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IZBOR KRATKIH FILMOV FESTIVALA 
SLOVENSKEGA FILMA
kratki filmi, 80 min
V OKVIRU FESTIVALA SAJETA
Lokacija: SOTOČJE

Forma kratkega filma je med filmarji 
priljubljena, med gledalci pa precej 
neznana. Z ustvarjalci kratkih filmov bomo 
spoznali žanr, njegove posebnosti ter si 
pogledali izbor najboljših s Festivala 
slovenskega filma.

PRED FILMOM: pogovor z ustvarjalci kratkih filmov 
o žanru in njegovi popularnosti1. 7. ob 21.00

CIRKUS (The Circus)
čb komedija, 72 min

Potepuh se znajde v cirkusu, kjer ga 
nemudoma začne preganjati policija, 

misleč, da je zmikavt. Ko se zrak razčisti, se 
Charlie zaljubi v upravnikovo hčer, vendar 

pa mora za njeno naklonjenost tekmovati s 
postavnim vrvohodcem.

PRED FILMOM: Ob 130-letnici rojstva nekaj 
zanimivosti iz burnega življenja Charlesa Chaplina

24. 6. ob 21.30

BOJEVNICA (Kona fer í stríð)
komedija, 101 min

Zmagovalka zadnjega LIFFa ponudi vse: 
dramaturško perfektno izpeljano zgodbo, 
akutno sporočilo o podnebnih 
spremembah, čudovite posnetke osupljive 
islandske narave, napeto akcijo, vizualno 
udarne prizore, dobro glasbo, svež pristop, 
kanček poezije in dobro mero 
severnjaškega obešenjaškega humorja.

23. 7. ob 21.00

POJ MI PESEM
dokumentarni glasbeni film, 107 min

Kreslin ima pri svoji publiki kultni status, 
brez promocijskih strategij, zgolj kot plod 

osebne karizme in sugestivnega 
glasbenega izraza. Film je preplet 

tradicionalne panonske melodičnosti, 
rockovskega uporništva in izvirne 

pesniško-glasbene govorice.

16. 7. ob 21.00

NE BOM VEČ LUZERKA
slovenska komična drama, 88 min, 15+

Ko se devetindvajsetletna diplomantka 
umetnostne zgodovine brez denarja, dela 
in družbe znajde na kavču svojih staršev, 
ugotovi, da bo odrasti težje, kot je 
pričakovala.

PRED FILMOM: klepet s člani filmske ekipe

20. 8. ob 20.15

YAO (Yao)
komična drama, 103 min

Yao, mlad fant, ki rad bere knjige in sanja o 
pustolovščinah, pobegne iz svoje vasi v 
severnem Senegalu, da spozna svojega 

junaka, uglednega francoskega igralca, ki je 
na obisku svoje prave domovine. Ker ga 

tako gane njegova zgodba, se igralec 
odloči, da ga bo pospremil domov.

13. 8. ob 20.15

FERGIE - DIRKA (Gråtass gir gass)
igrani film, 78 min, 4+

Deček Gustav v gozdu doživi nesrečo, a 
pred nevarnostjo ga reši prijatelj, starinski 

traktor Fergi. Fergi se pri tem poškoduje, 
rešijo ga lahko tako, da njegovo vžigalno 

svečko, njegovo pogumno srce, prestavijo 
v starinski živordeč avtomobil. Fergi 

postane športni avto!

PRED FILMOM: ustvarjalna delavnica

27. 8. ob 19.30

Ure so okvirne, začetek predvajanja bo 
prilagojen večernemu mraku.
Ogled je brezplačen.
V primeru slabega vremena bodo filmske 
projekcije v Kinogledališču Tolmin.


