
 

4. del animirane miniserije 
MURI - TEKMA 

Produkcijski studio Invida predstavlja četrti del animirane miniserije Muri z naslovom 
Tekma. Tokrat se mačjim dogodivščinam pridruži novi lik nogometnega šampiona 
Falota, kateremu glas posodi Sebastian Cavazza.  




 

SINOPSIS 4. dela 
Danes je dan za pravi nogometni derbi med NK Mucki in Mačkoni. Če v golu stoji obilni 
Čombe, je zmaga praktično zagotovljena. No, načrte Muckom tokrat prekriža prebrisani 
Falot, novi kapetan NK Mačkoni. Pa bodo njegove ukane dovolj za zmago? 

 

O miniseriji 
Zgodba o slavnem mačku Muriju je leta 2013 oživela v domišljijskem animiranem svetu 
miniserije Muri. Vsak del je inspiriran s pesmimi Nece Falk in Jerka Novaka. V prvem delu 
Murija prebudi zvonček v uri. Ker ima Maca rojstni dan, jo povabi na kosilo. V drugem delu 
se Muri zaplete v težave, zagodi mu jo “ropar Čombe, ki nastavlja pasje bombe”. K sreči pa 
se njegov sprehod le srečno konča in z Maco se le odpravita na kosilo. 


O ustvarjalcih 
Animirana miniserija nastaja v produkcijskem studiu Invida, ki se ukvarja predvsem z 2D 
in 3D karakterno animacijo in ima v svojem portfoliu že vrsto kratkih animiranih filmov, ki se 
uspešno prikazujejo tudi po tujih festivalih kratkih animiranih filmov.

 

Likom so v risanki glasove posodili znani igralci. Glavnega junaka serije Murija je odigral  
Marko Mandić, Murijevo simpatijo Maco pa Polona Juh. Čombe - Jernej Šugman, Miki - 
Alojz Svete, Marko - Janez Hočevar, Mijalko - Bojan Emeršič, Mucelj in Macelj - Jure Zrnec 
in Liza - Nina Valič. Jurij Zrnec v vlogah Muclja in Maclja tokrat opazuje dogajanje iz 



napovedovalne kabine, nadebudna policista se preiskusita v vlogi nogometnih 
komentatorjev. V vlogo novega junaka, postavnega nogometnega šampiona Falota, se je z 
lahkoto vživel Sebastian Cavazza. 


Režijsko taktirko še vedno drži Jernej Žmitek. Za kratki animiran film Cipercoper je skupaj 
z Borisom Dolencem leta 2015 na 18. Festivalu slovenskega filma prejel nagrado Vesna za 
najboljši animirani film. Vse bolj uveljavljen ilustrator in oblikovalec Matej Lavrenčič, je 
zaslužen za likovno podobo serije. 

 

Nadaljevanje miniserije sta zopet podprla sofinancer Slovenski filmski center in koproducent 
RTV Slovenija. Animacija in ostala produkcija slike je nastajala v studiu Invida v sodelovanju 
s češkim animacijskim studijem Ealin. Post-produkcijo in oblikovanje zvoka so prevzeli v 
studiu 100 pod vodstvom Julija Zornika.


Za več informacij o miniseriji se lahko obrnete direktno na produkcijsko hišo Invida preko e-
pošte info@invida.tv. Všečkajte še Facebook stran Muri miniserija in si oglejte Youtube kanal 
za napovednik in še več zanimivih izsekov iz risanke.


Povezave:

YT kanal Muri miniserija: https://goo.gl/cunwJs 

FB stran Muri miniserija: https://www.facebook.com/muriminiserija/

Produkcijski studio Invida: www.invida.tv 
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