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Ta projekt je deležen podpore Evropske Komisije. 
Novice izražajo poglede piscev  in Evropska komisija ni odgovorna za to, 
kako bodo informacije uporabljene.
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Za nadaljnje informacije, prosimo, obišcite:
Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject
YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject
Spletna stran CINAGE: http://cinageproject.eu
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Projekt CINAGE s polno paro naprej 
V aprilu 2015 se je v Ljubljani odvilo četrto srečanje partnerjev v projektu CINAGE. Srečanje je znova gostila Slovenska univerza za 
tretje življenjsko obdobje. Poudarek je bil na dokončnem oblikovanju gradiva CINAGE in razmisleku o pilotnem programu, o tem kako 
se je ta odvijal skozi predhodnih pet mesecev. Partnerji so predstavili svoje izkušnje, pri tem pa ugotavljali, da se je povsod sprožila 
velika želja sodelovati v projektu, želja in zavzetost udeleženih. Vsi so ugotovili, da je bila medgeneracijska narava projekta ključ do 
uspeha, ki je povezala udeležence v trdno skupnost. Udeleženci so pohvalili ambicioznost in temeljitost ter širino opravljenega dela. 
Vsi so osvetlili izjemen uspeh filmske delavnice. 
Nazadnje so partnerji potrdili načrt za izvedbo konference CINAGE in filmskega festivala v Leedsu, v juliju 2015. Tam bo potekal 
tekmovalni del festivala , razdeljene bodo nagrade, tam bo tudi premierna projekcija dvanajstih kratkih filmov ter slavnostna projekcija 
izbranega filma, ki so ga izbrale žariščne skupine. Gre za filme, ki temeljijo na pripovedih o dejavnem staranju in kompetencah 
dejavnega staranja. 

Dvanajst filmov CINAGE je skoraj zakljucenih!
V začetku leta so projektni partnerji pričeli s produkcijo izvirnih kratkih filmov in tako so zgodbe starejših udeležencev pilotnega 
programa oživele. Udeleženci so prevzeli različne vloge in zadnjih sedem mesecev smo preživeli očarani nad svojim ustvarjanjem. Zdaj 
v fazi po produkcije nastajajo film v slogu od socio-realizma do melodramatične grozljivke, od komedije do posnetka vsakdanjega 
življenja. 

Na koncu je nastalo dvanajst 
kratkih filmov:
1. 1X2 (2015) 
Režija: António Diogo, Jorge Monteiro, 
Peter Derksen, Portugalska
2. ... 20 let od zdaj (2015)
Režija: António Delicado, Lúcia Lima, Maria
José Martins, Rosário Leitão, Portugalska
3. Baron (2015)
Režija: Bernardo Radi, Alfredo Zeetti, Italija
4. Jasen dan (2015) Režija: Antónia Matias, 
Armando Cardoso, Carlos Consiglieri, João Estrada, 
Portugalska
5. Srčne težave (2015)
Režija: Bernardo Radi, Enrico Coresi, Italija
6. Nalezljivo veselje (2015)
Režija: Bojana Žokalj Jesih, Slovenija
7. Spoznaj samega sebe (2015)
Režija: Liz Cashdan, Velika Britanija
8. Ples limon (2015)
Režija: Mateja Mahnič, Slovenija
9. Bazen (2015) 
Režija: Rowena Godfrey, Velika Britanija 
10. Stolpnica (2015)
Režija: Bernardo Radi, Roberto Busi, Italija
11. Pravica do avanture (2015)
Režija: Jasna Tepina, Slovenija
12. Ujet (2015) 
Režija: Doug Sandle, Velika Britanija

Dvanajst 
kratkih 

filmov CINAGE bo 
vključenih v gradivo 
CINAGE. Filmi bodo 

podnaslovljeni v štirih 
jezikih partnerjev in 
bodo v tehniki PAL 

DVD.
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Konferenca CINAGE & filmski festival vas pricakujeta! 
17. in 18. julija 2015 bosta potekala konferenca in filmski festival, kamor bodo prišli filmski ustvarjalci, raziskovalci in kolegi 
različnih narodnosti. Vsi bodo prišli v Leeds z namenom, da promovirajo CINAGE, evropski film in seveda dejavno staranje. 
Filmski festival bo obsegal projekcijo izbranih igranih filmov, ki prikazujejo kompetence dejavnega staranja, ustvarjalce, 
igralce in raziskovalce na področju dejavnega staranja. 
Poleg tega bomo povabili filmske ustvarjalce, da predložijo svoje kratke filme za prikaz na festivalu CINAGE in se s tem 
potegujejo za uvrstitev v tekmovalni program festivala. Morda si bodo priborili nagrado. V ta namen obiščite našo 
festivalsko spletno stran in se spoznajte s kriteriji izbora. 

Koncno gradivo CINAGE
Na spletni strani CINAGE bo v juniju že na razpolago končno gradivo (strategije, metode in viri v podporo tečaju CINAGE). 
Partnerji se strinjajo, da bo gradivo obsegalo: 

• Priročnik (na razpolago bo v vseh štirih jezikih partnerjev) 
• Smernice za učitelje (na razpolago bodo v vseh štirih jezikih partnerjev ) 
• Povzetki raziskave o dejavnem staranju in evropskem filmu in pilotnega tečaja CINAGE (na razpolago bodo v vseh štirih 
   jezikih partnerjev)
• Seznam šestih izbranih evropskih filmov, ki prikazujejo dejavno staranje, teme/kompetence in dodatne predstavitve 
   filmov (samo v angleščini )
• 12 kratkih filmov CINAGE v obliki DVD Pal skupaj s predstavitvijo filmov (samo v angleščini)
• 12 situacij in strategij za spopadanje z dejavnim staranjem (v vseh štirih jezikih partnerjev) 
• Končna zgibanka CINAGE (na razpolago bo v vseh štirih jezikih partnerjev).

Več informacij o končnem gradivu CINAGE in kako pridobiti ustrezne kopije filmov, si oglejte na spletni strani:                                      
www.cinageproject.eu/si/package.html

Prisluhnite starejšim ustvarjalcem in temu, kaj pravijo o CINAGE

Izkušnja s CINAGE-om je bila 
zame darilo, ki mi je padlo v 

naročje življenja in mi ponudilo
 kar se da vznemirljivo priložnost, 

v tem času moje upokojitve. 
Rowena Godfrey, Velika Britanija

Nikoli si ne bi mislil, da bom lahko nekaj 
takega kot Marlon Brando. Verjetno res ne 

bom, a mi je všeč, da se pretvarjam, da bom. 
Roberto Busi , Italija

Zame je bil tečaj kot, da sem zajela
svež zrak v svoje življenje.

Rosário Leitão, Portugalska

Tečaj je bil odlična in edinstvena 
izkušnja, za katero si želim, da bi 

jo lahko ponovili. 
Jasna Tepina, Slovenija
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