
 

               
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Večer DSR: Filmski večer od blizu na daljavo 
Predvajanje filma z režiserjevim sprotnim komentiranjem v živo 

Vinci Vogue Anžlovar: BABICA GRE NA JUG 
Sogovornika: režiser Vinci V. Anžlovar in moderator Boris Petkovič 

Ponedeljek, 7. december, ob 20.00 na rtvslo.si/tv 
V sodelovanju z RTV Slovenija in  

s finančno podporo Slovenskega filmskega centra 

 
 
Spoštovane ljubiteljice, spoštovani ljubitelji filmske umetnosti, 
 

Društvo slovenskih režiserjev – prav letos obeležujemo petnajstletnico delovanja – je 

konec pretekle sezone uvedlo nov programski cikel, ki ga je upoštevaje okoliščine mogoče izvajati 

tudi brez osebnega stika in bo tokrat potekal na portalu Televizije Slovenija rtvslo.si/tv pod skupnim 

naslovom 

Filmski večer Društva slovenskih režiserjev od blizu na daljavo. 

Izbrani celovečerni film iz bogate zakladnice slovenske filmske produkcije predvajamo v živo s 

sprotnim komentiranjem vsakokratnega režiserja in moderatorja, vi pa boste imeli možnost režiserju 

zastavljati vprašanja (pod izpostavljenim člankom, kjer bo vdelano ogledno okno s filmom in 

pogovorom. Članek bo na voljo na tej povezav). 

Torej vse, kar ste že od nekdaj želeli vedeti o tem filmu, pa doslej niste imeli priložnosti vprašati. 

https://www.rtvslo.si/tv/filmi-in-serije/vecer-dsr-filmski-vecer-od-blizu-na-daljavo/544036


 

               
 

Cikel nadaljujemo s prvim celovečernim filmom samostojne Slovenije  

BABICA GRE NA JUG (1991, trajanje 91')  

Vincija V. Anžlovarja ter v produkciji Vogue & Kline Production in RTV Slovenija. 

V glavnih vlogah Majolka Šuklje, Bojan Emeršič in Nataša Matjašec Rošker.  

 
O nastajanju filma, ustvarjalcih ter o vsem v zvezi s tem se bosta torej v živo pogovarjala scenarist, 

režiser in producent filma Vinci V. Anžlovar ter režiser Boris Petkovič.  

 

 

Vljudno vabljeni na filmski večer od blizu na daljavo 

v ponedeljek, 7. decembra, ob 20.00 tukaj.   
 

Večer bo potekal v sodelovanju  z RTV Slovenija. 
Kot za vse naše prireditve, je ogled tudi za to brezplačen. 

 

 

Društvo slovenskih režiserjev 

 
 
 
 
Projekt Večeri Društva slovenskih režiserjev  Projekt Filmski večeri od blizu na daljavo  

finančno podpira Slovenski filmski center,   poteka v sodelovanju z  
javna agencija RS 

 

     
 
 
 
 
 

https://bsf.si/sl/film/babica-gre-na-jug/
https://www.rtvslo.si/tv/filmi-in-serije/vecer-dsr-filmski-vecer-od-blizu-na-daljavo/544036
https://www.film-center.si/sl/

