KATALOG PREDSTAV ZA VRTCE IN ŠOLE
2017/2018
V Kino Gledališču Bežigrad smo vam pripravili katalog predstav, ki jih v tekočem šolskem letu priporočamo za ogled malčkom,
učencem in dijakom. Predstava je odlična priložnost, kjer lahko podučite svoje otroke o literaturi, zgodovini ter pomembnih
vrednotah.
Ponujamo vam pester izbor filmskih, gledaliških, lutkovnih, glasbenih in plesnih predstav. Pripravili smo vam nekaj predlogov
filmskih predstav, možno pa je tudi izbor po vaših željah.
Veliko šol nas priporoča, saj se z obiskom Kina Gledališča Bežigrad izognejo skrbi pred izgubo učencev. Manjše preddverje
omogoča personalizacijo posamezne šolske skupine, kateri lahko na Vašo željo prilagodimo jakost zvoka v dvorani. Naš kino
premore eno dvorano z 247 sedeži in je odlično tehnično opremljen.

Pripravili smo vam ugodne cene:
Cena vstopnice za ogled filmske predstave brez pokovke znaša 3.80€ za filme do 120 minut. Za filme daljše od 120 min
je potrebno doplačilo 0,3€. Minimalno število otrok za filmske predstave je 20. Ogled filma je možen v dopoldanskih urah
oziroma po dogovoru.
V kolikor želite vzeti paket vstopnice in pokovke je cena 5.10€, za paket vstopnice, pokovke in pijače po izbiri (0,3l) je cena
6.10€.
Cene in minimalno število prijavljenih otrok na predstavo so označene pri vsaki posamezni predstavi. V kolikor ne izpolnjujete
pogoja za minimalno število otrok, prosimo pokličite saj je možno združevanje različnih šol. Ogled je možen v dopoldanskih
urah oziroma po dogovoru.
Spremljevalci imajo na vseh predstavah vstop prost in gratis kavico!

Tabela primernosti predstav:
NASLOV

V

Košarkar naj bo
Lady Macbeth
Pojdi z mano
Trgovski potnik
Nika
Kapitan Fantastični
Čudo
Viktorija in Abdul
Umor na Orient ekspresu
All Eyez On Me:
Legenda o Tupacu Shakurju
Dunkirk
Smrkci: Skrita vas
Jaz Baraba 3
Mali princ
Rdeča kapica: operna predstava
Sneguljčica: operna predstava
Škratovo ime
Medvedja simfonija
Muri išče kroniko
Moja Slovenija, glasbena dežela
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KOŠARKAR NAJ BO

Filmi

Dolžina filma: 82 minut
Država/Letnik: Slovenija/2017
Jezik: slovenščina
Režija: Boris Petkovič
Igralci: Klemen Kostrevc, Matija Brodnik, Gaja Filač,
Gojmir Lešnjak Gojc, Marko Miladinovič, Lado Bizovičar,
Matjaž Javšnik, Ana Maria Mitič
Košarkar naj bo je zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti (tako velik, da bi lahko žirafam
kravate zavezoval), ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo.
S tem se za Ranto začne razburljiva pot, pri vseh šolskih in obšolskih dogodivščinah pa ga spremlja in spodbuja duhoviti
prijatelj/menedžer Smodlak. Iz lene nerode počasi zrase zagrizen športnik, zvest prijatelj in privlačen fant. Pot velike spremembe
otroka v mladostnika film prikazuje z razigranostjo, humorjem in naklonjenostjo ter predstavlja pozitiven pristop k otroškemu
razmišljanju in ponuja upanje za vsakega učenca, da lahko s prizadevanjem uspe tako v šoli kot drugje.

LADY MACBETH
Dolžina filma: 89 minut
Država/Letnik: Anglija/2017
Jezik: angleščina
Režija: William Oldroyd
Igralci: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis,
Bill Fellows, Naomi Ackie, Ian Conningham
Leta 1865 na osamljenem posestvu sredi angleškega podeželja. Lady Katherine, ki je ujeta v zadušljiv zakon z zagrenjenim in
veliko starejšim moškim, nemirno tava po praznih sobanah velike družinske hiše. Ko pa se spusti v strastno afero z neotesanim
služabnikom Sebastianom, se v mladi gospodarici prebudi nova, neustavljiva sila in nihče več ji ne more preprečiti, da bi dobila,
kar hoče. Lady Macbeth je sodoben film noir, preoblečen v viktorijansko kostumsko dramo. Drzen in svež filmski prvenec
uveljavljenega gledališkega režiserja velja za eno od odkritij torontskega filmskega festivala in veliko senzacijo festivalov v
Rotterdamu in Sundanceu.

POJDI Z MANO
Dolžina filma: 83 minut
Država/Letnik: Slovenija/2017
Jezik: slovenščina
Režija: Igor Šterk
Igralci: Ivan Vastl, Mak Tepšić, Ronja Matijevec Jerman,
Matija David Brodnik
Zgodba o štirih najstnikih, ki se v iskanju najboljše fotografije za šolski natečaj odpravijo iz sicer domačega, urbanega okolja v
njim povsem tuj ruralni svet. Pot jih zanese v odročne hribe, kjer se na videz preprosto fotografiranje lepot spremeni v boj za golo
preživetje. Tja jih popelje Manc, ki ga zaradi obtožbe kraje mobitela mečejo iz šole. Sam bi predvsem rad podoživel otroštvo,
ki ga je v tistih hribih preživel z dedkom. Pridružijo se mu še sošolci Mina, Oto in Špurč. Mina, samosvoje, jezikavo meščansko
dekle, se v tujem okolju prva zlomi, ob strani pa ji stoji Oto, preudaren fant, ki je zaljubljen vanjo. V neobljudenem svetu se tudi
Špurč, ki mu je vse v življenju prinešeno na pladnju, spremeni v strahopetnega razvajenca in na koncu je prav Manc tisti, ki jih
varno vodi domov.

TRGOVSKI POTNIK
Dolžina filma: 125 minut
Država/Letnik: Iran, Francija/2016
Jezik: perzijščina
Režija: Asghar Farhadi
Igralci: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Mina Sadati,
Farid Sajjadihosseini, Maral Bani Adam
Svobodna priredba gledališke igre Smrt trgovskega potnika Arthurja Millerja, s katero iranski režiser Asghar Farhadi mojstrsko
oriše stanje duha v državi. Največkrat nagrajeni film letošnjega Cannesa. Rana in Emad sta srečen srednjerazredni par v
Teheranu. On je učitelj, ona ostaja doma, razmišljata tudi o potomstvu. Oba sta člana polprofesionalne gledališke skupine, ki
na oder postavlja klasično igro Smrt trgovskega potnika Arhurja Millerja, v kateri Emad igra vlogo neuspešnega trgovca, Rana
pa vlogo njegove žene. Ravno ko predstava doživlja prve izvedbe, mora par zapustiti svoje stanovanje, saj se celotna zgradba
zaradi gradbenih napak ruši pod svojo težo. Ko sta se prisiljena preseliti v novo stanovanje, incident s prejšnjo podnajemnico
grozi, da jima bo trajno spremenil življenje.

NIKA
Dolžina filma: 92 minut
Država/Letnik: Slovenija/2016
Jezik: slovenščina
Režija: Slobodan Maksimović
Igralci: Ylenia Mahnič, Marjuta Slamič, Sebastian Cavazza,
Benjamin Krnetić, Nenad Tokalić, Gašper Tič, Gojmir Lešnjak,
Primož Pirnat, Borut Veselko, Patrik Skvarč
Glavna junakinja filma je Nika, šestnajstletno dekle, ki obožuje dirkanje z gokarti. Za ta šport jo je navdušil njen oče, ki se je
ponesrečil z avtomobilom, zdaj pa za njo skrbi mama Mojca. Nika je z njo v sporu zato, ker ji ne dovoli, da bi še naprej trenirala
karting. Preveč jo je namreč strah, da bi po tem, ko je izgubila moža, ostala še brez hčerke. Toda mamina prepoved doseže ravno
nasprotni učinek od želenega.

KAPITAN FANTASTIČNI
Dolžina filma: 118 minut
Država/Letnik: ZDA/2016
Jezik: angleščina
Režija: Matt Ross
Igralci: Viggo Mortensen, George MacKay, Frank Langella,
Steve Zahn, Sami Isler, Annalise Basso, Kathryn Hahn,
Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Charlie Shotwell, Trin Miller,
Ann Dowd
Ben Cash (Viggo Mortensen) in Leslie (Trin Miller) sta za svojo družino ustvarila pravi raj. Imata šest otrok, ki sta jih naučila
preživeti globoko v divjini. Ben jih je redno izobraževal in telesno uril. Ko morajo zaradi družinske nesreče v zunanji svet, se
mora Ben spopasti s posledicami svoje vzgoje in ceno, ki jo plačujejo otroci za njegove sanje. Kapitan fantastični je humorna in
ganljiva drama scenarista in režiserja Matta Rossa.

ČUDO
Dolžina filma: 113 minut
Država/Letnik: ZDA/2017
Jezik: angleščina
Režija: Steve Chbosky
Igralci: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson,
Mandy Patinkin, Daveed Diggs, Sonia Braga, Ali Liebert, Izabela Vidovic,
Millie Davis, Emma Tremblay, Kyle Harrison Breitkopf, Bryce Gheisar,
Nadji Jeter, Danielle Rose Russell, Noah Jupe, Rachel Hayward,
Lidya Jewett, Gidget, Elle McKinnon, Cameron Roberts
August Pullman se je rodil s hudo deformacijo obraza. Do desetega leta ni hodil v šolo, ampak je imel zaradi številnih zahtevnih
operacij in dolgotrajnih okrevanj pouk doma. Z vstopom v peti razred osnovne šole je zdaj njegova edina želja, da bi ga sošolci
imeli za navadnega. Toda novi sošolci ne morejo prezreti njegovega nenavadnega obraza. Poleg Augusta, ki izredno duhovito
pripoveduje o sebi, svoji družini in svetu, ki ga obdaja, svoja razmišljanja o tem nadarjenem fantu razkrijejo še sestra Via, njen
fant Justin, novi sošolec Jack, prijateljica Summer in Viina prijateljica Miranda. Vsi njihovi pogledi se združujejo v boju za
sočutje, empatijo in sprejemanje drugačnosti. Ta nepozabna zgodba v naša življenja prinaša srčnost in upanje.

VIKTORIJA IN ABDUL
Dolžina filma: 112 minut
Država/Letnik: Velika Britanija, ZDA/2017
Jezik: angleščina
Režija: Stephen Frears
Igralci: Judi Dench, Ali Fazal, Adeel Akhtar, Simon Callow,
Michael Gambon, Eddie Izzard, Ruth McCabe, Tim Pigott-Smith,
Julian Wadham, Olivia Williams, Fenella Woolgar

Filmska zgodba, ki temelji na resničnih dogodkih, je postavljena v zadnje obdobje vladavine kraljice Viktorije, ki je Veliki Britaniji
vladala kar 63 let, od leta 1837 do svoje smrti. V filmu spremljamo zadnje desetletje njene vladavine in njeno nepričakovano
prijateljstvo s postavnim mladim indijskim uradnikom Abdulom Karimom, ki iz Indije pripotuje, da bi se leta 1887 udeležil
praznovanja kraljičinega zlatega jubileja (Queen’s Golden Jubilee) in kasneje postane njen najožji zaupnik in učitelj.

UMOR NA ORIENT EKSPRESU
Dolžina filma: ?
Država/Letnik: ZDA, Malta/2012
Jezik: angleščina
Režija: Kenneth Branagh
Igralci: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Daisy Ridley, Michael Pena, Judi Dench, Leslie Odom Jr.,
Tom Bateman, Lucy Boynton, Sir Derek Jacobi, Josh Gad,
Penelope Cruz, Sergei Polunin, Willem Dafoe
Film Umor na Orient ekpresu je nastal po istoimenskem romanu “kraljice kriminalk” Agathe Christie, z glavnim likom Herculom
Poirotom. Hercule Poirot je na Orient ekspresu, kjer prepozna dobrega prijatelja. Zaradi snega so po dveh nočeh po Istanbulu
obtičali na Balkanu. Naslednje jutro najdejo Samuela Edwarda Ratchetta zabodenega v njegovem kupeju. Na vlaku je bilo s
Poirotom 13 oseb, ki nimajo na videz ničesar skupnega, kar pa se spremeni, ko odkrijejo pravi identiteto umorjenega in večine
drugih na vlaku.

ALL EYEZ ON ME:
LEGENDA O TUPACU SHAKURJU
Dolžina filma: 139 minut
Država/Letnik: ZDA/2017
Jezik: angleščina
Režija: Benny Boom
Igralci: Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper,
Jamal Woolard, Danai Gurira, Demetrius Shipp Jr.
Film prinaša resnično, nikoli povedano zgodbo o produktivnem reperju, igralcu, pesniku in aktivistu Tupacu Shakurju. Film
spremlja Shakurja od njegovih mladih dni v New Yorku do takrat, ko je postal en od najbolj znanih in najvplivnejših glasov
na svetu pred svojo prezgodnjo smrtjo v starosti komaj 25 let. Kljub vsem težavam so ga edinstven talent, močni teksti in
revolucionaren um poganjali naprej in postal je kulturna ikona, katerega dediščina raste še dolgo po njegovem odhodu.

DUNKIRK
Dolžina filma: 107 minut
Država/Letnik: ZDA, Velika Britanija, Francija,
Nizozemska/2017
Jezik: angleščina
Režija: Christopher Nolan
Igralci: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh,
Mark Rylance, Harry Styles, James D’Arcy, Aneurin Barnard,
Jack Lowden, Fionn Whitehead, Barry Keoghan,Elliott Tittensor,
Charley Palmer Merkell, Brian Vernel, Kevin Guthrie, Adam Long,
Bobby Lockwood, Will Attenborough, Michael Fox, Davey Jones,
Jago North
Maj 1940, druga svetovna vojna. Nacisti so zaokrožili francosko pristaniško mesto Dunkirk (Dunkerque), z letaki tamkajšnjim
prebivalcem in vojakom napovedujejo njihov na videz brezupen položaj. Zaradi sovražne vojske na eni strani in morja na drugi
strani, se zdi, kot da ni možnosti za preživetje. Toda v Veliki Britaniji pripravljajo drzno reševalno akcijo, v uspeh katere sprva
verjame zelo malo posameznikov. Kljub temu pa se nekaj pogumnih moških poda v boj, da bi rešili svoje tovariše. Na plažah
pred Dunkirkom namreč 400.000 mož čaka na njihovo pomoč. Christopher Nolan je film režiral po lastnem scenariju in ga tudi
produciral skupaj z Emmo Thomas. Izvršni producent je Jake Myers.

Risanke
SMRKCI:
SMRČJA VAS
Dolžina filma: 89 minut
Država/Letnik: ZDA/2017
Jezik: Film je sinhroniziran
Režija: Kelly Asbury
Igralci: Demi Lovato, Rainn Wilson, Joe Manganiello,
Jack McBrayer, Danny Pudi, Mandy Patinkin
Režiser animacij Spirit: Divji žrebec in Shrek 2 se podaja na novo pustolovščino globoko v gozd, kjer je skrita vas majcenih
modrih bitij. Po dveh izletih v resnični svet, zvedave Smrkce čaka nepozabna pustolovščina v njihovem domačem gozdu.
Smrketa med iskanjem svojega poslanstva v začaranem gozdu naleti na nenavadno bitje, ki jo vodi do skrivnostnega zemljevida.
S pametnjakovičem Glavco, nerodo Klado in pogumnežem Bistrim se pogumna zlatolaska poda na smrkastično zabavno
raziskovanje največje skrivnosti v zgodovini modrih nagajivcev.

JAZ, BARABA 3
Dolžina filma: 90 minut
Država/Letnik: ZDA/2017
Jezik: Film je sinhroniziran
Režija: Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon
Igralci: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove,
Dana Gaier, Nev Scharrel, Steve Coogan, Jenny Slate,
Julie Andrews
Potem ko je v prvem delu super zlobec Gru skušal ukrasti Luno, posvojil tri hčerke in se ustalil v mirnem predmestju, v drugem
delu skupaj z agentko skrivnostne organizacije za boj proti zločincem iskal novo največjo barabo na svetu, se v tretjem delu
spopada s svojim bratom dvojčkom. Pojavil se bo namreč Grujev davno izgubljeni brat dvojček Dru, ki bo poskrbel za pravo
bratsko rivalstvo. Obenem čaka Gruja še spopad z Balthazarjem Brattom, nekdanjim otroškim zvezdnikom, ki je postal obseden
z likom, ki ga je igral v 80. letih 20. stoletja. Za piko na i pa so tukaj še prigode prikupnih Minionov.

MALI PRINC
Dolžina filma: 115 minut
Država/Letnik: Francija, Italija/2015
Jezik: Film je sinhroniziran
Režija: Mark Osborne
Igralci: Rachel McAdams, Marion Cotillard, James Franco,
Paul Rudd, Paul Giamatti, Mackenzie Foy, Jeff Bridges,
Benicio Del Toro, Ricky Gervais, Albert Brooks, Bud Cort,
Riley Osborne, Marcel Bridges, Jacquie Barnbrook,
Jeffy Branion
Majhna deklica pod vplivom ambiciozne mame ves čas misli le na to, kako in kdaj bo odrasla, saj ima vse dni načrtovane
in zapolnjene z nalogami. Toda ko spozna ostarelega soseda Pilota, ji ta začne pripovedovati neverjetne zgodbe, ki jih je po
strmoglavljenju v puščavi doživel s skrivnostnim Malim princem. Ob njegovih fantastičnih pripovedkah se deklica poda na
številne neverjetne svetove in počasi spoznava, da vsi potrebujemo otroštvo in Malega princa v sebi, saj le tako lahko sami
odkrijemo številne pomembne lekcije o življenju.

Predstave
RDEČA KAPICA
Operna predstava (prilagojena za otroke)
Dolžina: 45 minut
Igralci: Klemen Torkar, Eva Černe
Cena: 6.40€
Minimalno število prijavljenih otrok: 120
V klasični Perraultovi Rdeči kapici naivna punčka zlahka nasede Volkovim ukanam. V operni uglasbitvi nemškega romantika
Franza Abta, pa je Kapica pogumna in iznajdljiva deklica, ki s pomočjo gledalcev Volka poduči o bolj zdravem prehranjevanju.
Volk, ki velja za enega grozljivejših bitij v pravljični literaturi., v tem primeru izpade pravi »bučman«, z malce dresure Rdeče kapice
in gledalicev, pa na koncu postane njen najboljši prijatelj.

SNEGULJČICA
Operna predstava (prilagojena za otroke)
Dolžina: 45 minut
Igralci: Klemen Torkar, Eva Černe
Cena: 6.40€
Minimalno število prijavljenih otrok: 120
Le kdo je najlepši (najboljši, največji, najhitrejši, najvplivnejši…) v deželi tej? Večno aktualno vprašanje, ki sproža toliko nespametnih
dejanj, v boju za obstanek na prvem mestu. A na koncu zmaga dobro. Sneguljčico je v prikupne melodije ujel nemški romantik
Carl Reinecke. Sedem srečnežev doživi odrsko izkušnjo, saj Sneguljčica izmed občinstva izbere sedem palčkov, ki dobijo
preprosto, a nadvse pomembno nalogo. Lažje razumevanje omogočata tudi lutki, ki nastopita v prologu in otroke vpeljeta v
operni svet. V predstavi spontano spoznajo različne operne glasove (sopran, alt, tenor, bas), inštrumente (klavir, čembalo, orgle)
in glasbene oblike (pesem, arija, duet, kanon).

ŠKRATOVO IME
Lutkovna predstava
Dolžina: 45 minut
Besedilo: Boštjan Štorman po motivih bratov Grimm
Režija: Boštjan Štorman
Igralci: Lucija Ćirović, Boštjan Štorman
Cena: 4.80€
Minimalno število prijavljenih otrok: 120
Živel je reven mlinar, ki je imel prelepo hči. Pogosto jo je pred drugimi hvalil kako lepa, spretna in pametna je in da zna celo iz
slame spresti zlato. To pride na ušesa grabežljivemu kralju, ki jo da prevesti. Zapre jo v sobo polno slame in ji ukaže, da mora
vso čez noč spresti v zlato. Ji bo uspelo?!

MEDVEDJA SIMFONIJA
Igrana predstava
Dolžina: 35 minut
Idejna zasnova: Urška Raščan (po predlogi ruske ljudske
pravljice Mašenjka in medved)
Scenarij: Urška Raščan
Režija: Urška Raščan
Glasba: Joži Pongračič
Cena: 4.80€
Minimalno število prijavljenih otrok: 120
PO MOTIVIH RUSKE LJUDSKE PRAVLJICE MAŠENJKA in MEDVED, ki je osvojila srca otrok in staršev po vsem svetu, smo
najprej ustvarili božično zgodbico o navihani Maši in preudarnem medvedu, ki je začarala našo publiko. Zato smo na pobudo
naših najmlajših gledalcev predstavo prestavili kar v pomlad in spisali zgodbico, ki bo razveseljevala vse leto. Tako je iz Božične
simfonije nastala Medvedja simfonija, razgibana predstava, prepletena s humorjem in mnogimi presenečenji.

MURI IŠČE KRONIKO
Igrana predstava
Dolžina: 45 minut
Cena: 4.80€
Minimalno število prijavljenih otrok: 120
Maček Muri je najbolj znan maček iz Mačjega mesta. Vsak večer sede za svojo mačjo mizo in v svojo mačjo knjigo (mačji
poznavalci ji pravijo Mačja kronika) zapiše vse dogodke Mačjega mesta! Toda, glej, mačja nesreča nikoli ne počiva! Muri svojo
kroniko izgubi, zato je najbolje, da vzamemo stvari v svoje roke. Napeta mačja predstava, v kateri med razgibanim iskanjem
Mačje knjige ugotovimo, kaj vse se dogaja v Mačjem mestu: kdo najraje prepeva, kaj kuha maček Žane, kaj počne maček
Rigoleto in v koga je zaljubljena muca Maca!

MOJA SLOVENIJA,
GLASBENA DEŽELA
Igrana predstava
Dolžina: 45 minut
Scenarij: Gašper Tič
Avtorica besedil pesmi: Zvezdana Majhen
Avtorja glasbe: Alenka Kolman in Michael Orešar
Cena: 6.00€
Minimalno število prijavljenih otrok: 120
Skozi predstavo, ki je glasbeno obarvana, bodo otroci na njim razumljiv in zabaven način spoznali, da Slovenijo sestavljajo
pokrajine, ki imajo svoje demografske, zgodovinske in kulturne znamenitosti. Predstava vključuje pesmi o sedmih slovenskih
pokrajinah in njenih značilnostih; Primorska (soline, oljke, češnje,…), Notranjska (kraški pojavi, človeška ribica, ponor,…),
Gorenjska (Triglav, Bled, Bohinj,…), Koroška (Peca, Kralj Matjaž, Raduha,…), Dolenjska (Gorjanci, Bela Krajina, Zeleni Jurij,…),
Štajerska (kurenti, Zlata lisica, Pohorje,…), Prekmurje (štorklje, Mura, prekmurska gibanica,…).

Želimo vam veliko filmskih užitkov in uspešno šolsko leto!

083/807-068
trzenje@4ljubljana.si
Linhartova 11, 1000 Ljubljana

