
 
 

SPOROČILO MEDIJEM 4 

9.–20. 11. 2022 

33. LIFFe, 33. Ljubljanski mednarodni filmski festival 
 

92 celovečernih in 3 sklopi kratkih filmov 

Vsebina 
• Odprtje festivala 

• Posebna VOD projekcija ob nominaciji za Evropsko filmsko nagrado 

• Spremljevalni program 

• Žirije 

• Gostje in razpoložljivost za intervjuje (v priponki) 

• Filmi, na voljo za ogled z VOD 

• Filmi Liffa tudi v videoteki DKino televizije Telekoma Slovenije 

• Pokrovitelji in partnerji  

 

Odprtje festivala 
 

Sreda, 9. novembra, ob 19.30 

Linhartova dvorana 

Po kratkem uvodu bo na ogled film Korzet Corsage 

R: Marie Kreutzer; Avstrija, Luksemburg, Nemčija, Francija, 2022; 113' 

Nov pogled na življenje priljubljene avstrijske cesarice Elizabete. Igralka Vicky Krieps je za 

prepričljivo upodobitev priljubljene Sisi v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko v 

sklopu Posebni pogled.  



Avstrijska cesarica Elizabeta leta 1877 praznuje štirideset let. Da bi v javnosti ohranila svojo 

neokrnjeno podobo, mora svoj korzet zavezovati vse tesneje. Ko ji dajo vedeti, da bo njena 

prihodnost zapolnjena s strogimi ceremonialnimi zadolžitvami, se Sisi upre karikirani podobi 

same sebe in si zamisli načrt, kako zagotoviti, da se bodo njenih dosežkov spominjali v lepši 

luči. 

 

Posebna VOD projekcija ob nominaciji za Evropsko filmsko nagrado 

Babičino seksualno življenje Granny’s Sexual Life 

Slovenija, Francija, 2021, 13'  

Režija: Urška Djukić, Émilie Pigeard  

Scenarij: Urška Djukić, Maria Bohr  

Glasba: Tomaž Grom  

Animacija: Émilie Pigeard  

Nastopajo: Doroteja Nadrah, Jure Henigman, Mara Vilar  

Produkcija: Studio Virc, Ikki Films  

Producenti: Boštjan Virc, Olivier Catherin, Edwina Liard, Nidia Santiago  

Dokumentarec v obliki animiranega filma problematizira vlogo žensk v katoliškem okolju 

slovenskega podeželja po drugi svetovni vojni. Babice je za svojo knjigo intervjuvala Milena 

Miklavčič, za potrebe filma pa jih interpretirajo slovenski dramski igralci. Ženske so bile v tistem času 

za štedilnikom, skrbele so za družino, rojevale otroke, predvsem pa so služile moškemu užitku. 

 

Spremljevalni program 

Festivalsko središče v Cankarjevem domu (Drugo preddverje) 

Razstave, branje, druženje, srečanja z ustvarjalci in filmofili, kava in druga pijača, Liffova jabolka 

Eurosad, pogovori in še veliko več. Vabljeni vsak dan od 13. ure do konca zadnje projekcije. Liffe je v 

mestu! 

Film bar – festivalska knjigarna 

Vsak dan festivala od 15. ure do 21.30  

Ogled filmov se nadaljuje z nakupom in branjem knjig! 

Filmska knjigarna ob festivalu je prostor za druženje, ki filmsko izkušnjo podaljša z razmišljanjem. Na 

meniju knjižnega bara so tematske knjižne mešanice domačih in tujih knjig, povezanih s filmom. Bar, 

ki v nakup ponuja tudi izbore knjig petih povabljenih domačih poznavalcev, se občasno spremeni v 

prizorišče pogovorov in še kaj. 

Film bar odpira in v njem streže pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature. 

pisarna@mestoliterature.si; www.mestoliterature.si 

 

Od 2. do 20. novembra  

Razstava idejnih predlogov plakata Liffe  

ČE BI LIFFE … 

mailto:pisarna@mestoliterature.si
http://www.mestoliterature.si/


Sodelujejo: študentje Grafične in medijske tehnologije Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani 

Mentorica: mag. Maja Gspan Vavpetič  

Asistent: dr. Gregor Franken 

Pri Oblikovanju medijev so se redne študentke in študenti v zadnji nalogi zimskega semestra vživeli v 

dvojno vlogo: oblikovalke/oblikovalca plakata za 33. Liffe in hkrati obiskovalke/obiskovalca. Oboje je 

uspelo! Sproščen vsebinski in likovni pristop je spremljala obvezna uporaba logotipa Liffe. Izbirna 

možnost se je navezovala na letošnji motiv, oblikovanje lika vodomca, glavne festivalske nagrade. 

Razstavljeni plakati so sad dela študijskih skupin letnika 2021/22.  

Festivalsko prizorišče, Drugo preddverje CD  

 

ČE, 10. novembra, ob 19.30 (po projekciji filma Kar bo, pa bo) 

Večer z Rajkom Grlićem  

Ob izidu slovenskega prevoda avtobiografije Še ne povedane zgodbe se bosta z režiserjem, ki mu 

Slovenska kinoteka in Liffe posvečata retrospektivo, pogovarjala prevajalka knjige Ženja Leiler Kos in 

vodja Kinotekinega filmskega programa Igor Prassel.  

Slovenska kinoteka, vstop prost 

 

PE, 11. novembra, ob 19.30  

Podoba – glasba 

8. Mednarodni tekmovalni program glasbenih videospotov 

Javna predstavitev najboljših videospotov leta: Arthur Studholme: Welshy: All for You; Scotty Simper: 

Sopico: Slide; Kasper Häggström: Radiohead: If You Say The Word; Winston Hacking & Michael 

Enzbrunner: Animal Collective: We Go Back; Valentin Petit: Rosalia: Saoko; Xander Steenbrugge: 

Max Cooper: Exotic Contents; Will Dohrn: Jeshi: 3210; Bryan Schlam: The Black Keys: Wild Child; 

Grégory Ohrel: Residente ft. Ibeyi: This Is Not America; Dave Free & Kendrick Lamar: Kendrick 

Lamar: N95; Simon Balázs: Odesza ft. Ólafur Arnalds: Light of Day. 

Dvorana E1-2, Cankarjev dom, vstop prost  

 

PO, 14. novembra, ob 16. uri  

Pogovor o sodobnem kosovskem filmu  

Gostje: Blerta Zeqiri, režiserka filma Poroka; Kaltrina Krasniqi, režiserka filma Vera sanja o morju; 

Lum Çitaku, direktor Kosovskega filmskega centra 

Kosovska kinematografija se je morala po vojni razviti skoraj iz nič – brez potrebne infrastrukture in 

filmskih strokovnjakov. Pred nekaj leti je vodenje prevzela mlajša generacija, ki je spremenila vse ter 

možnost začela dajati mlajšim filmarjem in filmarkam. Petdeset odstotkov sredstev so začeli namenjati 

režiserkam, kar je še posebej vznemirljivo glede na to, da je Kosovo sicer patriarhalna družba. V 

letošnjem fokusu na Liffu predstavljamo najuspešnejše filme s Kosova zadnjih let – in prav vse so 

posnele režiserke. 

Festivalsko središče, vstop prost  



PO, 14. novembra, ob 10. uri 

Strokovno srečanje Art kino mreže Slovenije 

Promocija kino programa na družbenih omrežjih 

Na strokovnem srečanju Art kino mreže Slovenije – združenja prikazovalcev kakovostnih in 

umetniških filmov se bomo lotili fluidnega in vedno spreminjajočega se polja družbenih omrežij: kako 

se najbolje lotiti promocije kino programov na spletu, kateri so primeri dobrih praks, kako se spletne 

promocije lotevajo v tujini. 

Dvorana E1, vstop prost  

 

TO, 15. novembra, od 12.–13.30   

Strokovno predavanje (Masterclass) s hrvaškim scenaristom in režiserjem Daliborjem 

Matanićem 

Scenarist in režiser Dalibor Matanić bo predaval na temo ustvarjanja televizijskih serij in 

filmov. Matanić se je zadnja leta podpisal pod vrsto nagrajenih filmov (Zenit/Zvizdan) in 

televizijskih serij (Časopis/Novine, Področje brez signala, Molk/Šutnja). 

V sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in režiserk. Prijave na info@dsr.si do 13. 11. 

oz. do zasedbe razpoložljivih mest. 

Dvorana Lili Novy, vstop prost (prijave na info@dsr.si do 13. 11. oz. do zasedbe 

razpoložljivih mest) 

  
 

SR, 16. novembra, od 10.30 do 12.30 

Filmski posel: kako ohraniti zdrav pristop  v razvoju filmske kariere 

Delavnica zavoda Motovila (CED Slovenija) s psihoterapevtko in filmsko producentko Rebecco Day 

(Film In Mind, Združeno Kraljestvo) 

Delo v filmskem sektorju pogosto vključuje tveganje za čustveno in osebno krizo. Čeprav je pogosto 

zaznan kot glamurozen, je filmski posel v resnici stresen: negotovost zaposlitve, nizke plače, 

izgorelost, soočanje z zavračanjem, intenzivna in dolga obdobja snemanja stran od družine. Na 

delavnici zavoda Motovila (CED SIovenija) bo psihoterapevtka in producentka dokumentarnih filmov 

Rebecca Day skozi pogovor filmske ustvarjalke in ustvarjalce povabila k premisleku o zapostavljenih  

vprašanjih, povezanih z duševnim zdravjem v filmski industriji.  

Steklena Dvorana Lili Novy, obvezne prijave do 11. 11. na  www.motovila.si  (število udeležencev je 

omejeno) 

 

PE, 18. novembra, ob 20. uri 

Nevidni orkester potujočega kina Bridka Bebiča: Od kovača do knapa 

Kino-koncert  

Bratko Bibič, harmonika, glas; Tea Vidmar, glas; Ana Kravanja, violina, glas; Marina Džukljev, 

klavir; Eduardo Raon, harfa, elektronika; Samo Kutin, različni inštrumenti; Vid Drašler, bobni 

V okviru cikla Cankarjevi torki  

Klub CD, 12, 8* EUR 

mailto:info@dsr.si
mailto:info@dsr.si
http://www.motovila.si/


SO, 19. novembra, ura bo sporočena naknadno  

Strokovno predavanje (Masterclass) z Jurajem Lerotićem 

Režiser Juraj Lerotič bo predaval o procesu ustvarjanja svojega filma Varen kraj, ki je bil 

letos večkrat nagrajen na festivalih v Locarnu in Sarajevu. Film temelji na osebni tragični 

zgodbi, zanj je Lerotič tudi spisal scenarij in odigral eno od dveh glavnih vlog.  

V sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in režiserk. Prijave na info@dsr.si do 17. 11. 

oz. do zasedbe razpoložljivih mest. 

Dvorana Lili Novy, vstop prost (prijave na info@dsr.si do 17. 11. oz. do zasedbe 

razpoložljivih mest)  

 

Pionirski dom na Liffu  

SR, 9. novembra, od 16. do 18. ure  

Filmski prizori (8+) 

Na delavnici bomo skupaj izbrali idejo, prizor posneli, udeleženci pa se bodo lahko preizkusili v vlogi 

filmskega igralca, režiserja, snemalca, snemalca zvoka.  

Dvorana E3, prijave sprejema Pionirski dom 

Sreda, 16. novembra, od 16. do 18. ure 

Risana animacija (8+) 

Na delavnici bodo mladi spoznali klasično risano tehniko in digitalno 2D-animacijo ter ju med seboj 

primerjali. Predstavljena bo tudi brezplačna aplikacija Flipaclip, zato prosimo, da udeleženci prinesejo 

pametne telefone ali tablice z naloženo aplikacijo (tudi za tiste, ki jih nimajo, bo poskrbljeno).  

Dvorana E3, prijave sprejema Pionirski dom  

 

Od 9. do 20. novembra od 17. ure do 21.30 

Starši na Liffe, otroci v Malo ulico 

Varstvo za otroke od 4. do 9. leta v Družinskem centru Mala ulica, Prečna ulica 7, Ljubljana.  

S priloženo vstopnico po posebej ugodni ceni 6 EUR med projekcijo in dodatnih šestdeset minut. 

Prijave (najpozneje dan pred želenim varstvom) in informacije: E info@malaulica.si T 01 306 27 00 

 

Kinodvor. Meeting point. 

Od jutranje kave pred prvo festivalsko projekcijo do dolgih pogovorov po zadnji. 
Kavarna vas v svoj objem od ponedeljka do sobote vabi med 9. uro in polnočjo, ob nedeljah pa med 

10. in 23. uro.  

 

Žirije 

Žirija vodomec  

 

Edel Brosnan 

mailto:info@dsr.si
mailto:info@dsr.si
mailto:info@malaulica.si


Edel Brosnan je direktorica za strategijo Evropske ženske avdiovizualne mreže (EWA). Kot 

scenaristka, avtorica radijskih iger in predavateljica scenaristike deluje v Združenem 

kraljestvu in na Irskem, kot urednica scenarijev in razvojna svetovalka za neodvisne filme pa 

v Jugovzhodni Evropi. Je diplomantka britanske nacionalne filmske in televizijske šole 

(Beaconsfield Studios). Njena dela so bila predvajana na ITV, BBC1, BBC Radiu 4, C5 in 

RTE1. Spodbuja enakost, različnost in vključevanje v sektorju ustvarjalne industrije, ki 

večinoma zajema samostojne kulturne delavce, ter deluje kot svetovalka za financiranje, ob 

omogočanju podpore in kovčinga zagonskim podjetjem v zgodnjem obdobju in ženskim 

ustanoviteljicam. 

  

Joana Domingues 

Novinarka po izobrazbi in producentka po srcu, Joana Domingues, je portugalska filmska in 

televizijska producentka. Z več kot desetletnimi izkušnjami je razvijala in ustvarjala televizijske 

dokumentarne serije, pred nekaj leti pa je začela producirati celovečerce. Je soustanoviteljica 

Caracol Studios. Od leta 2016 se podjetje, ki ga vodi Joana Domingues, osredotoča na 

produkcijo projektov, ki ozaveščajo o tematikah svetovnega pomena, a običajno tako na filmu 

kot televiziji ostajajo v senci. Filmi in televizijske serije, ki jih je produciral Caracol, so prejeli 

več nagrad in bili distribuirani po vsem svetu. Leta 2019 je kot ena od producentov platforme 

MatchMe! na filmskem festivalu v Locarnu zastopala Portugalsko, leta 2022 pa je bila izvoljena 

za članico upravnega odbora Evropske filmske akademije. 

 

Matevž Luzar  

Režiser in scenarist Matevž Luzar je iz filmske režije diplomiral s kritiško hvaljenim in 

odmevnim kratkim filmom Vučko (2007), ki je bil na 35. podelitvi nagrad Ameriške filmske 

akademije nominiran za študentskega oskarja in je prejel številne druge nagrade. Po prvencu 

Srečen za umret (2012) je Orkester njegov drugi igrani celovečerec. Poleg režiranja in pisanja 

scenarijev poučuje scenaristiko v Ljubljani. Od leta 2020 je predsednik Društva slovenskih 

režiserjev in član Evropske filmske akademije. 

Žirija za kratki film 

 

Dušan Kasalica je črnogorski režiser, rojen leta 1987 v Nikšiću. Iz režije je diplomiral na 

Fakulteti dramskih umetnosti na Cetinju, kjer danes poučuje. Leta 2015 je njegov kratki film 

Biserna obala na Sarajevskem filmskem festivalu prejel srce Sarajeva, delo Soa pa dve leti 

pozneje posebno nagrado žirije na taistem festivalu. Je udeleženec programa Berlinale Talents 

in član Akademije filmskih ustvarjalcev Locarno. Kot producent je sodeloval pri filmu Ti 

imaš noć režiserja Ivana Salatića, ki je bil premierno prikazan leta 2018 na beneškem 

filmskem festivalu. Dušanov prvenec Elegija lovora je svetovno premiero doživel leta 2021 

na Sarajevskem filmskem festivalu. Je član Evropske filmske akademije. 

Liza Marijina že desetletje deluje kot gledališka igralka. Ustvarila je več vodilnih vlog in 

bila za nekatere tudi nagrajena. Filmarji so jo odkrili pozneje. Igrala je v več kratkih filmih, 

izpostaviti pa velja glavni vlogi v celovečercih Polsestra in Prasica, slabšalni izraz za žensko 

– za obe je bila namreč nagrajena. Ustvarja tudi za televizijo. 

Maša Seničić se posveča različnim oblikam besedila: je avtorica fikcije, piska vsebin, 

scenaristka, pesnica, urednica in raziskovalka. Njeno prozo, poezijo in eseje najdemo v 

antologijah, zbirkah in revijah z območja nekdanje Jugoslavije in Evrope, prevedene v več kot 

deset jezikov. Izdala je dve nagrajeni knjigi ‒ Okean (2015) in Povremena poput vikend-

naselja (2019). Je sokuratorka programa Brave Balkans (v okviru Festivala beograjskega 



avtorskega filma), programska direktorica filmske kulture (Združenje za izobraževanje v 

avdiovizualni kulturi) ter doktorandka teorije medijev in študij spomina na Fakulteti za 

dramske umetnosti v Beogradu. Kot avtorica in glavna urednica je sodelovala pri številnih 

medijskih prispevkih in publikacijah, kot pisateljica, moderatorka, projektna koordinatorka in 

mentorica pa pri različnih lokalnih in mednarodnih programih, delavnicah, dogodkih in 

festivalih.Kot samostojna avtorica prispeva k različnim neodvisnim interdisciplinarnim  

 

Žirija Art kino mreže Slovenije 

 

Armand Meterc 

KRC Hrastnik 

Programski koordinator in selektor filmskega programa, kinooperater, tehnični koordinator, 

avdio, video in svetlobni tehnik. 

 

Katja Stušek 

Linhartova dvorana Radovljica 

Katja Stušek deluje na kulturno-umetniškem področju več kot desetletje. Sprva se je ukvarjala 

z uprizoritvenimi umetnostmi, in sicer je bila samozaposlena kot producentka sodobnoplesnih 

in gledaliških predstav ter uprizoritvenega festivala Exodos, trenutno vodi Linhartovo 

dvorano Radovljica, ki je del Javnega zavoda za turizem in kulturo Radovljica. Velik delež 

programa v dvorani pripada filmu. Pri svojem delu se trudi, da kakovosten evropski film dobi 

pomembno in prepoznavno mesto med obiskovalci, prav tako uvaja nove programe, kot sta 

KinoVoziček – za starše z dojenčki in KinoGore – mesečni program filmov s športno, 

gorniško, naravovarstveno in športno vsebino. Posveča se tudi mlademu občinstvu ter uvaja 

miniKinoArt in itakKinoArt, kakovostne filme za otroke in mlajšo mladino. Dejavna je v Art 

kino mreži Slovenije, kjer deluje tudi kot podpredsednica mreže. 

 

Vid Šteh 

Delavski dom Trbovlje 

Rojen 21. oktobra 1984 v Trbovljah. Pesnik, pisec, ljubitelj filmov in knjig, navdušenec nad 

vsem, kar je enako temačno kot tudi čudovito. Skozi življenje ga spremljajo sanje Davida 

Lyncha in poetika Edgarja Allana Poeja, občasno pa mu nad glavo visi Lovecraftov kozmični 

misterij. 

 

Izbor filmov za nagrado Art kino mreže Slovenije 

Rimini 

Blizu 

Alcarràs 

Zločini prihodnosti (Crimes of the Future) 

Saint Omer 

Najsrečnejši človek na svetu (Najsrekjniot Čovek Na Svetot) 



Ia (Eo) 

Metronom  

Zveri (As bestas) 

Nemir (Unrueh) 

 

Žirija za nagrado FIPRESCI 

René Marx, Francija 

René Marx (1957) je namestnik urednika publikacije L'Avant-Scène Cinéma v Parizu. Od leta 

1988 objavlja članke in dela o francoski in mednarodni kinematografiji. Posebej ga zanima 

italijanski film. Je predavatelj za filmsko umetnost in avtor več knjig. 

 

Gena Teodosievska, Makedonija 

Gena Teodosievska (1962) je novinarka, filmska kritičarka, festivalska selektorica, umetniška 

vodja festivala, scenaristična tutorka in producentka. Od leta 1991 je zaposlena pri 

makedonski radioteleviziji PSB, za tv-tednik VITRAZ poroča s številnih filmskih festivalov. 

Piše članke in filmske kritike za mesečnik FILM +. Ima magistrski študij iz kulturnih študijev, 

se zavzema za nujnost filmske kritike kot žanra v medijih in predava študentom. 

 

Ivana Novak, Slovenija 

Ivana Novak je kulturologinja, ki deluje v filmski kritiki in teoriji. Zaposlena je kot urednica 

filmskega programa na Televiziji Slovenija, kjer med drugim ureja termin za klasične filme 

Kinoteke in ustvarja podkast PodKino za MMC RTV Slovenija. Uredila in souredila je več 

zbornikov filmske teorije pri Slovenski kinoteki. Je članica uredništva revije Ekran. 

 

Kinotripova mladinska žirija 

Člani žirije si bodo ogledali pet celovečernih filmov iz različnih programskih sklopov, ki 

prikazujejo zgodbe njihovih (filmskih) vrstnikov oziroma se dotikajo tem, pomembnih za 

mlade. Med njimi bodo izbrali najboljšega in ga razglasili na sklepni prireditvi festivala. Na 

posameznih projekcijah nominiranih filmov bodo poskrbeli tudi za zanimive uvode. 

Kinotripovo mladinsko žirijo letos sestavljajo tri članice 7. Kinotripovega filmskega kluba, ki 

so sodelovale pri zasnovi in izvedbi 7. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip: Zoja 

Klemenčič, Ajda Simčič in Zarja Žagar. 

Nominirani filmi: Čudovita bitja, Falcon Lake, Blizu, Moja soba, Kjer levinje rjovejo 

 

 

Filmi, na voljo za ogled z VOD 
 

Nakupna spletna stran Cankarjevega doma vam omogoča neposredni ogled filma na zahtevo, 

za katerega ste kupili vstopnico. Na tej povezavi se registrirate in si ustvarite svoj 

uporabniški račun. 

Filme, ki so na voljo za ogled na zahtevo (VOD), si po nakupu na www.liffe.si predvajate 

neposredno iz svojega Moj račun Cankarjevega doma.  
 

https://vstopnice.cd-cc.si/si/prijavite-se.html
http://www.liffe.si/
https://vstopnice.cd-cc.si/si/prijavite-se.html


Prezaposlena Full Time R: Eric Gravel 

Peter von Kant R: François Ozon 

Zločini prihodnosti Crimes of the Future R: David Cronenberg 

Obe strani rezila Both Sides of the Blade R: Claire Denis 

Rimini R: Ulrich Seidl 

Potniki noči The Passengers of the Night R: Mikhaël Hers 

Lunana: jak v razredu Lunana: A Yak in the Classroom R: Pawo Choyning Dorji  

Kako rešiti planet? The Crusade R: Louis Garrel 

Dvanajstega ponoči The Night of the 12th R: Dominik Moll 

Panj Hive R: Blerta Basholli 

Naš Dom Our Home R: Alejandro Loayza Grisi 

Metronom Metronom R: Alexandru Belc 

 

Filmi Liffa tudi v videoteki DKino televizije Telekoma Slovenije 

 

Izbrani filmi letošnjega Liffa so v videoteki DKino na voljo tudi naročnikom televizije Telekoma 

Slovenije, ki je glavni pokrovitelj Liffa že 27 let. 

  

Telekom Slovenije v videoteki DKino ponuja dva sklopa filmov: 

   -  v kategoriji LIFFE 2022 so na voljo izbrani filmi letošnjega festivala; cena za film je 9 €, 

   -  v kategoriji LIFFE pa so na ogled filmi preteklih Liffov ter uspešnice drugih festivalov; cene za 

ogled filma so med 1,79€ in 4 €. 

  

Če ste naročnik televizije Telekoma Slovenije, lahko filme letošnjega Liffa kupite neposredno v 

videoteki DKino, nakup pa se vam bo obračunal na mesečnem računu za telekomunikacijske storitve. 

Če se za nakup filmov odločite prek spletne trgovine Cankarjevega doma, pa kode za ogled, ki jih ob 

tem prejmete, ne morete izkoristiti v videoteki DKino.  

 

 

Pokrovitelji  
 
Glavni pokrovitelj: Telekom Slovenije, d.d. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/tv-in-zabava/televizija/videoteke/DKino/katalog-videovsebin
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/tv-in-zabava/televizija/videoteke/DKino/katalog-videovsebin
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/tv-in-zabava/televizija/videoteke/DKino/katalog-videovsebin
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/tv-in-zabava/televizija/videoteke/DKino/katalog-videovsebin


Partner festivala: RTV SLO 

 

 
 

 

S finančno podporo Evropske unije.  

 

 
 

 

Ustanovitelj in glavni sofinancer kulturno-umetniškega programa CD: Ministrstvo za kulturo  

 

 
 

Partnerji festivala 

Slovenska kinoteka 

 

 

 

Kinodvor 

 

 

 

Kino Komuna 

 

 



Kino Bežigrad 

 

 

 

Anton Podbevšek Teater Novo mesto 

 

 

Maribox Maribor 

 

 

Kino Union Celje 

 

 

Informacije   

Janina Pintar                 T (01) 2417 146      E janina.pintar@cd-cc.si  
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