Art kino mreža Slovenije, Francetova 5, Slovenj Gradec
http://artkinomreza.si/; info@artkinomreza.si

zainteresirani javnosti
Slovenj Gradec, Ljubljana, Sežana, 6. 11. 2019

Spoštovani!
Vabimo vas na Strokovno srečanje Art kino mreže Slovenije v soorganizaciji Cankarjevega doma in
Skupnosti občin Slovenije v okviru 30. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala.
Srečanje bo potekalo v četrtek, 14. novembra 2019, ob 10. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani
(Dvorana E2). V luči snovanja Strategije delovanja Art kino mreže Slovenije 2020-2025 in praznovanja
10. letnice delovanja združenja v letu 2020 nosi naslov:

Art kino mreža Slovenije – 10 let delovanja mreže slovenskih art kinematografov
Strokovno srečanje bo izostrilo pregled delovanja Art kino mreže Slovenije v preteklem desetletju. Kaj so
mejniki razvoja Art kino mreže Slovenije? Kaj je prinesla digitizacija art kinematografov? Kdo so nova
občinstva kulturnih domov v slovenskih mestih in krajih? Kaj so dolgoročni učinki filmske vzgoje? Ali je
Art kino mreža Slovenije primer dobre prakse v mednarodnem okolju? Kdo so gradniki filmske kulture?
Kaj lahko skupaj naredimo za rast in razvoj kulture v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji?
Srečanje bo tudi priložnost za pogled v prihodnost: Govorili bomo priložnostih, ki jih ponuja usklajeno
skupno delovanje slovenskih filmskih prikazovalcev ter odkrivali možnosti širjenja mreže art
kinematografov in vzpostavitve novih kinodvoran po vsej Sloveniji.
Program srečanja:
9.30 – 10h: Registracija in sprejem udeležencev
10.00 – 10.30: Art kino mreža Slovenije - mestni kinematografi z art kino programi



Uvodni nagovor in pozdrav Nataše Bučar, direktorice Slovenskega filmskega centra
Art kino mreža Slovenije 2010 – 2020: Razvojni mejniki, pomembni dosežki in dolgoročni učinki
na razvoj urbane kulture posameznih slovenskih mest in občin kot tudi širše filmske kulture v
Sloveniji (Nina Peče Grilc, Art kino mreža Slovenije)

10.30 – 11.30: Primeri uspešnih zgodb mestnih kinematografov in njihov pomen za življenje v lokalni
skupnosti




Mestna občina Ljubljana ima Mestni kino Kinodvor (mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo
Mestne občine Ljubljana)

Mestna občina Nova Gorica ima Kulturni dom Nova Gorica (mag. Elena Zavadlav Ušaj, podžupanja
Mestne občine Nova Gorica in mag. Marinka Saksida, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica)

Občina Tolmin ima Kinogledališče Tolmin (Uroš Brežan, župan Občine Tolmin)

>> Sledi debata.
11.30 – 11.45: Odmor s kavo
11.45: Primera dobre prakse: Prenova kinodvorane



Občina Pivka: Kino Pivka (Boštjan Glažar, Občina Pivka)
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (Duša Škof, umetniška vodja)

12.15: Primer dobre prakse: Povezovanje lokalnih akterjev


GT22: Letni kino Minoriti, Maribor (Rene Puhar, Društvo za razvoj filmske kulture Maribor)

>> Sledi Debata
Moderator programa bo Jure Matičič, podpredsednik združenja Art kino mreža Slovenije
Dogodek najdete tudi tukaj: https://www.liffe.si/index.php/sl/program/spremljevalni-program
Več informacij o samem festivalu in programu festivala najdete na festivalski spletni
strani https://www.liffe.si/index.php/sl/program/urnik
Zaradi organizacije dogodka Vas vljudno prosim, da nas o udeležbi obvestite na e-naslov:
info@artkinomreza.si
Srečanje je omogočeno s podporo Slovenskega filmskega centra.

Vabljeni!

Nina Ukmar, predsednica AKMS

