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FILMSKI FESTIVAL IN KONFERENCA 
 

RefugeesIN ali družbeno angažirano 

filmsko ustvarjanje starejših 

 
 
 

 
 

Ljubljana, Kolosej 
12. in 13. november 2018 

 
 
 

 

 
Kaj? 
 
V projektu RefugeesIN, evropski film za družbeno vključevanje 
beguncev se ukvarjamo z vprašanjem begunstva in dokumentarnimi 
filmi. Tako je nastalo 12 optimističnih dokumentarnih filmov o 
zgodbah in procesu integracije beguncev v novo družbo. Med 
begunci, ki so prišli k nam nekoč v času vojne v Bosni in tistimi, ki so 
prispeli k nam nedavno, smo srečali takšne, ki so nas navdihnili. V 
njih smo prepoznali vzornike, ki lahko pokažejo pot v integracijo 
drugim, pripadnike slovenske kulture pa razbremenijo strahu pred 
drugačnostjo in spremembami.  
 
Čemu 
 
da bi razumeli sebe, svoje reakcije 
da bi razumeli sebe in drugačnost  
da bi iskali poti k drugim 
da bi se seznanili s pomenom in naravo dokumentarnega filma 
da bi se seznanili z evropskim projektom RefugeesIN. 
 
 
Kdaj: 
 
Ponedeljek 12. november in torek, 13. november 
 
Kje: Kolosej, Šmartinska cesta 152, Ljubljana 
Dvorana 1 
 
 



P R O G R A M  
 
Ponedeljek, 12. november  
 
10.30 - 10.50  
Pozdrav predstavnika mesta Ljubljana 
Pozdrav Ane Krajnc, predsednice Slovenske UTŽO 
Urška Majaron: Predstavitev poteka prvega dne 
 
10.50 - 11.10  
Dušana Findeisen: RefugeesIN, plod evropskega sodelovanja 
 
11.10 - 11.40 Projekcija dveh dokumentarnih filmov 
  
11.40 - 12.10  
Okrogla miza: Migrant, begunec, dejstva in doživljanje  
Sodelujejo: Franci Zlatar, Slovenska filantropija 
Vlasta Nusdorfer, varuhinja človekovih pravic 
Damir Josipovič, Inštitut za narodnostna vprašanja 
Moderira: Dušana Findeisen 
 
12.10 - 12.40  Odmor za kavo in prigrizek 
 
12.40 - 13.20 Projekcija dveh dokumentarnih filmov 
 

P R O G R A M 
 
Torek, 13. november 
 
10.30 - 10.40  
Urška Majaron: Predstavitev poteka drugega dne  
 
10.40 - 11.20 Projekcija treh dokumentarnih filmov 
 
11.20 - 11.50  
Okrogla miza: Je dokumentarni film iskren?  
Pogovor z ustvarjalci 
 

Sodelujejo: 
Simona Jerala 
Andrej Avanzo  
Violetta Bottazzo 
Moderira: Dušana Findeisen  
 
11.50 - 12.20  Odmor za kavo in prigrizek 
 
12.20 - 13.30 Projekcija petih dokumentarnih filmov 
  
13.30 - 13.40 Zaključek filmskega festivala  
 

 
Projekt RefugeesIN je prejemnik finančne podpore Programa Erasmus+ Evropske unije. Izraža zgolj mnenja avtorjev. Evropska komisija ni 
odgovorna za to, kako bodo informacije tega projekta uporabljene. 
 


