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Kinodvor. Kinobalon. Moj kino je lahko Kinobalon.



“Nebo je skoraj počrnelo, v soju mesečine se je sinje modro svetil sneg. 
Morje je obležalo in zaspalo pod ledom in globoko med koreninami v zemlji je vsa 
drobcena golazen sanjala o pomladi.
V zasneženi hiši je okrog lončene peči spala mumindružina dolgo zimsko spanje. 
Zmeraj so spali od novembra do aprila, tako kot so prezimovali njihovi predniki. /…/ 
In potem se je zgodilo nekaj, kar se ni še nikoli, odkar se je prvi mumintrol predal 
zimskemu spanju: Mumintrolek se je zbudil in ni mogel več zaspati.”
Iz Zime v Mumindolu Tove Jansson, prevod: Darinka Soban

Animirani film Čarobna zima v Mumindolu je nastal na podlagi poljsko-avstrijske 
animirane televizijske serije Opowiadania Muminków. Zgodbe za to serijo so črpali 
iz knjig Tove Jansson, pri nastajanju pa je avtorica dejavno sodelovala. Vse scenarije 
so prevedli in vsakega posebej sta Tove in njen brat Lars Jansson odobrila in dopol-
nila. Tako je nastal preprost in topel božični film, poln življenjskih modrosti, kot jih 
znajo povedati le mumini.

Čarobna zima v Mumindolu   
Muumien taikatalvi
Jakub Wroński, Ira Carpelan, Finska/Poljska, 2017, 82 minut, sinhronizirano,
distribucija FIVIA-Vojnik, 4+

Kolofon | Čarobna zima v Mumindolu • Zbirka Kinobalon, 38. knjižica • Avtorica besedil in idejna zasnova: Špela Frlic • Uredili: 
Špela Frlic in Petra Slatinšek • Likovno gradivo: iz filma Čarobna zima v Mumindolu, ilustracije Andraž Filač • Jezikovni pregled: 
Mojca Hudolin • Oblikoval: Andraž Filač • Založil: Javni zavod Kinodvor, 2018

Ve, živali teme, skrivače z grdimi imeni,
ki ste ukradle sonce in naredile svet mrzel in siv,
jaz sem grozno sam, utrujen na vso moč,
obupno hrepenim po zelenem drevju v dolini in
se spominjam modre verande in morskih valov
In mi ni do življenja v tem groznem belem snegu.

Takrat bom stanoval v cvetu sončnice 
in ležal na trebuhu v toplem pesku
in moje okno bo ves dan odprto na vrt
in čmrlji in živo sinje nebo z mojim kot
pomaranča oranžnorumenim soncem!

MUMINTROLKOVA UPORNIŠKA
POLETNA PESEM, KI JO ZAPOJE POZIMI,
KER POGREŠA POLETJE
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DODAJ ŠE SVOJO
UPORNIŠKO KITICO O POLETJU. 

ČE PA TI JE 
ZIMA VŠEČ, 
PRIDI Z NAMI 
V ZASNEŽENI 
MUMINDOL. 

Pesem je iz knjige Tove Jansson Zima v Mumindolu. Prevod: Darinka Soban.



ZGODBE O 
MUMINIH SO 

ODLIČNO BRANJE 
ZA ZIMSKE DNI. 

POIŠČI JIH V 
KNJIŽNICI.
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KAKO SO NASTALI MUMINI?
Ko je bila Tove še deklica, se je sprla 
s svojim bratom glede idej filozofa po 
imenu Immanuel Kant. Da bi ga razjezila, 
je na zid hiše narisala najgrše bitje, ki si 
ga je lahko zamislila. Nastal je nekakšen 
trol z velikim nosom. Dala mu je ime 
Snork. To je bila prva podoba mumina.

NARIŠI BITJE, KI TIČI V 
KUHINJSKI OMARI IN STRAŠI 
OTROKE, KO ŽELIJO PONOČI 
JESTI SLADKARIJE.

Prvič je o muminu pripovedoval Tovin stric. Da bi 
Tove odvrnil od navade, da se ponoči priplazi v 
kuhinjo na prigrizek, jo je strašil, da v kuhinjski 
omari živi strašno bitje, ki ti pritisne mrzli nos k 
bosim nogam in ti pihne z mrzlo sapo za ovratnik.

Tove je številna poletja preživela s svojo 
partnerico v poletni hiši na z grmičevjem 
poraščenem otoku Pellinge. Otoško življenje 
in bližina morja sta navdihnila tudi zgodbe o 
muminih. 

Napisala in ilustrirala je tudi 
13 knjig o muminih, med njimi 
Mumini in velika povodenj, 
Komet v Mumindolu, Čarodejev 
klobuk, Vražja kresna noč, Zima 
v Mumindolu, Nevidni otrok in 
druge zgodbe.

Mumini so priljubljeni med otroki in odraslimi 
po vsem svetu. Na finskem otoku Kailo lahko 
obiščeš tematski park, posvečen muminom. V 
njem stoji tudi čisto prava muminhiša.

Tove je bila slikarka 
in je mumine tudi 
sama risala. Z 
bratom Larsom 
sta izdala deset 
zvezkov stripov o 
muminih.
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MUMINI POZIMI
MUMINI PO NAVADI ZIMO PRESPIJO. NA ZIMSKO SPANJE SE 
DOBRO PRIPRAVIJO. PRIPOVEDUJ OB SLIKAH.

A TO ZIMO SO BUDNI VSI PREBIVALCI MUMINDOLA.
LE KAJ POČNEJO?

Muminmama skuha šipkovo 
marmelado.

Mala Mi se sanka.Muminočka zakuri v peči. Muminmama kuha.Muminočka in mumintrol
pograbita listje.

Tutiki se greje ob peči.

Mumintrol se poslovi od 
Njuhca, ki odide v tople 

kraje.

Mumintrol pripravlja drva za 
kurjavo. 

Ustavijo vse ure v hiši. Muminočka pripravlja 
božično drevo.

Muminmama in Muminočka 
zaščitita lestence.

Tutiki, Mumintrol in Mala Mi 
pripravljajo kres.   

S trebuščki, polnimi smrekovih iglic, mumini zaspijo. Pripravljajo se na prihod gospoda Božiča.

MUMINHIŠA
POZIMI DIŠI PO 

TOPLEM OGNJU IN 
GOBAH. 

PO ČEM POZIMI DIŠI 
VAŠE STANOVANJE?
ALI VEŠ, KAKO DIŠI 

ZIMA?

KAJ PA TI NAJRAJE 
POČNEŠ POZIMI? 

OBKROŽI.
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PREBIVALCI MUMINDOLA
KATERE LASTNOSTI IN MODROSTI SO ZNAČILNE ZA 
POSAMEZNE LIKE IZ FILMA? KOMU PRIPADAJO PREDMETI? 
POVEŽI Z RAZLIČNIMI BARVAMI.

RAD SE
PREHRANJUJE

POD MIZO.

Zaradi te zadeve
z božičem sem 

čisto živčen.

Najbolj na vsem 
svetu si želim, 
da bi spet videl 

sonce.

Kaj misliš, kaj 
ta božič rad jé? 
Pripravila sem 

borovničevo pito 
in sok.

Vse ima svoj čas. 
Vas čaka zimsko 
spanje, mene pa 

vandranje.

Vse je tako 
zelo nejasno. In 

natanko zato 
sem povsem 
pomirjena.

To zimo bom 
najhitrejša v 
spuščanju po 

bregu. Iiii!

Ni ga čez svež 
zrak in telovadbo.

Morda bom na 
pojedino povabil 
še brate volkove.

RADA
POJE PESMI
O STVAREH,

KI JIH NE
RAZUME.

ZNA SKUHATI 
NAJBOLJŠO

ŠIPKOVO
MARMELADO.

RAD
SMUČA.

SPI V
ŠKATLI.

ZELO SI ŽELI,
DA BI IMEL
DRUŽINO.

MUMINTROL

MUMINMAMA

JOKEC

MUMINOČKA

TUTIKI

SAMO
SAMUH

MALA MI

NJUHEC
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BITJA ZIME
KO MUMINI SPIJO SVOJE ZIMSKO SPANJE, PRIDEJO NA PLAN 
NENAVADNA BITJA. 

KAKO PA SI TI
PREDSTAVLJAŠ
GOSPODA BOŽIČA?
NARIŠI.

MORA
Mora v Mumindol prinaša mraz. Ko 
mumine prvič zazebe v prste, vedo, da 
je Mora blizu. Kamorkoli stopi, zemlja 
zaledeni. Moro ves čas zebe, zato išče 
bližino ognja, da bi se ogrela. A če se 
ognja dotakne, ga pogasi. Tutiki pravi, 
da hrepeni po nedosegljivem, tako kot 
marsikdo.

BOŽIČ
A najbolj težko mumini pričakujejo 
božič. Še nikoli niso srečali gospoda 
Božiča. Kdo sploh je, se sprašuje 
Mala Mi. In kakšen je videti?

Ali kot jasnovidka. 

Mumin razmišlja,
da je kot duh. 

Ali kot morski 
konjiček.

LEDENA ŽENA
Ledena žena je zelo lepa. Ko jo 
Mumintrol zagleda, pravi, da še v 
življenju ni videl lepšega bitja. A je 
tudi zelo nevarna. Če te pogleda v 
oči, se spremeniš v led.

PREDNIKI
Predniki so zelo plašna in nevidna 
bitja, ki se na plan prikažejo 
šele pozimi, ko mumini zaspijo. 
Mumintrola zelo zanima, kakšni 
so, odgovore pa išče v družinskem 
albumu na podstrešju. Ugotavlja, da 
jim je res malo podoben. Živijo za 
krušno pečjo in ne marajo budilk.
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NAJDALJŠA NOČ V LETU

Prebivalci severa težko pričakujejo sonce in z njim dnevno svetlobo. Da bi ga 
spet priklicali in mu pomagali okrepiti moč, so včasih na najdaljšo noč v letu 
zakurili velik kres in plesali okoli njega. Verjeli so, da s tem pomagajo soncu spet 
priti na nebo.

A v tej temni noči lahko na severu opazuješ pojav severnega sija. Takrat se čez 
nebo raztegne čudovita zelenomodra svetloba.

21. decembra se zgodi sončev obrat. Takrat je noč najdaljša in dan najkrajši.
Na severu, kjer so doma mumini, je pozimi kar naprej noč. Sonce se na nebu 
prikaže le za malo časa.

V Evropi je za številne ljudi najpomembnejši praznik zime božič. Ime tega 
praznika naj bi izhajalo iz pomena mali bog; povezovali naj bi ga s slovanskim 
bogom Svarunom, ki je bog sonca in ognja. Na ta dan se je po krščanskem 
verjetju rodil Jezus.

Mumini v animiranem 
filmu ugotavljajo, kaj 
je bistvo božiča: da ga 
preživiš z najdražjimi. 
Da ob najdaljših 
nočeh v letu z družino 
in prijatelji sedeš k 
praznični pojedini.



VABILO NA MUMINZABAVO

VABILO NA POJEDINO 1514

KOGA BI POVABIL/A NA SVOJO ZIMSKO POJEDINO?
IN KAJ DOBREGA BI SKUPAJ JEDLI? NAPIŠI IN NARIŠI.

ZIMSKA POJEDINA




