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V rovkinem gnezdu – grozljivka (Noč čarovnic - 31.10.2016) 

 
režija: Juanfer Andrés, Esteban Roel /  scenarij: Juanfer Andrés, Sofía Cuenca / igrajo: Macarena Gómez, 
Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar / 2014, Španija / 91 min  
 
Kratka vsebina 
 
Španija leta 1950. Montso drži zaprto v madridskem stanovanju njena agorofobija. Edina vez z 
realnostjo je njena mlada sestra Nia. Toda nekega dne njihov sosed Carlos pade po stopnišču ter se 
privleče do njihovih vrat. Čisto po naključju stopi v stanovanje, katerega morda nikoli več ne bo zapustil.  
 
Film ima premiero 31. oktobra v Kinodvoru in v Filmskem gledališču Idrija. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mSCO95qb4Ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marguerite – komična drama (13.11.2016) 

 

režija: Xavier Giannoli / scenarij: Xavier Giannoli, Marcia Romano / igrajo: Catherine Frot, André 
Marcon, Denis Mpunga, Michel Fau, Christa Theret, Sylvain Dieuaide, Aubert Fenoy, Sophia Leboutte, 
Théo Cholbi / 2015, Francija, Češka republika, Belgija / 128 min  
 
Kratka vsebina 
 
Pariz leta 1920. Marguerite Dumont je bogata ženska, ki se strastno zanima za glasbo in opero in že 

več let poje za krog ljudi. Mož ter njeni tesni prijatelji so jo vedno spodbujali, nihče pa ji ni povedal, da 

nima posluha. Stvari se zakomplicirajo, ko si za cilj zastavi, da bo pela pred širšo publiko, v operi. 

https://www.youtube.com/watch?v=AZsgWFITTu8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Doors: When you are strange – glasbeni dokumentarni film (08.12.2016) 

 

režija: in scenarij: Tom Dicillo / nastopajoči: Johnny Depp, John Densmore, Robby Krieger / 2009, ZDA 
/ 86 min  
 
Kratka vsebina 
 
Dokumentarni film večkrat nagrajenega režiserja za gledalce odkriva zgodovinske, še nikdar videne 

posnetke rokovske skupine The Doors. Pri tem daje nov vpogled v njihovo glasbo in dediščino. Gre za 

prvi celovečerni dokumentarni film, ki pove zgodbo legendarne skupine. Po revolucionarni poti, ki so 

jo prehodili »Doorsi«, pa nas popelje glas pripovedovalca Johnnyja Deppa. 

Kemija štirih sijajnih umetnikov (bobnar John Densmore, kitarist Robby Kreiger, klaviaturist Ray 

Manzarek in pevec Jim Morrison) je ustvarila bend, ki v kontekstu ameriške rock glasbe velja za 

ikoničnega in prelomnega. V filmu so uporabljeni posnetki iz časa med letom ustanovitve skupine 

(1965) in letom smrti pevca Jima Morrisona (1971). Letnici zaznamujeta obdobje od srednješolskih let 

v losangeleški filmski šoli na Univerzi v Kaliforniji, kjer sta se spoznala Manzarek in Morrison, do odrov 

povsem razprodanih koncertnih aren. Film zapiše vse podrobnosti šestih prelomnih studijskih plošč, ki 

jih je skupina posnela v obdobju petih let, in pokaže več posnetkov njihovih eksplozivnih nastopov. 

Redki posnetki ponujajo intimni vpogled v momente glasbene soustvarjalnosti in v zasebna življenja 

članov skupine.  

Projekcija poteka na rojstni dan Jima Morrisona. 

https://www.youtube.com/watch?v=XR-qzSYsJ9k 

 

 



Speče dekle – film o odraščanju (15.01.2017) 

 

Režija: Rosemary Myers / Scenarij: Matthew Whittet / igrajo: Bethany Whitmore, Harrison Feldman, 
Imogen Archer, Tilda Cobham-Hervey, Eamon Farren, Matthew Whittet, Amber McMahon, Maiah 
Stewardson / 2015, Avstralija / 77 min  
 
 
Kratka vsebina 
 
Greti Driscoll se hitro približuje 15. rojstni dan. Ne želi zapustiti svojega otroštva, saj vsebuje vse stvari, 

ki ji v nestabilnem in nerazumljivem svetu dajejo občutek udobja. Z njenim edinim prijateljem Elliottom 

lebdi v mehurčku luzerstva, nakar njeni starši pripravijo presenečenje, zabavo za njen rojstni dan. To 

jo katapultira v paralelni svet - svet, ki je čudaško erotičen, malce nasilen in popolnoma nesmiseln. 

Greta lahko zgolj tu najde samo sebe. 

https://www.youtube.com/watch?v=yfpcbbv9V5g 

 

 

 

 

 

 



Dej mi no! – romantična komedija (Valentinovo - 14.02.2017) 

 

Režija in scenarij: Jannicke Systad Jacobsen po romanu Olaug Nilssen / igrajo: Helene Bergsholm, Malin 
Bjørhovde, Henriette Steenstrup, Beate Støfring, Matias Myren, Lars Nordtveit Listau / 2011, Norveška 
/ 76 min  
 
Kratka vsebina 

Petnajstletni Almi podivjani hormoni uhajajo izpod nadzora. Njen vsakdanjik v zakotnem norveškem 

mestecu je zapolnjen z romantičnim sanjarjenjem o sošolcu Arthurju, pa tudi z nespodobnim 

fantaziranjem o skoraj vsakomer, ki ji prečka pot. Doma spravlja v zadrego svojo samsko mater, 

zgroženo nad astronomskimi telefonskimi računi, ki so posledica hčerinih klicev vroče linije. Almino 

življenje pa se še bolj zaplete, ko po nenavadnem srečanju z Arthurjem po šoli zakrožijo zlobne govorice 

… 

Komedija norveške režiserke z osvežujočo odkritosrčnostjo in nagajivim humorjem raziskuje pogosto 

prezrto temo neobvladljivega spolnega apetita pri najstniških dekletih. Film nas dobrohotno opomni, 

da smo bili nekoč vsi mladi, zbegani in pohotni. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkC6NJVxsio 

 

 

 

 

 

 

 



Amaterji – akcijska črna komedija (12.03.2017) 

 

režija: Hans Petter Moland / scenarij: Kim Fupz Aakeson / igrajo: Stellan Skarsgaard, Jakob Oftebro, 
Kristofer Hivju, Birgitte Hjort Sorensen, Bruno Ganz, Tobias Santelmann, Sergej Trifunović, Goran 
Navojec, Peter Andersson / 2014, Norveška, Švedska, Danska / 116 min  
 
Kratka vsebina 

Nils pluži sneg po divjih norveških gorah in nedavno so ga razglasili za državljana leta. Ko po krivem 

ubijejo njegovega sina, se sklene Nils maščevati, da bi bilo pravici zadoščeno. Toda njegova dejanja 

sprožijo vojno med krajevno tolpo in srbsko mafijo. Dobiti krvavo bitko ni lahko, toda Nils ima svoje 

prednosti: stroj, ki ga obvlada, in začetniško srečo. 

https://www.youtube.com/watch?v=J1-Fm3xx6gw 


