
JUNIJSKA FILMSKA VZGOJA 

Petek, 16. 6. 2017, Mestni kino Metropol in Cineplexx 

 

1. letnik 

Zbor dijakov ob 7.45 pred Mestnim kinom Metropol, kjer bodo vašo prisotnost preverili učitelji spremljevalci. 

Razredni blagajniki do 8.00 na blagajni kina poravnajo vstopnino (3,5 €/dijaku). Začetek projekcije in predgovora 

ob 8. uri 

SPREMLJEVALCI: 

1. a Nataša Bergant 

1. b Jure Slapnik  

1. c Lučka Rednak  

1. č Stane Medved  

1. d Majda Kamenšek Gajšek  

1. h Sašo Šonc  

1. i Sonja Denša  

1. j Mitja Telič 

 

2. letnik 

Zbor dijakov ob 10.15 pred Mestnim kinom Metropol, kjer bodo vašo prisotnost preverili učitelji spremljevalci. 

Razredni blagajniki do 10.30 na blagajni kina poravnajo vstopnino (3,5 €/dijaka). Začetek projekcije in predgovora ob 

10.30. 

SPREMLJEVALCI: 

2. a Špela Lužar  

2. b Tatjana Ravničan Ganzitti 

2. c Danijela Marolt 

2. č Polona Jurkovšek  

2. d Rok Lipnik  

2. h Mojca Šmit 

2. i Marjana Turnšek  

2. j Tanja Bračun  

 

3. letnik 

Zbor dijakov ob 8.45 v preddverju Cineplexxa (pri blagajnah), kjer bodo vašo prisotnost preverili učitelji spremljevalci. 

Razredni blagajniki do 09.00 na blagajni kina poravnajo vstopnino (3,5 €/dijaka). Začetek projekcije in predgovora ob 

9. uri. 

SPREMLJEVALCI: 

3. a Marko Zevnik  

3. b Mateja Glušič Lenarčič  

3. c Miro Skalicky  

3. č Borut Namestnik  

3. d Doroteja Borovnik  

3. h Nataša Grobelnik 

3. i Petra Lajlar  

3. j Lea Turnšek  

 

Mustang (drama)  
Dolžina: 1h 34 min/94 min; leto: 2015; država: Turčija, Francija; jezik: turščina; scenarij: Deniz Gamze Erguven, Alice 
Winocour; režija: Deniz Gamze Erguven; igrajo: Gunes Sensoy, Doga Doguslu, Elit Iscan, Tugba Sunguroglu, Ilayda 
Akdogan,Erol Afsin 
  
O filmu 
Začetek poletja v obmorski vasici na severu Turčije. Lale in njene štiri sestre se na poti iz šole zaigrajo s skupino 
fantov. Nedolžna igra v očeh vaških varuhov morale hitro preraste v spolni škandal. Babica in stric, osramočena 
skrbnika deklet, se namenita radoživim upornicam pristriči peruti; družinski dom postaja iz dneva v dan bolj podoben 
zaporu, šolsko delo zamenjajo učne ure iz gospodinjstva, začne se dogovarjanje porok. Toda v sestrah tli neustavljiva 
sla po svobodi in vsaka na svoj način se borijo proti omejitvam, ki jim jih nalaga družba. Prvenec mlade turške 
režiserke Deniz Gamze Ergüven je navdihujoča zgodba o petih odraščajočih sestrah in njihovem uporu zoper 
patriarhalne družbene norme, ki vladajo na podeželju sodobne Turčije. 
 
POSEBNO NAVODILO 
Dijaki morate najkasneje do 15. 6. 2017 zbrati denar za vstopnice (3,5 €/dijaka). Denar zberejo razredni blagajniki, ki 
morajo voditi seznam s podpisi. Razredni blagajniki na dan predstave (pred začetkom) denar oddajo na blagajni kina. 

http://www.kolosej.si/filmi/drzava/turcija/
http://www.kolosej.si/filmi/drzava/francija/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/deniz-gamze-erguven/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/gunes-sensoy/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/doga-doguslu/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/elit-iscan/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/tugba-sunguroglu/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/ilayda-akdogan/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/ilayda-akdogan/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/erol-afsin/
http://trailers.apple.com/trailers/independent/mustang/

