naslov Mag. art. magister artium. 
Ukvarja se s fotografijo, snemanjem videa, editiranjem, novimi mediji. Vodi 
delavnice iz področja novih medijev in klasične fotografije.

ART KINO MREŽA 

Art kino mreža združuje slovenske kinematografe, prikazovalce kakovostnega in 
umetniškega filma. Naloga kino mreže je vzpodbujati povezovanje kinematogra-
fov tako na nacionalni ravni, kakor njihovo širše vključevanje v evropske mreže. 

Člani Art kino mreže so:
Art kino Odeon, Izola; Zavod Ivana Cankarja, Vrhnika; Cankarjev dom, Ljublja-
na; Delavski dom Trbovlje; Zavod Udarnik, Maribor; Javni zavod Kinodvor, Lju-
bljana; Kino Rogaška Slatina; Kino Slovenj Gradec; Kino Velenje; Kino Zagorje; 
Kosovelov dom Sežana; Kulturni dom Franca Bernika, Domžale; Zavod za iz-
obraževanje in kulturo, Črnomelj; Linhartova dvorana Radovljica; Mestni kino 
Metropol, Celje; Mestni kino Ptuj; ZKD Grosuplje; ZKD Tolmin; Kulturni dom 
Krško; Splošna knjižnica Slovenske Konjice; Kino Metronom, Pivka; DPD Svo-
boda Žiri; Društvo prijateljev zmernega napredka, Koper.

Filmski program je zasnovan na podlagi filmsko-vzgojnega programa Kinobalon 
v Kinodvoru.

O izvajalcih delavnic

Marjana Štalekar, 041 690 756, artkinomrezaslovenije@gmail.com
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Kontakti
ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI
Grajski trg 1, 2000 Maribor, ID za DDV: SI54909236

www.udarnik.eu
info@udarnik.eu

Srđan Trifunovič
v. d. direktorja

srdan.trifunovic@udarnik.eu

Hana Repše
kulturna, filmska in medijska vzgoja

hana.repse@udarnik.eu

Miha Horvat
programski direktor

miha.horvat@udarnik.eu

Rene Puhar
producent filmskega programa

rene.puhar@udarnik.eu

Žan Lebe in Žiga Brdnik
odnosi z javnostmi
zan.lebe@udarnik.eu

ziga.brdnik@udarnik.eu

Kontakti
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hana.repse@udarnik.eu


