
PRINČEVO POTOVANJE
Starega laanškega princa Laurenta naplavi na obalo oddaljene dežele, kjer ga najde

dvanajstletni Tom. Zatočišče dobi v zapuščenem muzeju, kjer Tom prebiva s staršema
znanstvenikoma in njuno pomočnico. Profesor se nemudoma loti preučevanja. Princa
natančno opazuje od blizu in daleč, skuša razumeti njegov jezik, izvedeti vse o njegovi
deželi, običajih in kulturi. Končno bo lahko svetu znanstvenikov dokazal, da obstajajo
poleg njihove tudi druge opičje civilizacije! Vendar princa iz oddaljene dežele znanost

ne more povsem razumeti. Videti je, da ga zares lahko razume le mladi Tom. Njuna
radovednost in čudenje nad drug drugim sta brezmejna in med njima se hitro splete

nežna prijateljska vez. Vendar pa prinčeve drugačnosti ne sprejemajo vsi tako odprto,
še najmanj pa širša znanstvena skupnost. Tom in princ bosta morala pobegniti in se

podati na nadaljnje odkrivanje čudovito pisanega in prepletenega sveta.

ŠVIC
Dolgi svetli lasje, rožnat dres in popolno telo: fitnes motivatorka Sylwia ima na svojem
Instagram profilu 600.000 sledilcev. A ko nekega dne objavi neobičajno čustven video
in se pred njenim stanovanjem pojavi zalezovalec, se v mladenkini skrbno negovani
fasadi počasi začnejo kazati razpoke …
Film, ki prikazuje tri dni v življenju poljske fitnes trenerke in spletne vplivnice, je
trezen, pronicljiv in nadvse aktualen portret osamljenosti v času družabnih omrežij.
Uradni izbor lanskega (odpovedanega) festivala v Cannesu.

MEDTEM KO VAS NI BILO
Ricky, Abby in njuna otroka živijo v Newcastlu. So ljubeča in povezana družina, a

finančno jim ne gre najbolje. Ricky je zamenjal že vrsto slabo plačanih služb, Abby pa
predano opravlja delo patronažne sestre. Zavedata se, da kljub trdemu delu nikoli ne

bosta imela lastnega doma. Potem pa se Rickyju ponudi izjemna priložnost. Če bi
prodal ženin avto in kupil kombi, bi se lahko samozaposlil kot pogodbeni kurir. Nova

zaposlitev obeta svobodnejši delovnik in boljši zaslužek, toda …

DOGODEK
Francija, 1963. Obetavna študentka Anne odkrije, da je noseča. Čeprav je splav
zakonsko prepovedan, sklene ukrepati, saj hoče sama odločati o svojem telesu in svoji
prihodnosti. A izpiti se bližajo, njen trebuh pa povečuje ... Film, posnet po romanu
Annie Ernaux, je osvojil zlatega leva v Benetkah in nagrado Kinotripove mladinske
žirije na Liffu.

POSREDNIK
Sang-hyun je lastnik čistilnice, ki ga nenehno bremenijo dolgovi. Dong-soo dela v

cerkvi, kjer skrbijo za zapuščene otroke. Neke deževne noči skrivaj odneseta fantka,
ki ga je mlada mati pustila pred »škatlo za dojenčke«. A naslednjega dne se otrokova

mati nepričakovano vrne. Dogajanje od daleč opazujeta detektivki …

SEZNAM PREDLAGANIH FILMOV



DOBRI ŠEF
Blanco je karizmatični, na videz dobrohotni lastnik družinske tovarne, ki se že
desetletja ukvarja s proizvodnjo tehtnic. Zadnje čase je še posebej pod pritiskom, saj
se poteguje za regionalno nagrado za poslovno odličnost. A le nekaj dni pred
obiskom komisije, ko bi moralo biti vse popolno, se mora spopasti z maščevanjem
odpuščenega delavca, depresivnim nadzornikom in novo, vse preveč privlačno in
ambiciozno pripravnico … Blanco je pripravljen storiti vse, da bi znova dosegel
ravnovesje in prejel nagrado …

FUTURA
Dokumentarni film o prihodnosti skozi oči italijanske mladine, fantov in deklet, ki še ne
vedo, kaj jih čaka, a morda to že čutijo. Sestavlja ga niz pogovorov z mladimi v starosti
od 15 do 20 let, posnetih na dolgem potovanju po Italiji: od Benetk, Neaplja, Palerma,
Milana in Rima pa do Pise, Brescie in Genove. Pogovore povezujejo glas
pripovedovalke, izvirna filmska glasba in arhivski posnetki. Film je portret časa, kot ga
vidi skupina najstnikov in najstnic, ki pripovedujejo o krajih, kjer živijo, o svojih sanjah,
o pričakovanjih, željah in strahovih.

OLGA
2013. Petnajstletna ukrajinska gimnastičarka je razpeta med Švico, kjer se pripravlja

na evropsko prvenstvo, in Kijevom, kjer njena mati, novinarka, poroča o majdanski
revoluciji. Film Olga je svetovno premiero doživel v sekciji Teden kritike festivala v

Cannesu in se kot švicarski kandidat potegoval za nominacijo za oskarja.

KRALJICA SMEHA'
Trinajstletna Sasha želi postati stand-up komedijantka. Rada bi nasmejala vse, zlasti

očeta, ki pod tušem joka, ker misli, da ga nihče ne posluša. Sasha noče jokati za
nedavno preminulo mamo, temveč si raje naredi listo za preživetje: obriti si mora lase,

nehati mora brati knjige (in učbenike!), nikoli ne sme skrbeti za živa bitja, kar pomeni,
da se želi odreči najprikupnejšemu pasjemu mladičku na svetu. In četrto na seznamu:

postati mora kraljica smeha! Pri tem ima veliko podporo strica, ki vodi stand-up klub,
ter spodbudo dolgoletne prijateljice Marte in novega prijatelja Johna.

Film je posnet po uspešnem istoimenskem romanu Jenny Jägerfeld, lani ga je v
slovenščini izdala založba Zala.…

PRAVI MOŠKI
Tragikomična zgodba, ki raziskuje človekovo dojemanje ljubezni in hrepenenja ter se

poglobi v vprašanje, kaj nas dela ljudi. Alma je znanstvenica, zaposlena v slovitem
Pergamonskem muzeju v Berlinu. Da bi si zagotovila finančna sredstva za svoje

raziskave, privoli v sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Tri tedne bo morala
sobivati s humanoidnim robotom, ki naj bi se v tem času preobrazil v Alminega

idealnega partnerja. Tako znanstvenica spozna Toma, čednega robota v človeški
podobi, ki je ustvarjen za to, da jo osreči. Le kaj bi lahko šlo narobe?



PALM SPRINGS
Domiselna, zabavna in nepričakovanih zasukov polna eksistencialna komedija o
ljubezni, izolaciji in iskanju smisla v svetu, kjer je »danes včeraj in jutri danes«.
Na poroki v Palm Springsu se srečata očarljivo brezbrižni Nyles in nerazpoložena
nevestina družica Sarah. Stvari pa se zapletejo, ko se izkaže, da ne moreta zapustiti
prizorišča, pobegniti drug pred drugim, pa tudi ne sama pred sabo.
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