Statistika Kina Trbovlje za leto 2019
Vse od ustanovitve leta 1956 Delavski dom Trbovlje kot Kino Trbovlje v okviru svoje redne dejavnosti
skozi celo leto izvaja filmski program. Kino Trbovlje aktivno deluje na področju širjenja in promocije
filmske kulture, filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v
Trbovljah. Prizadeva si za širok izbor filmov za vse okuse in generacije. Na program uvršča
zmagovalne filme aktualnih filmskih festivalov, posebno pozornost pa posveča filmom slovenske
produkcije.
Kino Trbovlje je kot ustanovni član sodeloval pri oblikovanju Art kino mreže Slovenije (AKMS), ki
združuje 28 kinematografov iz različnih slovenskih mest, ter je član prikazovalcev evropskega filma
Europa Cinemas, saj se zavedamo, kako pomembna je vključenost v strokovna združenja.
Kino Trbovlje uspešno deluje na področju filmske vzgoje in pedagoških dejavnosti za vrtce, osnovne
in srednje šole. Kot član Art kino mreže Slovenije aktivno sodeluje v projektu Filmska osnovna šola
nudi programe filmske vzgoje (http://www.solafilma.si/sl/teme/filmska-vzgoja) ter sodeluje kot
partner v projektu Filmski vlak (http://www.filmskivlak.si/).
V Kinu Trbovlje poleg rednega programa za obiskovalce pripravljamo še filmski abonma, letni kino,
premiere slovenskih filmov, ki jih spremljajo pogovori z ustvarjalci in avtorji filmov, počitniške
matineje, šolske projekcije s filmsko vzgojo ter redne projekcije filmov v sklopu filmske kave in
družinskih dni. S sodelovanjem v projektih:
- Novi novi filmi AGRFT,
- Noč kratkih filmov,
- Evropski art kino dan,
- 1, 2, 3, cine! Po francosko v kinu,
- Filmski teden Evrope ter
- Slovenski teden filma na spored uvrščamo tudi filme, ki si jih v kinu sicer ni mogoče ogledati.
Kino Trbovlje je v letu 2019 obiskalo 18.349 gledalcev na 623 projekcijah, kar pomeni povprečno 29,5
obiskovalcev na projekcijo. Dobra polovica (9.541) si je ogledala filme art kino programa.
Do takšnih rezultatov so pripomogli najbolj obiskani filmi:
935 obiskovalcev - Ledeno kraljestvo 2,
753 obiskovalcev - Košarkar naj bo 2 ,
692 obiskovalcev - Levji kralj s 692,
581 obiskovalcev - Kako izuriti svojega zmaja 3,
529 obiskovalcev - Joker,
485 obiskovalcev - Maščevalci: Zaključek,
468 obiskovalcev - Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja,
383 obiskovalcev - Čudežno potovanje v Oz,
381 obiskovalcev - Last Christmas,
371 obiskovalcev - Preboj,
356 obiskovalcev - Mali jeti in
319 obiskovalcev - Tisto: drugo poglavje.
Skoraj 3.000 gledalcev je obiskalo projekcije slovenskih filmov. Najbolj obiskan slovenski film v letu
2019 je bil Košarkar naj bo 2 s 753 obiskovalci, na drugem mestu mu sledi film lokalnega ustvarjalca
Ivana Bergerja Adijo knapušna, Trbovljam pa srečno! s 309 obiskovalci.

Najbolj obiskano projekcijo slovenskega filma s pogovorom je beležil film Preboj z 226 obiskovalci,
sledi mu film Adijo knapušna, Trbovljam pa srečno! z 223 obiskovalci.
Za najbolj obiskano matinejo, namenjeno najmlajšemu občinstvu, je poskrbel film Levji kralj s 182
obiskovalci, na drugem mestu je film Kako izuriti svojega zmaja 3 s 143 obiskovalci.
Najbolj obiskana sobotna družinska projekcija v letu 2019 je bila Ledeno kraljestvo 2 s 321
obiskovalci, sledi ji projekcija filma Kako izuriti svojega zmaja 3 z 207 obiskovalci.
Na 23 šolskih projekcijah, vključno s projekcijami filmske vzgoje, si je različne filme ogledalo 3.449
šoloobveznih otrok. Največ (429) si jih je ogledalo film Košarkar naj bo 2, dobrih sto manj (328) pa
film Čudežno potovanje v Oz (328).
Najbolj obiskana projekcija programa Filmska kava je bila Last Christmas s 110 gledalci, v programu
abonma pa Zelena knjiga z 19 obiskovalci.
V letu 2019 smo predvajali 15 brezplačnih projekcij: 6 na letnem kinu, 3 v okviru projekta Slovenski
teden filma, 3 projekcije v okviru Filmskega tedna Evrope ter 3 projekcije lokalnih filmskih
ustvarjalcev. Tako smo film Ivana Bergerja Adijo knapušna, Trbovljam pa srečno! prikazali na premieri
v maju ter ga ponovno predvajali ob dnevu rudarjev v juliju, na velikem platnu pa smo zavrteli tudi
filmski izdelek najmlajših Trboveljčanov, ki je nastal kot rezultat celoletnega sodelovanja med
Delavskim dom Trbovlje in Vrtcem Trbovlje.

Do tako spodbudnih številk vsekakor ne bi prišli brez vas, dragih obiskovalcev, ki osmišljate naše delo
in nam dajete navdih za nadaljnja prizadevanja. Hvala vam!

