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Kinodvor. Kinobalon. Moj kino je lahko Kinobalon.



Dvanajstletni Niilas obišče mamo, ki živi z novo družino na Laponskem, na 
severu Švedske, kjer prebivajo nomadski pastirji ljudstva Sami. Nerad se je 
ločil od očeta, s katerim je užival običajno mestno življenje, zato je precej 
nejevoljen. Deklica Sunnà in polbrat Pontus se trudita navezati stik z njim. 
Pastirji se pripravljajo na selitev jelenov, otroci jim pomagajo. Niilas iz upo-
ra namerno spusti čredo in eden izmed jelenov izgine. Deček se priključi 
iskalni odpravi in pri tem kar naprej srečuje skrivnostnega losa … Srame-
žljiv mestni fant se počasi prelevi v divjega dečka, ki preizkuša meje svojih 
moči. Proti vsem pričakovanjem Niilas doživi najbolj razburljivo poletje v 
svojem življenju.

Film o spoznavanju lastnih korenin ter svojega bistva, posnet v čudoviti 
laponski pokrajini.

Fant z oblaki Cloudboy
Meikeminne Clinckspoor, Belgija / Švedska / Nizozemska / Norveška, 2016, 
77 minut, v nizozemščini, švedščini in laponščini s slovenskimi podnapisi, 
distribucija FIVIA – Vojnik, 9+

Kolofon | Fant z oblaki • Zbirka Kinobalon, 36. knjižica • Zasnovali in uredili: Marina Katalenić, Petra Slatinšek • Samiji na 
daljnem severu; Kinobalonova spraševalnica; Kako so to posneli!?; Družine; Merilec poguma; Hmmm … parkour ali metanje lasa?; 
Zvoki v filmu; Kako se reče sneg v jeziku Samijev? Na več načinov!: Marina Katalenić • Med, pod, ob, čez ali o parkourju: Jon 
Natanael Muhovič za SPF • Je suis Niilas: Irena Duša Draž • Seznam knjig o družinah: Barbara Hanuš • Pogumna starka: Zlata 
skledica. Pravljice z vsega sveta, Mladinska knjiga, 2017 (prevedla: Gitica Jakopin) • Jezikovni pregled: Mojca Hudolin • Fotografsko 
gradivo: iz filma Fant z oblaki • Oblikoval: Andraž Filač • Založil: Javni zavod Kinodvor, 2018
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   Živela sta starec in starka. Starka je bila pogumna, starec pa strahopeten. 
Starka je pristavila za kašo in rekla: 
   »Jaz bom skuhala kašo, ti pa stopi v shrambo in prinesi slanine.« 
   Shramba pa je bila daleč od vežé. Starec je zapregel jelena, sedel na sani in 
se odpeljal. Pripelje se k shrambi in jo hoče odpreti, iznenada pa zasliši, kako 
notri nekdo gode: 
   »Kdo le semkaj nos tišči! Kdo le semkaj nos tišči!« 
   Starec se ustraši in skoči na sani. Pripelje se domov in reče starki: 
   »V naši shrambi je strašni Talij, ne morem do slanine!« 
   Starka reče: 
   »Zajec ti strahopetni! Bojiš se, pa sam ne veš, česa! Odpelji se še enkrat k 
shrambi in mi prinesi slanine!« 
   Starec se spet pripelje k shrambi. In spet zasliši: 
   »Kdo le semkaj nos tišči! Kdo le semkaj nos tišči!« 
   Starec se je tako ustrašil, da se je ves tresel. Brez slanine se je vrnil k starki 
in rekel: 
   »Ne morem do slanine: Talij je v shrambi … Strah me je!«
   »Kaj pa dela Talij v naši shrambi?«
   »Kar naprej gode: 'Kdo le semkaj nos tišči!'« 
   Starka se je razjezila: 
   »Zajec! Česa neki se bojiš? Od kod pa naj bi Talij zlezel v našo shrambo? 
Sama stopim po slanino!« 
   Sede na sani in se odpelje. Pripelje se k shrambi. Od tam je bilo slišati:  
   »Kdo le semkaj nos tišči! Kdo le semkaj nos tišči!« 
   Starka je to slišala in se ni ustrašila. Odpre shrambo in reče: 
   »Ti bom že pokazala! Ti bom že dala ljudi strašit! Nič ne misli, da imaš s 
starcem opravka! Starec je zajec, jaz pa nisem njegovega kova!« 
   Stopi v shrambo. Pogleda, in kaj vidi – na slanini sedi miška in jo gleda. 
Zgrabi starka miško in jo pošteno prime za rep. 
   Miška zacvili: 
   »Kdo le semkaj nos tišči! Kdo le semkaj nos tišči!« 
   »Tak tako,« reče starka, »zdaj pa že vem, kdo je vpil: 
   'Kdo le semkaj nos tišči! Kdo le semkaj nos tišči!'« 
   Miško je potisnila v rokavico iz jelenje kože in se zapeljala domov. Pride 
domov in reče starcu:  
   »No, zdaj sem ti pa pripeljala tvojega strašnega Talija! Poglej, koga se tako 
bojiš! Le dobro poglej!« 
   In mu vrže rokavico z miško. Starec se je ustrašil, planil je pokonci in zbežal. 
Starka pa je skuhala kašo, vanjo vrgla slanine in si jo je privoščila. Do sitega 
se je najedla. Strahopetni starec je pa lačen ostal.

Vežá: laponska koča v obliki piramide
Talij: pošast

Samijska pravljica

POGUMNA STARKA



54

Niilas se odpravi k 
mami, ki živi na severu 
Švedske, na Laponskem. 
Tam opazuje življenje 
domačinov, preizkusi nove 
jedi in še kaj. Pokrajina je 
neokrnjena, poleti sonce 
nikoli ne zaide. Kakšna 
avantura! Kako je živeti 
tam?

Ljudstvo Sami, oziroma 
Laponci, prebiva v deželi, 
ki ji pri nas pravimo 
Laponska, domačini pa jo 
imenujejo Sapmi. Razteza 
se čez severne predele 
Norveške, Švedske, Finske in 
severozahodne Rusije. Samiji 
imajo lasten jezik in kulturo. 
V deželi Sapmi jih živi med 
80.000 in 100.000.

Če si lačen, je prava 
specialiteta suovas – 
dimljeno jelenje meso, 
ki ga lahko poješ tudi v 
sendviču z nekvašenim 
kruhom. 
Pontus ga ima rad z 
veliiiiko kečapa!

Samiji živijo v arktičnem krogu, kjer 
je zaradi nagnjenosti zemlje polovico 
leta dan, polovico pa noč. Si lahko 
predstavljaš? Opazujejo lahko 
tudi čarobni severni sij, ki nočno 
nebo obarva v žive barve. Pojav 
nastane zaradi sončne svetlobe in 
zemeljskega magnetizma. 

V deželi Sapmi lahko vidimo veliko 
veličastnih živali, med drugim losa 
in severnega jelena. Slednji so zelo 
pomembni za kulturo Samijev, ki se od 
nekdaj ukvarjajo z rejo jelenov. Nekateri 
še danes nadaljujejo s to dejavnostjo, 
znanje pa se prenaša na nove generacije 
tudi v šolah.
Niilas pride na Laponsko ravno v času 
selitve jelenov. Pastirji so jih zbrali, da 
preštejejo in označijo mladiče. 

Kot drugod je bila tudi pri Samijih ljudska 
noša včasih vsakdanje oblačilo. Zdaj si jo 
nadenejo za slavnostne priložnosti. Noše 
so barvite in tople, saj se temperature 
spustijo zelo nizko, tudi do -30˚C.
Brrrrrr!
Kakšno vreme je danes? Jokkmokk je 
mesto Samijev na Švedskem. V brskalnik 
vtipkaj ime kraja in preveri, koliko stopinj 
so zabeležili.

Samiji so bili tradicionalno 
nomadi in poletja so preživljali v 
šotorih. Danes živijo v sodobnih 
hišah, šotore pa uporabljajo 
občasno, v sezonah selitve 
jelenov, če že nimajo koče v 
gozdu ali v gorah.
V filmu imamo priložnost videti 
šotore, v katerih pa se nahajajo 
spalne vreče in ne tradicionalna 
ležišča.

SAMIJI NA 
DALJNEM SEVERU

Rdeča polovica 
kroga na 
samijski zastavi 
predstavlja 
sonce, modra pa 
luno.

Dobro je vedeti:
Samiji niso naklonjeni 
izrazu Laponci, saj 
ima ta lahko tudi 
slabšalni prizvok. 

Pogosta imena 
pri Samijih so 
Ante in Aslak 
za fante ter 
Ristin in Sunnà 
za dekleta. 
Sunnà je tudi 
ime Niilasove 
polsestre v 
filmu. 

Te zanimajo samijske pravljice? Nekaj jih je 
prevedenih v slovenščino v zbirki Laponske 
pripovedi. Še namig: v pravljici z naslovom Severni 
sij lahko prebereš, kako so si svetleče luči na nebu 
razlagali včasih.
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Ali je bilo težko poiskati »prave« 
mlade igralce? 
To je vedno težka naloga. Igralca 
za vlogi Sunne in Pontusa sem na-
šla kar hitro, medtem ko je iskanje 
Niilasa vzelo več časa. Videla sem 
okoli 300 prijavljenih, ampak spo-
mnim se trenutka, ko sem zagledala 
Daanovo fotografijo. Zaradi pogle-
da v njegovih očeh sem pomislila, 
da bi on lahko bil Niilas. In res se je 
tako izkazalo!  

Kje ste posneli film?
Večji del filma smo posneli v nor-
veškem delu Laponske, začetek in 
konec pa v Belgiji. Nekaj prizorov, ki 
naj bi jih posneli na Švedskem, smo 
zaradi finančnih omejitev ravno 
tako posneli v Belgiji. V njih je bilo 
treba ustvariti vtis, da se dogajajo 
na Švedskem, čeprav se ne. Mogo-
če se sliši zapleteno, a tudi to je del 
filmskega ustvarjanja! 

Kako je bilo snemati film v deželi 
Sapmi? 
Bilo je čudovito in noro hkrati. Naj-
boljši del je bil, ko so nas s helikop-
terjem pripeljali med hribe, kjer 
Samiji zbirajo jelene. To je bil edini 
način, da z ekipo pridemo na loka-
cijo. Bilo je tudi nekaj nepričakova-
nih situacij. Ker smo čakali, da jeleni 
pridejo na napovedano mesto, smo 
snemanje določenih prizorov nekaj-
krat prestavili. 

Kakšnega okusa je suovas s 
kečapom?
Odličnega! Večkrat sem ga posku-
sila. V času raziskovanja samijske 
kulture sem opazovala, kako radi ga 
otroci jedo. Zdel se mi je kot nalašč 
za Pontusov lik.

Kje se nahaja pogum? V glavi ali v 
močnih rokah in hitrih nogah?
Mislim, da v obojem. Naš um je tisti, 
ki nas prepriča, da nekaj zmoremo, 
čeprav se morda sprva zdi nemo-
goče. Takoj ko verjamemo, da pre-
moremo dovolj poguma, ni meja. 
Lahko si močan in hiter, kot želiš.  

Fant z oblaki (Cloudboy) lahko 
zveni kot ime superheroja. 
Fant z oblaki je poseben superhe-
roj, ki prebiva v vseh nas. Je nekdo, 
ki posluša in sledi svojemu srcu. Mi-
slim, da se prebudi, ko smo v stiku z 
naravo. Če ji prisluhnemo, se lahko 
naučimo veliko o sebi. 

Kaj se bolje sliši, vadba parkourja 
ali metanje lasa?
Oboje! Nekega dne se želim naučiti 
parkourja. V metanju lasa sem se že 
nekajkrat preizkusila. Je super de-
javnost, sploh če ti met uspe, kar pa 
je zelo težko in zahteva veliko vaje! 

Režiserka Meikeminne Clinckspoor 
prihaja iz Belgije. Fant z oblaki je 
njen prvi celovečerni film, zanj pa 
je napisala tudi scenarij. Je fenica 
švedske pisateljice Astrid Lindgren 
in njene slavne junakinje Pike 
Nogavičke. Čeprav je odraščala v 
mestu, je kot otrok rada plezala 
po drevesih in sanjarila, kako se 
z nahrbtnikom podaja v divjino. 
Vedno je imela rada tudi filme, ki 
prikazujejo spontano povezanost 
otrok in narave. Za pripravo na film 
Fant z oblaki je kar 5 let posvetila 
spoznavanju samijske kulture, ki 
jo je navdušila. Z veseljem pa si je 
vzela čas in odgovorila na nekaj 
vprašanj o snemanju filma in 
njegovih junakih. 

KINOBALONOVA SPRAŠEVALNICA
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DAANOVI VTISI 
O SNEMANJU

KAKO SO TO 
POSNELI!?

Daan Roofthooft, glavni igralec v 
filmu, je bil za lik Niilasa izbran med 
več kot 300 kandidati. To je njegova 
prva večja filmska vloga, kalil pa se 
je že na snemanjih kratkih filmov in 
v gledališču. Morda ni presenetljivo, 
da prihaja iz družine gledališčnikov; 
med drugim je njegov stric zelo znan 
igralec. Kljub izkušnjam je moral 
Daan za potrebe filma dati vse od 
sebe. Poleg učenja švedskega jezika 
se je ob pomoči trenerjev naučil 
osnov potapljanja in parkourja.

Se spomniš kakšnega prizora v 
filmu, ki ti je vzel dih? Daan za njih 
ni potreboval kaskaderja! 

LOS, ČISTO OD BLIZU
Vse živali v filmu so resnične in 
niso bile dodane računalniško. 
Tudi skrivnostni los, ki mu je ime 
Seamon. Ker je velik in včasih 
nevaren, je bil posnet v norveškem 
naravnem parku Polar Park. Daan 
se je res dotaknil njegovega nosu, 
vendar je bila vmes ograja. Slednjo 
so nato računalniško izbrisali. S tem 
posegom in premišljeno montažo so 
nas prepričali, da je Seamon čisto 
blizu Daana.

Ali veš, da se los lahko potopi tudi 
do 5 metrov globoko? Mogoče 
pa bi se lahko pridružil Daanu v 
filmskem prizoru pod vodo?

Bi rad/a videl/a še nekaj fotografij 
bazena, ki se nahaja v Bruslju? 
V brskalnik vtipkaj NEMO33.

Najljubši prizor v filmu
Podvodni prizor, ker sem se 
potapljal v zelo velikem in 
globokem bazenu.

Najbolj zanimiva izkušnja, ki si jo 
doživel na Laponskem
Hoja v čredi severnih jelenov.

Najtežji del pri snemanju filma
Zgodnje vstajanje.

Ko sem prvič videl film … 
Sem mislil, da je super. Ponosen 
sem bil.

Tvoji najljubši filmi
Forrest Gump in Sedem let v 
Tibetu

GLOBOKI BAZEN
Daan se je za ta razburljivi podvodni prizor 
udeležil tečaja potapljanja. Snemanje je namreč 
potekalo v enem najglobljih bazenov na svetu, 
ki v globino meri kar 33 metrov! Med posnetki je 
Daan za nekaj sekund odstranil masko s kisikom 
in zadržal dih, ob tem pa je nadaljeval z igro. Tako 
so posneli prizor, ko Niilas pade v reko. Desetka za 
pogum!

LEGENDARNI SKOK
Med pripravami na film je mladi 
igralec preizkusil marsikaj novega, 
tudi parkour. Spomni se prizora 
na igrišču, ko ga vidimo spretno 
preskakovati ovire. Na filmskem 
prizorišču pa je treba poskrbeti 
tudi za varnost. Za legendarni skok 
na zabojnik ob koncu filma je bil z 
varnostnimi kabli pritrjen na žerjav. 
Tako kot ograja pri losu, so bili kabli 
pozneje računalniško odstranjeni. 
Nekaj osnov parkourja te čaka v 
nadaljevanju knjižice.

5
1.

2.

3.
4.

5.

Hitrih 5 vprašanj
za Daana:

V tem prizoru
so računalniško 

izbrisali vrvi.
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DRUŽINE
Družine so raznolike. Nekateri otroci 
živijo z mamo in očetom, nekateri z 
enim staršem, nekateri so posvojeni, 
nekateri živijo z dvema mamama, 
starimi starši ali teto.

Lahko smo tudi del sestavljene družine 
kot Niilas. Živi sam z očetom Gerardom. 
Mama Katarina je še vedno njegova 
mama, čeprav živi na Švedskem z 
novo družino, možem Reaidnujem, 
njegovo hčerko Sunno in njunim sinom 
Pontusom. Niilas ima torej še brata 
in sestro, s katerima lahko preživlja 
zabavne počitnice.

Ker najbolj poznamo obliko družine, 
v kateri smo sami odraščali, se nam 
lahko ob drugih porajajo vprašanja. 
Bi tudi Niilasa lahko zanimalo, kako 
je živeti v družinah, ki so drugačne od 
njegove? Kaj bi mu o svojih izkušnjah 
povedali drugi filmski junaki?

Kako nastane sestavljena 
družina?
To v filmu lepo opiše 
Sunnà, ko Pontusu pove: 
»Tudi moj brat je (Niilas). 
Tebe si deliva kot brata. 
Niilasov brat si zaradi 
mami, moj pa zaradi očka. 
Tako je Niilas tudi moj brat. 
Zaradi tebe.«

Zdravo, sem Jia, stara sem 10 let in pri-
hajam iz Južne Koreje. Živim sama z 
babico, ker moja mama dela v Londo-
nu (oziroma tako vsaj pravim drugim). 
Babica je OK, čeprav zna biti preveč 
staromodna. Včasih zavidam prijateljici 
Sun, ki živi z obema staršema in bra-
tom. Njena mama in brat sta res super, 
zaradi očeta pa ji je včasih tudi težko. 
Film: Najin svet (Yoon Ga-eun)

Siri Kolu: Ajda in Razbojnikovi
Philip Ardagh: Grozni konec: trilogija neverjetnih 
dogodivščin Edija Dikensa
Jana Bodnárová: Punčka iz stolpa
Marjolijn Hof: Majhna možnost
Henning Mankell: Pes, ki je potoval k zvezdi

Živjo, sem Jakec in imam 8 let. Poleg 
tega imam tri bratrance in dve mami. 
Super se imamo v našem domu na Ni-
zozemskem. Žalosten sem le, ker ne 
morem dobiti bratca. Mami pravita, 
da za to potrebujeta Vilije, ki jih imajo 
samo moški. Za darilo sem tako dobil 
zajca. Mogoče pa je lahko zajec moj 
bratec? 
Film: Jakec naroči bratca
(Anne de Clercq)

Hej! Moje ime je Stella, stara sem 12 let 
in živim na Švedskem skupaj z mamo, 
očetom in starejšo sestro Katjo. Zaradi 
mnogih obveznosti ne preživimo veliko 
časa skupaj, a vsak dan imamo skupno 
večerjo. Moja starejša sestra je kul, zna 
biti pa tudi nesramna. Ne vem zakaj. 
Včasih me skrbi, da jo imata starša raje 
kot mene. 
Film: Moja sestra suhica
(Sanna Lenken)

Jaz sem Jojo, star sem 10 let in prihajam 
iz Nizozemske. Tako kot Niilas živim le z 
očetom, to pa zato, ker moje mame ni 
več. Z očetom sva se od takrat odda-
ljila. Včasih je jezen, ker se pretvarjam, 
da je mama še živa. Ravno tako ne bi bil 
zadovoljen, če bi izvedel, da sem do-
mov prinesel malo kavko. Zato jo imam 
na varnem skrito v sobi. 
Film: Kauwboy (Boudewijn Koole)

Gerard

Katarina

Reaidnu Niilas

Christine Nöstlinger: Ko se je moj oče hotel 
poročiti z materjo Anne Lachs in Tako in tako in 
sploh
Nataša Konc Lorenzutti: Enajstnik
Vinko Möderndorfer: Kot v filmu in Kit na plaži
Majda Koren: Eva in kozel in Mihec
Polonca Kovač: Kaja in njena družina

Poglej si knjige, ki govorijo
o različnih družinah:

Sunnà

Pontus
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PREIZKUSI

1

2

4

3

5

MERILEC

SKORAJ
NIČ

NEKAJ
PA ŽE

POGUM 
SUPERJUNAKA

MALO
POGUMA 

VELIKO 
POGUMA

POGUMA

Niilasa na začetku spoznamo kot tihega in vase 
zaprtega fanta. Ko se znajde v novem kraju z novimi 

ljudmi, se preizkušnje kar vrstijo. Kje je pogum, ko ga 
potrebuješ? Ali je v telesu – v močnih rokah in dolgih 

skokih? Ali pa se nahaja v glavi in moraš, kot pravi 
Niilasova mama, najprej verjeti vase? Kdaj se Niilas 

prelevi v samozavestnega fanta?

Na merilcu oceni, koliko 
poguma je potreboval za 
sledeča dejanja:

Katero dejanje je po tvojem mnenju 
zahtevalo največ poguma?

prebere mamino pismo ___

se zoperstavi očetovi odločitvi ___

sam odpotuje na Švedsko ___

spozna mamino novo družino ___

poskusi suovas ___

pred drugimi otroki vrže laso___

spusti jelene iz ograde___

prvič spregovori v švedščini___

se prvič nasmehne___

se pridruži Sunni in Pontusu pri zajtrku __

spleza na visoko drevo___

spleza dol z drevesa___

odločno pove mami, kaj si misli___

zbeži iz hiše___

pusti mami, da ga objame ___

Katarini reče »mama« ___

se opraviči Pontusu ___

se sam odpravi poiskat jelena ___

se dotakne losa ___

ujame jelena z lasom ___

na igrišču skoči na zabojnik___

Niilas dobi zlato medaljo, ker: 

Srebrno medaljo, ker:

Bronasto medaljo, ker:

12 3

MOČAN KOT LOS!
Vsaka žival je lahko tudi nosilec simbolike, skritega 
pomena. Pes nas največkrat spomni na prijateljstvo 
ali zvestobo, lisica na pretkanost itn. Kaj bi lahko 
predstavljal skrivnostni los, ki Niilasu v filmu večkrat 
prekriža pot? Režiserka pravi, da je los simbol moči 
in vzdržljivosti, ki Niilasa večkrat usmeri na pravo 
pot. Lev naj kraljuje v Afriki. Vsi vemo, kdo je kralj 
skandinavskih gozdov!
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JE SUIS 
NIILAS

Smo res vsi 
dvanajstletniki 
enaki?

Torej, dočakali ste dvanajsti rojstni dan. Čestitke! Preživeli ste najbolj tvega-
no obdobje v človeškem življenju. Resno, če bi se rodili kadarkoli med par 
sto let nazaj in začetki človeštva, bi obstajala velika verjetnost, da jih nikoli 
ne bi videli dvanajst. Na vas bi prežale bolezni, lakota, vojne, verjetno bi vas 
pretepali in garali bi kot sužnji. Tam nekje okrog dvanajstega leta pa bi si 
vaši starši oddahnili, češ zdaj ste pa že veliki. Poslali bi vas v svet, da poskr-
bite sami zase in, ko smo že pri tem, še zanje.

Ampak tako je bilo včasih. Danes, ko imamo antibiotike, čelade in goreteks, 
je verjetnost, da vas bo pobralo v otroštvu, izjemno majhna. Tako drobcena, 
da mi ne gre v glavo, zakaj starše kar naprej skrbi za vas. Lahko bi se malo 
zgledovali po svojih srednjeveških kolegih in tu pa tam rekli bokarbo. Am-
pak ne. Danes starši vedno vejo, kaj je najboljše za njihove otroke, pa naj gre 
za samske očete v Belgiji ali starševski tandem iz Spodnjega Dupleka. Ste 
opazili?

Dvanajstletniki po vsem svetu ste v marsičem različni, nekatere težave pa se 
lahko pohvalijo z globalnim dosegom. Recimo ta, da se navidezno lahko od-
ločate, ampak v resnici nimate šans. Tako kot sta se Niilasova oče in mama 
odločila, da bi bilo super, če gre čez poletje na Laponsko. Pustimo, da že vse 
življenje živi v mestu, da se ne spozna na severne jelene, na svojo mamo pa 
še manj. Kaj pa dejstvo, da tega enostavno noče? Odrasli argumente dva-
najstletnikov redko upoštevajo. Lahko so razumevajoči, včasih se da iztržiti 
kaj v zameno, ampak ko se enkrat odločijo, da je za vas nekaj dobro, so 
neusmiljeni kot tank.

Tako tudi radi pozabljajo, da imajo dvanajstletniki veliko bolj razvito oseb-
nost in da so odnosi med njimi dosti bolj zapleteni, kot so bili, ko so imeli pet 
let. Po eni strani jih razumem, stari so in jim čas hitro teče, pa niso opazili, da 
ste vmes zrasli. Zato še naprej računajo, da se boste znašli v vseh situacijah, 
če bo le še kakšen “prijateljček” približno vaše starosti zraven. Saj poznate 
situacijo: najprej vas zvlečejo v nekakšen kamp na hrvaški obali, zagledajo 
naokrog tekati tri češke smrkavce in za njih je stvar rešena. “Kako ti je dolg-
čas, saj imaš prijatelje!” Itak. Vsaj Niilas in Sunnà sta se ujela, čeprav je šlo 
na tesno. Če smo čisto iskreni, si moramo priznati, da se včasih upiramo, ker 
so spremembe tečne, ko pa pogledamo nazaj, smo veseli, da so nas porinili 
v nekaj novega. Težko mi gre to z jezika, ampak starši imajo tu pa tam tudi 
prav.

Še ena reč je, ki nima zveze s starši in druži dvanajstletnike po vsem svetu, 
in od vseh je ta verjetno še najtežja. Se spomnite, kako je Niilas v filmu grdo 
delal s Pontusom, potem je pa tvegal življenje, da bi mu pomagal? To je 
obdobje, ko ste lahko sočutni do nezavesti, že naslednji dan pa naravnost 
žleht. Tako pač je. To bi vam rada povedala, prvič zato, da ne boste grdo mi-
slili o sebi, kadar vas bo obšla žlehtnoba. Pa da jo boste lažje brzdali in raje 
zalivali lepe misli. In drugič, da boste vedeli, od kod to pride, ko boste enkrat 
tarča vsega grdega, kar tu in tam vsekakor boste. Takrat morate vedeti, da 
ni nič narobe z vami. In da mine.

Irena Duša Draž 
mladinska avtorica, bivša dvanajstletnica
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Največ odgovorov a: 
Si družabna in energična oseba, ki se rada zadržuje v prostorih, kjer kar poka 
od dogajanja. Ni pomembno, ali je to tvoja soseska, šolski hodnik ali družabni 
dogodek. Preživljanje časa s prijatelji in spoznavanje novih ljudi te vedno spravi 
v dobro voljo. Težko miruješ in ob poslušanju najljubšega komada vedno v ritmu 
tapkaš z rokami. Parkour je kot nalašč zate, saj je najbolj zabaven, ko se izvaja v 
skupini ljudi in ker te ovire ne morejo ustaviti. Po drugi strani pa bi bil zate večji 
izziv metanje lasa, kjer izuriš osredotočenost, dobiš izkušnjo drugačnega okolja 
in uživaš tudi v trenutkih, ko si sam/a s seboj. 

Največ odgovorov b: 
Si vedoželjna oseba, ki ima mnoge interese, predvsem pa te zanima tehnologija. 
Spoznaš se na vse mogoče in najraje bi videl/a, da izumi, ki jih zdaj opazuješ v 
znanstvenofantastičnih filmih, že obstajajo. Prijatelji/ce vedo, da se lahko vedno 
zanesejo nate, in tudi ti jih pozorno izbiraš. Kljub navidezni sramežljivosti in 
zadržanosti v tebi tli moč, ki le čaka, da jo izraziš. To pa lahko storiš le, če se 
kot Niilas podaš v nova okolja in se odpreš. Lahko se lotiš tako parkourja kot 
metanja lasa. Vse, kar potrebuješ, je malo poguma, nič drugega ti ne stoji na 
poti! Čaka te zanimiva izkušnja. Tokrat pusti slušalke doma. 

Največ odgovorov c: 
Če bi bil/a lik iz filma, bi bil/a glavni junak dokumentarca o živalih in naravi ali 
pa Indiana Jones v novi pustolovščini v skritem kotičku sveta. Si avanturistična 
duša, ki ima veliko željo po spoznavanju novih stvari, pri čemer te najbolj 
zanimajo neraziskane in neuhojene poti. Veliko naklonjenost čutiš do narave 
in živali, med prijatelji/cami pa ceniš tiste, ki znajo izkazati naklonjenost in ti 
istočasno pustijo svobodo. Zelo bi užival/a v metanju lasa, saj združuje vse 
tisto, kar imaš rad/a. Še večji izziv bi bil zate parkour, pri katerem lahko izpiliš 
motorične spretnosti in vadiš veščine delovanja v skupini. Tudi Indiana Jones ni 
vsega storil sam!

1. Prosti čas najraje preživljaš:

a) na igrišču ali v mestu

b) doma za računalnikom 

c) v naravi, peš ali s kolesom

5. Kaj pomisliš ob zvokih mesta?

a) živahna zmes glasov, korakov in 
avtomobilov

b) med hojo poslušam glasbo  

c) prevelik hrup

6. S kom se najraje družiš?

a) z ljudmi, ki imajo veliko energije

b) z osebami, ki jim zaupam 

c) s prijatelji, ki uživajo na samem 

7. Najbolj zanimivi ekstremni
športi so:

a) skoki, padalstvo

b) preveč so nevarni

c) zanimivi, če se dogajajo v divjini 

8. V kinu najraje gledaš:

a) akcijske komedije ... dva v enem

b) znanstveno fantastiko v vesolju 

c) pustolovščine v oddaljenih delih 
sveta 

2. Katerega hišnega ljubljenčka
si želiš?

a) psa, še enega najboljšega 
prijatelja

b) hrčka ali miš, da je lahko v moji 
sobi  

c) nobenega, živali potrebujejo 
prostor!

3. Odhajate v šolo v naravi v gore 
in ti …

a) se veseliš, da boš ves teden s 
prijatelji 

b) preveriš, ali imaš polnilec za 
baterije  

c) si takoj sposodiš daljnogled in 
ostalo opremo 

4. Kaj storiš, če sredi gozda srečaš 
srno?

a) skriješ se za drevo in jo fotkaš 

b) za vsak slučaj zbežiš stran 

c) previdno se ji poskušaš približati

HMMM … PARKOUR ALI 
METANJE LASA?

Na igrišču v domačem mestu Niilas 
navdušeno preskakuje ovire in 
zabojnike, vihtenje lasa pa mu tudi ni 
tuje. Kdo bi si mislil, da bo tako vešč? 
Za to je potrebno nekaj vaje, poguma, 
predvsem pa je treba, kot Niilasu pravi 
mama, zaupati vase! Katera veščina 
pa mika tebe? Mogoče te rezultat 
preseneti. 
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MED, POD,
OB, ČEZ
ali o
parkourju
Parkour je disciplina, pri kateri skuša 
posameznik hitro in učinkovito 
prečkati ovire na poti, pri čemer teče, 
pleza, skače, se plazi. Razvil se je v 
90. letih 20. stoletja v predmestjih 
Pariza, nato pa je obnorel svet.

Pri parkourju ni vprašanja, kdo je najboljši, saj lah-
ko tekmuješ zgolj sam s seboj. Cilj je, da postaneš 
vzdržljivejši, odločnejši, močnejši in se ob tem zaba-
vaš. Soudeleženci ti pomagajo s spodbudo in nasveti. 

Če bi pokukali na trening parkourja, bi videli, da na začetku 
ogrejemo telo, saj tako lažje izvajamo gibe. Nato vadimo en 
sam gib ali pa jih povezujemo več zapored (t. i. flow). Da nas dru-
gi dan ne bi bolele mišice, za konec dodamo še nekaj razteznih vaj. 

Čeprav je včasih težko priznati, 
nas je lahko tudi strah. To ni nič 
nenavadnega, sploh ko se učimo 
novih gibov ali pa smo na višini. 

S trenerjem lahko priredimo načrt 
vadbe. Samozavest bo, kot pri vsa-

kem športu, prišla z izkušnjami. Po-
magala ti bo tudi pri soočanju s stra-

hom zunaj treningov. Ni pa treba hiteti. 
Časa za napredek je na pretek!   

Za trening pridejo prav različni javni prostori 
v mestu in naravi. Z malo domišljije lahko tudi 

na videz dolgočasna lokacija nudi zanimivo vad-
bo. Treba pa je biti tudi pazljiv. Vedno prej preveri-

mo: ali tla drsijo, ali se ta zid kruši, ali je tista ograja sta-
bilna? Ravno tako pazimo, da za seboj vedno pospravimo. 

S SNEMANJA: 
Parkourjevci ne morejo stati pri 
miru. To je v njihovi naravi! Pri 
snemanju prizorov na igrišču so 
mladi igralci v ozadju, statisti, ves 
čas skakali naokoli. Prizorišče 
s kupi lesenih ovir, betonskimi 
pregradami in odsluženimi 
avtomobili, razpršenimi po sceni, je 
bilo preveč mamljivo.

TEKMOVANJE V METANJU LASA
Vsako leto v Trømsu, severnem kraju na Norveškem, 
poteka teden Samijev. V tem času se zvrstijo razni 
dogodki, ki slavijo njihovo kulturo – koncerti, razstave, 
pa tudi dirka z jeleni in nacionalno prvenstvo v metanju 
lasa za moške, ženske in mlade.
Arena za metanje lasa se postavi sredi glavnega trga. 
Na dogodku sicer ne loviš pravih jelenov, ampak je tarča 
rogovje na rekvizitu. To pa ne pomeni, da je zadeva 
preprosta. Medtem ko poskušaš z lasom zadeti tarčo, dih 
zadržuje vse mesto! 

Tudi če sami ne vadimo 
parkourja ali ne izvajamo 
zahtevnih gibov, je še vedno 
zabavno opazovati druge. 
Včasih tudi nam srce hitreje 
bije, ko se pripravljajo 
na velik skok, kot je ta z 
začetka filma.



ZVOK IN 
GLASBA
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Zvoki v filmu
Včasih med gledanjem filma pozabimo, da ga tudi poslušamo in da 
zvok, ne glede na to, ali je govor junakov, glasbena podlaga ali šum 
okolice, enakovredno prispeva k naši filmski izkušnji. Pomislimo 
samo, kako pomembni so zvoki vetra in živali, ko gledamo prizor 
v naravi, kako živahna in žalostna muzika lahko izvabita nasmeh 
ali solze in kako včasih prav tišina gradi napetost.  

Filmska glasba
Prav posebej za film je lahko napisana tudi filmska glasba. Ali veš, 
da prestižne filmske nagrade, oskarje, podeljujejo tudi za najbolj-
šo izvirno glasbeno podlago in najboljšo izvirno skladbo? Veliko 
komadov postane tudi zelo priljubljenih. Glasbo za film Fant z 
oblaki je napisal Helge Slikker.  

Niilasov snemalnik zvoka
V filmu ti zagotovo ni ušel Niilasov super snemalnik zvoka, brez 
katerega se glavni junak nikamor ne odpravi. Deloma je podoben 
običajnim snemalnikom, nekaj dodatnih funkcij pa so si izmislili 
za filmsko zgodbo. 

V resničnosti ta naprava ojača skoraj neslišne zvoke. Ni prese-
netljivo, da se imenuje »detektivska igrača«. Iz svoje sobe lahko 
poslušaš pogovor staršev v dnevni sobi (oziroma prisluškuješ) in 
izveš, kakšno darilo se ti obeta za rojstni dan. Ali pa napravo upo-
rabiš v šoli in ugotoviš, kaj si simpatija misli o tebi. Pozor! Lahko 
uničiš marsikatero presenečenje.

V filmu je napravi dodana funkcija snemanja in predvajanja po-
snetih zvokov. Tako lahko Niilas predvaja zvoke očetovega glasu 
in domačega mesta ter posluša ljub glasbeni komad, ko ima do-
motožje. Ravno tako lahko posname zvok mladička, ki naj bi mu 
pomagal pri iskanju mladičkove mame. 
Zvok, ki ga je Niilas slišal v slušalkah, je bil posnet posebej in na-
knadno dodan v film. Glas, ki je dejal »Pregled« ali »Snemanje«, 
nam je pojasnil, kateri gumb je Niilas ravnokar pritisnil.

Knjižnica zvokov
Predstavljaj si, da se odpravljaš na dolgo avanturo, v kraje, kjer ni 
telefonskega signala in kjer si brez internetne povezave. S seboj 
pa imaš napravo, kot je Niilasova, na katero lahko pred odhodom 
posnameš nekaj različnih zvokov. 
Razmisli, čigave glasove, katero glasbo in šume boš shranil/a v 
svojo knjižnico zvokov.
Ali bo to glas družinskega člana, simpatije ali hišnega ljubljenč-
ka? Mogoče šolskega zvonca? Si boš naložil/a popularni komad 
ali uvodno špico najljubše nanizanke? Mogoče pa želiš poslušati 
zvok valovanja morja ali šume ulic in igrišč tvojega kraja?
Premisli in zapiši največ 5 zvokov, ki bi jih predvajal/a, ko 
bi se želel/a spomniti na dom, se sprostiti ali enostavno 
odtavati daleč stran.

KAKO GLASNO LAHKO ZAKRIČIŠ?
Se spomniš tega prizora ob koncu filma, 

ko Sunnà in Niilas kričita na ves glas? Ne 
vpijemo samo, ko smo jezni, ampak tudi 

takrat, ko smo navdušeni. Takrat nočemo, da 
nam odrasli namenjajo poglede izpod obrvi 

ali mirijo: »Šššššššš!« Takrat si želimo, da 
bi obstajala naprava, ki bi nam povedala, 

kako glasen je bil naš krik. In ta obstaja! Na 
mobilni telefon si lahko namestiš aplikacijo 

SPL meter in jo preizkusiš.
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Kako se reče sneg 
v jeziku Samijev? 
Na več načinov! 

Samiji imajo bogato besedišče za 
sneg, kar bržkone ni presenetljivo za 
ljudstvo, ki živi v arktičnem krogu. 
Nekateri pravijo, da obstaja celo 180 
besed, ki se navezujejo na sneg in 
led. Tukaj je le nekaj izmed njih: 

MUOHTA: Sneg

BORGA: Snežni vihar

SOAVLI: Zelo moker, plundrast sneg

VAHCA: Nesprijet sneg (predvsem novi sneg na 
plasti že zapadlega snega)

ČAHKI: Trda snežna kepa, ki je ni priporočljivo 
uporabiti za kepanje




