The Beatles: Osem dni na teden

Žanr: dokumentarni film
Film distribucije Fivia
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years
Dolžina: 1h 46min / 106min
Leto: 2016
Država: Velika Britanija, ZDA
Jezik: angleščina
Scenarij: Mark Monroe, P.G. Morgan
Režija: Ron Howard
Igrajo: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Whoopi Goldberg, Elvis
Costello, Eddie Izzard, Sigourney Weaver
Z oskarji nagrajeni režiser filmov Čudoviti um, Da Vincijeva šifra in Frost Nixon prikazuje
najbolj nora leta legendarne britanske skupine The Beatles, ko so s svojimi koncertnimi
turnejami sredi 60. let prejšnjega stoletja obnoreli ves svet. Z izvirnimi posnetki z njihovih
koncertov in intervjuji Paula McCartneya ter Ringa Starra se podamo v čas nepopisne
histerije, ki je takrat vladala med njihovimi oboževalci in visok čustveni ter psihični davek, ki
ga je terjal velikanski uspeh. Počasi se izrišejo razlogi, zakaj so se leta 1966 odločili prekiniti z
nastopi, se zaprli v studio in raje kot slavi sledili svojemu navdihu.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=vMjXD3u6TY8

Paterson

Žanr: komična drama
Film distribucije Fivia
Dolžina: 1h 58min / 118min
Leto: 2016
Država: Francija, Nemčija, ZDA
Jezik: angleščina
Scenarij: Jim Jarmusch
Režija: Jim Jarmusch
Igrajo: Adam Driver, Golshifte Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins, Jared Gilman, Luis Da
Silva Jr., Frank Harts, Rizwan Manji, Jorge Vega, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase,
Jaden Michael, Trevor Parham
Paterson je voznik avtobusa v istoimenskem mestecu New Jerseyja. Vsak dan sledi isti rutini.
Med vožnjo opazuje mesto, ki polzi mimo njega, in srka drobce pogovorov med potniki. Med
malico v beležko zapisuje svojo poezijo. Po službi gre na sprehod s psom. Med sprehodom se
ustavi v baru in spije natanko eno pivo. Ko opravi vse to, gre domov k ženi Lauri. Za razliko od
njegove ustaljene rutine se njeno življenje nenehno spreminja; Laura svojega moža vsak dan
preseneti z novimi sanjami. A on ljubi njo in ona njega. On podpira njene ambicije, ona
njegov dar za poezijo. Film tako potihoma opazuje majhne zmage in poraze vsakdanjega
življenja, s tem pa tudi poezijo, ki se skriva v najmanjših detajlih vsakdanjika.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=px0nrgkhsRA

Janis Joplin: Otožno dekle

Janis Joplin: Little Girl Blue
Žanr: biografsko dokumentarni glasbeni film
Film distribucije Fivia
Dolžina: 1h 47min / 107min
Leto: 2015
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Scenarij: Amy J. Berg
Režija: Amy J. Berg
Igrajo: Cat Power, Janis Joplin, Karleen Bennett, Laura Joplin, Michael Joplin, Jack Smith
Janis Joplin se je v zgodovino zapisala kot ena ključnih osebnosti glasbene in kulturne
revolucije šestdesetih. Toda kdo je bila, ko je za odrom odložila svojo iskrivo, energično, na
videz neobremenjeno odrsko persono? Amy Berg s pomočjo Janisinih prijateljev, sodelavcev,
družinskih članov, ljubimcev in zbirke zelo osebnih pisem, ki jih je pisala svojim najdražjim,
izriše kompleksen portret bistre, občutljive, a tudi ranjene in globoko osamljene duše, ki je
na odru iskala le eno: ljubezen. Ganljiv, poglobljen portret "prve dame rock'n'rolla", glasbene
ikone, ki je na odru izpela lastno bolečino in s svojo nekonvencionalno držo tlakovala pot
sodobnim glasbenim upornicam.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=tx0mq9EkvRw

Chevalier

Žanr: komedija
Film distribucije Fivia
Dolžina: 1h 45min / 105min
Leto: 2015
Država: Grčija
Jezik: grščina
Scenarij: Efthimis Filippou, Athina Rachel Tsangari
Režija: Athina Rachel Tsangari
Igrajo: Yorgos Kendros, Panos Koronis, Vangelis Mourikis, Makis Papadimitriou, Yorgos
Pirpassopoulos, Sakis Rouvas
Šest moških na razkošni jahti sredi Egejskega morja sklene odigrati igro. V tej igri se bo veliko
primerjalo in merilo. Testiralo se bo kri in pelo se bo pesmi brez posluha. Prijatelji bodo
postali tekmeci in tekmeci bodo postali lačni. Toda na koncu popotovanja, ko bo igra
odigrana, bo zmagovalec mož, ki je najboljši v vsem. Na mezinec si bo nadel pečatni prstan
zmagoslavja, tako imenovani "chevalier".
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=YcwuTvx5nKE

Kavarniška gospoda

Café Society
Žanr: komična romantična drama
Film distribucije Cinemania group
Dolžina: 1h 36min / 96min
Leto: 2016
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Scenarij: Woody Allen
Režija: Woody Allen
Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen
Stewart, Corey Stoll, Ken Stott, Sheryl Lee, Todd Weeks
Režiser čutnih dram Nerazumen človek, Čarovnija v mesečini in Polnoč v Parizu prikazuje
novo zgodbo o zapletenosti medčloveških odnosov in neizpolnjeni ljubezni iz 30-tih let
prejšnjega stoletja. Newyorški sin draguljarja Bobby se preseli v Hollywood in v službi pri
stricu spozna očarljivo tajnico Vonnie. Med njima in Vonniejinim poročenim ljubimcem se
splete usoden ljubezenski trikotnik, ki Bobbyju stre srce in ga prisili, da se vrne domov.
Prevzame vodenje priljubljenega kluba, kjer spozna prikupno Veronico in se z njo poroči.
Toda njegova življenjska pot se vedno znova križa z Vonniejino in oba opominja na zamujeno
ljubezensko priložnost.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=qdTAJpY7oiM

Mali princ (sinhronizirano)

The Little Prince / Le Petit Prince
Žanr: animirana domišljijska pustolovščina
Film distribucije Cinemania group
Dolžina: 1h 55min / 115min
Leto: 2015
Država: Francija, Italija
Jezik: angleščina
Scenarij: Mark Osborne, Bob Persichetti in Irena Brignull po romanu Antoina de SaintExuperyja
Režija: Mark Osborne
Igrajo: Rachel McAdams, Marion Cotillard, James Franco, Paul Rudd, Paul Giamatti,
Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Benicio Del Toro, Ricky Gervais, Albert Brooks, Bud Cort, Riley
Osborne, Marcel Bridges, Jacquie Barnbrook, Jeffy Branion
Majhna deklica pod vplivom ambiciozne mame ves čas misli le na to, kako in kdaj bo odrasla,
saj ima vse dni načrtovane in zapolnjene z nalogami. Toda ko spozna ostarelega soseda
Pilota, ji ta začne pripovedovati neverjetne zgodbe, ki jih je po strmoglavljenju v puščavi
doživel s skrivnostnim Malim princem. Ob njegovih fantastičnih pripovedkah se deklica poda
na številne neverjetne svetove in počasi spoznava, da vsi potrebujemo otroštvo in Malega
princa v sebi, saj le tako lahko sami odkrijemo številne pomembne lekcije o življenju.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=rIjruw3GpuQ

Pojmo v dežju (1952)

Singin' in the Rain
Žanr: romantična komedija, muzikal
Dolžina: 1h 43min
Leto: 1952
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Stanley Donen, Gene Kelly
Scenarij: Betty Comden (story by), Adolph Green (story by)
Igrajo: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds
Piše se leto 1927. Hollywood je na pragu zvočnega filma. Don Lockwood (Gene Kelly) in Lina
Lamont sta slaven in nadvse priljubljen ljubezenski par nemih romanc. Toda Don, ki je bil
vedno z nogami na tleh, saj je moral za svoj uspeh trdo delati, se zaveda, da prihoda zvoka ni
več moč ustaviti. Zato se sam zavestno pripravlja na njegov prihod, medtem ko Lina sanjari o
tem, kako bi njuna romanca lahko zaživela tudi v resničnosti.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ&t=203s

Moja draga dama (1964)

My Fair Lady
Žanr: drama, družinski, muzikal
Dolžina: 170 min
Leto: 1964
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: George Cukor
Avtorji: Alan Jay Lerner (knjiga), George Bernard Shaw (from a play by), Alan Jay Lerner
(scenarij)
Igrajo: Audrey Hepburn, Rex Harrison, Stanley Holloway, Wilfrid Hyde-White
Ošabni strokovnjak za fonetiko Henry Higgins se sreča s starim prijateljem poročnikom
Pickeringom, s komer stavi, da je zmožen vsakogar naučiti prefinjenega izražanja in
pravilnega govora. Za žrtev izbere Elizo Doolitle, prodajalko cvetlic z močnim cockneyjevskim
naglasom, ki je na prvi pogled nepopravljiv. Skozi mučne lekcije se Eliza pretvori v lepo
govorečo, elegantno damo. Higgins in Pickering jo odpeljeta na prvi ples, kjer se spozna z
visoko družbo. V Elizo se zaljubi mladi aristokrat Freddy. Ko si Henry Higgins prisvoji zasluge
za dobro opravljeno delo, se Eliza razjezi, zapusti učitelja in odide k Freddyju ter s tem
Higginsu zlomi srce. Film temelji na zgodbi Pygmalion Georgea Bernarda Shawa, njen naslov
nosi ime kiparja iz grške mitologije. Pygmalion se je v Ovidovi zgodbi zaljubil v kip, ki ga je
ustvaril in je upodabljal lepo žensko, ki je oživela po Afroditinem posegu in postala kiparjeva
žena. V Cukorjevem filmu mitološki motiv služi kot kritika rigidnega sistema razrednih razlik.
Film je prejel osem oskarjev.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=C0xhzA78u4Q

Upornik brez razloga (1955)

Rebel without a Cause
Žanr: drama
Dolžina: 1h 51min
Leto: 1955
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Nicholas Ray
Avtorji: Stewart Stern, Irving Shulman
Igrajo: James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran, William Hopper,
Rochelle Hudson, Corey Allen, Edward Platt, Nick Adams, Dennis Hopper
Film spremlja problematičnega sedemnajstletnika Jima Starka (James Dean), ki se s starši
preseli v Los Angeles, da bi tu začel znova. Spoprijatelji se z Johnom (Sal Mieno), rahlo
čudaškim, vase zaprtim, marginaliziranim mladeničem brez staršev, in se zagleda v privlačno
sosedo Judy (Natalie Wood), navzven tipično oportunistično frajlico, ki si družbeni status
krepi s fantom, problematičnim prestopnikom Buzzom Gundersonom (Corey Allen). Ta je
vodja lokalne delikventne tolpe, ki Jima pri dokazovanju moči in prevlade pozove na nevarno
dirkaško igro, ki se konča s tragičnim izidom. Buzz se ubije pri padcu na pečine, Jim pa se z
Johnom in Judy skrije pred ostalimi člani tolpe, ki se bojijo, da jih bo Jim prijavil policiji.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=wXRgAXU1-T4

Casablanca (1942)

Žanr: romantična drama
Dolžina: 102 min
Leto: 1942
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Michael Curtiz
Avtorji: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein
Igrajo: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid
Casablanca je romantična drama, ki prikazuje dogajanje med 2. svetovno vojno. Po mnenju
mnogih je to najlepši romantični film vseh časov.
V maroškem mestu Casablanca, ki za mnoge Evropejce predstavlja postajo na poti proti ZDA,
se srečata Rick (Bogart) in Ilsa (Bergman). Poznata se iz Pariza, kjer sta pred časom preživela
krajšo romanco. Ko sta se dogovorila, da bosta skupaj odpotovala iz Francije, Ilsa ni prišla na
vlak in tako je Rick moral odpotovati sam. Sedaj je lastnik lokala, kjer se zbirajo tako oficirji
Tretjega rajha in predstavniki Vichyske Francije, kot tudi begunci iz okupirane Evrope. Ilsa želi
z možem, ki je politični begunec, odpotovati preko Casablance in Lizbone v ZDA, vendar pa za
to potrebujeta prepustnico, ki jo je težko dobiti. Rick ima dve, vendar pa ima tudi sam
podobne načrte kot Ilsa in njen mož Victor Laszlo.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=BkL9l7qovsE

12 jeznih mož (1957)

12 angry men
Žanr: drama
Dolžina: 1h 36min
Leto: 1957
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Sidney Lumet
Igrajo: Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Cobb, E.G. Marshall, Jack Klugman, Edward Binns
Usoda enega moža je v rokah dvanajstih.
Najstnik se znajde na sodišču, obtožen za umor svojega očeta. Po ustaljeni sodni praksi
porotniki zapustijo sodno dvorano in odidejo v sobo, kjer naj bi odločili o krivdi obtoženca.
Šele tam pa se primer, ki se je na prvi pogled zdel očiten, zaplete. Drugače predstavljena
dejstva porotnike preobrazijo v detektive, ki neutrudno iščejo resnico. Pod vprašaj so
postavljena njihova vnaprej ustvarjena mnenja in predsodki, ki so si jih nezavedno ustvarili v
sodni dvorani.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=AJ-98Huym3s

Dobri, umazani, zli (1966)

The good, the bad and the ugly (Il buono, il brutto, il cattivo)
Žanr: vestern
Dolžina: 161 min
Leto: 1966
Država: Italija
Jezik: angleščina, italjanščina
Režija: Sergio Leone
Avtorji: Luciano Vincenzoni, Sergio Leone
Igrajo: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef
Dobri, umazani, zlije je italijanski »Špageti Vestern« film iz leta 1966, ki ga je režiral Sergio
Leone. Velja za klasiko ter enega najboljših filmov v zgodovini z odlično igralsko zasedbo s
Clintom Eastwoodom v glavni vlogi. Film je zelo znan po odlični glasbi Ennia Moricconeja,
predvsem naslovni skladbi, ki je prav tako klasika. Je zadnji izmed serije filmov Trilogija
Dolarjev.
Zgodba je postavljena v čas ameriške državljanske vojne, kjer se trojica Blondie (Clint
Eastwood), Tuco (Eli Wallach) in Angel Eyes (Lee Van Cleef) podajo na lov za zlatom, ki naj bi
bilo vredno 200.000 dolarjev. V skladu z naslovom vsakemu junaku pripada en pridevnik. Na
prvo žogo je Eastwood dober, Wallach grd, Van Cleef pa hudoben.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=WCN5JJY_wiA

Bilo je nekoč na divjem zahodu (1968)

Once upon a time in the west
Žanr: vestern
Dolžina: 152 min
Leto: 1968
Država: Italija, ZDA
Jezik: angleščina, italjanščina, španščina
Režija: Sergio Leone
Avtorji: Sergio Donati, Sergio Leone
Igrajo: Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards, Gabriele Ferzetti
Moški brez imena hoče maščevanje. Na tarči ima Franka, krutega morilca, ki ga je najel šef
železnic, gospod Morton, ki želi zemljo Jill McBain. Moški brez imena in njegov novi zaveznik
Cheyenne združita moči, da bi ju premagala.
V tem epskem vesternu Sergia Leoneja, ki so ga delno posneli v Monument Valleyju, postane
zgodba o maščevanju epska kontemplacija o preteklosti Divjega zahoda. Železniški baron
Morton (Gabriele Ferzetti), ki se hoče polastiti zemlje v Sweetwaterju, najame morilce, ki jih
vodi modrooki sadist Frank (Henry Fonda). Ti "pospravijo" lastnika zemljišča Bretta McBaina
(Frank Wolff) in njegovo družino, zemljo pa podeduje McBainova nova nevesta Jill (Claudia
Cardinale). Tako izobčenec Cheyenne (Jason Robards) kot skrivnostni Harmonica (Charles
Bronson) se zaobljubita, da bosta poskrbela za Jill in Franku preprečila, da bi se dokopal do
njene zemlje. Toda sčasoma postane jasno, da hoče Harmonica Franka tudi zaradi nečesa
drugega ‒ "nekako povezanega s smrtjo".
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=Yw-Av9BpC-w

Nekateri so za vroče (1959)

Some like it hot
Žanr: romantična komedija
Dolžina: 121 min
Leto: 1959
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Billy Wilder
Avtorji: Billy Wilder, I.A.L. Diamond
Igrajo: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft, Pat O'Brien, Joe E. Brown,
Nehemiah Persoff, Joan Shawlee
Glasbenika (Tony Curtis in Jack Lemmon) na begu pred razjarjeno čikaško mafijo se
preoblečeta v ženski in pridružita dekliškemu jazzovskemu orkestru na gostovanju v Miamiju.
Preobleki jima povzročata raznovrstne preglavice: eden se zaljubi v zapeljivo pevko ansambla
(Marilyn Monroe), drugega pa nadleguje slabovidni bogataš. V strahu za svojo kožo se
seveda ne smeta izdati in tako ustvarita plodno podlago za nenehen niz smešnih pripetljajev.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=rI_lUHOCcbc

Princ in plesalka (1957)

The prince and the Showgirl
Žanr: romantična komedija
Dolžina: 115 min
Leto: 1957
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Laurence Olivier
Avtorji: Terence Rattigan, Terence Rattigan
Igrajo: Marilyn Monroe, Laurence Olivier, Sybil Thorndike
Svet je v pričakovanju vojne, ki jo lahko sproži že najmanjša poteza ene izmed vpletenih
držav. V teh občutljivih razmerah se Charles, princ v balkanski deželi, imenovani Carpatha,
odpravi na kronanje v Veliko Britanijo. Zvečer med sproščanjem v nočnem klubu spozna
prikupno plesalko Elsie, ki ga tako navduši, da si jo zaželi kot spremljevalko na večerji
naslednjega dne. Ne ve pa, da mu bo nedolžna plavolaske poleg dobre družbe služila tudi kot
odlična diplomatka …
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=h-tNA9zo07Y

Sedem let skomin (1955)

The Seven Year Itch
Žanr: romantična komedija
Dolžina: 105 min
Leto: 1955
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Billy Wilder
Avtorji: Billy Wilder, George Axelrod
Igrajo: Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keyes
Njegova družina gre na poletni dopust, on pa ostane sam doma z prikupno sosedo.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=fJgC549mpRk

Zajtrk pri Tiffanyju (1961)

Breakfast at Tiffany's
Žanr: melodrama
Dolžina: 1 h 55 min
Leto: 1961
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Blake Edwards
Avtorji: Truman Capote, George Axelrod
Igrajo: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal
Zgodba, postavljena na Manhattan (Upper East Side, če smo natančni) in v zadnja leta druge
svetovne vojne, je pripoved o mladem, samotarskem pisatelju brez prebite pare, ki ga v svoj
sijajni vrtinec bleščečih zabav, visoke družbe in brezskrbnega koketiranja povleče očarljiva,
samosvoja soseda Holly Golightly. V času, ko se od žensk zahteva poštirkanost, je Holly
predrznica, ki pluje skozi življenje, kot da je vse ena sama velika zabava. Za svoje glavno
poslanstvo si izbere lov na bogatega in vplivnega moža, a tu se ji načrti začno zapletati. Po
knjigi je bil leta 1961 posnet istoimenski film z Audrey Hepburn v vlogi Holly.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=urQVzgEO_w8

Rimske počitnice (1953)

Roman Holiday
Žanr: romantična komedija
Dolžina: 1 h 58 min
Leto: 1953
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: William Wyler
Avtorji: Ian McLellan Hunter, John Dighton
Igrajo: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert
Princesa Anna se s svojim spremstvom na potepanju po Evropi ustavi v Rimu. Njeni
spremljevalci in spremljevalke tako močno skrbijo za njeno varnost, da ji to postaja vedno
bolj nadležno. Neprestano se mora namreč držati v naprej pripravljenih načrtov in njena
svoboda gibanja je močno omejena. Naposled princesi Ani uspe pobegniti iz njenega
razkošnega apartmaja, skrije se v dostavnem tovornjaku, ki jo odpelje v središče Rima. Toda
Ana ima smolo, tako kot vsak večer so ji spremljevalci podtaknili uspavalo, ki je pričelo
delovati med njenim pobegom in princesa zaspi na klopi v rimskem parku. Prvi, ki nanjo
naleti, je ameriški dopisnik iz Rima Joe Bradley. Spečo lepotico prebudi in jo, vso zaspano,
odpelje v svoje stanovanje.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=9GzCG6lpFUw

Šarada (1963)

Charade
Žanr: misteriozna romantična komedija
Dolžina: 1 h 53 min
Leto: 1963
Država: ZDA
Jezik: angleščina
Režija: Stanley Donen
Avtorji: Peter Stone, Peter Stone
Igrajo: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn, George Kennedy,
Dominique Minot
Regina Lambert je v zakonu več kot nesrečna, poročena je s premožnim, toda nemogočim
možakarjem, od katerega se namerava ločiti.Regina po vrnitvi v Pariz s smučanja v Švici
odkrije, da je bil njen mož umorjen, ona pa naj bi bila njegova premožna dedinja. Toda
premožna le na papirju, vse premoženje je namreč izginilo, njo pa pričnejo obletavati sumljivi
moški, ki jim je mar predvsem njeno premoženje. Izginule dolarje, kar 250 tisoč dolarjev naj
bi bilo, je njen pokojni mož ukradel od ameriške vlade in Američani hočejo ukraden denar
seveda nazaj. Med moškimi, ki Regino obkrožajo, je še posebej vztrajen prijetni Peter Joshua,
za katerega Regina ne ve, katero utegne biti njegovo pravo ime, saj imena tako hitro
menjava. In ko pričnejo možakarji, ki si prizadevajo dobiti denar, umirati nasilne smrti,
Regina ne ve več, komu bi lahko verjela.ž
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=C6T2Q4XO7u

Vesna (1953)

Žanr: komedija
Dolžina: 1 h 36 min
Leto: 1953
Država: Slovenija
Jezik: slovenščina
Režija: František Čap
Avtorji: Matej Bor, Frantisek čap
Igrajo: Metka Gabrijelcic, Franek Trefalt, Jure Furlan, Olga Bedjanič, Pavel Biber, Metka
Bučar, Alice Cimperman, Janez Čuk, Slavka Glavina, Ante Gnidovec
Prva prava komedija, ki je nastala v Sloveniji, pripoveduje o življenju srednješolcev. Trije
sošolci, ki morajo opravljati maturo, se dogovorijo, da mora Samo, eden izmed njih, osvojiti
hčerko profesorja Cosinusa in tako priskrbeti matematične naloge. Ko Samo Vesno bolje
spozna, se resno zaljubi vanjo in o nalogah noče več ničesar slišati. Medtem pa Vesna od
Samovega sošolca izve za njihov načrt in Sama noče več videti. Toda na koncu se stvari
razjasnijo in glavni junaki spet postanejo prijatelji (in tudi kaj več).
Odlomek: https://www.youtube.com/watch?v=hnEb0FinAo8

Družinski dnevnik (1961)
Žanr: komedija
Dolžina: 1 h 20 min
Leto: 1961
Država: Slovenija
Jezik: slovenščina
Režija: Jože Gale
Avtorji: Jože Gale, Ferdo Godina
Igrajo: Stane Sever, Stane Potokar, Jurij Souček, Lev Kreft, Ruša Bojc, Vladimir Skrbinšek
Kaj se zgodi, če je oče prezaposlen in razpet med mnoge javne funkcije? Če stari vidijo otroke
redkeje kot lasten obraz? Kaj se zgodi, če družinski člani komunicirajo preko sporočil, ki jih
zapisujejo v družinski dnevnik? Če hčerka svojo poroko oznani kar v slavnem dnevniku? Če
navihana sinova dodobra izrabita prednosti pisnega komuniciranja z mamo in atom? Uf,
popolna zmeda, vredna komedije pod režijsko taktirko ustvarjalca legendarnih Kekcev.
Odlomek: https://www.youtube.com/watch?v=K5J06wEUmRI

Ne joči, Peter (1964)

Žanr: vojni film
Dolžina: 1 h 32 min
Leto: 1964
Država: Slovenija
Jezik: slovenščina
Režija: France Štiglic
Avtorji: Andrej Hieng, Vladimir Koch, Ivan Ribič, France Štiglic,
Igrajo: Lojze Rozman, Bert Sotlar, Majda Potokar, Zlatko Šugman, Bogdan Lubej
"Ne joči, Peter" je slovenski vojni film, ki govori o častni zadolžitvi dveh partizanskih
minerjev, ki morata pripeljati tri vojne sirote iz nevarnega območja, kjer potekajo boji, na
varno osvobojeno ozemlje. Minerja sta na začetku ponižana, saj sta pričakovala kakšno večjo
akcijo, a se kasneje spoprijateljita z otroki, še posebej z najmlajšim Petrom, ki je tudi krivec
za vse kasnejše smešne in nežne prizore. Po naključju jima kasneje uspe tudi večja akcija, ko
razstrelita nemško skladišče. Peter ves čas samo joče in zganja neumnosti.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=I6LheFwxlXI

Tistega lepega dne (1962)

Žanr: komedija
Dolžina: 1h 31min
Leto: 1962
Država: Slovenija
Jezik: slovenski
Scenarij: Andrej Hieng, Ciril Kosmač, France Štiglic
Režija: France Štiglic
Igrajo: Bert Sotlar, Lojze Rozman, Jože Zupan, Duša Počkaj, Olga Podržaj, Klara Jankovič,
Berta Mulalič, Marija Šeme, Maja Šugman, Zlatko Šugman, Danilo Benedičič, Maks Bajc
Zgodba je postavljena v primorsko vas, ki je med obema vojnama spadala pod Italijo. Vsi
njeni prebivalci so Slovenci, razen italijanskih predstavnikov fašistine oblasti. Sramota vasi so
trije bratje, ki so se pridružili fašistom, toda vaščani jih kljub temu obvladujejo in jih
zasmehujejo. Osrednji junak je Tefuc, dvakratni vdovec, ki se je poročil z dvema sestrama in
vsaka mu je zapustila po dve hčerki. Tefuc bi rad oženil tudi tretjo sestro Žano, toda stari so
jo obljubili drugemu prosilcu, razen tega pa je dekle tudi noseča. Sredi priprav za poroko se v
vas vrne Hedvika, ki pravi, da je delala kot sobarica v Milanu. Italijani iz vasi ji igrajo
serenade. Na koncu vaščani odločijo, da mora Hedvika postati Tefucova žena, nevesta pa
rodi otroka med poročnim praznovanjem.

Ko pride lev (1972)

Žanr: romantična komedija
Dolžina: 87 min
Leto: 1972
Država: Slovenija
Jezik: slovenski
Režija: Boštjan Hladnik
Scenarij: Franček Rudolf
Igrajo: Marko Simčič, Milena Dravid, Marina Urbanc, Miha Baloh, Dare Valič, Anka Cigoj,
Matjaž Senčar, Brane Gruber, Andreas Valdes
Kaj naj stori levji Lev, ko se ne more odločiti med fragilno Mihaelo in fatalno Marjetico ?
Kako naj se odloči med dvema izbrankama svojega levjega srca in ob tem ostane zvest
krvodajalec ter natančen arhitekt? Vprašanje razrešita obe dekleti brez Levove pomoči..
Odlomek: https://www.youtube.com/watch?v=wW-zYqha0VU

