
Na vrtu galerije Krpan ta vikend na ogled trije filmi
V kinu na prostem projekcije filmov Mleko, Medvedi s Kamčatke in Medena dežela s pogovori

Cerknica - Kulturni dom Cerknica ob odprtju sezone pripravlja kulturni program

na prostem; med 28. in 30. avgustom si bi mogoče na vrtu galerije Krpan ogle-

dati tri filme, pred projekcijami se bodo pogovarjali s sogovorniki, povezanimi s

področji, ki jih obravnavajo filmi. V primeru slabega vremena bodo projekcije v

Kulturnem domu Cerknica. Vstop je prost, prijave pa so obvezne.

V petek, 28. avgusta, ob 20.30
bo na sporedu islandski film
Mleko z navdihujočo zgod-

bo o neodvisni in pogumni
ženski, ki se postavi po robu
izkoriščevalski lokalni za-

drugi. Pred ogledom se bodo
pogovarjali z lokalnim pride-

lovalcem mlečnih izdelkov. V

soboto, 29. avgusta, ob 20.30

bo na ogled dokumentarni
film Medvedi s Kamčatke. Po-
snetki sedmih mesecev živ-

ljenja mladičev rjavega med-
veda gledalcu omogočajo, da
se potopi v svet lepe divje

narave ter si ogleda odrašča-

nje in nevarnosti v njej. Pred
projekcijo se bodo o medve-
dih na Notranjskem pogovar-
jali s predstavnikom lokalnih

lovcev Rajkom Kovačičem.
Kino na prostem bodo zaklju-
čili v nedeljo ob 20.30 s pro-

jekcijo večkrat nagrajenega

makedonskega filma Medena
dežela, med drugim nomini-
ranca za oskarja v kategorijah

najboljši mednarodni celove-
čerec in najboljši dokumen-
tarec. Zgodba o ženski, ki se

preživlja z nabiranjem medu
divjih čebel, je posneta v ma-

kedonskih gorah, v zapuščeni

vasi brez cest, elektrike in
tekoče vode. Film je portret

krhkega ravnovesja med člo-
vekom in naravo, nudi vpog-
led v hitro izginjajoči način
življenja ter je poklon trdo-
živosti, življenjski energiji

in optimizmu ženske. Pred
projekcijo filma se bodo po-
govarjali s čebelarjem Jane-
zom Dragoličem. Projekcijo

pripravljajo v sodelovanju z
mednarodnim filmskim fe-

stivalom Kino Otok - Isola
Cinema.

Kino na prostem priprav-

lja ekipa Kulturnega doma
Cerknica s podporo občine

in finančnega mehanizma
Life Naturaviva, ki omogoča

brezplačen ogled projekcij s

pretežno naravovarstveno in
okoljsko naravnanimi vsebi-

nami. Organizator si pridr-

žuje pravico do spremembe

programa zaradi morebitnih
sprememb epidemiološke

slike in priporočil ter uredb

NlJZ-ja. • A. B.
V kulturnem domu v Cerknici novo sezono uradno začenjajo s koncertom Big banda Cerknica

na ploščadi pred kulturnim domom v četrtek, 27. avgusta, ob 20.30. Tudi koncert bo v primeru

slabega vremena prestavljen v dvorano. Vstop je prost do zapolnitve mest.
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