
Poletni kino 2017 v Tolminu: KINO POD BREZAMI 
ORGANIZATORJI: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin in Kinogledališče Tolmin (Zavod KŠM Tolmin), Zveza Mink Tolmin 
 
 

20. 6. ob 21.00 film Pojdi z mano (v okviru akcije Dobrosočnost), uvodni nagovor 
27. 6. ob 21.00 Kapitan Fantastični  
11. 7. ob 21.00 Noro veselje 
18. 7. ob 21.00  9. življenje Louisa Draxa 
22. 8. ob 20.00 Tiha strast 
29. 8. ob 19.00 Ernest in Celestina 
 
 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin in Kinogledališče Tolmin tudi to poletje združujeta moči in drugo leto zapored odpirata 

poletni kino: KINO POD BREZAMI. Od junija do konca avgusta se bodo v atriju Knjižnice Tolmin zvrstile večerne filmske 

projekcije. Ogled filmov je brezplačen. Projekcije filmov bodo ob prihodu poletja konec junija, sredi julija ter v drugi 

polovici avgusta. Tolmin je poleti mesto festivalov, za lokalne prebivalce pa je dogodkov manj, zato organizatorji ciljajo 

na lokalno publiko, ki poletne večere preživlja v mestu in si želi dogodkov na prostem.  A filmska ponudba ni oblikovana 

zgolj za lokalne obiskovalce iz Tolmina in bližnjih krajev, dobrodošli bodo tudi turisti in naključni obiskovalci od drugod. 

Ob izboru šestih aktualnih filmskih naslovov se bodo gledalci zabavali, obenem jim bo ponujen kakovosten filmski 

vpogled v aktualno nacionalno in svetovno produkcijo. Izbrani so filmi, ki so žanrsko prilagojeni poletni ležernosti, a 

izjemno kakovostni, nagrajeni ter predvajani na festivalih.  Kinogledališče Tolmin kot član Art kino mreže Slovenije in 

združenja Europa Cinemas sledi ob izbiri vsebin poletnega kina programskim smernicam prikazovanja kakovostnega in 

umetniškega filma za široko publiko.  

Otvoritveni film slovenskega režiserja Igorja Šterka Pojdi z mano bo prikazan v sodelovanju z organizatorji dobrodelne 

akcije DobroSočnost (https://www.facebook.com/DobroSocnost/?fref=ts).   

Vsi filmi se pričnejo glede na poletni čas, ko se stemni. Na voljo je okoli 100 sedežev, gledalci lahko prinesejo tudi svoja 

sedala; ker je del površine pred platnom na hribčku pokrit s travo, so dobrodošle piknik odeje. Hrana in pijača, ki ju 

gledalci prinesejo s seboj, je dovoljena, seveda v maniri kulturnega uživanja. V primeru slabega vremena filmska 

projekcija odpade. 

V organizaciji in izvedbi letnega kina tudi letos ostajata povezana Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin – 

Kinogledališče Tolmin ter Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, z izposojo tehnične opreme pomaga tolminska Zveza Mink. 

Vseslovensko akcijo povezuje Art kino mreža Slovenije, saj v državi preko poletja obratuje več kot 15 letnih kin. V 

sodelovanju Kinogledališča Tolmin in Občine Kobarid bodo filmske projekcije v juliju tudi v Kobaridu. 

 
 

 

 

Več informacij: 
 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 

Tumov drevored 6 

5220 Tolmin, Slovenija 

T: 05 381 15 38 

E: tolmin@tol.sik.si 

http://www.kcktolmin.si 

 

Kinogledališče Tolmin, Zavod KŠM Tolmin 

Mestni trg 5 

5220 Tolmin, Slovenija 

T: 041 313 887 (Špela Mrak) 

E: kultura.spela@ksm.si  

http://www.ksm.si 
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Filmski program KINO POD BREZAMI 2017  
 

20. 6. ob 21.00 

POJDI Z MANO, mladinska srhljivka, slovenščina, 83 min 

Režija: Igor Šterk, scenarij Dušan Čater (po istoimenskem romanu) 

Igrajo: Ivan Vastl (Manc), Mak Tepšić (Oto), Ronja Matijevec Jerman (Mina), Matija David Brodnik (Špurč) 

4 najstniki, 3 nedelujoči telefoni, 2 noči in 1 gozd = milijon strahov. 

Ob filmu Pojdi z mano se boste tresli mladi in odrasli. Topla in napeta zgodba o odraščanju, ljubezni, prijateljstvu in 

junaštvu, ki nam izvirno postavlja vprašanje, kaj se zgodi, ko v današnjem svetu odpove tehnologija.   
 

27. 6. ob 21.00 

KAPITAN FANTASTIČNI (Captain Fantastic), komična romantična drama, 120 min  

Režija: Matt Ross  

Igrajo: Viggo Mortensen, George MacKay, Frank Langella, Kathryn Hahn, Samantha Isler idr.  

Humorna in pretresljiva, zlasti pa ganljiva drama o nekonvencionalni družini, ki mora zapustiti svoj dom sredi ameriške 

divjine, da bi zaživela v svetu, v katerega ne verjame. Ben je predan oče in zagrizen zagovornik svojih idealov, ki v 

neokrnjeni divjini ameriškega severozahoda, onkraj civilizacije, vzgaja in uri svojih šest otrok, da bi lahko odrasli v 

izjemne osebe. Ko se mora družina po tragičnem podati v svet, so Benovi nauki, ki jih vceplja otrokom, pred 

preizkušnjo.  
Nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled Cannesa 2016, kjer je film požel stoječe ovacije. »Film ni le sijajen, pač pa tudi srčen, humoren, vizualno čudovit 

in ravno prav žalosten. Na Sundanceu, kjer je doživel premiero, je bilo smrkanje slišati z vseh koncev dvorane.« - Brian Moylan, The Guardian 
 

11. 7. ob 21.00 

NORO VESELJE (La pazza gioia), nora komedija, 118 min 

Režiser: Paolo Virzi 

Igrajo: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti 

Zgodba o nepredvidljivem in ganljivem prijateljstvu, ki zraste med ženskama, ko zbežita iz psihiatrične ustanove in 

začneta iskati ljubezen in srečo v norišnici na prostem – v svetu duševno zdravih ljudi. 
festivali, nagrade: Berlin 2016, Beograd 2016, Skopje 2016, Sao Paulo 2015, Nemške filmske nagrade 2016 – 5 nominacij, Nagrada Jupiter 2016 – nominacija za 

najboljšega igralca 
 

18. 7. ob 21.00   

9. ŽIVLJENJE LOUISA DRAXA (9th Life of Louis Drax), triler, 108 min 

Režija: Alexandre Aja 

Igrajo: Jamie Dornan, Aaron Paul, Oliver Platt, Sarah Gadon, Aiden Longworth 

Potem ko preživi hud padec v prepad, začne vedno radovedni in nesrečni devetletni Louis Drax obiskovati uglednega 

nevrologa dr. Allana Pascala. V obupanem poskusu, da bi osvetlili nenavadne okoliščine nesreče, se Pascal poglobi v 

dečkovo podzavest, kjer se prepletata domišljija in realnost, ter prične raziskovati meje šestega čuta. 
 

22. 8. ob 20.00 

TIHA STRAST (A Quiet Passion), biografska drama, 125 min 

Režija Terence Davies 

Igrajo Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine, Emma Bell, Duncan Duff, Jodhi May, Catherine Bailey idr. 

Pretanjena in humorna zgodovinska drama o življenju in delu ene največjih pesnic vseh časov Emily Dickinson. In je 

hkrati pretresljiv portret ženske, umetnice uporniškega, neodvisnega duha v primežu zadušljive patriarhalne in 

krščanske morale.  
festivali, nagrade: Svetovna premiera na festivalu v Berlinu. Toronto. London.    
 

29. 8. ob 19.00 

ERNEST IN CELESTINA (Ernest et Célestine), animirana, sinhronizirana, 79 min 

Režija Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier 

To je zgodba o prijateljstvu med miško, ki ni hotela postati zobozdravnica, in velikim medvedom, ki ni hotel postati 

notar. Vizualno izvirna pripoved o večnih vrednotah in dobrosrčnosti, za gledalce vseh generacij.  
festivali, nagrade: Cannes 2012 (posebna omemba), Cinekid 2012 (glavna nagrada) 

 

 


