
       
                  

 
 
Spremljevalni program FMF 2013 

    
10. 6. 2013, Kinodvor ob 20.15 – medkulturni dogodek: medkulturna pogostitev in 
predstavitev kulinaričnih posebnosti v pripravi Skuhne – svetovne kuhinja po slovensko. 
 
12. 6. 2013, Atrij ZRC SAZU:  
 
ob 19.00 – okrogla miza »Migrantske skupnosti«, na kateri bomo s posamezniki (režiserjem 
Sergejem Kresom, ki snema filme na temo migracij, skupnosti, identitete itd., gospo Amro 
Halilović, gospo Dado Kebe Nounhoum, gospo Sharon Haruna Malgwi in gospo Matejo 
Demšič govorili o skupnostih migrantov, o skupnosti širše … Okroglo mizo bo vodila Mirjam 
Hladnik Milharčič; 
ob 20.15 – medkulturni dogodek: plesni nastop Ece Dvornik »Alpe! Alpe! – III. Odsotnost«. 
Eca Dvornik je plesalka in koreografinja, ki že 25 let živi v Franciji, v svojih plesnih delih pa se 
ukvarja tudi z vprašanji tujosti, identitete, migracije, kar so tudi teme tokratne predstave. 
 
14. 6. 2013, Muzejska ploščad na Metelkovi ob 22.15 – medkulturni dogodek: predstavitev 
migrantske kulture in kulinarike Skuhne – svetovne kuhinja po slovensko ob glasbeni 
spremljavi skupine Neomi v akustični izvedbi. 
 
18. 6. 2013, Atrij ZRC SAZU ob 19.00 – okrogla miza »Portreti – pogovor s priseljenci«; na 
okrogli mizi se bo moderatorka, Metka Lokar, pogovarjala s posamezniki, priseljenci iz 
različnih dežel sveta in nam tako predstavila njihove življenjske zgodbe. Svojo prisotnost so 
za zdaj potrdili: gospod Fouad Al Mansoor (Arabski klub v Sloveniji).  
 
20. 6. 2013, Mestni muzej: 
 
ob 19.30 – okrogla miza »Migracije v luči identitete in državljanstva«, na kateri bodo o 
omenjenih temah govorili Lana Zdravković (Mirovni inštitut), katere akademska zanimanja 
se dotikajo tem, kot so nacionalna država, nacionalna identiteta, nacionalizem, 
državljanstvo, ideologije, migracije, socialna neenakost, politično delovanje, emancipatorne 
prakse (…), Valerie Osouf, francoska režiserka, ki v svojih filmih govori o podobnih temah kot 
njena prej omenjena sogovornica in Aleš Bučar Ručman (Fakulteta za varnostne vede na 
Univerzi v Mariboru), univerzitetni predavatelj in raziskovalec na področju kriminalizacije 
posameznikov na podlagi dvojnih meril (…); 
ob 20.30 – medkulturni dogodek: glasba in kulinarika v pripravi Skuhne – svetovna kuhinja 
po slovensko. 
 
Obisk festivala, filmskih projekcij in spremljevalnih dogodkov, je brezplačen, vendar je 
število mest omejeno! Nekatere okrogle mize bodo potekale v tujih jezikih (angleščina, 
BHS).  


