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uvodnik 03

Črna-bela, bela-črna  
Kako ste kaj? Saj ne, da bi vas rada obreme-
njevala s kakšnimi črno-belimi novicami, kot
nakazuje naslov, in res je, da je nebo sivo,
mokre nogavice pa so neuravnotežen vložek
glede na dež in veter, ki povzročata neupra-
vičeno nasilje nad našimi čevlji, dežniki, pla-
šči … Sicer pa malo zabavne aktivnosti z vre-
menom ne bo škodovalo, pa tudi izgovor
imamo lahko za majhno zasedanje črno-
belega fotelja pred našo televizijo. Čas je
takorekoč kot nalašč, da ostanemo doma,
zaviti v črno-belo odejo, z nataknjenimi črno-
belimi nogavicami, srkajoč črno-beli kakav iz
bele šalice s črnimi pikami, zatopljeni v star
črno-beli film, skrivnosten, strašljiv ter z z
duhovi prepojeno osrednjo zgodbo. Odlično
za čemeren dan. In zakaj bi morali barve
dokončno utišati in se posvetiti črno-beli? No
ja, ne čisto dokončno, barve bodo tokrat le
spremljevalke črno-bele. Skratka, in zakaj

črno-bela? To ni ne črna in ne bela, to sta dve
nasprotujoči si, a kompatibilni barvi, ki bosta
narekovali modne trende to pomlad in tudi
poletje. Črno-belo je vedno odlikovala brez-
časnost ter je veljala za nekakšno prispodo-
bo znamenja časov. Tokrat bo spet igrala
osrednjo vlogo, s stranskimi pa ji bodo bolj
ali manj delale družbo precej žive neonske
barve ter drzne barve, kot so nestrpno rdeča,
damsko škrlatna in nepotopljiva temno
modra. Vsi odtenki tropskega peska bodo
klicali poletje in dodajali noto diskretnosti.
Pomlad bo absolutna vrnitev samozavestnih
žensk v stilu 60-ih, z nabranimi krili, z veliki-
mi elegantnimi pasovi, z divjimi potiski in
razkošnimi vzorci, s črno-belimi širokimi
črtami ter z malimi in velikimi pikami črne ali
bele barve. Jeans bo, kot vedno, ostajal lju-
bljenec našega oblačenja, večeri pa bodo
rezervirani za bleščice, a pod pogojem, da bo
bleščeč samo en kos, svetlikajoč se v giba-
nju. Letošnja pomlad bo tako sinonim za

črno-belo in neon. Še več, vsakdo lahko nosi
črno-belo, vsakdo ga lahko pretvori v svoj
osebni slog brez kančka pridiha monotono-
sti. Lahko gremo še dlje od standardnih
črno-belih topov, saj je zabavnost tega trenda
ravno mešanje teh dveh barv od glave do
pete ter ustvarjanje izrazitih kontrastov, kjer
bomo uporabili tako minimalistične kot tudi
asimetrične kroje ter nešteto vzorcev, ki bodo
nosljivi vsak dan. Se še vedno obotavljate,
kako naj črno-bela odraža vaš stil pomladi?_

1, 2

Modne kolekcije za
pomlad/poletje so
kreativen odgovor
na stanje v družbi
– vse prekipeva,
se bohoti, se
razleza, se šibi pod
razkošjem barv in
vzorcev. 
© Escada in Kastner & Öhler

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica

1 2
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Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.

za VIKEND

PETEK
22/03
Planica
Po četrtkovem uradnem
treningu bodo naslednji
dnevi vikenda rezervi-
rani za športno obnaša-
nje pod in na vrhu ska-
kalnice. Vsakoletni
preizkus najbolj aerodi-
namičnih športnikov na
smučeh se druži tudi z
zabavo ...
Do 24. marca, Planica,
Rateče, www.planica.si

SOBOTA
23/03
Smehologija
Ob sklenitvi dnevov
komedije pripravlja
Tadej Toš smehologično
predavanje o smehu.
Gre za inteligenten in
zabaven pogled stand up
komika na trenutne raz-
mere v naši deželi. 
Ob 19.30, SLG Celje, 
Gledališki trg 5, Celje,
www.slg-ce.si

Fotosejem
Edini mednarodni
dogodek nove in
rabljene fotoopreme
pri nas ne omogoča le
pregleda in nakupa,
ampak tudi preizkus
različnih aparatov in
pripadajoče opreme.
Na sejmu bo nekaj vid-
nejših fotografov pri-
pravilo delavnice in
predavanja od 10. do 17.
ure v Dvorani Milojke
Štrukelj, Delpinova 7,
Nova Gorica.

dan za ... v zraku

PONE-
DE-
LJEK
18/03
življenjski
stil

ČETR-
TEK
21/03
zbiratelj-
stvo

SO-
BOTA
23/03
japonska
kultura

Mini Doma
Še skoraj tri tedne lahko obiščemo dom
trendsetterja Marka Pacemana in
pokukamo v njegov svet izbranega okusa
in širokega kroga prijateljev; v izbrano
arhitekturo, edinstven stil in ustvarjalne
ideje. Novo vozilo Mini Paceman se bo
srečevalo z modo, umetnostjo in
gastronomijo skozi dan in prek večernih
dogodkov._
Do 5. aprila med 10. in 18. uro, Id:doma, 
Slovenska 9, Ljubljana, www.mini-doma.si 

Collecta
Izmenjava, nakup in brskanje po
zbirateljskih in unikatnih izdelkih bo
letošnje leto zaznamovalo s pravljičnim
številom sedem. V mislih imamo dražbo
redkih otroških knjig, veliko število  figuric
Pez in pravljico Zlata ptica, ki bo zasedla
posebno mesto. Ob velikih zbirateljih bo
tokrat tudi veliko najmlajših._
Do 23. marca, Gospodarsko razstavišče, 
Dunajska 18, Ljubljana, www.collecta.si

Chibi Makkon
Eksotično kulturo vzhoda bomo
spoznavali skozi delavnice borlinih
veščin: iaida, iaidžutsu, naginatadžutsu,
kendo in kjudo. Mojstri nam bodo
predstavili še samoobrambo, borbe,
kato in uporabo klasičnih japonskih
orožij, kot so sai, tonfa in bo. Potekala bo
še delavnica ilustrarcije, pisanja,
origama in mange._
Ob 13. uri, MC Pekarna, Ob železnici 16, Maribor

SREDA
20/03
CITY CHEF
kuharska
akademija

PONE-
DE-
LJEK
25/03
tehno

PETEK
29/03
adrenalin

Sladice
Prazniki so pred vrati, poskusimo nekaj
novega in svežega. Ravioli s skuto na
dušeni hruški s cimetom, malinov sorbet,
hruškino hrustato, čokoladni suffle z
vanilijevo kremo in še kaj. Užitke bomo
poglobili z izbranimi vini, odžejala pa nas
bo uradna voda dogodka Jamnica. Cena:
25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Siemens), Litostrojska 48, 
Ljubljana, prijave na ww.citymagazine.si/city-
events/city-kuharska-akademija/city-chef

Dnevi robotike
Dnevi industrijske robotike nam
približujejo zanimivosti iz sveta robotov.
Ves teden bo minil v znamenju predavanj
s področja robotike. Robote si bomo
lahko ogledali med delom ali se tudi sami
preizkusili v njihovem upravljanju. Poleg
teh treh bo na ogledu še pet drugih
izvirnih aplikacij._
Do 29. marca, Fakulteta za elektrotehniko,
Tržaška 25, Ljubljana, www.dnevirobotike.si

Luža 8
Najzabavnejši del iztekajoče se
smučarske sezone privabi največje
"posebneže", ki si z deskami na nogah
upajo po vseh snežnih akrobacijah
zaplavati v bazenu. Edinstven vikend
znamujejo zabava z DJ-i ob ice baru in
žaru z animacijami ter seveda
tekmovanje v različnih kategorijah.
Najspektakularnejša med temi je
kategorija free luža._
Do 31. marca, plaža smučišča RTC Krvavec,
Cerklje na Gorenjskem, www.luza.si 

06
Besedilo: Marko Kastelic

CM06_DAN ZA_sasve_the_date  14.3.13  13:04  Page 06



KRILA ZA
VSAK OKUS.

OKUS BRUSNICE, LIMETE ALI BOROVNICE.
UČINEK RED BULLA. w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

.
ww

.
w

.
w

rerere
dbdbdb

ululul
l.l.l.s

isis

CM07_0413-03c_Redbull  3/12/13  9:01 AM  Page 1



moda 08
v zraku

18/03/13 CITY MAGAZINE

Naj se sveti!
Bleščica pri bleščici se lesketa,
odseva, se poljublja s soncem._

1 Burberry Prorsum

2 Fendi

3 Sofia Nogard

MODA NE 
PRIZNAVA RECESIJE

Besedilo: Vanja Hočevar

Modne kolekcije za pomlad/poletje so kreativen odgovor na stanje v družbi. Vse prekipeva, 
se bohoti, se razleza, se šibi pod razkošjem barv in vzorcev. Skromnost se je skrila pred
bleščečimi se materiali, pred divjimi, razkošnimi vzorci, pred kričečimi neonskimi barvami,
pred slastnimi pastelnimi odtenki in predvsem pred vodilnim dinamičnim tandemom te sezone:
črno-belo kombinacijo. 

1 2 3
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1 2 3

2 31

31 2

Sladki odtenki 
Nežni, sladkobni pastelni odtenki
so preplavili sezono. Posladkajmo

si pomlad in poletje!_

1 Comma

2 Pepe Jeans 

3 Gelco

Klein modra
Modra kot morje sredi oceana,
temna, globoka, čutna, igriva 

v plesu valov._

1 Parfois

2 Sofia Nogard

3 Zara

Neonske barve 
Eksplozija barve pljuska od
oblačil do modnih dodatkov

pa vse do ličil, šmink in lakov
za nohte._

1 Kastner & Öhler

2 Diesel

3 Escada

3

CM08-09-10_reportaza 1_paris  14.3.13  15:15  Page 2



18/03/13 CITY MAGAZINE

moda 10
v zraku

Divji vzorci
Agresivni, nežni, divji ... 
Izrazimo se z vzorci!_

1 Marni 

2 Comma

3 Selection by s.Oliver

4 Max & Co.

5 Pepe Jeans

1 2 3

3

53

21

Črno-belo
Letošnji ultimativni trend je

kombinacija črne in bele. Oda
minimalizmu ali nasičenosti._ 

1 Mango

2 Etro

3 Jil Sander

4 Jones

5 Lanvin

4

5

4
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zdaj sem imela v enem dnevu največ 18 kastin-
gov, ampak bilo je nemogoče, da bi obiskala
vse. Pred vsakim šovom moramo biti tam pri-
bližno štiri ure prej, da nam uredijo make-up in
frizuro, da vidimo, kakšna je pista, ter enkrat ali
dvakrat zvadimo hojo. Tako da če je šov ob
osmih zjutraj, morajo biti manekenke tam sre-
di noči. Modna revija sama zase traja kratek čas,
okoli 15 minut. Ko se modna revija konča,
moram včasih na druge kastinge ali pomerja-
nja. Ko se konča teden mode, pa je vse, kar
potrebujem, spanje.

Če bi imeli možnost nositi modno revijo kate-
regakoli oblikovalca na svetu, koga bi izbrali?

Najrajši bi nosila oblačila modne hiše Bal-
main, Versace in Stelle McCartney. 

V omari: črna ali barve?
Za kastinge dajem prednost predvsem črni

barvi, drugače pa rada nosim živahne barve.

Kos, ki to pomlad ne bo manjkal v vaši omari?
Dolgo krilo in kratke jakne. 

Ikona stila?
Zelo mi je všeč stil manekenke Coco Rocha._

Dekle velikega formata 
Na nedavnem pariškem tednu mode je nosila odmevne
znamke, ko so Yoshi Yamamoto, Issey Miyake, Moon
Young Hee, hodila je že po pistah Maison Martin
Margiela, Giorgio Armani, Emporio Armani, Charles
de Castelbajac, Veronique Branquinho, delala za
Hermes, Jean Paula Gaultiera, Celine, Chloé ...
Nedavno je posnela kampanjo za Persol reflex edition,
ki jo lahko vidimo v vseh večjih mestih. 20-letna
zamejska Slovenka, Nina Vodopivec, ki živi v Trstu,
gradi bleščečo kariero v svetu mode.

Besedilo: Vanja Hočevar
"Lahko rečem, da mi je najbolj v ponos modna
revija za Armanija oktobra 2011 v Milanu. Bilo je
vznemirljivo in res razburljivo, saj je bila to
moja prva modna revija večjega formata."

Modaje od daleč videti lepa, zapeljiva, nedolžna ... Kakšen je resničen obraz
modne industrije? 

Moda ni samo to, kar vidimo v revijah. Za tem je mnogo truda in napora, ki ga
v delo vlagajo čisto vsi, ki delajo v tem poslu, od dizajnerjev do fotografov, mane-
kenov, bookerjev v agencijah itd. Moda oziroma modna industrija je lahko zelo priv-
lačna in zanimiva, obenem pa nepredvidljiva, ker se v tej industriji stvari spremi-
njajo zelo hitro.

Kaj je za model največji uspeh: da hodi po pisti na tednu mode, da ima objavljen
editorial v ugledni modni reviji ali da posname modno kampanjo?

Po navadi je tako, da če hodiš po dobrih modnih revijah, dobiš potem tudi dobre
editoriale in kampanje. Vsakdo si želi nekaj drugačnega, ampak mislim, da je naj-
večji uspeh, ko posnameš modno kampanjo.

Vaš naljubši modni fotograf?
Obožujem portrete Richarda Avedona. Zelo rada bi nekoč delala z Ellen von

Unwerth ali Stevenom Meiselom.

Kako je videti vaš dan, ko delate na tednu mode? Kaj najraje počnete po
modni reviji?

Moj dan je med tednom mode zelo naporen: bujenje zgodaj zjutraj in potem
ves dan tekanje od enega kastinga do drugega, in tako do poznega večera. Do

Infomat
Sodelovanje s 
znanimi fotografi
Bruno Werzinski, Julia Hetta, Jurij
Treskow, Felipe Sanguinetti, Dominique
Casalta, Michel Momy, John Lander,
Michelle Du Xuan, Brigitte Niedermair
so le nekatera znana imena fotografov
modnega sveta.

Editorial 
Letos je posnela editoriale za revije
SNC Magazine, 125 Magazine, Elle US,
L'Officiel China in Stiletto.

In še …
V matični modni agenciji Immortal Mo-
dels kmalu načrtujejo pohod na New
York in ostali del sveta, kjer kažejo ve-
liko zanimanje zanjo. V Parizu jo zastopa
ista modna agencija kot znano sloven-
sko manekenko Velarijo Kelava, agen-
cija OUI. 

Na pariškem tednu mode je sodelovala
že četrto sezono, drugo sezono zapored
pa je nosila kolekcije oblikovalcev Yos-
hija Yamamota in Isseya Miyakeja.
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šoping Pripravil: City Magazine

v zraku

Pomlad v barvah

Poleg črno-bele, nežnih pastelov,

odtenkov sive … bodo letošnjo

pomlad modne tudi zelo živahne

barve, od živo rdeče in oranžne

do kobalt modre, citronsko

rumene, sijoče vijoličaste in

seveda zelene, barve letošnjega

leta, v vseh njenih odtenkih.
slastno in sladko

Ženska parfumska voda

Justin Bieber Someday 

30 ml, cena: 32,90 evra.

pomladni poljub

Šminka Collistar, 

cena: 22,50 evra.

grafični potiski

Ženska majica Cecil, 

cena: 29,95 evra.

pomladni pop

Moška majica Lerros, cena: 15,95 evra.

pomladni volančki

Jopica Lerros, cena: 39,95 evra.

odtenki sive

Blazer Sisley, 

cena: 69,95 evra.

citronsko rumena

Torbica United Colors Of Benetton,

cena: 49,95 evra.

spomladansko sonce

Moška majica Guess, cena: 32,50 evra.

čutna svežina

Ženska parfumska voda 

Eau de Lacoste Femme, 

30 ml, cena: 41,90 evra.

OGLASNA VSEBINA

mladostna glamuroznost

Paleta senčil Collistar, 

cena: 28,90 evra.

pomladni vzorci

Krilo United Colors Of Benetton,

cena: 39,95 evra.

klasika

Jeans hlače Corazon,

cena: 39,95 evra.

udobno

Krilo Corazon, cena:

39,95 evra.

ognjeno

Majica United Colors Of Benetton,

cena: 39,95 evra.
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Besedilo: Vanja Hočevar

London Absolute Vintage
Obvezen postanek za vintage navdušence nad modnimi dodatki.
Z več kot tisoč pari čevljev in torbic slovi Absolute Vintage kot naj-
večji ponudnik vintage modnih dodatkov v Veliki Britaniji in velja za
najboljšo vintage trgovino v Londonu. Za nakup v Absolute Vintage
ni treba iti v London, saj imajo tudi spletno prodajo._ 
Absolute Vintage, 15 Hanbury Street, London, E1 QR6, 
www.absolutevintage.co.uk

Pariz Merci
Za dizajnersko meko Merci na 1500 kvadratnih metrih v
pariškem Maraisu stojita zakonca Cohen, Bernand in
Marie-France, ki si lastita tudi blagovno znamko luksuznih
otroških oblačil Bonpoint. Od leta 2009 v svojo trgovino
privabljata fashioniste, ki ljubijo vintage oblačila s podpisi
Burberry, Dior, Chanel ... Posebnost lokala je dizajnerski
kotiček, kjer so po ugodnih cenah na voljo kolekcije,
izdelane posebej za omenjeno trgovino: YSL, Stella
McCartney, Azzaro, Alexis Mabille in Marni._
Merci, 111 boulevard Beaumarchais, 75003 Paris, www.merci-merci.com

Berlin Sing
Blackbird
V trendovskem
predelu mesta
Kreuzkölln stoji
šarmantna vintage
trgovina in kafeterija
Sing Blackbird. Poleg
ponudbe vintage
oblačil, predvsem iz
sedemdesetih,
osemdesetih in
devetdesetih let
prejšnjega stoletja, 
se na policah najdejo
tudi knjige lokalnih
neodvisnih
založniških hiš. Drugi
del lokala je kafeterija.
Vsak mesec imajo
bolšji sejem, občasno
pa tudi filmske
projekcije._
Sing Blackbird, 
Sanderstraße 11, 12047 Berlin, 
singblackbird.com

Ljubljana Divas
V zadnjem času se je v Ljubljani odprlo več vintage trgovin, med njimi že druga trgo-
vina "tandema" Kristine Goriup in Barbare Por Horvat. Obe, zaljubljeni v starine in vin-
tage modo, bi to strast radi predali naprej obiskovalcem svoje trgovine. Poleg oblačil
Dior, Gucci, Valentino, Moschino ali Ferre ponujata tudi modne dodatke ter antično
pohištvo, steklo, porcelan in druge dodatke za dom._
Divas, Gosposka ulica 3, Ljubljana, www.vintagebkdivas.com 

København
Time’s Up
Majhna ekipa, ki je stalno na lovu
za unikatnimi vintage kreacijami
po vsem svetu, s svojo ponudbo
skrbi, da trgovino redno obisku-
jejo najboljši danski stilisti in
mnogi tuji oblikovalci, ki pridejo
v butik zgolj po navdih. Skrbno
izbrani kosi nosijo podpise YSL,
Gucci, Versace, Chanel in Va-
lentino, družbo pa jim delajo tudi
oblačila neuveljavljenih obliko-
valcev, ki imajo poseben Time's
Up značaj. Kdor postaja nestr-
pen, naj si ogleda njihovo splet-
no prodajalno._
Time's Up Vintage shop, 
Krystalgade 4, 1172 København C,
Danska, www.timesupshop.com

Vintage je "in"
V modno ozaveščenih prestolnicah so kakovostne vintage
trgovine obvezna modna praksa, saj je zanimanje za vintage
oblačila in pohištvo v zadnjih letih izjemno narastlo.
Najboljšim vintage trgovinam v Evropi se počasi približuje
tudi lokalna ponudba.
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1. VRHUNSKI APARAT. Sony Xperia Z. 2. TREND NA ULICI. Obleka Max & Co. 159 evrov, trgovina Max & Co., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana. 3. Z VIŠINE SE VIDI BOLJE. Čevlji United Nude. 180 evrov, trgovina Terra Plana, Stari trg 3,

Ljubljana, www.lilijolie.com. 4. ZA VSAK STIL. Jakna Zara. 219 evrov, www.zara.com. 5. ŽLAHTNI DODATEK. Prstan Ti Sento, kolekcija Portofino. 85 evrov, www.watchesnjewellery.com. 6. POMLADNA SVEŽINA. Hlače Gant. 57,25 evra

www.julesb.co.uk. 7. V NARAVI. Majica Carven. 108 evrov, www.farfetch.com. 8. VONJ PO MORJU. Suknjič Selection by s.Oliver. 179,95 evra, trgovine s.Oliver po Sloveniji in www.soliver.com. 9. RETRO. Sončna očala

Clubmaster, Ray Ban. 172,55 evra, www.mrporter.com.

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi/podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 22 EUR (24 mesecev po 22 EUR, skupaj 528 EUR), ki se zaračunajo na
osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005 Povezani (24 mesecev) ali samostojnega Aneksa GSM št. 16/2009 oz. GSM št. 16/2009 Povezani (24 mesecev) ali UMTS št. 17/2010 (24 mesecev)
ali UMTS št. 18/2011 (24 mesecev) ali UMTS št. 19/2012 (24 mesecev) in izpolnjujete ostale pogoje. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Več o obročnem plačilu naprave na obroke v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.mobitel.si.

Slike so simbolične. Cene so v EUR in vsebujejo DDV. Družba Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za več informacij o storitvah Mobitel in za ostale pogoje nakupa mobitelov po ugodnih cenah obiščite najbližji Telekomov center, www.mobitel.si
ali pokličite Center za pomoč uporabnikom na 041 700 700 ali 080 8000.

info_

1_ 

Sony Xperia Z
Xperia Z je Sonyjev letošnji paradni konj med Androidi za uporabnike, ki ne sklepajo kompromisov
med vdržljivostjo in zmogljivostjo ali superiornim dizajnom pametnega telefona. Xperia Z deluje na
operacijskemu sistemu Android 4.1 (Jelly Bean). Novi predstavnik družine Xperia se ponaša z
veliko nadpovprečnimi lastnostmi: 12,7 cm (5’’) zaslonom Reality s tehnologijo Sony Mobile
BRAVIA® Engine 2, enostavno in hitro funkcijo En dotik (One-touch) za brezžično deljenje glasbe,
fotografij in videoposnetkov med Sonyjevimi napravami s pomočjo tehnologije NFC ter novim
izstopajočim dizajnom z izboljšano odpornostjo na vodo in prah (standard zaščite IP57). Seveda na
mobitelu ne manjkajo tudi različne Sonyjeve aplikacije. Za multimedijo je dobro poskrbljeno s
predvajalniki za glasbo in videoposnetke, z Movie Studio pa lahko kar na mobitelu urejamo
videoposnetke, aplikacija TrackID pa poskrbi za prepoznavanje trenutno predvajane glasbe. Na
voljo je tudi aplikacija Sony Car za preprostejšo uporabo mobitela v avtu, različne možnosti za
povezovanje s Sonyjevimi in drugimi napravami ter še nekaj drugih uporabnih orodij.

Sony Xperia Z – Akcijska cena na obroke – 24 x 22 evrov.*

15
v zrakuza ambiciozneže Pripravila: Vanja Hočevar
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Madrid – vroča modna zgodba
Besedilo: Jasmina Dvoršek

"Obstaja mesto … zgrajeno v divjini. Filip II. je izbral to mesto le zato, ker se nahaja v
geografskem centru Španije." To so misli pisatelja Geralda Brenana, ki je v knjigi Obraz Španije
že leta 1950 špansko prestolnico opisal kot tvorbo, ki je sama sebi namen in je brez duše in
sloga. A kljub težkemu ekonomskemu položaju je Madrid mesto, ki kar vre od ustvarjalne
energije ter volje do življenja in ustvarjanja na vseh področjih, predvsem pa se ustvarjalnost
kaže in izraža na modnem področju. 

MODA
Modna velesila
Na lestvici modnih prestolnic
se je Madrid zavihtel na peto
mesto in postaja resen rival
Barcelone, ki ima naslov špan-
skega modnega centra. Dva-
krat na leto se v Madridu
odvija teden mode, imenovan
Pasarela Cibeles, na katerem
se predstavljajo madridski
modni ustvarjalci. Agatha Ruiz
de la Prada, Pura López, Anto-

nio Miró in Paco Rabanne je le
nekaj najbolj znanih imen.
Španija se je prelevila v
modno velesilo predvsem po
zaslugi korporacije Inditex
Group, katere najbolj znana
znamka je Zara, poleg nje pa
so del tudi znamke Pull &
Bear, Massimo Dutti, Bershka
in Stradivarius. Sloves Španije
utrjujejo tudi druge modne
znamke, kot so Loewe, Cam-
per, Mango in Pronovias, ki je
največji svetovni proizvajalec
poročnih oblek. 

Čevlji Manolo Blahnik
Verjetno najbolj vroče ime
med oblikovalci čevljev je
Manolo Blahnik, ki se lahko
za svoj svetovni sloves za-
hvali predvsem seriji Seks v
mestu. Verjetno je ni ženske,
ki ne bi ob dogodivščinah
Sarah Jessice Parker vzdiho-
vala ob pogledu na najno-
vejše modele Blahnika.
Snovalec najbolj zaželenih
čevljev na svetu se je rodil
materi Španki in češkemu
očetu na Kanarskih otokih. Po

študiju jezikov in umetnosti v
Ženevi se je zaposlil v Parizu
kot scenograf. Med obiskom
New Yorka leta 1970 je svoje
načrte pokazal tedanji ured-
nici ameriške izdaje Vougea,
ki je opazila predvsem čevlje
in ga spodbudila k razvijanju
talenta, kar je pripeljalo do
današnje obsesije z njegovimi
stvaritvami. 
Manolo Blahnik, 
Calle de Serrano 58, Madrid,
www.manoloblahnik.com

ZABAVA
Nočno življenje

V filmu Pedra Almodóvarja
Cvet moje skrivnosti odtujeni
mož pokliče ženo in jo
vpraša, ali je prepozno za klic.
Ona odgovori: "V Madridu ni
nikoli prepozno". Njene be-
sede bi bile lahko oglasni slo-
gan mesta z največ bari v
Evropi. Madrid zaživi šele, ko
se znoči. Obiskovalci so često
presenečeni, ko poleti v
zgodnjih jutranjih urah vidijo
družine z otroki, ki razposa-
jeno tekajo po ulicah. Madrid-
ska obsedenost z la noche je

Trg Cibeles 
z mestno hišo 
je eden od
simbolov
Madrida.
© Turismo Madrid

Trg De Las Ventas z bikoborskim
ringom.

Trg Puerta del Sol ponoči.

Prodajalna oblikovalca čevljev
Manola Blahnika.
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INFOMAT
Kako do tja
Španski nizkocenovni letalski pre-
voznik Vueling ponuja ugodne lete iz
nam najbližjega Zagreba ali Benetk
prek Barcelone do Madrida. Od maja
dalje bodo na voljo leti Zagreb – Bar-
celona – Madrid od 79 evrov dalje za
enosmerno vozovnico. 
www.vueling.com

Benetke in Madrid z direktnim letom
povezuje največji španski prevoznik
Iberia za let, ki traja dve uri in 40
minut, pa bomo morali odšteti okoli
150 evrov. 
www.iberia.com

deloma pogojena s podneb-
jem, saj je v poletnih mesecih
le po sončnem zahodu pri-
jetno pohajkovati po mestnih
ulicah. Nočno življenje je bolj
kot veseljačenje rutina, del
"dneva", ko se "Madrilenji"
odpravijo po opravkih, česar
v času žgoče vročine ne mo-
rejo storiti. 

Klubska scena

Nočno življenje je sprehod
babice z vnučki in klubska
scena v mega diskotekah, kot
sta Fabrik ali Space of Sound.
Ritem in oblika zabave se ra-
zlikujeta od četrti do četrti.
Chueca, nekoč zapuščena
soseska severno od ulice
Gran Via, se je spremenila v
eno najvznemirljivejših evrop-
skih gejevskih četrti in s tem
enega najpriljubljenejših pre-
delov mesta, kjer lahko naj-
demo razvpite klube z
ogromno lateksa in usnja, ob
njih pa kavarnice, prijazne do
heteroseksualcev. Četrt Barrio
de Salamanca privablja ele-
gantno, snobovsko in modno
ozaveščeno elito, ki se zbira v
klubih, kot je 4 Bajo Cero.
Multikulturna in multinacio-
nalna četrt Lavapiés je polna
veselih alternativnih barov, kot
je bar La Lupe. Malasaña
privlači predvsem rokerje in
mladino v ozkih kavbojkah, ki

svojo modno ozaveščenost in
navdih išče v trendovskih bu-
tikih in kavarnah na ulici Calle
del Espíritu Santo, ki zares za-
živi šele po polnoči. TriBall je
trikotnik ulic severno od na-
kupovalne ulice Gran Vía,
vreden ogleda zaradi barov in
butikov, ki so zrastli na mestu
razpadajočih trgovin, danes
pa je eden najbolj tendovskih
predelov mesta. 
Diskoteka Fabrik, 
Avenida de la Industria 82,
www.grupo-kapital.com/fabrik 
Diskoteka Space of Sound, 
Plaza Estación de Chamartín,
www.spaceofsound.com
Klub 4 Bajo Cero, Calle de Alcalá 90
Bar La Lupe, 
Calle Torrecilla del Leal 12

TAPAS
Prigrizki so zakon!
Včasih so bili tapas bari
skromne krčme, kjer so tisti,
ki si niso privoščili pravega
obroka, grizljali majhne zalo-
gaje in več pili kot jedli.
Danes pa kuharski mojstri
tekmujejo, kdo bo predstavil
bolj domiselno ponudbo tipi-
čnih prigrizkov, imenovanih
tapas. Na ulici Calle San
Mateo med predeloma
Chueca in Malasaña so trije
prijatelji leta 2009 odprli bar
in restavracijo Olé Lola, v ka-
teri za vrhunsko pripravljene
jedi ne bomo zapravili pre-
moženja. Lastniki so namreč
prepričani, da večina ljudi ob
zasoljeno dragih jedeh izgubi
tek, zato ponujajo domiselne
in slastne tapase, ki priva-
bljajo tudi najbolj razvajene
sladokusce. V glamurozno
baročnem okolju, obkroženi s
strogimi pogledi toreadorjev,
ki strmijo z uokvirjenih foto-
grafij na stenah, se gostje
sproščeno družijo na prostra-
nih žametnih kavčih in uži-
vajo v okusih toplih
sendvičev z mocarelo in

črnimi tartufi ali domače sku-
tine torte, vse pa zalijejo z
žlahtnim vinom iz vseh špan-
skih vinorodnih okolišev. 
Olé Lola, Calle San Mateo 28,
www.olelola.com

MUZEJI 
IN GALERIJE
Brezplačno po Madridu
Ogled dveh najbolj znanih
madridskih muzejev je ob do-
ločenih dnevih in urah brez-
plačen. Vstop v muzej Prado,
v katerem so razstavljena
dela Picassa, El Greca, Velaz-
quesa in Goye, je brezplačen
od ponedeljka do sobote od
18. do 20. ure in ob nedeljah
od 17. in 19. ure. Muzej Kra-
ljice Sofije ne zaračuna
vstopnine od ponedeljka do
petka od 19. do 21. ure, ob
sobotah od 14:30 do 21. ure
in ob nedeljah od 10. do 19.
ure. Oba muzeja sta brezpla-
čna za študente iz držav čla-
nic EU, za mlajše od 18 in
starejše od 65 let. Obisk mu-
zeja je brezplačen tudi 18.
maja, na mednarodni dan
muzejev. Muzej bikoborbe je
brezplačen, kadarkoli se
bomo odločili za obisk.

www.museodelprado.es
www.museoreinasofia.es
Muzej bikoborb Museo Taurino,
Calle de Alcalá 237

Kraljeva palača
Uradna rezidenca španskega
kralja in največja palača v
Zahodni Evropi je čudovita
baročna zgradba, ki jo krasijo
dela Velazquesa, Goye in Ca-
ravaggia, obsežna zbirka
orožja in edini kompleten
kvartet Stradivarijevih godal.
Vstop je ob sredah brezpla-
čen, prav tako tudi 18. maja. 

Trendi notranje opreme
Če ne najpomembnejša in
najprestižnejša evropska raz-
stava notranje opreme, pa
prav gotovo najzanimivejša
za javnost je Casa Decor, ki s
svojim domiselnim koncep-
tom združuje strokovnjake,
podjetja in obiskovalce. Pro-
jekt se začne z izborom
stavbe, ki jo ekipe profesio-
nalcev s področja arhitekture,
notranje opreme in krajinske

arhitekture prenovijo in s tem
na najboljši način pokažejo
svoje znanje in sposobnosti.
Letos se bo razstava odvijala
na 3.900 kvadratih metrih
stavbe bivšega britanskega
veleposlaništva v četrti
Chamberí. V razstavi sodelu-
jejo tudi galerije, ki želijo tiso-
čim obiskovalcev, ki se v
mesecu dni zgrinjajo v
stavbo, pokazati različna
umetniška dela. Poleg raz-
stave bodo od 17. maja do
23. junija, torej v času Case
Decor, v Madridu organizirali
tudi več srečanj, predavanj in
novinarskih konferenc, na ka-
terih se bodo predstavljali
razstavljalci._ 
www.casadecor.es

Mega diskoteka Fabrik.

Osrednja galerija muzeja Prado.

Bar in restavracija Olé Lola.

Stavba Muzeja kraljice Sofije je
eden od osrednjih dosežkov 
sodobne arhitekture v Madridu.

Casa Decor je ena največjih
evropskih razstav notranje
opreme.

Kraljevo palačo si lahko ob sredah
ogledamo brezplačno.
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lokali in kulinarika
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aKako ste se znašli v zanimivem svetu vin?
Rad potujem in odkrivam skrite kotičke naše dežele. Sem gurman. Vino sem

začel spoznavati v času študija. Raziskovanje slovenske dežele skozi vino je
postala strast, ki traja še danes. 

Na katera vina prisegate in zakaj?
Na slovenska vina iz vseh treh vinorodnih dežel, tako na vina iz avtohtonih

slovenskih sort kot na vina iz svetovnih sort grozdja. 

Katero vino vas je najbolj navdušilo?
Vino iz avtohtone vipavske sorte zelen. Stari Vipavci pravijo, da je vino zelen

pravi afrodiziak. Zaradi čudovitega vonja so ga uporabljali tudi kot parfum. Je
unikatno, elegantno in osvežujoče vino.

Katero vino moramo poskusiti vsaj enkrat v življenju? 
Vino z vašim letnikom rojstva. Ob rojstvu mojega sina sem za darilo prejel

steklenico briškega merlota letnika 1977. Posebno doživetje ob odprtju takšne
steklenice je zagotovljeno.

Kako vemo, da smo izbrali pravo vino ob jedi?
Simbioza okusov se v ustih preprosto začuti. Izkušnje in znanje k temu veliko

pripomorejo, vedno pa se lahko posvetujete s sommelierjem, ki vam bo pomagal
pri izboru._

Druga violina
V Stari Ljubljani se nahaja Dru-
ga violina. Restavracija, v kate-
ri so zaposleni tudi ljudje s
posebnimi potrebami. Poleg
kulinaričnega razvajanja ima
Druga violina tudi cilj socialne-
ga vključevanja oziroma druž-
bene inkluzije svojih zaposle-
nih. So korak bližje
odstranjevanju vsakdanjih ovir,
ki ljudi s posebnimi potrebami
spremljajo skozi življenje. V
Drugi violini nas čakajo dne-
vne malice, poleg vegetarijan-
skega menija so nam na izbiro

tudi dva ''navadna'' . Tudi ljubi-
telji jedi na žlico bomo prišli na
svoj račun. Prav slednje nav-
dušujejo vedno več ljudi, ki se
vedno znova vračajo. Zado-
voljni bodo tudi diabetiki in

Primož Brezovec
V centru prestolnice se nahaja prijetno zatočišče za vse

ljubitelje in poznavalce vin. V Vinoteki Ljubljana tako za pester
izbor vin skrbi lastnik Primož Brezovec.

La Subida
Na italijanski strani Goriških brd
se skriva domači turizem La
Subida. Joško in Loredana Sirk
bosta poskrbela, da se bomo
počutili kot doma. V rustikal-
nem okolju so nam na voljo
domače kulinarične specialite-
te. Zanimiva mešanica italijan-
sko-slovenske kuhinje nas bo
naravnost navdušila. Ponudba
se spreminja glede na letne
čase. Tako v spomladanskem
času lahko poskusimo fritajo z
zelenjavo, radičem in cikorijo,
koromač na različne načine,
telečji šink v peči, postrežen s
krompirjem, češnjevo pito ...
Čaka nas tudi odlična domača
kapljica rujnega vina, kot se za
Brda spodobi. Poleg odlične
kulinarične ponudbe nam

ponujajo tudi prenočišča, akti-
vno preživljaje prostega časa s
kolesarjenjem ali jahanjem
konj, prostore za piknik ..._

La Subida, Via Subida 52, 
Krmin (Cormons), Italija
Odpiralni čas: tor. in sred. zaprto,
pon., čet., pet. od 19. do 22. ure,
sob., ned. od 12. do 14. ure in od 19.
do 22. ure
Tel.: +(39) 0481 60531
www.lasubida.it

po
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r

Besedilo: Nina V. Orlić

tisti, ki ne prenesejo glutena,
saj je z dnevno malico poskr-
bljeno tudi zanje. Pripravijo
nam tudi odlične domače štru-
klje – sirove, ajdove s skuto ali
z orehi. Za sladkosnede pa
poskrbijo z vrhunskimi sladi-
cami. Izbiramo lahko med
prekmursko gibanico, domačo
rustikalno jabolčno ali sirovo
pito ter hišno čokoladno torto.
Prav tako organizirajo večere s
posebnimi meniji ter živo glas-
bo, vsak mesec pa imajo lite-
rarnega gosta. Slovenski
kuharski velemojstri enkrat na
mesec kuhajo z violinskimi
kuharji. Skupaj ustvarjajo
dobrote, ki nam bodo privezale
dušo. Druga violina presega
klasično pojmovanje restavra-
cije, saj je njen koncept mnogo
širši. Naša prisotnost je vedno
dobrodošla, saj bomo tako
izrazili podporo, se razvajali ob
dobri hrani in hkrati pokazali,
da nam ni vseeno._ 

Druga violina, Stari trg 21, Ljubljana
Odpiralni čas: vsak dan od 8. do
22. ure
Tel: 08 20 52 506
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➔ DVA NOVA OKUSA LCA 
Letos LCA probiotični jogurt Zelene Doline
praznuje že 15 let. Ob najstniški obletnici so
v Mlekarni Celeia predstavili dva nova
okusa. LCA probiotični jogurt s čokolad-
nimi kosmiči in LCA probiotični jogurt s ko-
smiči, lešniki in medom. Kosmiči so v
samostojni embalaži nad pokrovčkom, ki
jih hitro in enostavno pomešamo v jogurt.

❚ www.zelenedoline.si

➔ POMLADNA GORENJKA 
Komaj že čakamo pomlad, ko se narava
prebudi, dišeče in pisano pomladno cve-
tje pa v nas vzbudi vse naše čute. Pomlad
pa lahko okusimo tudi drugače in se po-
sladkamo z izdelki iz Gorenjkine pomladne
linije. Izbira je res mamljiva in posebej pri-
merna za sladka obdarovanja, velikono-
čna presenečenja ali za užitek kar tako.

❚ www.zito.si

➔ ATELJE DOBNIK
Pomlad je zavela tudi v čokoladnice Čoko-
ladnega Ateljeja Dobnik. Sveže bonboniere
veselih pisanih oblik ter novih sadnih oku-
sov (npr. limeta ali pomaranča) nas bodo
popeljale v čokoladno pomlad. Privoščimo
si čokoladne užitke in si polepšajmo po-
mladno doživetje. Sedaj tudi preko spletne
trgovine www.cokoladniatelje.si.

❚ Pasaža Maxija v Ljubljani, 
Šlandrov trg 1 v Žalcu,
Citycenter v Celju
www.cokoladniatelje.si

➔ OUCH, SPICY! 
Dišalo bo po hrustljavih brusketah, oblo-
ženih s slastnimi posušenimi paradižniki,
olivami, pinjolami in seveda gorčičnim
oljem Spicy. Če to ne bo dovolj pikantno,
nas bodo prepričali z žametnim glasom
skrivnostne gospodične, ki bo ob srkanju
svežega penečega vina lahkotno vila be-
sede poezije. 

❚ 29. marca od 14. do 17. ure, 
Cool House, 
Celovška 268, Ljubljana

➔ OLJA SOLIA
Pravijo, da je kuhanje umetnost, okus kreacija.
Svoje kulinarične izkušnje in užitke lahko oba-
gatimo tudi z najfinejšimi olji Solia. Izbiramo lahko
med 100 % sončničnim oljem Solia Smile, na-
menjenim za vsakodnevno pripravo jedi, oljem
Solia Fit, ki je idealna mešanica olja z maščob-
nimi kislinami omega-3 in omega-6, 100 % so-
jinim oljem Solia Aroma, ki blagodejno vpliva na
zdravje in je odlično za azijsko kuhinjo in kuho
v woku, ter posebnim kakovostnim oljem Solia
Style, primernim za visoke temperature.

❚ Na voljo v vseh bolje založenih 
prodajalnah s hrano.

Restavracija 
Via bona
Vsaka poroka je svoja
zgodba in začetek nekaj
lepega. Pri Via boni znajo
poskrbeti, da poročni
dan postane in ostane
najsrečnejši dan. Poro-
čno slavje se vrti okoli
dobre hrane in poro-
čnega menija, z veseljem
bodo prisluhnili našim
željam, idejam, pričako-
vanjem in sanjam, nam
razbremenili poročni dan
odvečnih skrbi in ponu-
dili pomoč tudi pri deko-
raciji miz in prostora,
primerni glasbi in anima-
ciji. Tako nam bo naš sre-
čen dogodek ostal v
najlepšem spominu._
Tbilisijska 59, Ljubljana – Vič
01 200 50 80, 041 843 303
www.via-bona.com

po
ro
keVelika noč, čas za

družino, čas za čaj …
Ko se bomo ob prihajajoči
veliki noči vsi zbrali v družins-
kem krogu, se nam bo prilegel
velikonočni čaj, ki nam ga
ponuja Tea Time, trgovina s
čaji in čajnim priborom v cen-
tru Ljubljane. Na voljo pa nam
je poleg pestrega izbora
vrhunskih čajev tudi veliko
lepih čajnih skodelic, čajnikov
in drugega čajnega pribora z
raznovrstnimi motivi za vsako
priložnost._ 
Tea Time, trgovina s čaji in čajnim
priborom, Beethovnova ulica 12,
Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–pet. od 10. do
19. ure, sob. od 10. do 14. ure, ned.
in prazniki zaprto
www.teatime.si

Zdrava juhica
Zdrava in uravnotežena prehrana je, poleg
pozitvne miselnosti in rednega gibanja, zelo
pomemben dejavnik našega počutja in ustvar-
jalnosti. V današnjem hitrem življenjskem ritmu
pa nam pogosto primanjkuje časa za kakovos-
ten in hiter obrok. Prav zato so pri Zdravi juhici v
sodelovanju s podjetjem Pro Organika za vse
ljubitelje zdrave prehrane pripravili okusno in
hranljivo ponudbo menijev, ki so pripravljeni iz
najkakovostnejših sestavin ekološkega in rast-
linskega izvora. S ponudbo okusnih in hranljivih
juhic si tako omogočimo zdravo prehrano na
delovnem mestu in hkrati del prihodka name-
nimo uresničevanju projekta Zdrava juhica v
vrtcu. V okviru tega se trudijo zagotoviti, da bi se
Zdrava juhica našla tudi na otroških jedilnikih v
vrtcih in hkrati otrokom na igriv način približala
pomen zdrave prehrane._
www.zdrava-juhica.si

ča
j

do
sta
va
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pod Odejo
Spalnica naj bi nudila
vrhunec udobja,
Ligne Roset pa je
našel navdih za
posteljo Nador v
prefinjenih hotelih.
Izdelek je zasnovan
tako, da obudi
občutek udobja in
dobrodošle mehkobe,
ki jo zaznamo, ko
vstopimo v luksuzne
hotelske sobe. Višina
naslonjala doseže do
128 cm, na voljo pa je
v dveh širinah, s
čimer zaobjame
različne tipe postelj._
www.ligne-roset.com

Besedilo: Vanja Hočevar

urejena Garderoba   
Garderobne omare Lema so znane tako po kakovosti iz-
delave kot po funkcionalnosti, zato se lahko serijsko pri-
lagajajo tudi marsikaterim zahtevnim tlorisom. Program
za spalnico se razteza od krilnih in drsnih omar do ce-
lotnih garderobnih sob, na voljo pa so v mat in sijaj laki-
rani izdelavi ter furnirani možnosti._
Artidea, Celovška cesta 32 in Artidea Home, Nazorjeva 6, 
Ljubljana, www.artidea.si

čas Kot dodatek
Dandanes je zapestna ura izgubila svojo prvotno vlogo, saj
nas ure hočeš-nočeš spremljajo na vsakem koraku v
podobi telefonov, pametnih telefonov ali tabličnih
računalnikov. Zato pa so stenske ure toliko bolj posvojile
tudi dekorativno vlogo. Zakaj ne bi bila ura umetnina?
Koziol je oblikoval stensko uro, ki ni le estetska in
nenavadna, temveč tudi zelo vpadljiva. Če nam je ne bodo
zaplenili otroci za svojo sobo, naj se šopiri na steni dnevne
sobe ali jedilnice._
veselahisa.si

trend Vzorci
Ploščice Azulej so zmagovalke oblikovalske nagrade Wallpaper 2013 v katego-
riji najboljšega trenda. Oblikovalka Patricia Urquiola jih je oblikovala za proizva-
jalca Mutina, opisala pa z besedami "eksperimentiranje z inovativnimi digitalni in
tiskarskimi tehnikami". Vzorci namerno prepletajo, povezujejo, združujejo različne
estetske jezike: spomine, geometrične sheme ter cvetlične vzorce, vse pa so raz-
vite v diagonalni in vzdolžni smeri. Kombiniranje in zlaganje teh je poljubno in pre-
puščeno osebnemu okusu._
Aquanobile, Dunajska cesta 129, Ljubljana, in Ankaranska cesta 5 b, Koper, www.aquanobile.si

kuhanje
Čarobna
paličica
Kar je bila včasih v kuhinji ku-
halnica, je danes palični mešal-
nik. Ne znamo si več predstavljati
kuhanja brez priročnega, hitrega,
učinkovitega pomočnika. Palični
mešalnik HB804QR z napred-
nim DC-motorjem je še hitrejši in
zmogljivejši kot običajni palični
mešalniki, saj novi DC-motor
omogoča učinkovitejše delova-
nje, odlikuje pa ga tudi daljša ži-
vljenjska doba. S pritiskom na
gumb in z le nekaj močnimi
vrtljaji tako hitro pripravimo
kremne juhe, marmelade, na-
maze, otroške kašice in vita-
minske napitke._ 
www.gorenje.si

Med barvami in vzorci
Snop pomladnih trendov je v domove prinesel svežino. 
Pograbimo jo!

CM20_DOM_paris  14.3.13  17:28  Page 2



www.citymagazine.si
www.facebook.com/city-magazine-slovenia

SVET 
IGRAČ
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PRAVILA 
ZDRAVEGA 
EGOIZMA
POSKRBI ZA ZDRAVE NAVADE. 
Spoštuj svoje telo in mu privošËi le najboljše!

POSKRBI ZA SAMOZAVEST. 
Naj problemi postanejo izzivi, naj ovire postanejo 
priložnosti!

POSKRBI ZA DOBRO PO»UTJE. 
Ugodje je vsota najmanjših delcev.

POSKRBI ZA IZBIRO. 
Ne odrekaj se užitkom, odgovor je v ravnotežju!

POSKRBI ZA NARAVNO ŽIVLJENJE. 
Prisluhni si. ResniËno zadovoljstvo ne potrebuje 
dodatkov.

EGO. 
POSKRBI ZASE.
Z bogastvom probiotiËnih bakterij 
Lactobacilus acidophilus in Bifidobacterium animalis.

BREZ
DODANIH

BARVIL

www.l-m.si
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Moderni očetje 
na pohodu
(cena: okoli 2.300 evrov)
Spustite moškega po nakupih
za bodoči naraščaj in domov
bo privlekel tale otroški vozi-
ček, ki so ga skupaj zvijačili in
zašili nikjer drugje kot pri znani
angleški blagovni znamki avto-
mobilov Aston Martin. To, otro-
ški voziček za James Bonda,
smo porekli, ko smo ga prvič
videli. In zakaj bi samo starši
uživali v luksuznem ambientu
teh avtomobilov, naj se dobro
počutijo tudi malčki, kajne?
Ciljno občinstvo tegale vozička
Aston Martin X Silver Cross z
aluminijastim podvozjem,
usnjenimi všitki in zaščitnimi
blazinami iz alkantare, ni
povsem jasno določeno, a naj-
verjetneje si ga bodo privoščili
tisti mladi starši, ki nekaj dajo
na videz, a si prave igrače za
velike ne morejo privoščiti._
www.astonmartin.com

Hodimrtveci
Vemo, nekatere je groza že,
kadar stopijo v dom starostni-
kov, a tudi to nas ne more pri-
praviti na svet, kakršen bo, ko
bo enkrat prišlo do obljubljene
zombijevske apokalipse. Za
zdaj ne mislimo na vstaje neza-
dovoljnega ljudstva proti vladi,
pa čeprav nas je zdaj že bivši
premier vse označil za zombije.
Predvidevamo tudi, da ste si
prvi dve sezoni Živih mrtvecev
(The Walking Dead) že ogle-
dali, zdaj pa so na dan pricur-
ljale še podrobnosti o posebni
modrožarkovni izdaji tretje se-
zone, ki se ravnokar vrti po ka-
blih. Škatla, ki jo bomo lahko
kupili v spletni trgovini
www.amazon.com in v kateri
bo prebival set blu-rayev za po-
doživljanje groze na domačem
HDTV-ju v najvišji ločljivosti
1080p, bo videti kot tisti guver-
nerjev akvarij. Čigav? No,
vsega vam ne moremo izdati,
vam pa prišepnemo to, da
bomo glave v njem lahko pre-
razporedili, kakor nam bo pač
ustrezalo._

Planet moških
Kul reči za moške, ki iščejo dodaten odmerek inovativnosti 
in elegance. 

100 vrstic
Nove kasete

Nekateri smo še iz časov, ko glasba še
ni bila digitalna, in če smo hoteli svojo
glasbo deliti s prijatelji, smo jo morali
posneti na kasete. Na naše veselje ob-
stajajo tudi podjetja, ki se še vedno no-
stalgično spominjajo tistih časov, ko so
te plastične dobrine s kromdioksidnimi
trakovi zasedale domače police. Podjetje
Sharetapes nam tako ponuja, da si
lahko kar na portalu Youtube ali kakš-
nem drugem spletnem medijskem viru
ustvarimo svoj seznam glasbenih ko-
madov. Prek njihove spletne storitve ga
nato posnamemo na novodobne ''ka-
sete'', te pa razdelimo prijateljem, ki jih
morajo poskenirati. V vsakem zavojčku
se nahaja pet praznih, naročimo pa jih
lahko prek spleta. www.sharetapes.com

moški namig

Zvezdniške
superge
Na prvi pogled se mogoče
ne razlikujejo od njih, a
verjemite, da posamezne
superge iz Conversove ko-
lekcije 1970s Chuck Taylor
All Star Collection niso
enake kot tiste, ki jih že
zdaj najdemo v trgovinah z
obutvijo. Te so višje obrob-
ljene z gumo, dodatno obla-
zinjene, po straneh
dodatno pošite, platno pa
naj bi bilo trpežnejše. 
www.converse.com

Zabava na cesti 
s Ford Fiesto
(cena: od 9.920 evrov naprej)
Ford je predstavil novo Fiesto,
ki jo je opremil s številnimi
sodobnimi pametnimi tehnolo-
gijami in ji namenil široko
paleto motorjev. Saj vemo, da
bi bila všeč čim širšemu krogu
potencialnih kupcev. Oprem-
ljena je namreč tudi s siste-
mom mykey, novostjo v tem
avtomobilskem segmentu v
Evropi, ki staršem, ki ravnokar
kupujejo avto novopečenemu
šoferju, omogoča, da enosta-
vno nastavijo najvišjo hitrost
vozila in glasnost zvočnega
sistema. Novo Ford Fiesto
bomo lahko odpeljali domov
že za 9.920 evrov, pri Fordu pa
pravijo, da se lahko oglasimo v
katerem izmed njihovih salo-
nov in si privoščimo preizku-
sno vožnjo ter se na lastne oči
prepričamo, zakaj si jo pravza-
prav želimo imeti._
www.ford.si
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KUHARSKA AKADEMIJA

SLADICE

Sreda, 20. marec ob 17. uri

PPrriijjaavvee iinn iinnffoo nnaa:: citymagazine.si/akademija ali 051 310 102
LLookkaacciijjaa:: Razstavni salon BSH Hišni aparati 
(aktivna kuhinja Siemens), Litostrojska 48

CCeennaa uuddeelleežžbbee:: 25 EUR

Prazniki so pred vrati, poskusimo nekaj novega
in svežega. Ravioli s skuto na dušeni hruški s
cimetom, malinov sorbet, hruškino hrustato,
čokoladni suffle z vanilijevo kremo in še kaj.

Vračamo okuse.

h i š n i  a p a r a t i
SSPPOONNZZOORR::

www.vino-alacarte.si 

www.qlandia.si

Kamnik · Maribor · Ptuj · Kranj · Nova Gorica · Novo mesto · Krško

Vabljeni v 7 dežel ugodnejših 
velikonočnih nakupov. Poiščite 
znižane IQ izdelke v nakupovalnih 
centrih, na spletni strani ali v 
časopisu dežele Qlandia in si sestavite 
svoj šopek ugodnosti.

VeliQi pomladni nakupi 

Sestavite si 
svoj šopek 
izjemnih 
iQ cen.
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otroci

Evolve, 
otroško pohištvo
Oblikovanje otroškega
pohištva dopušča
oblikovalcem na eni strani
veliko domišljije, po drugi
strani pa je zelo zahtevno, saj
mora zadovoljiti specifične
potrebe otrok. Pohištvena

linija Evolve zadovolji potrebe
odraščajočih otrok na več
ravneh. Kosi pohištva so
enostavni moderni kockasti
bloki z značilnimi frontami in
zaobljenimi robovi.
Razgibanost in kreativne
ideje so vključene v osnovne
kose pohištva, tako so ena

vrata dvodelne omare tabla za
ustvarjenje s kredo, druga pa
magnetna plošča. Prava
posebnost je postelja z
mizico, ki se premika vzdolž
celotnega posteljnega okvirja
ter omogoča udobno delo s
prenosnikom ali branje knjige
tudi med počitkom. Kljuke za
odpiranje? Jih ni, saj se vsa
vrata odpirajo po  sistemu
push-open, s pritiskom nanje.
In če zmanjka prostora?
Enostavno ‒ povišamo
obstoječe omare s posebnimi
nastavki in prostorske stiske
je takoj konec. Korpus
pohištvenih elementov
Evolve je v barvi hrasta, fronte
pa so na voljo v dveh
različicah, s tremi
poživljajočimi barvnimi
kombinacijami._
www.bucbuc.si 

Večnamensko,
družabna igra 
ali hranilnik
Vsestranska ustvarjalka Jana
Seliškar med svoje novejše
izdelke uvršča tudi
večnamenski izdelek, ki ga je
poimenovala Varčuj tehtno! Iz

kompleta, ki vsebuje elemente
za sestavljanje hranilnika,
nosilo in vrvice, navodila za
sestavljanje, navodilo za igro in
igralne listke, vse skupaj lično
zapakirano v škatlico,
uporabnik sam sestavi končni
izdelek. Ta je večnamenski, že
sam proces sestavljanja pa
spodbuja otrokove motorične
sposobnosti, ko pa je izdelek
enkrat sestavljen, omogoča
družabno igro ali hranilnik za
dva, s čimer se otroci učijo tudi
varčevanja. Belo-modro-rdeči
hišici iz lesene vezane plošče
imata na pogled bolj malo
skupnega z večino izdelkov na
policah otroških trgovin.
Asketsko oblikovani nudita
večnamensko uporabo kot
hranilnik ali družabna igra._
Atelje in trgovina Jana Seliškar,
Slovenski trg 8, Kranj 

Igrivo
Besedilo: Vanja Hočevar

V pričakovanju sončnih toplih dni bomo pogledovali skozi okna, medtem 
pa prebirali knjige, urejali otroške sobe, uživali v družabnih igrah,
predstavah in kreativnih delavnicah. 

Pohištvo po 
meri otroka.

Hranilnik in družabna igra 
v enem.

agenda 

TOREK 19/03
Baletna pravljica Pepelka
Vzgojno-izobraževalna
interaktivna priredba baletne
predstave Pepelka bo otrokom
približala žlahtni balet.
Cankarjev dom, Linhartova
dvorana, Prešernova cesta 10,
Ljubljana. Začetek: ob 10. uri.
Cena: 8,50 evra.

Ure pravljic
Pravljice so namenjene
starejšim otrokom, kjer se ob
poslušanju pravljic lahko lotijo
tudi ustvarjalnih dejavnosti.
Tokrat bo na programu knjiga
Cestni ropar podgana avtorice
Julie Donaldson.
Mestna knjižnica Ljubljana,
Knjižnica Jarše, Clevelandska
ulica 17-19, Ljubljana. Začetek: ob
17. uri. Vstop je prost. 

ČETRTEK 21/03
Morrison in štirje letni časi
Nova lutkovna pustolovščina Mini
teatra pripoveduje zgodbo o
malem dečku, ki zaide v gozd in
spozna vse čarobnosti, pa tudi
pasti štirih letnih časov ...
Dom II. Slovenskega tabora Žalec,
Aškrčeva 9 a, Žalec. Začetek: ob
17.30. Cena: 5 evrov.

SOBOTA 23/03
Velikonočna delavnica
Udeleženci se bodo seznanili z
različnimi tehnikami krašenja
jajc (pastelno barvanje,
marmoriranje, lepljenje
dodatkov, izdelava luknjičastih
vzorcev na gosjih jajcih ...). 
Ves material bo priskrbela
izvajalka delavnice.
Arboretum Volčji Potok, Volčji
Potok 3, Radomlje. Začetek: ob 10.
uri. Cena: plača se vstopnina v
park ter delavnica: od 2 do 5,50
evra. Obvezne prijave na:
prireditve@arboretum.si.

Bebo, 
branje za najstnike
Nova knjiga za najstnike Bebo,
pod katero se je podpisal Jure
Černič, novinar in literarni
komparativist, je izšla pri
založbi Miš. Njegov literarni
prvenec je zgodba o
prijateljstvu in ljubezni, o moči
volje in pozitivne energije. Je
zgodba o fantu, ki je, kot sam
pravi, ''malo tako''. S svojo
pozitivno in povsem
nepretenciozno naravnanostjo
razbija stereotipe in vsakršne
predsodke, ne le glede
drugačnosti, ampak tudi o
Slovencih in južnejših narodih,
pa o tem, zakaj so moški večeri

včasih tudi koristni in da je prav
vsakdo enakovreden član
družbe, če se le trudi in
prispeva po svojih močeh.
Bebo je fant, ki je drugačen kot

drugi otroci in nikoli ne bo
takšen kot ostali. Je neroden in
počasen, težje se uči ali si
zapomni stvari. Toda nečesa
mu nikoli ne zmanjka – volje in
vztrajnosti ter optimizma.
Njegova vztrajnost je tako
pristna, da ga ne sprejme le
okolica, temveč mu uspe
pridobiti celo očetovo
naklonjenost in občudovanje.
Knjiga je na voljo v knjigarnah
Mladinske knjige po Sloveniji,
v knjigarnah Založbe Sanje,
knjigarnah Modrijanove
založbe, v knjigarni
Kulturnica v Velenju ter 
v knjigarnah DZS._
www.zalozbamis.com

Odnos do knjig je neprecenljiva
naložba. 
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rastlina v lončku

Sončnica, bananovec, mesojedka, češnjev paradižnik,

jagode, arašidi Radis et Capucine, cena: 5,49 evra.

šoping

brez orodja ni vrtnarjenja

Orodje za delo na vrtu Androni, različni

modeli in velikosti, cena: 2,49 evra.

na kolesih

Velika samokolnica Androni,

cena: 11,99 evra.

Popeljimo malčke 

v pisani svet rastlin!  

Opremimo jih s pripomočki za

vrtnarjenje in raziskovanje, skupaj 

z njimi izberimo semena, ki jih bomo

posadili, in ustvarimo čisto pravi

vrtiček. Vrečke s semeni Radis et

Capucine, vrtnarsko orodje Gardena,

sete za raziskovanje Haba in ostale

izdelke, ki  bodo popestrili igro na

vrtu, najdemo v prodajalnah Baby

Center! Več na www.babycenter.si.

OGLASNA VSEBINA

25
utrip mesta 

spomladansko sajenje

Ekološka semena v vrečki – češnjev

paradižnik, korenje, redkev, sončnica

Radis et Capucine, cena: 3,49 evra.

moje prve sadike

Mali rastlinjak Gardena,

cena: 17,99 evra.

pisana zelenjava

Moj prvi zelenjavni vrt Radis et

Capucine, cena: 10,99 evra.

urejena trata

Kosilnica Androni, 

cena: 9,99 evra.

pravljično

Lesena hiška Fantasia, cena:

349,99 evra. Na voljo v spletni

trgovini www.babycenter.si.

mali vrtnar

Veliki set vrtnarskega orodja

Gardena, cena: 12,99 evra.

za fantke in punčke

Škornji Fausto ali Fantasia Color Kids,

vel. 22-30, cena: 19,99 evra.

Pripravil: City Magazine
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Velikonočne igrarije
Od 18. marca do 30. marca bo v prvem nadstropju Cityparka dišalo po
pomladi. Pripeljite svoje najmlajše, kjer bodo lahko razvijali svojo domišljijo pri
ustvarjanju najrazličnejših pomladnih domislic.  

Vsi otroci od prvega leta dalje, bodo lahko postali sam svoj slikarski mojster in
uživali v risanju pomladnih rožic ter drugih pomladanskih motivov živih barv
ter se igrali z velikansko množico pisanih igrač. •

Odpiralni čas: 
pon.– pet.: 9.00 do 21.00, sobota: 8.00 do 21.00, nedelja: 9.00 do 15.00

Citypark • Šmartinska cesta 152 g, 1000 Ljubljana

Dostava ekološke hrane na dom
Tok tok! Ekološko hrano vam pripeljemo na dom. Brez prerivanja po
trgovinah in izgubljanja dragocenega časa. V spletni trgovini www.ekosara.si
opravite nakup svežega sadja, zelenjave, hladno stiskanih olj, vrhunskega sokovnika
HUORM in drugih izdelkov. Vsi izdelki v Ekošarini e-trgovini so ekološko
certificirani, visoko kakovostni in sveži. Več kot 20 letne izkušnje pri prodaji
ekološko pridelane hrane nam omogočajo sodelovanje z zanesljivimi domačimi
in tujimi dobavitelji, ki upoštevajo predpise in zakone pridelave ekološke hrane.
Največji dokaz zaupanja so dolgoletni in stalni kupci. Verjamemo, da vas bodo
pestra izbira, hitra dostava na dom ter poštene cene navdušili. •

041 779 653 • 040 298 500
info@ekosara.si • www.ekosara.si

Nov spomladanski izgled
Slovensko podjetje And by Andraž vedno upošteva modne novosti tudi pri svoji
športni kolekciji. Kovinske zakovice so na kolekciji majic, enak design pa je na
jaknah izvezen s svetlečim sukancem. •

Trgovini:

And by Andraž
Pražakova 4, Ljubljana

01 232 12 54

And by Andraž
Mariborska 100, Celje

03 891 80 52

Velikonočno čokoladno razvajanje
Mojstri čokolade v Cukrčku so za velikonočno razvajanje pripravili pestro izbiro
čokoladnih zajčkov, čokoladnih pirhov in ostalih čokoladnih dobrot. •

Čokoladnice Cukrček: 

Mestni trg 11
Miklošičeva 4

Pasaža Nebotičnik
Mercator center Ljubljana

www.cukrcek.si

Vračamo okuse.

mestne skrivnosti
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•••••
Animirana pustolovščina Krudovi
Režija: Kirk De Micco, Chris Sanders. Igrajo: Nicolas Cage, Emma Stone.

28. 3., Kolosej & Planet Tuš
Ustvarjalci animiranih
pustolovščin Shrek,
Madagaskar in Kung fu panda
nas tokrat popeljejo daleč v
prazgodovino, kjer srečamo
družino Krudovih. Glavno
pravilo glave družine Gruga je,

da razen za iskanje hrane nikoli ne zapustijo varnega zavetja
domače votline, kar gre močno v nos njegovi vedoželjni
odraščajoči hčerki Ip. Toda tektonski premiki jih prisilijo, da si
poiščejo nov dom, prek nepoznanih dežel pa jih vodi Ipin novi
prijatelj, kar Grugu ni niti malo všeč. Ob spoznavanju številnih
novih čudes in neprestanih nevarnostih pa se počasi vendarle
zbližajo. Film si lahko ogledamo tudi v 3D-tehniki, v
sinhronizirani ali podnaslovljeni verziji._

•••••
Znanstvenofantastični triler Duša
Režija: Andrew Niccol. Igrajo: Saoirse Ronan, Diane Kruger, William Hurt.
28. 3., Kolosej & Planet Tuš

Film je posnet po literarni
uspešnici avtorice Somrak sage
Stephenie Meyer, ki nas popelje
v bližnjo prihodnost, v kateri je
na kocki usoda človeške rase.
Zemljo so namreč zavzeli
miroljubni Nezemljani, znani kot
duše, in se naselili v ume ljudi,

pri tem pa njihova telesa pustili nedotaknjena. Melanie je tako ena
od redkih upornih ljudi, ki pade v roke iskalki, ta pa naj bi novo
raso ubranila pred še preostalimi človeškimi primerki. Po
obupnem boju v Melanijino telo med operacijo le namestijo
parazitsko dušo, ki spozna, da nekdanja prebivalka njenega
telesa ne bo kar tako predala svojega uma._

•••••
Družinski film Kauwboy
Režija: Boudewijn Koole. Igrajo: Rick Lens, Loek Peters, Cahit Ölmez.
23. 3., Kinodvor

Desetletni Jojo živi s svojim
očetom na podeželju. Dnevi mu
minevajo med samotnimi
potikanji po naravi, treningi
vaterpola in dolgimi
telefonskimi pogovori z mamo,
pevko na turneji po Ameriki.
Oče se za fanta ne meni dosti;

njegov molk prekinjajo le občasni izbruhi jeze. Nekega dne Jojo
najde mlado kavko in jo skrivaj prinese domov. Med fantom in
zapuščenim ptičkom kmalu vzklije prijateljstvo. Deček z vso
nežnostjo skrbi za nebogljeno živalco, jo hrani, ljubkuje in nauči
leteti. A skrivnosti prej ali slej pridejo na dan in mali ptiček ni
edina Jojeva skrivnost._

Fantazijska pustolovščina

Jack, morilec velikanov
Režija: Bryan Singer. Igrajo: Nicholas Hoult, Stanley Tucci, Ewan McGregor.
21. 3., Kolosej & Planet Tuš

Jack je siromašni mladenič, ki živi s svojim stricem in dela na njuni kme-
tiji ter že od nekdaj sanjari o velikih pustolovščinah. Ko mladi hlapec ne-
kega dne nehote odpre vrata med našim svetom in svetom strašne rase
velikanov, se spet vname silovita starodavna vojna. Dolga stoletja pre-
gnani velikani se na Zemljo zaženejo z namenom, da si priborijo nazaj
ozemlja, ki so jih nekoč izgubili. Mladi Jack je tako prisiljen, da se poda v
bitko svojega življenja in jih zaustavi. V boju za kraljestvo, njegove prebi-
valce in ljubezen pogumne princese Isabelle se pridruži galantnemu vi-
tezu Elmontu ter se sooči z neustavljivimi vojščaki, za katere je bil
prepričan, da obstajajo zgolj v legendah. Režiser osupljivih spektaklov je
črpal navdih v priljubljeni otroški zgodbi o Janezku in njegovem čarob-
nem fižolu, ki jo je združil z legendo o kralju Arturju, pri tem pa uporabil
najsodobnejšo in najnaprednejšo filmsko tehnologijo, saj si je film moč
ogledati tudi v 3D-tehniki._

•••••
Akcija G.I. Joe: Maščevanje
Režija: Jon M. Chu. Igrajo: Channing Tatum, Dwayne Johnson, Bruce Willis, Ray Park.
28. 3., Kolosej & Planet Tuš

Elitna vojaška enota G.I. Joe se
vrača na filmska platna, tokrat
tudi v posebni tehniki 3D.
Zgodba je nadaljevanje prvega
dela in se neposredno
navezuje na njen konec, ko
pripadniki zlobne organizacije
Kobra prevzamejo nadzor nad

državo. Njihova prva naloga je izobčenje enote specialcev G.I.
Joe, ki so preprečili njihov zlobni načrt. Krvavi spopadi terjajo
svoj davek v enoti in le redki preživeli se lahko združijo pod
vodstvom odločnega generala Coltona v boj proti neprimerljivi
vojski z uničujočim orožjem._

filmska poslastica NA PLATNU
"Mea maxima culpa: molk 
v božji hiši", v režiji Alexa
Gibneyja (2012)
"Hyde Park na reki
Hudson", v režiji Rogerja Michella
(2012)
"Polnih 21", v režiji Jona Lucasa in
Scotta Mooreja (2013)

NA KRATKO
Materinski dan v Kinodvoru
V ponedeljek, 25. marca, na materinski
dan, si bomo lahko ogledali
dokumentarni film priznane japonske
režiserke Naomi Kawase, ki nosi naslov
Misterij ženska. Film predstavlja nežen
in subtilen pogled na naravno rojevanje,
vizualno meditacijo o neomajni vezi med
materjo in otrokom ter nas opomni, da
je rojevanje nekaj naravnega in že
stoletja nespremenjenega, iz
starodavnih načel pa lahko črpamo tudi
pri drugih izbirah in odločitvah, s
katerimi se soočamo v sodobnem svetu.
www.kinodvor.org

Besedilo: City Magazine

•••••
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pop klasika

2Cellos

njem z mega zvezdami pridobila tako izkušnje
kot na osebna prijateljstva. Poleg koncertov pa
imata vedno znova kup novih projektov. Od igra-
nja na vrhu Empire State Buildinga do sodelo-
vanja pri snemanju najbolj gledane televizijske
serije Glee ... Novi album nam bosta fanta pred-
stavila v Cankarjevem domu konec meseca mar-
ca na dobrodelnem koncertu. Cena vstopnic: od
35 do 59 evrov._

30. marca ob 19. uri, Cankarjev dom, Prešernova 10,
Ljubljana

21. marec

reggae, roots, dub
Ris Rilis

Brooklyn, Nazorjeva ulica 6,
Ljubljana. Začetek: ob 21. uri.
Vstop je prost.
Ob izidu različnih remiksov
tako na tujih kot domačih
kompilacijah kolektiva
Roots In Session se nam
obeta odlična zabava v lju-
bljanski hengarnici Broo-
klyn. Pier in Fu, tokrat v
navezi s kanadsko založbo
Interchill, ki bo konec marca

izdala kompilacijo Depth
Charge, sta prispevala reg-
gae roots komad No War. Na
slovenski kompilaciji Val
202: Ujame vse pa bosta iz-
dala RIS-sound v kolabora-
ciji z ljubljansko vokalistko
Alexandro Ilijevski. Ta se
nam bo predstavila tudi v
živo v Brooklynu. Pesem
Vedno sam bomo tako slišali
v živo, z gotovostjo pa nam
ekipa pripravlja še nekaj
glasbenih sladkorčkov. Vse
to in še veliko več nas čaka
v drugi polovici marca. Prav
je, da pomladi naproti kre-
nemo z dobro glasbo._ 

2Cellos, Luka
Šulić in Stjepan
Hauser

alternativa

Torul
Za ljubitelje trših ritmov bodo poskrbeli v Gala
Hali na Metelkovi. Obeta se nam koncert lju-
bljanske skupine Torul, ki se v tujini vse bolj uve-
ljavlja. Domačemu občinstvu bodo predstavili
svoj zadnji album Tonight We Dream Fiercely.
Njihov tretji album je izšel pri nemški založbi
Infacted Records. Fantje so naleteli na odlične
kritike. Na alternativnih lestvicah so kotirali viso-
ko. Obe uspešnici s prejšnjega albuma In Who-
le sta se uvrstili na najvišja mesta na lestvicah
DAC (nemška alternativna lestvica), EAC (evrop-
ska alternativna lestvica) ter na mnogih drugih
lestvicah. Njihova zadnja uspešnica Glow je v
petih tednih dosegela prvo mesto kar dvakrat.
Poslednično so lani tako veliko nastopali po tuji-
ni in malo manj na domačih odrih. Fantje nam
bodo v Ljubljani postregli z energičnim nasto-
pom, ki nas ne bo pustil ravnodušnih. Predstavili
nam bodo svoj novi album in nam postregli s
pravšnjo merico alternativne glasbe. Cena vstop-
nic: Cena vstopnic: od 5 do 7 evrov._

22. marca ob 22. uri, Gala Hala, 
Metelkova mesto, Ljubljana
www.torul-recordings.net

pop

Beyoncé

Pop diva Beyoncé Giselle Knowles-Carter ki jo
svet pozna tudi samo po njenem imenu, kot se za
mega zvezdo svetovnega kova tudi spodobi, bo
nastopila čisto blizu nas. V sosednjem Zagrebu se
bo njena karavana ustavila in naredila mega kon-
certni spektakel. Turneja nosi ime The Mrs. Carter
Show. Svojo zelo uspešno kariero je začela pred
skorajda dvema desetletjema. Nase je opozorila
že kot članica skupine Destiny's Child, a tudi nje-
na solo kariera je zgodba o uspehu. Po enoletnem
premoru, postala je namreč mama, se vrača na
odre. Še bolj odločna, še bolj energična. Ime turneje
se nanaša na njen zakon z uspešnim raperjem
Shawnom ''Jay-Z-jem'' Carterjem. Turneja je tudi
napoved izida njenega petega studijskega albu-
ma, ki ga neutrudno pripravlja. Poleg novih uspeš-
nic bomo na koncertu z gotovostjo slišali tudi nje-
ne ostale uspešnice, kot so Single Ladies (Put a
Ring on It), Broken-Hearted Girl, Run the World
(Girls), Beautiful Liar, If I Were A Boy ter mnoge
druge. Podkrepljene bodo z odličnim šovom, ki ga
Beyoncé vedno znova pripravi. S svojim vokalom,
energijo in odrsko prisotnostjo pa ustvari nepoza-
bno glasbeno doživetje, ki ga ne bomo nikoli poza-
bili. Slišati enega najboljših ženskih vokalov v živo
je edinstveno doživetje. Preostane nam le, da si
zagotovimo vstopnice in uživamo. Cena aranž-
maja: od 71,99 do 77,99 evra._

17. aprila ob 20. uri, Arena, Zagreb, Hrvaška
www.koncerti.net

Luka Šulić in Stjepan Hauser sta gonilna sila dua
2Cellos, ki nizata uspeh za uspehom tudi na sve-
tovni glasbeni sceni. Drugi studijski album sta
fanta izdala konec meseca januarja in ga poime-
novala In2ition. Album sta snemala na različnih
koncih sveta zaradi koncertnih in drugih obvez-
nostih. Novi album je nastajal med Zagrebom,
Rimom, Nashvillom, Las Vegasom ter Los Ange-
lesom. Na novem albumu so predelave pesmi
glasbenih legend, kot so Fleetwood Mac, The
Prodigy, Coldplay, Rihanna, AC/DC, Muse, Cher
& Nancy Sinatra, The Police, Elton John, ter mno-
gih drugih. Na albumu sta sodelovala tudi z glas-
beniki, kot so so Elton John, Zucchero, Steve Vai,
Lang Lang, Naya Rivera. Fanta sta s sodelova-

Pop diva Beyoncé

Glasbena skupina Torul

glasba 28
kulturni izbor
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odri in razstave 29
kulturni izbor

Besedilo: Marko Kastelic

festival

Teden slovenske drame
Drugi največji festival slovenske gledališke pro-
dukcije je tokrat v selekciji Amelie Kraigher v tek-
movalni program sprejel nekaj odrskih del, ki niso
nastala v največjih domačih gledaliških institu-
cijah. Med najboljše lanskega leta se je uvrstilo
osem del, med katerimi je avtorski projekt Simo-
ne Semenič in Barbare Kapelj Osredkar z naslo-
vom Kapelj in Semenič v sestavljanju. Ostale pred-
stave, na primer Herman Schwarz in Veronika
Wald v produkciji Zavoda Margareta Schwarz-
wald in gledališča Glej ali Potohodec v režiji Zale
Sajko iz ljubljanske AGRFT, posegajo po manj
intimni snovi, a vseeno predstavljajo določen
odmik od utečenega gledališkega repertoarja.
Posledično so omenjeni projekti v lanskem letu
dobili manj medijske pozornosti. Med te bi lahko
uvrstili tudi Ples v dežju Dominika Smoleta, Bošt-
jana Hladnika in Nane Miličinski v režiji Matjaža
Bergerja ali Vaje za tesnobo Vinka Möderndorferja
v režiji Jaka Andreja Vojevca. Med najodmev-
nejšimi ne bomo spregledali slovenske klasike
Veliki briljantni valček, Rokovnjačev ali Shocking

Shoppinga. Tekmovalni program bo spremljalo
še pet predstav, zanimivih zaradi sodobne tema-
tike, največkrat vezane na domače razmere. V
mednarodnem programu pa organizatorji načr-
tujejo osem obiskov tujih gledaliških hiš, a je med
temi kar nekaj besedil ali ustvarjalcev sloven-
skega izvora: Simona Semenič s 5fantkov.si, Evald
Flisar s Kaj pa Leonardo, predstavo Šakuntala,
Tristan in Izolda in Enajsti planet. Med slovenski-
mi avtorji, zanimivimi za tuja gledališča, je še Vin-
ko Möderndorfer z dramo Tri sestre. Cena vstop-
nic: od 2 do 3 evre._

Od 27. marca do 11. aprila, Prešernovo gledališče Kranj,
Glavni trg 6, Kranj, www.tsd.si

Prizor iz
predstave
Shocking
Shopping v
produkciji
SLG Celje.  
© Jaka Babnik

komedija

Največji frajer 
zahodnega sveta
Novo režijsko delo Janeza Pipana z nekoliko
provokativnim naslovom je že ob svoji prvi upri-
zoritvi v Dublinu pred dobrim stoletjem prite-
gnilo izjemno pozornost. Avtor John Millington
Synage je čez noč postal slaven po skoraj vsej
zemeljski obli ne le zaradi svoje nadarjenosti
in gledališke prepričljivosti. Pozornost in slavo
so mu priskrbeli predvsem nasprotniki, ki so
po premieri protestirali, takratni nacionalisti pa
so nasprotovanja še podpihovali. Zgodba o mla-
dem Christyju Mahonu je potrditev, da vsaka
publiciteta, čeprav negativna, lahko prinese
uspeh. Irci so se jezili, ker komedija pripove-
duje o domnevnem očetomoru. Zgodba se
zaplete, ko omenjeni Christy v krčmi na obali
grofije Mayo in pri krčmarjevi hčeri Pegeen
naroči kozarec piva. Gostilničarka s svojim
ostrim jezikom iz Christyja izvleče priznanje,
da naj bi z lopato ubil očeta. Med že zaročeno
Pegeen in Christyjem preskoči iskrica, a med

vaščane kmalu pricurljajo govorice, da njegov
oče sploh ni mrtev. Ko se oče Mahon pojavi v
vasi, je Christyjevih sanj konec. Vaščani ga
obtožijo, da je lažnivec in prevarant. Christy spet
dvigne roko nad očeta. Da je nenavaden humor
– na irskem podeželju je očitno bolje biti mori-
lec kot lažnivec – razburil javnost, se ne more-
mo čuditi, a hkrati lahko občudujemo avtorjev
posluh za bizarnost človeških narav. Cena
vstopnic: od 13 do 18 evrov._

29. marca ob 19.30 in 30. marca ob 17. uri, SLG Celje,
Gledališki trg 5, Celje, www.slg-ce.si

Prizor iz
predstave
Največji 
frajer 
zahodnega
sveta.  
© Jaka Babnik

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

fotografija
18/03
Mesec žensk
Galerija Pasaža, Linhartov trg 1, Radovljica.
Začetek: ob 8. uri. Vstop je prost.
V mesecu, ko praznujejo ženske, je Fotograf-
sko društvo Radovljica izbralo osem članic, ki
se predstavljajo na skupni razstavi svojih foto-
grafij. Gre za širok spekter fotografskih moti-
vov Marjane Dacar, Marjanke Globočnik, Petre
Grimani, Katje Hančič, Vide Markovc, Anice
Šolar ter Ane in Klementine Žemva, vidnih do
konca meseca.

balet
23/03
Večer sodobnih baletov
Od 23. do 26. marca, SNG Maribor, Slovenska
27, Maribor. Začetek: ob 19.30. Cena vstopnic:
15 evrov.
Na pobudo Zagrebškega bienala je nastala ko-
produkcija, ki vsebuje novo glasbeno delo pri-
znane skladateljice Sande Majurec. Koreografijo
na novo glasbo postavlja hrvaški koreograf
Staša Zurovac. Ob omenjenem se predstavljata
še dve glasbeno-koreografski novosti; prva delo
Zorana Markovića, druga Gaja Žmavca.

komedija
24/03
Radio GaGa
Siti teater, BTC City, Ljubljana. Začetek: ob 20.
uri. Cena vstopnic: od 13,50 do 15 evrov.
Kar ob petkih poslušamo na nacionalni radijski
postaji, lahko zdaj tudi vidimo. Ostra, humorna,
kritična, nepristranska in aktualna predstava o
ljudeh, ki jih gledamo in poslušamo, čeprav nas
zaradi njih vsak dan bolj boli glava. Glavni krivci
smeha in glavobola: Sašo Hribar, Tilen Artač in
Jure Mastnak.

koprodukcija
27/03
Indigo
Gledališče Koper, Verdijeva ulica 3, Koper.
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: od 10 do 
12 evrov.
Drama Duška Premovića je bila pred kratkim
uprizorjena v Čikagu in Budvi. Sodelovanje Borisa
Cavazze z gledališčem Koper in ljubljanskim MGL
prinaša zgodbo o dveh sodelavkah različnih ge-
neracij tudi slovenskemu občinstvu.

100 vrstic
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natečaj Buske
Danes ima praktično skoraj vsak v svoji denar-
nici kartico za avtobus, izposojo mestnega
kolesa, za knjižnico ali fitnes. Moramo priznati,
da večina teh kartic ni kaj lepega videza in da
se jih hitro naveličamo. Za to obstaja Buska –
nalepka, ki je prava rešitev za popestritev naših
kartic. Nalepke tako postajajo pravi hit v mes-
tnih središčih. Zaradi iskanja vedno novih
dizajnov pa smo se odločili, da skupaj z Busko
organiziramo natečaj, v katerega vabimo vse, ki
bi si želeli videti svoj dizajn na prodajnih poli-
cah. Natečaj bo potekal prek FB-aplikacije, na
FB-strani www.facebook.com/buska.si. Naj-
boljši dizajni bodo bogato nagrajeni, nagrado pa
bomo dobili tudi tisti, ki bomo glasovali._
Natečaj bo potekal od 18. marca do 18. aprila na www.fa-
cebook.com/buska.si. Buske so na voljo v trgovini Hood,
Novi trg 6, Ljubljana, in v trafikah 3DVA v centru Lju-
bljane. www.buska.si in www.hood.si 

flaške Equa – kolekcija Illusion 
Od svojega začetka pa vse do danes je blagovna znamka
Equa na trgu predstavila številne BPA-free flaške, ki so s
svojimi očarljivimi dizajni in praktičnostjo osvojile
marsikoga izmed nas. Kmalu po predstavitvi prvih
stekleničk iz borosilikatnega stekla v lanskem novembru je
predstavila še dodatno omejeno izdajo, imenovano Illusion
Collection. Equa je že od nekdaj iskala navdih v vodi in
kolekcija Illusion pri tem ni bila izjema. Nova igriva kolekcija
Illusion je sestavljena iz treh flašk: Equarium, Lučka in
Petkrat na dan. Z nakupom izdelkov Equa pa naredimo tudi
nekaj dobrega za okolje, saj 10 % dobička od prodaje
namenijo okoljevarstvenim organizacijam in akcijam._
www.equa.si

voznice Avto-
mobilski SPA
AMZS že tretje leto
zapored organizira
Avtomobilski SPA za
članice AMZS. Letos
bo srečanje potekalo
dva dni in je tudi
tokrat namenjeno
tistim voznicam, ki bi
se rade v sproščenem
in zabavnem okolju
preizkusile,
nadgradile in
izpopolnile svoje
vozniške sposobnosti,
se podučile o
novostih s področja
prometne varnosti in
zabavale ob
razvajanju
strokovnjakov s
področja zdravja,
mode in lepote._ 
Od 22. do 23. marca, prostori AMZS
v Ljubljani in AMZS Center varne
vožnje na Vranskem, www.amzs.si

zavarovanje Kompletno ugodno
Triglav komplet na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovan-
cev. Nova storitev Zavarovalnice Triglav je tako prva na slovenskem tržišču, ki
združuje premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja družinskih članov
ter ožjih sorodnikov. Vsak član s svojimi zavarovanji povečuje skupno višino
popusta, ki ga lahko koristijo vsi člani. Vsak Triglav komplet ima svojega nosilca,
ki je običajno oseba z največ zavarovalnimi policami v družini. Bolj se bomo zava-
rovali, več bomo privarčevali._
www.triglav.si/triglav_komplet

splet Zdravo
zame
ZdravoZame je spletna trgovina
za zdrav način življenja. S teh-
tnim in skrbnim izborom pred-
stavljajo in nudijo nakup izdel-
kov za večjo kakovost življenja,
kot so vrhunski prehranski do-
datki, organski napitki in bio koz-
metika. Med drugim v njihovi
ponudbi najdemo tudi naravno
organsko kozmetiko Couleur
Caramel, ki je izdelana v skladu
s standardi ekološke in organ-
ske kozmetike priznanega fran-
coskega certifikata Ecocert._
www.zdravozame.si
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