
  

Torek, 24. november 2009 

Čas Dogodek Kratka vsebina 
08.45 Registracija udeležencev  

09:00 Nina Peče, direktorica Kinodvor Uvod 

09:15 Maeve Cook, Direktorica Access Cinema, koordinacijska organizacija za 

regionalno prikazovanje kulturne filmske produkcije na Irskem .  

http://www.accesscinema.ie  

 

Access Cinema model: storitve, profil prikazovalcev članov, 

organizacijska oblika, koordiniranje mreže, sistem distribucije in 

prikazovanja, programsko svetovanje, programski standardi za 

prikazovalce kulturne filmske produkcije. Vključevanje v 

mednarodne mreže. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in 

državna podpora. Vprašanje modela financiranja krovne 

organizacije in posameznih kinematografov. Kakovost in 

izobraževanje tehničnega kadra. Vprašanje digitalizacije. Stanje 

in model. Investicije v infrastrukturo.  

 
10:45 Odmor  

11:00 Javna razprava: kako naj deluje kino mreža? Podobnosti in razlike med slovensko in irsko situacijo in filmsko 

kulturo. Kaj se lahko naučimo iz modela Access Cinema? Kaj 

lahko sklepamo o optimalnem modelu delovanja kino mreže? O 

kakšni organizacijski obliki gre razmišljati in katere storitve naj 

kino mreža opravlja? Vprašanja financiranja kino mreže in 

vključenih prikazovalcev. 

 

 

 

12:00 Kosilo 

 

 

13:45 Europa Cinemas: Marketa Colin Hodouskova, koordinator za srednjo in 

vzhodno Evropo (MEDIA, MAEE, EURIMAGES).  

http://www.europa-cinemas.org  

Europa Cinemas: namen in vizija organizacije s poudarkom na 

kinematografiji srednje in vzhodne Evrope. Članstvo 

kinematografov, pogoji in oblike članstva. Koristi prikazovalcev v 

mreži. Podpora evropskemu filmu in programu za mlade. 

Primeri uspešnih kinematografov, nacionalnih in programskih 

mrež. Primeri modelov digitalizacije in evropska podpora 

digitalizaciji ter tehnični in programski standardi. 

Vprašanja udeležencev. 

14:30 Odmor 

 

 

14:45 CICAE:  Sylvie Da Rocha, direktorica.  

http://www.cicae.org  

Različni koncepti art kinematografov v različnih evropskih 

državah. O značilnostih mednarodnega mreženja 

kinematografov. Namen in vizija CICAE. Članstvo 

kinematografov v CICAE, pogoji in oblike članstva. Primeri 

nacionalnih kinematografskih mrež, umestitev po podobnosti s 

slovensko situacijo v filmski kulturi. Primeri dobrih praks iz 

tujine. 

Vprašanja udeležencev. 

15:30 Javna razprava: mednarodno kinematografsko mreženje in podpora Kaj se lahko naučimo iz primerjalnih modelov kinematografskih 

mrež in primerov mednarodnega mreženja? Potrebe po 

državnem in mednarodnem mreženju kinematografov. 

Oblikovanje skupnih pobud za podporo kinematografiji iz 

občinskih, državnih in mednarodnih virov ter privatnega 

sektorja. Vzpostavljanje kino mreže in skupna naslovitev 

problematike digitalizacije kinematografov. 

 16:30 Odmor  

17:00 Triki, Andrzej Jakimowski, 2007, 96', Poljska, distribucija Demiurg Prvo prikazovanje filma. 

19:00 Stara šola kapitalizma, Želimir Žilnik, 2009, 122', Srbija Mednarodna premiera v prisotnosti režiserja. Projekciji sledi 

pogovor, ki ga bo vodila Jela Krečič. Sodelujoči: Želimir Žilnik, 

Rastko Močnik, Jože Mencinger, Lev Centrih, Jože Vogrinc, Ciril 

Oberstar in Primož Krašovec. Pogovor bo potekal v slovenskem 

in srbskem jeziku. 

 

http://www.accesscinema.ie/
http://www.europa-cinemas.org/
http://www.cicae.org/


  

Sreda, 25. november, 2009 

Čas Dogodek Kratka vsebina 
09:00 Nina Peče, direktorica Kinodvora Uvod 

09:15 Miroslav Sochor: filmski producent in strokovnjak za digitalno 

kinematografijo oz. DCI (Digital Cinema Initiatives) 

http://www.upp.cz/  

Kaj je digitalna kinematografija (DCinema), kako deluje in katere 
prednosti prinaša? Se investicija izplača? Koliko prihranimo pri 
produkciji, postprodukciji in distribuciji? Primeri nacionalnih 
modelov digitalizacije kinematografov: Češki model in druge 
evropske države. Primeri programskih kinematografskih mrež, ki 
so se digitalizirale: primeri digitalizacije kinematografov, ki 
izvajajo program prikazovanja kakovostne in umetniške filmske 
produkcije. Mednarodna podpora digitalizaciji in podprti 
tehnični standardi. 

Vprašanja udeležencev. 

10:45 Odmor  

11:00 Rune Denstad Langlo in Brede Hovland: Filmska kultura in kinematografska 

digitalizacija na Norveškem  

 

 

Situacija in filmska kultura na Norveškem. Art kinematografi na 

Norveškem. Norveški model digitalizacije kinematografov.  

Produkcija filmov, primer filma Sever, nagrajenega z nagrado 

Europa Cinemas Label. 

Vprašanja udeležencev. 

12:00 Kosilo  

13:45 Javna razprava: kinematografska digitalizacija Digitalizacija kot nujen projekt: grožnje kinematografom, ki se 
ne bodo digitalizirali, prednosti digitalizacije. Ocena projekta: 
število platen, ki se digitalizirajo v kino mreži in komercialnih 
kinematografih. Prihranek pri produkciji, postprodukciji in 
distribuciji. 

Nacionalni model digitalizacije: kako zagotoviti sredstva? 

 - Pobude za digitalizacijo na državni ravni: Ministrstvo za 
kulturo RS, Filmski sklad RS, Ministrstvo za finance RS - Podpora 
evropskih skladov. Kako in kdo naj prijavi projekt ter v kakšnem 
obsegu?  
- Podpora lokalnih skupnosti  
- Podpora privatnega sektorja v obliki sponzorstev. 

15:45 Odprti forum Odprti forum je namenjen predstavitvi idej in priložnosti za 

sodelovanje mreži filmskih prikazovalcev v Sloveniji. 

Predstavitve, ki jih zainteresirana javnost prijavi s prijavnico 

priloženo vabilu, so časovno omejene na pet (5) minut. 

16:30 Odmor  

19:00 Triki, Andrzej Jakimowski, 2007, 96', Poljska, distribucija Demiurg Ponovitev 

21:00 Sever, Rune Denstad Langlo, 2009, 78', Norveška, distribucija Demiurg Premiera v prisotnosti režiserja. 

 

http://www.upp.cz/

