
Nov poljudnoznanstveni 

program 



SPARK  
NOV POLJUDNOZNANSTVENI KANAL 

Kanal, ki: 

• nagovarja gledalce po vsem svetu  

• promovira znanje & kulturno dediščino 

• odpira okna v svet 

• spoštuje in slavi tradicijo 

• predstavlja dokumentarce na vznemirljiv način 

• predstavlja zgodbe z visoko produkcijsko vrednostjo 

 





SPARK ŽANRI 

Sodobnost Neverjetne zgodbe 

Človekova zanimanja Univerzalne zgodbe 

Kultura Slavljenje naše skupne dediščine 

Zgodovina Odkrivanje zgodovine sveta 

Znanost & tehnologija Pisanje prihodnosti 

Potovanja & dogodivščine Novi kraji & doživetja 

Naravoslovje 

 

Čudeži divjine in narave 

Arheologija Neverjetne zgodbe naših prednikov 

 





SPARK OBČUTEK  

• Vznemirljiv 

• Vabljiv 

• Barvit  

• Relevanten 

• Sodoben 

• Vključujoč 

• Navdihujoč 

• Treba ga je gledati 

 

 SPARK  

nagovarja široko občinstvo moških, žensk, otrok in družin 



SPARK USP  

• SPARK ima evropsko perspektivo 

• SPARK ima korenine v nemški produkciji dokumentarcev 

• SPARK pokriva vse relevantne teme dokumentarcev 

• SPARK je en splošen dokumentarni kanal, ki pokriva številna področja 

• SPARK pomaga povečati ARPU in ohranja gledalce zadovoljne 

• SPARK ima več kot 75% vsebin prilagojenih tržišču 

 

SPARK 

se zaveda potrebe po ustvarjanju močnega dokumentarnega kanala, ki je 
relevanten in v skladu s trendi in okusi trga. 





SPARK – Naša enkratna izkušnja 

• SPARK sta ustvarili podjetji Autentic in ZDF Enterprises, obe z bogatimi 
izkušnjami produciranja dokumentarnih vsebin. 

• Autentic je bil ustanovljen leta 2008 s sedežem v nemškem Münchnu. Je del 
družbe Beta Filmgroup, ki je največji distributer televizijskih vsebin zunaj 
ZDA. 

• Autentic vlaga v visoko kvalitetne dokumentarce, distribuira 
poljudnoznanstvene vsebine in upravlja s tematskimi TV kanali in vsebinami 
VOD, kjer predstavlja široko ponudbo poljudnoznanstvenih in dokumentarnih 
vsebin.  

• Autentic je uspešno zagnal kanal SPARK v Evropi in Afriki z močnim 
poudarkom na lokalizaciji. SPARK ASIA sledi avgusta 2015. 

• Skupaj s Spiegel TV, AUTENTIC v Nemčiji vodi dva kanala, SPIEGEL 
GESCHICHTE, ki se predaja na Sky Deutschland in SPIEGEL TV WISSEN, 
na voljo pri vseh pomembnih ponudnikih kabelske in IPTV televizije v Nemčiji 
in Švici 

• Autentic ima unikatno partnerstvo s ZDF in WDR, ki sta dva največja nemška 
producenta dokumentarnih vsebin, s čimer ima dostop do bogate knjižnice 
mednarodnih poljudnoznanstvenih oddaj. 

http://zdf-enterprises.de/en
http://www.spiegel-wissen.tv/
http://www.spiegel-geschichte.tv/
http://www.autentic.com/en
http://www.betafilm.com/en




SPARK tehnične specifikacije 

• 24/7 

• HD 1080-50i, ali SD  

• Način predvajanja: 

– Linearno, preko satelita (Amos 2) ali 

– Nelinearno, preko strežnika (za vnos lokalne vsebine) 

• Za 750 ur vsebin 

• 250 ur svežih vsebin na leto  

• Možnost ogleda za nazaj do 7 dni  

• VOD 

• Ure in ure inteligentne zabave v sodelovanju z ZDF in Autentic  



SPARK EUROPE na satelitu Amos 2 na 4.0°W 



SPARK programska shema 





SPARK PROGRAM   DAWN OF THE OCEAN (Zora oceanov ) 

                                      NAENKRAT: 1 X 90‘ / SERIJA: 3 X 50‘   

Kako so nastali oceani? Kako so se razvila morska 

bitja? Skupaj z znanstveniki bomo reševali skrivnosti 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti svetovnih 

oceanov. Oddaja bo predstavila nove teorije o izvoru 

oceanov in razkrila globok vpliv, ki ga bodo oceani 

imeli na naša življenja v prihodnosti. S prepletanjem 

naravoslovja, zgodovine in znanosti, ob pomoči 

posebnih efektov, bo oddaja narisala podobo 

oceanov kot je še niste videli. 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/science-knowledge/dawn-of-the-ocean


SPARK PROGRAM HOT ROADS (Divje ceste) 

                                     SERIJA: 5 X 43‘    

Tečejo skozi puščave, led in sneg, globoko v 

džungli, ob vodah in preko gora, najbolj nevarne 

poti sveta, resnične divje ceste. V Alžiriji, 

Bangladešu, Boliviji, Rusiji in Srbiji so mnogi na njih 

izgubili življenje. Pa vendar jih kljub alternativnim 

potem, domačini še vedno uporabljajo za prevoz. 

Enkratna pokrajina, ki jih spremlja popotnike še 

vedno vabi s svojo lepoto na cesto. V tej seriji – 

Divje ceste: Najnevarnejše ceste sveta bomo 

spoznali potnike za katere je že sama pot del 

dogodivščine in kjer je cilj vedno težko pričakovan. 

Prisluhnili boste zgodbam, ki jih pripovedujejo ceste 

o življenjih ljudeh, ki živijo ob njih za katere je cesta 

del njihove usode. Filmska ekipa se bo pridružila 

tovornjakarjem, potnikom na avtobusih in v 

običajnih avtomobilih, da bi lepoto teh cest doživela 

iz prve roke. 

http://www.autentic.com/en/product/do/detail.html?id=2385


SPARK PROGRAM  CHINA‘S FORBIDDEN CITY (Kitajsko 

prepovedano mesto) 

                                    SERIJA: 2 X 52‘ 

Ikona Kitajskega imperija in največja turistična 

znamenitost sodobne Kitajske – pekinško 

Prepovedano mesto, sedež dveh velikih dinastij in 24 

cesarjev skupaj s stotinami evnuhov, konkubin in 

uradnikov. Nekoč središče sveta in simbol cesarske 

moči ter ponižujočega zatona. Oddaja razkriva načrte 

za največjim kompleksom palač na svetu in razlaga 

njegovo zapleteno politično ureditev. 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/chinas-forbidden-city


SPARK PROGRAM THE PORSCHE 911 MYTH (Mit Porscheja 

911) 

                                     SERIJA: 2 X 42‘   

Od njegove predstavitve leta 1963, velja Porsche 911 za najbolj znan 

športni avto na svetu. Oddaja bo prikazala nikoli prej videne posnetke 

iz zakulisja produkcije, od oblikovalskega studia do dirkališča. Zbiralci 

z vsega sveta bodo odprli svoje garaže in delili svoje anekdote o 

prvem srečanju z legendo avtomobilizma. Porsche 911 je bil od 

nekdaj tesno prepleten z zgodovino, modo, oblikovanjem, glasbo in 

filmom posameznih obdobij. Svoje spomine bodo delili tudi ustvarjalci 

večnih rivalov mdr. Ferrari, Maserati in Aston Martin. Spoznajte 

legendarnega Porscheja 911 iz prve roke, kot ga vidijo njegovi lastniki 

in zbiratelji. 

http://www.autentic.com/en/product/do/detail.html?id=3059


SPARK PROGRAM GREAT INDIA (Veličastna Indija) 

                                     SERIJA: 2 X 52‘   

Indija si je zadala pomembne cilje: razvoj energetike, čista voda, 

dostopen zdravstveni sistem za svojih več kot milijardo prebivalcev. 

So cilji nedosegljivi? Pogled na veličastne trenutke iz Indijske 

preteklosti nam kaže razkriva kako je indijska podcelina dosegla 

nekatere od svojih izrednih dosežkov: družbene in verske reforme 

Ashoke, Budinega vojščaka in izgradnje Tadž Mahala, enega od 

svetovnih arhitekturnih čudes. 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/great-india


SPARK PROGRAM THE MISSING LINK (Manjkajoči člen) 

                                     SERIJA: 30 X 30‘   

Kaj ima surova nafta opraviti z jagodami? Kaj jagode povezuje s sateliti? Odgovor na vsa ta vprašanja boste odkrili v znanstveni oddaji z 

nepričakovanimi preobrati! S povezovanjem znanosti, tehnologije in naravoslovja, bo ta polurna oddaja iskala povezave med na videz 

nepovezanimi temami. Poljudnoznanstvena oddaja, ki potrebuje pomoč pravih znanstvenih detektivov! 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/science-knowledge/missing-link


SPARK PROGRAM ADVENTURE OCEAN QUEST (Iskanje 

oceanskih dogodivščin) 

                            SERIJA: 5 X 43 ‘  
Največji izziv pri raziskovanju podvodnega sveta je 

opazovanje podvodnih bitij, ne da bi jih motili v njihovem 

naravnem habitatu. Potapljač Frederic Buyle, ki se lahko 

na dah potopi do 50 metrov globoko, se lahko s svojo 

kamero neslišno približa sramežljivim živalim. Za to oddajo 

je združil moči s Christianom Petronom (The Big Blue). 

Najsi bo v Polineziji, Mehiki ali v Sredozemlju, radovedni 

duet tesno sodeluje z znanstveniki in domačimi pri 

raziskovanju skrivnosti oceanov. 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/wildlife-nature/adventure-ocean-quest


SPARK PROGRAM UPDATE - THE WORLD IN 50 YEARS 

(Posodobitev, svet čez 50 let)  

                          SERIJA: 3 X 52 ‘ 

V tej seriji boste spoznali nekatere podobe prihodnosti ob 

podpori vizualno privlačnih posnetkov. Dokumentarec je bil 

posnet po vsem svetu ter obogaten s specialnimi efekti, 3D 

animacijami in igranimi prizori. Zavrtite čas 50 let v 

prihodnost, ko naj bi se znanost in tehnologija osredotočali 

na tri segmente našega življenja: telo, mesto, svet. Odkrijte 

kaj ponuja prihodnost! 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/science-knowledge/update-the-world-in-50-years-1


SPARK PROGRAM THE SIEGE OF BEIJING (Obleganje 

Pekinga) 

                                     NAENKRAT: 1 X 50‘   
Junija 1900 so se kitajski uporniki, znani kot boxerji, 

spopadli z zahodnimi četami v cesarskem mestu, da bi se 

znebili tujega nadzora. Številni diplomati in njihove družine 

so se znašle v obleganju njihovih prebivališč v katerih so 

bili odrezani od zunanjega sveta. Dokumentarec prikazuje 

teh 55 dni groze, junaštva in pomanjkanja. Skupaj z 

dnevniki, arhivskim gradivom, posnetki z lokacij in 

tehnologijo CGI ter pripoveduje avtentično zgodbo o uporu 

Boxer kot so ga videli, ki so ga doživeli. 



SPARK PROGRAM VRHUNCI  

                                   
Vikend: Ti posnetki bodo neodločenega potnika zagotovo vzpodbudili, da bo pobegnil v eno od vznemirljivih evropskih mest. 

Okusite najbolj priljubljene turistične destinacije in njihove skrite kotičke. Med predstavljenimi mesti so Amsterdam, 

Budimpešta, Dublin, Praga, Riga in Dunaj pa tudi priljubljen otok Majorka. Oddaja Vikend je zanesljiv vodič za vse, ki čutijo 

strast do potovanj! 

 

Divja Evropa: Ta najcelovitejša serija dokumentarce o evropski divjini je bila mdr. posneta  na Madžarskem, Poljskem, v Italiji, 

Srbiji in Nemčiji. Vsaka 50-minutna epizoda predstavlja enkratno floro in favno s čudovitimi posnetki pokrajine in atmosfere 

predstavljene dežele. 

 

Metropola: Spoznali bomo mestno življenje antike in 15. stoletja. Računalniška animacija in igrani prizori nam bodo približali 

kulturo, vero, moč in razkošje urbanih središč preteklosti. Doživeli bomo vsakdanje življenje njihovih prebivalcev, se spoznali z 

novimi izumi ter užili radosti in tegobe življenja. 

 

Mesto smeti: Pod površjem vsakega svetovnega mesta se skriva temna in umazana skrivnost: smeti. V tej seriji boste spoznali 

kako so se nekatera najbolj znana mesta na svetu, npr. Rim, Kairo, New York, Pariz in London razvila na vrhu smetišč. 

Snemalna ekipa se bo zakopala globoko v preteklost in pod ulice, da bi raziskala kako so z odpadki upravljali v preteklosti, 

kako so sooblikovali urbanistične odločitve ter kako so pospešili razvoj znanosti in medicine. 

 

Barve puščave: Ni je pokrajine na svetu, ki bi bila skrivnostnejša od puščave. V tej dokumentarni seriji se bomo posvetili 

njenim barvam: rožnati, rdeči, sivi, črni, beli,… Naša ekipa bo odkrivala skrivnosti 5 puščav v Egiptu, Jordaniji, Boliviji in na 

ameriškem jugozahodu. S terenci, na kamelah ali na letalu, bodo prinašali zgodbe, ki so to pustinjo oklicali za svoj dom.  

 

 

 

 

Weekend 

 

 

 

 

Wild Europe 

 

 

 

Metropolis 

 

 

 

Trashopolis 

 

 

 

 

Colors of the Deserts 

 

 

 

 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/trashopolis
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/people-places/weekend
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/metropolis
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/wildlife-nature/colors-of-the-deserts
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/wildlife-nature/wild-serbia-gorges-and-jackals


Evropa v srednjem veku: Ta štiridelna serija vas bo popeljala po poteh življenja v srednjem veku. Praznoverje, kuga, inkvizicija 

– grozote tega temačnega obdobja so samo del večje slike o tem obdobju. Dokumentarec skuša prikazati drugačno sliko   tega 

obdobja evropske zgodovine. Serija predstavlja neverjetne vidike srednjeveškega življenja, ki so zakoličili osnove modernega 

življenja 800 let kasneje. 

 

Zadnja plemena Evrope: Serija prikazuje jezike in navade Aromanijcev v Makedoniji, karpatskih Hutsulov, Kašubijcev na 

severnem Poljskem in sibirskih Čukčijev. To je potovanje v neznan in barvit kulturni svet, ki je popolnoma odmaknjen od sveta 

moderne Evrope. Dokumentarec predstavlja kako znotraj globalne velike Evrope živijo majhne skupnosti, ki se morajo 

nenehno boriti za svoj obstoj. 

 

Druga plat genija: Svet je bil priča številnim velikim zgodovinskim osebnostim. Vendar pa so le redki pustili opazen pečat na 

potek zgodovine s svojo inteligentnostjo, talentom in karizmo. Ta serija bo predstavila nekatere od teh posameznikov. 

 

 

Odštevanje do katastrofe: Vsako leto vulkani, potresi in orkani predstavljajo resno nevarnost na stotine milijonov ljudem po 

vsem svetu. Ta serija vam bo s posebnimi efekti in brezpilotnimi kamerami prikazala fascinanten svet nevarnosti, ki brbota pod 

Zemljinim površjem. Še nikoli niste bili tako blizu nevarnosti, ki samo čaka na izbruh…. 

 

 

Islam in Zahod: Vzhod in Zahod, Islam in krščanstvo. Med njima je več podobnosti kot si mislimo. Program sledi zgodovini 

islama v luči njegovega dojemanja na Zahodu. Rekonstruira multikulturen svet 7. stoletja med Meko, Sredozemljem in 

Perzijskim zalivom. Predstavlja zlato dobo islamske kulture v srednjem veku, tre njen zato v 13. in 14. stoletju ter prizadevanja 

krščanstva, da bi prevladal nad muslimanskim svetom. 

 

Europe in the Middle Ages 

 

 

 

 

The Last Tribes of Europe 

 

 

 

 

The Other Side of Genius 

 

 

 

Countdown to a Catastrophe 

 

 

 

 

Islam and the West 

 

 

 

 

SPARK PROGRAM VRHUNCI 

                                   

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/science-knowledge/countdown-to-a-catastrophe
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/the-other-side-of-genius
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/islam-and-the-west
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/europe-in-the-middle-ages


Skrivnosti v prahu: Zdaj v svoji 2. sezoni, zgodba o arheologiji še vedno fascinira tako laike kot profesionalce. V posameznih 

epizodah bomo spremljali Ernsta Herzfelda na njegovi zadnji ekspediciji v Perzepolis leta 1923. Potovali bomo v Mehiko z 

možem, ki je razvozlal kodo azteškega koledarja, v Angkorju bomo obiskali največje predindustrijsko mesto na svetu. Pridružili 

se bomo Isidoru Falchiju, ki je potrdil obstoj Etruščanov in opazovali Alfreda Merlina, ki je ustanovil vejo pomorske arheologije, 

ko je v globinah Mediterana našel ostanke razbitin.  

 

Evropsko podeželje: Posneta v prekrasni pokrajini, ta serija odkriva zgodovinske izvore evropskega kmetovanja kot ga 

poznamo danes. Obiskali bomo območja, kjer poljedelstvo še vedno narekuje način življenja, tako kot ga že stoletja. Glavno 

vprašanje, ki nam ga oddaja zastavlja je, kakšna je prihodnost kmetovanja in ljudi, ki se ukvarjajo z njim? 

 

 

Nevidni svet: Samo trenutek in v kamnolomu izbruhne grozljiva eksplozija, lesena uta se v hipu razpoči. Kaj se je zgodilo? 

Dogodki se odvijajo s takšno hitrostjo, da nismo uspeli zaznati vseh podrobnosti dogodka. Vendar pa lahko s pomočjo 

najhitrejših Weisscams kamer upočasnimo čas. Naenkrat se nam razkrijejo sile, ki so bile na delu. Pogled na svetu v 

počasnem posnetku razkriva skrivnosti znanosti in super hitre fenomene. Oddaja ponuja pogled na neverjeten svet nevidnega 

gibanja. 

 

Trije odtenki zelene: Irska. Le redko so evropske države, ki bi bile tako prepuščene silam narave. Smaragdni otok ima več kot  

300 km obale. Valovi severnega Atlantika so ustvarili spektakularne klife, obilno deževje na toplejšem jugu otoka pa pomenijo, 

da lahko tu brez težav uspevajo palme in druga subtropska vegetacija. Ta tridelna serija raziskuje divjo, plodno in nežno 

naravo Irske. 

 

Secrets in the Dust 

 

 

 

 

 

Rural Europe 

 

 

 

 

Invisible Universe 

 

 

 

 

 

Three Shades of Green 

 

 

 

 

 

 

 

SPARK PROGRAM VRHUNCI 
                                   

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/science-knowledge/invisible-universe
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/secrets-in-the-dust-collection
http://www.autentic.com/en/product/do/detail.html?id=3431
http://www.autentic.com/en/product/do/detail.html?id=3418


SPARK PROGRAM VRHUNCI 

                                   
Spet pri lastniku: Noč za nočjo na cesti iščejo zaplenjene avte, tovornjaki, karkoli ter jih vračajo prvotnim lastnikom. Pridružite 

se izmeni agentom, ki vsako noč tvegajo življenje in poškodbe, vsakič ko potrkajo na izterjevalčeva vrata. Služba, ki zahteva 

potrpežljivost, diplomatske veščine ter telesno moč profesionalnih športnikov. 

 

 

Varuhi Aljaske: Na Aljaski, kjer 90% prebivalcev poseduje strelno orožje, je brezvladje način življenja, ohranjanje reda in miru 

pa najtežja služba v državi. Oddaja prikazuje mešanico neokrnjene narave in kriminalnih aktivnosti, ki se vršijo po aljaški divjini 

in v oddaljenih vaseh. Od reševanja izgubljenih gornikov do ukrepanja proti uličnemu kriminalu, varuhi Aljaske so vsemu kos! 

 

 

Morski kavboji: Serija sledi enemu letu v življenju aljaškega ribiške industrije. Odpravili se bomo na sever dežele in težkim 

razmeram v katerih delajo zaposleni. Seznanili se bomo z življenjem ribičev na ribiških ladjah, delavcev v predelovalnih 

obratih, pilotov, ki iščejo ali pomagajo svojim tovarišem ter uradu za lov in ribolov, ki vse skupaj nadzira. Sledili bomo poti od 

ulova do prodaje. 

 

Policaji plemena Navajo: So majhna skupina policajev, le 330 jih je, ki morajo varovati in služiti 180 000 pripadnikom plemena 

Navajo. Pridružite se policajem plemena Navajo, ki varujejo največji indijanski rezervat v Severni Ameriki. Spopadajo se z 

vsem, od osebnih napadov do spopadov narko tolp, medtem ko poskušajo ohraniti tradicionalen način življenja. 

 

Svetovno pomanjkanje nafte, zemeljskega plina, hrane in drugih virov Arktiko spreminja v eno najbolj pomembnih in 

eksplozivnih območij na svetu. Kakšen vpliv bo to imelo na svet in kakšne bodo posledice za Arktiko? Serija združuje arhivsko 

gradivo, analitično novinarstvo in intervjuje z vodilnimi raziskovalci Arktike. 

 

 

 

 

 

Repossessed! 

 

 

 

 

Alaska State Troopers 

 

 

 

 

Cowboys of the Sea 

 

 

 

 

Navajo Cops 

 

 

 

Ice Race 

 

 

 

http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/factual-series/alaska-state-troopers
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/factual-series/repossessed
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/factual-series/cowboys-of-the-sea
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/factual-series/navajo-cops
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/current-affairs-social-issues/ice-race-1


Mafijske največje uspešnice: Oddaja pripoveduje zgodbo o vzponu in padcu mafije, ki jo pripovedujejo tisti, ki so jo pomagali 

zatreti. Temelji na do nedavnega tajnih dokumentov FBI ter razkriva resnico o nekaterih najbolj zloglasnih mafijskih morilcih. 

Zgodba polna preobratov razkriva tudi, da se je mafija skušala obraniti tako, da je v svoje vrste skušala premamiti številne 

agente FBI. Dramatične rekonstrukcije dogodkov, arhivski posnetki in ekskluzivna pričevanja prič iz vrst specialnih agentov 

FBI. 

Avstralski divji kotički: Milijone let izolirana od preostalega sveta, Avstralska divjina je preprosto veličastna. Ta petdelna serija 

bo zagotovo paša za oči. Spektakularni posnetki iz zraka s helikopterskimi posnetki ponujajo dih jemajoče posnetke in 

popolnoma nov pogled na celino tam spodaj. 

 

Lov v Aotearoi: Serija prinaša vznemirjenje, ki ga ponuja lov na divje živali v Aotearoi na Novi Zelandiji. V oddaji bomo srečali 

pristne kivijeske lovce, ki so svoj način življenja prilagodili svojemu okolju. Nekateri se z lovom ukvarjajo, da nahranijo svoje 

družine, drugim lov predstavlja vir zaslužka. 

 

Svete vojne: Ta dokumentarec je prvi, ki sveto vojno prikazuje z Zahodnega in Vzhodnega vidika. Sledi mobilizaciji in 

prebuditvi verskih čustev za politične namene na obeh straneh in kaže kako sta napačni predstavi Zahoda in Vzhoda 

zacementirani v naši kolektivni zavesti. Vznemirljivi igrani prizori, posebni učinki in razlage vodilnih mednarodnih strokovnjakov 

gledalca prestavijo v središče dogajanja in razložijo napete odnose med kulturami in veroizpovedmi, ki so se razvile na ozadju 

svetih vojn. 

 

Hannes Jaenicke – zastrta divjina: Igralec in aktivist za pravice živali Hannes Jaenicke s kamero v roki razkriva kako so 

nekatere najbolj neverjetne živalske vrste na planetu (med njimi tudi polarni medved in morski psi) prišle do roba izumrtja. 

Morda so res strašljive, a vendar je zanje največja nevarnost človek. Neustrašen voditelj tega vznemirljivega ekološkega 

trilerja razkriva hladnokrvne motive v ozadju pobijanja teh živali.  
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http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/wildlife-nature/australias-wild-places
http://www.autentic.com/en/product/do/detail.html?id=3542
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/history-biographies/holy-war
http://www.imdb.com/title/tt3311486/
http://zdf-enterprises.de/en/catalogue/international/zdfefactual/wildlife-nature/hannes-jaenicke-wildlife-underground-1
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