
Sobota, 16. februarja

Jure Pukl New Virus Quintet: NM
Vlado Kreslin, Neisha: KR
Tony Cetinski: LJ (Union)
Peter Erskine, Brizani Project in
Big Band RTV Slovenija: LJ (Mons)
Eroika: Radenci
Rebeka Dremelj: Trebija
Jan Plestenjak: Ajdovščina
Turbo Angels: Andrejci
Kingston: Kočevje
Društvo mrtvih pesnikov: NM
Tamara Obrovac: Izola
Mi2: Slovenske Konjice

Torek, 19. februarja

Zlatko Kaučič: LJ (CD)

Sreda, 20. februarja

Eroika: NM

Četrtek, 21. februarja

Esma Redžepova: LJ (Mediapark)
Gail Muldrow: PO

Petek, 22. februarja

Jan Plestenjak: Kranjska Gora
Eroika: Portorož (Avditorij)
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Srečanje z Nightwish!
Četrtega marca se v Ljubljano
vračajo finski temačneži Night-
wish, ki bodo predstavili novi
album Dark Passion Play. Od
prejšnjega albuma Once se je
marsikaj spremenilo, skupina je
zamenjala pevko. Če veste, kate-
ro in s katero, imate možnost bi-
ti med desetimi srečneži, ki jim
bo Vikend poklonil brezplačne
vstopnice za koncert v Tivoliju,
štirje med njimi se bodo imeli
celo čast srečati s člani benda na
zabavi po koncertu! Odgovorite
na nagradno vprašanje in odgo-
vore s svojimi podatki pošljite
na nagradna@vikend.si ali na
Uredništvo Vikenda, 1509 Lju-
bljana, do torka, 19. februarja.
Kako je ime nekdanji in kako se-
danji pevki skupine Nightwish?

Tea
Koprodukcija, 2007. Režija: Hanna A. W. Slak. Igrajo: Nikolaj Burger, Pina Bitenc, Marko Mandič,
Sandi Krošl. Mladinski domišljijski film.

Nekoč glavni slovenski žanr, mladinski film, spet brca. V zavetju slikovitih gozdov se namreč odvrti
ekološko-romantična epopeja, kjer desetletni Martin s svojo družinico in deklico Teo poskuša zavaro-
vati gozd pred človeškim pohlepom in uničevalnimi vzgibi. Režiserka Hanna A. W. Slak spretno niha
med magičnim in naravnim, med liričnim in pripovednim, med zasanjanostjo idiličnega gozda in nepo-
srednostjo urbanizma, ki prvega ogroža. Gozd je tako metafora novodobnega eskapizma kot zadnje za-

točišče v pobegu pred urbano norijo in odtujenostjo
materialnega sveta. Tako vstopimo v mnogokrat pre-
zrti svet nevidnih gozdnih škratov, govorice dreves in
sporočilnosti narave. Toda vsak mikrokozmos ima
svoja pravila in svoje bitke, tako tudi gozd. Male vojne,
ljubezni, prijateljstva in družinske celice najdejo dovolj
prostora v tej mladinski zgodbi o odraščanju in iskanju
čarobnosti. Rezultat je drugačen, netipičen mladinski
film, ki kljub počasnemu ritmu nosi iskrice v očeh, ve-
ter v laseh in toplino v srcu.
Ocenjuje Dražen Štader

koncerti

Wilsonova vojna
Charlie Wilson's War. ZDA, 2007. Režija: Mike Nichols. Igrajo: Tom Hanks, Amy Adams, Julia
Roberts, Philip Seymour Hoffman. Biografska drama.

Če ste pomislili, da se je hladna vojna končala s padcem ber-
linskega zidu, potem ste živeli v zmoti. Nadaljuje se še da-
nes, enega največjih vrhuncev pa je doživela v 80. letih v
spopadu med afganistanskimi mudžahidi in jatami nepre-
bojnih ruskih helikopterjev. Eden herojev te medijsko za-
molčane bitke, v kateri je več sto tisoč afganistanskih prebe-
žnikov padlo pod streli ruskih rafalov, je bil teksaški kongre-
snik Charlie Wilson (Tom Hanks). Ta je zavračal kliniko za
zdravljenje od odvisnosti, ker tam ne točijo alkoholnih pi-
jač, in svoje tajnice najemal izključno glede na razkošnost
njihovih dekoltejev. Ni kaj, Wilson je bil zagotovo bolj na-
gnjen k razvratu kot h globalnemu pacifizmu, pa vendar je
na presenečenje vseh spečemu ruskemu medvedu zadal uso-
dni udarec. Zgodba o tem, kako se je s političnimi mešetar-
jenji ustvarilo nenavadno zavezništvo, režiser Mike Nichols podaja v črnohumornem tonu, brez režijske-
ga ekshibicionizma. Tom Hanks mu v tem podvigu služi nadvse dobro, še bolje pa Philip Seymour Hof-
man kot njegov zenovski svetovalec v kriznih razmerah. Izlušči se zabaven in na trenutke pretresljiv ko-
mentar vojne, za katero sploh nismo zares vedeli.

gledalci o filmu Wilsonova vojna

Filip Breskvar in Urška Breskvar
Akač, Ljubljana
»Zanimiv film, ker kaže, kako so
ZDA včasih izvajale svojo zuna-
njo politiko in kako jo delajo še
vedno, če gledamo Irak in Afga-
nistan dandanes. Narejen je za
širšo publiko. Ker težko temo

prikazuje
bolj lahko-
tno, je lju-
dem všeč,
kar je dobro,
saj gredo ta-
ko ljudje v
kino.«

Jure Malešič, Ljubljana
»Dober film. Ta
problematika še
vedno traja. Na-
čin, kako je pred-
stavljena, je v redu.
Film ima tudi fino
igralsko zasedbo.«

Pozor!
Prejšnjič smo naro-
be navedli dolžino
filma, Tea v resnici
traja eno uro in 27
minut, torej 87 mi-
nut in ne 147, kot
smo napisali.

Katero od dreves odigra glavno vlogo v filmu?
a) kostanj b) javor c) smreka
Za Vikendove bralce smo pripravili 50 brezplačnih vstopnic za film Tea.
Pošiljatelji prvih 25 pravilnih odgovorov, ki bodo prispela na elektronski naslov:
info@gustavfilm.si, bodo po pošti prejeli dve vstopnici za ogled filma Tea. 25 bianco
kuponov bo mogoče unovčiti za katero koli predstavo Tee v Ljubljani, Celju ali Mari-
boru.
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