
22. 6. ob 21.00
NAŽGANI / Druk
komedija, eksperiment, danski, 116 min
režija: Thomas Vinterberg
igrajo: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus
       Millang idr.

Zgodba o štirih prijateljih, ki se lotijo nenavadnega eksperimenta, da bi 
ugotovili, ali lahko z malce alkohola postanejo srečnejši ljudje in boljši 
učitelji.

PRED FILMOM: odprtje 6. edicije Kina pod brezami

27. 7. ob 21.00
SALON PRI ROMY / Kapsalon Romy
drama, nizozemski, 92 min
režija: Mischa Kamp
igrajo: Beppie Melissen, Guido Pollemans, Noortje Herlaar,
             Vita Heijmen

Odkritosrčna zgodba o deklici Romy in njeni babici, ki ju neločljivo 
združi babičina demenca, prinaša otroški pogled na starost in bolezen, 
ob tem pa nas nežno spomni, zakaj je povezanost med generacijami 
neprecenljiva.

29. 6. ob 20.30
SINOVI BURJE
dokumentarni, slovenski, 63 min
režija: Miha Čelar

Zgodba o kraškem ovčarju in o njegovem predniku, volku, ki je na 
našem območju stalno navzoč.

PRED FILMOM: pogovor z režiserjem in ekipo filma

3. 8. ob 20.30
NOČNE LADJE
dokumentarni film, angleški, 97 min
režija: Igor Mirković
igrajo: Radko Polič, Ana Karić idr.

Na stotine zgodb pripoveduje o prvi ljubezni, Nočne ladje pa so 
zgodba o zadnji. Nežen in zabaven film ceste, ki dokazuje, da ljubezen 
ne pozna meja.

PRED FILMOM: predstavitev biografije RAC o Radku Poliču,
                   pogovor z avtorico Petro Pogorevc.

10. 8. ob 20.30
MISIJA ARKTIKA / Operasjon Arktis
pustolovščina, francoski, 87 min
režija: Grethe Boe-Waal
igrajo: Kaisa Gurine Antonsen, Lars Arentz-Hansen,
             Nicolai Cleve Broch idr.

Trije otroci sami v ledeni naravi, obdani z lačnimi polarnimi medvedi, 
morajo dati vse od sebe, da se bodo lahko vrnili domov. Vznemirljiva 
zgodba o preživetju na samotnem arktičnem otoku.

17. 8. ob 20.30
POLETJE '85 / Été 85
drama, francosko-belgijski, 100 min
režija: François Ozon
igrajo: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin idr.

Postavljena na obalo Normandije sredi osemdesetih let, 
grenko-sladka zgodba o prvi ljubezni, polna sonca, glasbe in 
prekipevajočih čustev.

20. 7. ob 20.30
GRETA / I am Greta
dokumentarec, švedski, 98 min
režija: Nathan Grossman
nastopata: Greta Thunberg, Svante Thunberg

Eno leto v življenju mlade podnebne aktivistke Grete Thunberg: od 
prve samotne stavke pred švedskim parlamentom do vzpona med 
globalne ikone.

PRED FILMOM: gostje Eko Anhovo, pogovor

6. 7. ob 21.00
FOTOGRAF / Photograph
romantična drama, indijski, 110 min
režija: Ritesh Batra
igrajo: Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra

Nežna, nostalgična in humorja polna romanca o dveh osamljenih 
dušah, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mumbaja.



poletne filmske projekcije v atriju Knjižnice Tolmin
2021

Ure so okvirne, začetek predvajanja bo prilagojen večernemu mraku.
V primeru slabega vremena bodo filmi in spremljevalni dogodki 

prestavljeni v Kinogledališče Tolmin.

22. 6. ob 21.00    NAŽGANI / Druk  + odprtje 6. edicije Kina pod brezami

29. 6. ob 20.30    SINOVI BURJE  + dogodek pred filmom 
6. 7.  ob 21.00    FOTOGRAF / Photograph
20. 7. ob 20.30    GRETA / I am Greta  + dogodek pred filmom

27. 7. ob 21.00    SALON PRI ROMY / Kapsalon Romy
3. 8.  ob 20.30    NOČNE LADJE  + dogodek pred filmom

10. 8. ob 20.30    MISIJA ARKTIKA / Operasjon Arktis
17. 8. ob 20.30    POLETJE '85 / Été 85
24. 8.           FESTIVAL KINO OTOK
 ob 19.00    PRINČEVO POTOVANJE / Le voyage du prince
 ob 20.30    MARTIN EDEN  + dogodek pred filmom

31. 8. ob 20.00    ROCCA SPREMINJA SVET / Rocca veränd
          die Welt

ob 19.00
PRINČEVO POTOVANJE / Le voyage du prince
animiran, podnapisi, 76 min
režija: Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Fantastična pripoved o prijateljstvu med dvanajstletnim Tomom
in princem iz oddaljene dežele, ki ob njunem odkrivanju raznolikih
čudes izriše, kako pomembno je sobivanje s svetom, ki nas obdaja.

ob 20.30
MARTIN EDEN
italijanski, po romanu, 129 min
režija: Pietro Marcello
igrajo: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Denise Sardisco idr.

Avtobiografski roman Jacka Londona o mornarju, ki se s 
pisateljevanjem povzpne po družbeni lestvici. Nagrada za najboljšega 
igralca v Benetkah in nagrada Art kino mreže Slovenije na zadnjem 
Liffu.

PRED FILMOM: satelit Kino Otok Izola – Tolmin

31. 8. ob 20.00
ROCCA SPREMINJA SVET / Rocca verändert
                                       die Welt
mladinski, nemški, 101 min
režija: Katja Benrath

Sodobna, astronavtsko razigrana različica legendarne Pike Nogavičke
je film, poln humorja in akcije, ki skozi družbenokritično lečo optimistično 
poudarja vrednote prijateljstva, medsebojnega spoštovanja, zaupanja
in odgovornosti.

24. 8. - FESTIVAL KINO OTOK


