
 
 
 
 
Urnik aktivnosti tujih gostov festivala 
 
 
Sylvain George, režiser (Francija) 
Pogovor s Sylvainom Georgeom bo potekal v ponedeljek, 10. junija 2013, v Slovenski 
kinoteki, po projekciji filma Okruški (moja usta, moj upor, moje ime) (Les Eclats (Ma gueule, 
ma révolte, mon nom). 
 
Jan Eilhardt, režiser & Sanna Akehurst, producentka (Nemčija) 
Pogovor z Janom Eilhardtom bo potekal v torek, 11. junija 2013, v Kinodvoru, po projekciji 
filma Črepinjska sodba (Scherbengericht). 
 
Sergej Kreso, režiser (Nizozemska) 
Sergej Kreso bo gost na okrogli mizi Migrantske skupnosti, ki bo potekala v sredo, 12. junija 
2013, v Atriju SAZU po projekciji filma Čudni ljudje (Vraem Luuj). 
 
Denise Dismer, režiserka (Nemčija) 
Pogovor z Denise Dismer bo potekal v nedeljo, 16. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) po 
projekciji filma Anna & Saihou – ljubezenska zgodba (Anna & Saihou – eine 
Liebesgeschichte). 
 
Bianca Sescu, režiserka (Romunija) 
Pogovor z Bianco Sescu bo potekal v ponedeljek, 17. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) po 
projekciji filma Druga mama (A doua mamӑ). 
 
Peter Braatz, režiser (Nemčija/Slovenija) 
Pogovor s Petrom Braatzom bo potekal v sredo, 19. junija 2013, v Slovenski kinoteki po 
projekciji filma Tamikrest.  
 
Miriam Fassbender, režiserka (Nemčija) 
Miriam Fassbender bo sodelovala pri pogovoru na temo družbeno angažiranega filma, ki bo 
potekal v sredo, 19. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) ob 19. uri. Pogovoru bo sledila 
projekcija njenega filma Tuje ( Fremd). 
 
Valérie Osouf, režiserka (Francija) 
Valérie Osouf bo gostja na okrogli mizi Migracije v luči identitete in državljanstva, ki bo 
potekala v četrtek, 20. junija 2013 (svetovni dan beguncev), v Mestnem muzeju Ljubljana po 
projekciji filma Nacionalna identiteta (L'Identité Nationale). 
 
Sara Preradović, režiserka (Srbija) 
Sara Preradović bo sodelovala pri pogovoru na temo družbeno angažiranega filma, ki bo 
potekal v sredo, 19. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) ob 19. uri. Projekcijo njenega filma 



Dobrodošli v hotelu Evropa (Welcome to Hotel Europe) si lahko ogledate v četrtek, 20. junija, 
ob 22. uri na Letnem vrtu Gala hale AKC Metelkova mesto. 
 
 

 
Israël Feferman, režiser (Švica) 
Israël Feferman bo sodeloval pri pogovoru na temo družbeno angažiranega filma, ki bo 
potekal v sredo, 19. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) ob 19. uri. Projekcijo njegovega filma 
Spust v raj (Descente au Paradis) si lahko ogledate v soboto, 15. junija 2013, ob 20. uri v 
Kiberkinu (Kiberpipa). 
 
 
 


