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Bosch - številka 1 v kakovosti.
Na podlagi raziskave, ki jo izvaja švicarska organizacija ICERTIAS, je blagovna znamka
Bosch skladno z mnenjem potrošnikov v Sloveniji, številka 1 v kakovosti kuhalnih aparatov.
www.bosch-home.si

Nove pečice Bosch Serije 8 z enostavnim
upravljanjem in inovativnimi funkcijami.

Dizajn à la carte.
Tehnologija à la Bosch.

/BoschHomeSlovenija
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uvodnik 03
Več Vsebine na
citymagazine.si

Čas za piknik,
ležernost in majhne
stvari

Pogled skozi okno mi da pravkar vedeti, da
aprilsko vreme ni več sinonim za sonce, dež
pa spet sonce in dež ... sedaj se je med njiju
poleg mavrice vmešal še sneg, in potemtakem
se ni čuditi, če bodo medvedi podaljšali zimsko
spanje do poletja, mi pa izkoristili čas za piknik
v neokrnjeni naravi, seveda z dežnikom, ter-
movko in toplo odejo. Pot v neznano, čisto pre-
prosto kulinarično doživetje s sendvičem in
čokoladnim mlekom ter kuža, ki je vedno prvi
na odeji in vedno poje tudi zadnji grižljaj, pa
ležernost in majhne stvari, to so besede, ki bi
lahko opisale moj idealni piknik. A dandanes
so pikniki več kot to. Težnja po neopaženosti in
zlitjem z naravo se je spremenila v družbeno
normo, ki jo narekuje stilistični ekshibicioni-
zem. Prej kolo in košara s priboljški, zataknjena
za zadnji sedež, sedaj velik karavan ali enopro-
storec, ki v prtljažniku premore celotno mini
kuhinjo z žarom, hladilnikom in seveda vrhun-
ski set krožnikov ter posode za najmanj deset
ljudi, da ne pozabim še galone z vodo pa stolov

in velike mize. In medtem ko ata pripravlja in
sestavlja svoj novi žar, se mama ukvarja s stil-
skim aranžiranjem mize, kjer ne manjka šopek
svežih rož, otroci pa "geekajo" svoj novi PSP,
medtem ko kuža zdolgočaseno čaka na svojo
''outdoor'' posodo s pasjimi briketi. In ko je vse
pripravljeno in idilično postavljeno, sledi "fotka-
nje" in objava na facebook in instagram, šele
potem se kulinarična pojedina začne. Seveda
vmes sledi še preverjanje stisnjenega gumba
"like", v nadaljevanju še trend konstantnega
"fotkanja" ter objavljanja na socialnih omrežjih
za vsak prehranjevalni korak, seveda z idilično
naravo v ozadju. In za zaključek, še zadnje "fot-
kanje" praznih in umazanih krožnikov ter pol-
nih trebuhov in ležerno raztegnjenega ata, ki
leži na velikem ležalniku. Dan v naravi je kon-
čan, ko mama pospravi in kot lego kocke zloži
vse nazaj v prtljažnik, ko otroci "zgeekajo" novi
"level", ko pes v košari zaspi in ko ata reče, da
je čas, da gre piknik ekipa domov. Sem še kaj
pozabila ... Aja, pa na poti domov je spet "guž-
va" na cesti ... pa sosedov avto v koloni ima še
štiri "bicikle" na strehi ... drug sosed pa še čoln
...  To so "skriti" čari današnje populacije navz-
ven, deljenje življenjskih trenutkov z vsemi s
socialnega omrežja, deljenje trenutkov, ki pri-
padajo samo tebi, otroci, ki vidijo samo virtualni
svet, in stari starši, ki bi raje videli, da je piknik
tak, kot je bil nekoč. Z nečim vmes in seveda s

še vedno polno žlico kulinaričnega doživetja se
bomo potepali tudi mi, med drugim se bomo
ustavili na naši mestni tržnici, kjer svoja vrata
vsak petek na stežaj drži odprta Odprta kuhna.
Na potovanju okoli sveta bomo kukali v piknik
košare, mogoče najdemo kakšno idejo ali
namig več, a tudi digitalnemu mediju se v
popolnosti ne bomo izognili, lahko pa naredi-
mo kakšen ovinek več in kljub temu izkusimo
čudovit piknik na prostem, brez pretiranega
všečkanja in digitalnih naprav, mogoče le z
GPS-napravo, da se slučajno ne izgubimo tam
nekje "v mestni divjini"._

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica
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za VIKEND

PETEK
17/04
Festival čokolade
Vsi strastni ljubitelji
čokolade, pozor. Bliža
se 4. Festival čokolade,
na katerem bodo z
nami najboljše domače
in tuje čokoladnice ter
številni drugi ponudniki
slastnih čokoladnih sla-
dic. Za  zabavo najmlaj-
ših bo poskrbljeno s
pravim čokoladnim
živ-žavom, otroškimi
delavnicami in predsta-
vami, starejšim pa bo
festival minil v duhu
kulinaričnih delavnic
ter prvič tudi večerne
čokoladne zabave.
Do19.aprila,
Linhartovtrg,
Radovljica,
www.festival-cokola-
de.si

NEDELJA
03/05
Wings for Life
World Run 
Globalni tek Wings for
Life World Run 2015
tudi letošnjega maja
gostuje v Sloveniji in
tudi tokrat pod funda-
cijo Wings for Life, ki z
zbranimi sredstvi
financira raziskave za
iskanje zdravila za
poškodbe hrbtenjače.
Tek se bo istočasno
začel na 35 lokacijah,
razpršenih po celem
svetu, zmagal pa bo
tisti, ki bo na trasi, ki
ne bo imela statičnega
cilja, ujet najkasneje.
Ob13.uri,Kongresni
trg,Ljubljana,
www.wingsforlife-
worldrun.com/si/sl/
ljubljana

dan za ... v zrakuVeč DOGODKOV na
citymagazine.si

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: City Magazine
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PONE-
DEL-
JEK
13/04
moda

TO-
REK
21/04
fotografija

SRE-
DA
22/04
šport

Ljubljana Fashion Week
S premikom osrednjega dogajanja
ljubljanskega tedna mode v strogo
središc� e mesta, natančneje na Kongresni
trg, se Ljubljana pridružuje tujim modnim
prestolnicam, ki v času predstavitev
kolekcij za prihajajoči sezoni utripajo z
modo. V okviru Ljubljana Fashion Week
(LJFW) se bo do 15. aprila s svežimi
kolekcijami za jesen-zimo 2015/2016
predstavilo več�  kot 20 oblikovalcev
oziroma blagovnih znamk. _
Do 15. aprila, Kongresni trg, Ljubljana,
www.facebook.com/FashionWeekSlovenia

Izdelajmo si fotogram
Na delavnici s fotografom Matevžem
Paternostrom bomo spoznali staro, ročno
tehniko izdelave fotografij, ki je po svoji
modri barvi dobila ime cianotipija.
Poigravali se bomo z motivi, izdelali
fotogram in fotomontažo, pri vsem tem pa
ne bomo uporabljali fotoaparata. Če
želimo, si lahko vse potrebno za ponovno
ustvarjanje fotograma doma kupimo kar
v galeriji. Število mest na delavnici je
omejeno. Prijave sprejemajo na
prijava@mgml.si in 01 24 12 506._
Od 17. do 20. ure, Galerija Jakopič, Slovenska
cesta 9, Ljubljana, www.mgml.si

Tekaška druženja
Salomon tekaško druženje je brezplačno
tedensko odkrivanje novih skritih
tekaških poti, ki naredijo tek po mestu še
bolj zanimiv in atraktiven. Skupaj bomo
raziskovali ozke ulice starih mestnih jeder,
odkrivali skrivne prehode med visokimi
stavbami, preizkusili čim več različnih
podlag in izkoristili najrazličnejše terene,
ki so nam v mestu na voljo. Vsa ta
raznolikost bo poskrbela za odlično
telesno pripravljenost, za dobro vzdušje in
koristne tekaške informacije ter nasvete
pa nam bosta na voljo tekaška trenerja._
Do 3. junija, vsako sredo ob 18. uri, Park Tivoli,
Ljubljana, www.salomon.com/si

PONE-
DEL-
JEK
20/04
knjige

SREDA
22/04
CITY CHEF
kuharska
akademija

ČETR-
TEK
23/04
zabava &
nakupi

20. Slovenski dnevi knjige
Slovenski dnevi knjige v organizaciji
Društva slovenskih pisateljev,
vseslovenski festival, ki se v mnogih krajih
zgosti tudi v knjižni sejem, letos praznuje
svoj 20. rojstni dan. V Ljubljani bo sejem
zaživel pred Mestno hišo ter poleg obilja
knjig in pisane ponudbe založb prinesel
tudi privlačen spremljevalni program.
Svetovni dan knjige, 23. april, se bo
prevesil v bralno Noč knjige in zadnji dan
20. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani
ožaril s še posebnim veseljem med
knjigami in z njimi._
Do 24. aprila, različni kraji po Sloveniji,
www.drustvopisateljev.si

Tartufova pravljica s šparglji
Pomlad nas bo dodobra prebudila in
čas je tudi za pomladanske jedi. Na
tokratni kuharski akademiji se bomo
prepustili čarom špargljev in tartufov.
Glavne jedi bo v sveže prenovljenem
salonu Bosch in Siemens pripravljal
glavni kuhar Gostilnice in pizzerije
Kaval, Dragan Marjanović, za sladice pa
bo poskrbel slaščičar iz Lolite, Grega
Rode. Uradna voda dogodka je
Jamnica. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati 
(aktivna kuhinja Bosch), Litostrojska 48, Ljubljana,
prijave na citymagazine.si/tartufova-pravljica

Shopping & party 
Sem in tja pri City Magazinu pričaramo
urbane dogodke in tudi take, ki združujejo
modo, nakupovanje in zabavo.
Predstavljamo vam nepozabno popoldne,
kjer vam bo modno svetovala osebna
stilistka in boste na določene izdelke imeli
23 % popust v trgovini Sportina v
Cityparku. Osvežili se boste lahko z novo
Cockto Easy, zamigali na živahno glasbo
izpod prstov didžeja Levisa, ter se
podkrepili z lahkimi zalogajčki Vivo
Cateringa, za piko na i pa se še nadišavili
z novo parfumsko dišavo Bvlgari. Naj
"šoping" spet postane zabava in užitek._
Od 17. do 20. ure, Sportina, Citypark, 2. nad-
stropje, Šmartinska 152 g, Ljubljana, 
citymagazine.si/shopping-party

06

© Mimi Antolović/LJFW © Matevž Paternoster/MGML

© Aleksander Kovačič
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Pripravili: tina lagler in vanja Hočevar

07
v zraku

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za 24 mesecev v splošni akciji z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 20,95 EUR (skupaj 502,80 EUR) za LG G Flex 2, 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) ali Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: Paket
SOS, Mobilni Internet XS, S, M, L, XL, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Druga številka, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni (razen Enostavni 1000), Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000) in Penzion 300 Plus. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične.
V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. 
Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana.

LG je nedvomno v koraku s časom. In z eleganco. Novi član družine z imenom LG G Flex 2 nas bo za trenutek
spomnil na svojega predhodnika, ki bo pozabljen v trenutku, ko bomo novega lepotca prijeli v roke. Naslednik
se namreč ponaša z elegantnimi, stilskimi krivinami in zmogljivim 8-jedrnim, 64-bitnim procesorjem
Qualcomm® Snapdragon™. Medtem ko navdušuje s 13,97 cm (5,5") velikim Full HD OLED-ukrivljenim
zaslonom z ločljivostjo 1920 x 1080 točk, se nadvse hitro za vedno spoprijatelji z ljubitelji fotografiranja in
snemanja videov. Dih nam bosta vzela snemanje v ultra HD-ločljivosti (3840 x 2160 točk) in fotoaparat s 
13 milijoni slikovnih točk z izjemno hitrim avtomatskim laserskim ostrenjem za zanesljiv zajem motivov v
gibanju in slabših svetlobnih pogojih ter OIS+ tehnologijo, ki izniči tresenje rok. Zakaj ne bi torej tudi mi stopili
v korak s časom in si za nove spomladanske dogodivščine privoščili elegance, ki je ne bo spregledal nihče?

Akcijska cena na obroke - 24 x 20,95 evra*
www.telekom.si

Moderno. 
Moška ura Dylan Rose 

Gold-Tone, Michael Kors.
249 evrov, 

www.slowatch.si.

PisAn dodAtek
Salonarji Max & Co. 

199 evrov, Trgovina Max & Co.,
Mikološičeva 1, Ljubljana. 

ZlAti lesk. 
Uhani H & M. 6,99 evra,

www.hm.com.

PreFinJenA klAsikA
Torbica Massimo Dutti. 

145 evrov,
www.massimodutti.com.

eleGAntnA dinAMikA. Obleka s.Oliver Premium.
139,99 evra. Trgovine s.Oliver po Sloveniji,

www.soliver.eu.

MediterAnski rAJ. Dišava 
Roberto Cavalli Paradiso, 

50 ml. 70,53 evra, 
www.everet-group.com.

v PAstelni BArvi. Moška srajca 
Gieves & Hawkes. 180 evrov,

www.mrporter.com.

slUŽBenA eleGAnCA. Moške hlače Next. 
47,84 evra, www.next.co.uk.

stilsko dovršen. Mobitel LG G FLEX 2,
www.telekom.si. 

PREFINJENI LG G FLEX 2

CITYMAGAZINE.SI
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nNe, nič ni lepšega od začetka pomladi. Hitimo se
nastavljat soncu, iščemo proste trenutke, ki bi jih
lahko preživeli zunaj, srkamo kavo na vrtu naj-
ljubšega lokala in se v dobri družbi predajamo
okušanju gurmanskih užitkov, ki jih zadnja leta
vse bolj pogosto prinašajo kulinarični dogodki na
prostem. Začetek ulične oziroma hitre prehrane
sega v antično Grčijo, kjer so majhne ocvrte ribi-
ce veljale za hitro pripravljeno hrano, ki so jo pro-
dajali na stojnicah, dokaze o podobnih prodajal-
nah s hitro prehrano pa so našli tudi med
izkopavanjem Pompejev. V starem Rimu so jo uži-
vali predvsem revni, ki doma niso imeli prave
kuhinje, takisto se je dogajalo na Kitajskem, le da
so jo tam bogatejšim prebivalcem domov nosili
služabniki. Danes je hitra prehrana nekaj vsakda-
njega, če ne že samoumevnega, vendar se je zno-
traj religije in kulture razvijala v različnih oblikah.
V 12. stoletju je William Fitzstephen, eden od
uradnikov Thomasa Becketa, opisoval stojnice v
Bristolu, na katerih so ljudje ponujali tople obro-
ke, meso, pečenko, ocvrte in kuhane ribe, kokoši
in manjše ptice, bolj ali manj sofisticirano pripra-
vljeno hrano, tako za revne kot bogate. 

Nagrade za kulinarične "streetfoodije"
Pred tremi leti so britanske ulice preplavile tržni-
ce s stojnicami toplo pripravljene hrane, ki jo
pripravljajo predvsem samooklicani kuharji in

Dalston, severovzhodni predel Londona, je s
svojo tržnico hrane postal izjemno vroča točka
za kulinarične entuziaste, ki vsako nedeljo privabi
na deset tisoče ljudi. Ti so se okušanja in hedo-
nističnega uživanja hrane nalezli na dogodkih,
kot sta Street Feast ali night tales. V Helsinkih,
prestolnici Finske, med tržnicami hrane slavi
kauppatori, ki ga vsak dan najdemo ob morju
v objemu tamkajšnjega pristanišča. Specialiteti
sta toplo postrežena slanik ali losos s krompirjem,
kuhanim na pari. Vse bolj priljubljene prehran-
ske tržnice najdemo tudi v Berlinu, Parizu, ome-
njenem Bristolu, Stockholmu, Kopenhagnu, čez
lužo v Portlandu, v Tokiu na Japonskem, Bang-
koku na Tajskem in drugod po svetu, tudi v Tel
Avivu, na primer.

Odprta kuhna 
Prav od tod je k nam pred tremi leti odprto kuh-
no pripeljal Izraelec Lior kochavy. Pred leti je
njegova žena, Slovenka po rodu, kot manekenka
in fotomodel delala v Milanu, zato sta velikokrat jed-

kuLinARični 
DogoDki nA

pRoStem vABiJo
Besedilo: Tina lagler 

Pomladno prebujenje je oživilo nekoliko zaspane ulice, po katerih je že zadišalo po
nebeško dobrih jedeh, ki jih prinašajo kulinarični dogodki na prostem. Teh je vse več
in ni dvoma, da ne bi pod milim nebom našli kaj slastnega, s čimer bomo potešili
spomladansko lakoto in se ob kozarcu vina podružili s prijatelji. 

ljubitelji kulinarike. Richard Johnson, kulinarični
pisec, je bil nad tem vzponom celo tako navdu-
šen, da je želel prodajalce hrane še bolj spod-
buditi v smeri promocije, zato je leta 2010 uve-
del nagrade Street Food Awards, ki so prvo leto
vzbudile zanimanje 300 ponudnikov, zmagova-
lec pa je prejel palični mešalnik.  "Vendar jih veli-
ko ni bilo dovolj dobrih – bili so možje s kombi-
jem in z zamrznjenimi burgerji," je za Telegraph
povedal Johnson. "Bili smo v koraku s časom,
čeprav se revolucija tedaj dejansko še ni zače-
la." Še kakšno leto ali dve sta bili potrebni, da se
je trend ulične hrane in kulinarike na prostem
zares začel. Medtem ko so leta 2013 odmevno
nagrado za najboljši dogodek ulične hrane pre-
jeli v Birminghamu, nagrada za najboljši kole-
ktiv ulične hrane pa je šla v Bristol, je bilo konec
septembra 2014 v kar 13 kategorijah težko dolo-
čiti, kdo bo zmagovalec. Najboljši od najboljših
je bil v Yorkshiru baziran Fu-Shnickens, za kate-
rim stoji Ben Davy, znan po nebeško dobrih
nadevanih kitajskih žlikrofih, perutničkah in
japonski juhi ramen. Nenadejani jedci oziroma
publika so izbrali ulično hrano Little Blue Smo-
kehouse, med drugim pa so bili nagrajeni tudi
najboljši prigrizek, glavna jed, burger, sendvič,
sladica in pijača.

London tako danes ni več znan le po nočnem
življenju, temveč tudi po kulinaričnih tržnicah.

1

Številni
kuharji, ki
hrano
pripravljajo na
stojnicah, so
pravzaprav
specialisti, saj
je hrana, ki jo
pripravijo,
naravnost
božanska.

2 

Hip Hop Chip
Shop –
na videz
neznansko
privlačen
tovornjak s še
bolj
privlačnimi,
slastnimi jedmi 
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Več kulinarike na
citymagazine.si
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Hrana in pijača,
skupaj z
vzdušjem
kulinaričnih
dogodkov,
predstavljajo
pustolovščino,
ki je v
restavracijah
ne bomo nikoli
doživeli.

INFOMAT

Ulična hrana po svetu
Zahvaljujoč nizki ceni in priročnosti,
ulično hrano vsak dan zaužije okoli 2,5
milijarde ljudi po svetu. Nekoliko
drugačno ulično hrano najdemo v
Belizeju, kjer nam bodo z imenitno
morsko hrano postregli kar na stojnicah
na pomolu. Po odlični ulični hrani na
prostem med drugim slovijo tudi Bruselj
v Belgiji, Ciudad de México v Mehiki,
Istanbul v Turčiji, pisani Marakeš v
Maroku in Bangkok na Tajskem.

Pivo & Burger Fest
Pivo & Burger Fest, na katerem se je
predstavilo okoli 25 domačih (in tujih)
ponudnikov piv in prav toliko ponud-
nikov najrazličnejših burgerjev, bo
letos doživel tri izvedbe. Prva, spo-
mladanska, je Pogačarjev trg v Lju-
bljani zasedla 11. in 12. aprila, poletno
lahko pričakujemo julija, jesensko
edicijo pa oktobra.

Odprta kuhna
Odprta kuhna je po izjemni priljublje-
nosti lani doživela tudi pilotno izvedbo
v Slovenj Gradcu, ekipa pa letos napo-
veduje, da se bo širila tudi v druge
kraje. Okusimo najrazličnejše okuse,
ki jih gostinci predstavljajo na 45 stoj-
nicah, letos pa se bo število ponudni-
kov še povzpelo; na tretji ediciji
Odprte kuhne se bomo lahko spreha-
jali med kar 55 stojnicami. Vsako se-
zono se na Odprti kuhni predstavi
okoli 250 različnih jedi.

Dan restavracij
21. maja 2011, ko je Dan restavracij do-
živel svojo prvo edicijo, se je v 13
državah po svetu odprlo 45 restavra-
cij. Letos je 15. februarja svoje jedi po-
streglo 1375 restavracij v 34 državah,
med njimi je bila tudi ekipa Mačje pite
v Ljubljani. Naslednji Dan restavracij
bo 16. maja.

la zunaj v restavracijah. Iz potrebe in želje, da bi več
stvari preizkusil na enem mestu, ter iz rahlega
domotožja je k nam pripeljal svež in odprtih rok
sprejet projekt, imenovan Odprta kuhna. "V Tel
Avivu so tržnice s prehrano zelo razvite. Ob pet-
kih gremo po službi tja in nakupimo hrano za cel
vikend," pripoveduje Lior, ki se je domislil, da bi
nekaj podobnega naredil tudi pri nas. Ideja je hitro
obrodila sadove in našla svoje mesto na Poga-
čarjevem trgu. Za razliko od ulične in hitre pre-
hrane na Odprti kuhni sodelujejo restavracije ozi-
roma ponudniki gostinskih storitev, pri katerih
lahko ješ ali naročiš catering, pojasnjuje Lior, med-
tem ko se k sodelovanju ne morejo prijaviti ljubi-
telji kulinarike, kot se to dogaja v tujini. "Odprta
kuhna je promocijska platforma za gostince in
ponudnike, ki se s svojo storitvijo in z jedmi pred-
stavijo javnosti," pove Lior. "Izogibamo se "street
foodu", ker Odprta kuhna nikoli ni želela biti
"street food" festival. Klasično jed, ki jo dobimo v
restavraciji, smo želeli prevesti v poulično izved-
bo." Kar jim je tudi uspelo. Slovenci smo z Odpr-
to kuhno korak bližje zemljevidu kulinaričnih desti-
nacij, saj vsak sončni petek (razen, če je ta na
državni praznik, kot je letos 1. maja) naše brbon-
čice zadovoljijo raznolikost, kakovost in edin-
stvenost ponudbe, kar morajo ponudniki hrane
izpolnjevati, organizatorji pa paziti, da so nam na
voljo različne jedi, nikakor pa ne dve enaki hkra-
ti. Na Pogačarjevem trgu pa je lani v želji po tem,
da bi se javnosti predstavili tudi slovenski (butični)
pivovarji, ki jih je vse več tako pri nas kot tudi v sve-
tu, nastal Pivo & Burger Fest, ki so ga obiskoval-
ci nemudoma vzeli za svojega.

Vsi radi dobro jemo
Dogodka, ki bi se v vseh pogledih ujemal z lju-
bljansko Odprto kuhno, za zdaj (še) ni, se pa kuli-
narični dogodki na prostem vrstijo eden za dru-
gim. Pred štirimi leti se je v 13 državah po svetu
začel kulinarični projekt Dan restavracij, ki je lani
poskusno, letos pa zares, dosegel tudi naše kra-
je. Gre za kulinarični festival, v okviru katerega
lahko prav vsak za en dan odpre svojo restavra-
cijo. Kjerkoli in kadarkoli na točno določen dan, šti-
rikrat na leto. "Kulinarični dogodki na prostem so
del popularne kulture, ki je kulinariko bistveno
bolj približala ljudem, kot v prejšnjih letih. Usedla
se je na primarno človeško potrebo po hrani, ki
nam je vsem skupna – vsi radi dobro jemo," je
pogovor o trendu kulinaričnih dogodkov zaklju-
čil Lior. Drži, kulinarika in uživanje v hrani sta se
zasidrala v vse pore našega življenja in kulture. Le
pomislimo, kako se nam cedijo sline ob ogledu fil-
ma Šef (Chef), v katerem strastni kuhar Carl pusti
službo in v starem tovornjaku začne pripravljati
hrano. Takšnih tovornjakov je po svetu vse več in

še zdaleč niso videti neprivlačni. Med zgoraj ome-
njenimi nagradami je s svojim izgledom najbolj
navdušil tovornjak Hip Hop Chip Shop, s katerega
nam postrežejo z netradicionalnimi ribicami in
krompirčkom, navdahnjenimi z domiselnim in
eksperimentalnim etosom hip hop kulture. Stojnice
iz antične Grčije in majhne prodajalne ulične hra-
ne se torej v različnih oblikah širijo po vsem sve-
tu. Z navdušenjem in okušanjem. Z odprtimi čuti-
li in izjemnimi kulinaričnimi pristopi. Ne, nič ni
boljšega od dobre hrane._

3

5

3

Odprta kuhna
v objemu
Pogačarjevega
trga v Ljubljani.

4

Pomlad in
poletje sta
idealna za Dan
restavracij.
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Kaj menita o razcvetu kulinarike pri nas, ki smo mu priča v zadnjih nekaj letih?
Sta mnenja, da smo trdno zasidrani na svetovnem kulinaričnem zemljevidu?

Zelo nama je všeč, da se vedno več ljudi, tako v domačih kot v profesionalnih
kuhinjah, vrača k lokalnim sestavinam in k podpori odličnih slovenskih pridelo-
valcev, ki jih je kar nekaj. S tem odrašča nova slovenska kulinarika, in to je po naji-
nem mnenju tisto bistveno, kar uvršča Slovenijo med svetovne kulinarične desti-
nacije. Meniva, da se Slovenija vzpenja na svetovnem kulinaričnem zemljevidu.
Pri nas je veliko talenta in marsikdo spretno vihti kuhalnico in pripomore k rasti
slovenske kulinarike in svoji edinstveni kulinarični rasti. Bistveno pa je povezo-
vanje, tako med kuharji kot tudi pridelovalci in drugimi organizacijami, za hitrej-
šo in bolj uspešno rast na kulinaričnem zemljevidu.

Kaj najraje skuhata, katera svetovna kuhinja vama je najbolj pisana na kožo?
Če se osredotočiva na cvetočo pomlad, bi izpostavila slastne sestavine, s kate-

rimi bova ustvarjala. To so čemaž, šparglji, koprive, jagnjetina  ... Najljubše jedi nima-
va, tako da bova ustvarjala z naštetimi sestavinami. Prav tako težko odgovoriva
na vprašanje, katera svetovna kuhinja nama je najbolj všeč, saj ima vsaka svo-
je lastnosti, zgodovino in sestavine ter je zato unikatna in posebna.

Kaj je za vaju tipična slovenska hrana in kaj od slovenskih krajevnih jedi naj-
raje pripravita?

Tipična slovenska hrana je v najinih družinah največkrat zaživela ob prazni-
kih, božiču, veliki noči, martinovem, in na raznih druženjih, rojstnih dnevih, poro-
kah in podobno. Takrat smo pripravili razne potice, pečenke, pogače. Danes pa
najraje pripraviva kruh iz slovenske moke, ki se ga vsi zelo razveselijo in nekako
simbolizira toplino doma. 

Kje kot prava gurmana najraje jesta? Doma, na prehranski tržnici ali v elitni
restavraciji?

Vse je odvisno od razpoloženja in časa. Večino časa se prehranjujeva kar
doma, kjer zelo rada eksperimentirava in ustvarjava za jernejkitchen.com ali pa
si pripraviva kaj hitrega za pod zob, kadar sva bolj leteča. Prehranske tržnice nudi-
jo široko paleto različnih okusov, kultur in so odlična priložnost, da se v mestu,
kot je na primer Ljubljana, lahko preko okušanja hrane miselno prestavimo v bliž-
nje Prekmurje ali oddaljeno Tajsko. Elitnim restavracijam se pustiva razvajati pred-
vsem v tujini, na dopustu, ko čas dopušča, kar pa seveda ne pomeni, da v Slo-
veniji nimamo odličnih restavracij. Tudi tukaj je razvoj chefov eksponenten in
vsekakor vreden obiska.  

Kaj menita o združevanju kulinarike z družabnostjo preko organizacije pre-
hranskih tržnic in kulinaričnih festivalov?

Povezovanje se nama zdi nujno in ključno za širjenje kulinarike in znanja, ki
ga ima vsak posameznik oziroma različne organizacije. Vsekakor podpirava pre-
hranske tržnice in festivale. Tudi midva namreč stremiva k temu, da ljudje spoznajo
različno kulinariko, da je jedilnik raznolik in ustvarjanje v kuhinji zabavno, ustvar-
jalno in ne zgolj nuja. 

Od kod črpata navdih? Imata vsak na svojem področju kakšnega posebnega
vzornika, najljubši kulinarični blog oziroma kulinarični resničnostni šov? 

Navdih prihaja v vseh formah in oblikah. Ustvarjanje lahko sproži film, ki ni nuj-
no povezan s hrano, dobra knjiga, ki je postavljena v določeno okolje, potovanje,
družinsko srečanje, vsekakor pa so največji navdih ljudje, njihove želje, navade,
zgodbe, ki vzpodbujajo k ustvarjalnosti, poustvarjanju in raziskovanju. Bolj kot doti-
čna oseba, blog ali kulinarični šov so nama všeč pozitivni ljudje, ki verjamejo vase,
v svojo zgodbo in sledijo svojemu cilju, poti.

Pred kratkim sta objavila spletno knjižico z recepti za peko kruha. Nas bosta v
prihodnosti navdušila še s kakšnim podobnim projektom/izdelkom?

Na zalogi imava kar nekaj projektov, prvi in najpomembnejši ta trenutek je splet-
na stran jernejkitchen.com, ki se te dni veselo polni z vsebino – recepti, blogi, nasve-
ti in fotografijami. Poleg tega se veseliva tudi kulinaričnega izobraževanja na Azo-
rih in v Belgiji, ki ju bova vsekakor beležila in delila z vsemi na socialnih omrežjih._

Jernej Zver in Maja
Galuf: Jernejkitchen 
Jernejkitchen je slovenski kulinarični blog, ki nastaja
pod prsti nadarjenega chefa Jerneja Zvera in
ustvarjalne fotografinje Maje Galuf. On je odgovoren 
za kreiranje jedi in sestavljanje krožnikov, ki so prava
estetska poslastica, ona za kulinarično fotografijo, 
ob kateri se nam zasvetijo oči in pocedijo sline.
Kreativni dvojec, ki nikoli ne počiva, želi s svojim
kulinaričnim projektom navdušiti ljudi za ustvarjanje
v kuhinji. Jerneju in Maji lahko sledimo na socialnih
omrežjih Facebook, Instagram in Pinterest, s 1. majem
pa tudi na spletni strani www.jernejkitchen.com.
Besedilo: Valentina Jarc

"V naši deželi je veliko talenta in marsikdo spretno 
vihti kuhalnico."
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KULINARIČNO
DOŽIVETJE – 

PIKNIKI PO SVETU

Zgodovina piknika
V današnjem svetu piknik preprosto pomeni prijeten izlet in kulinarično doživetje na prostem.
Toda, ali smo vedeli, da ima piknik, kot ga poznamo danes, svoje korenine v srednjem veku
v Angliji? Piknik se je namreč razvil iz tradicije praznovanja praznikov na prostem. Srednjeveške
gostije in renesančne pojedine so postavile temelje za izkušnjo piknika, v kateri uživamo da-
nes. V Evropi so se v 14. stoletju pojavili najzgodnejši pikniki kot srednjeveške lovske poje-
dine v Angliji. Beseda piknik pa je bila poznana v Franciji, Nemčiji in na Švedskem, in to še
preden je postala del angleške družbe. Prva uporaba besede piknik naj bi se pojavila v 16.
stoletju v nekem francoskem tekstu, ki opisuje skupino ljudi v restavraciji, ki so s seboj pri-
nesli svoje vino. Teorija pravi, da beseda piknik izhaja iz glagola piquer, kar pomeni "bosti"
ali "pikati" in se rima z besedo nique, kar pomeni malenkost. Stoletja nazaj je torej piknik po-
menil skupinski obrok, na katerega je vsak povabljen prinesel nekaj hrane, ki so si jo potem
razdelili. V sredini 19. stoletja se je ta obrok – piknik, preselil na prosto, v naravno atmosfe-
ro, brez strogega menija in v dobro ter mladostno družbo. Takšen koncept piknika, kot ga
poznamo danes, poznajo povsod po svetu; razlike so predvsem kulinarične narave. _

Španija – tapas in gazpacho
V večini regij v Španiji so poletja vroča in suha, beton
in asfalt v mestih pa neznosna. Tako se družine obi-
čajno odpravijo za vikend na podeželje, kjer uživajo v
druženju in dobri hrani – bodisi na terasah, kavarnah
ali piknikih na bregovih bližnje reke. Če Španci mesta
za vikend ne morejo zapustiti, čas preživijo v parku,
kjer si naredijo piknik v senci dreves. In kakšen je prav-
zaprav tradicionalni španski piknik? Tapas, tapas in še
enkrat tapas. Piknik se prične z mrzlo juho, gazpacho.
Nato sledijo pršut, posušeno sadje in pikantni siri. Mrzla
paella ali španska jed z rižem se lahko postreže na veli-
kem skupnem krožniku, kozarec penine in turrón, špan-
ska mandljeva sladica, pa sta kot nalašč pika na i._

Toskanska pojedina
Italijanski pikniki so lahko zlahka bolj zabavni in nepozabni kot obrok v naj-
boljši restavraciji. Nič ni tako romantičnega kot italijanski piknik nekje v
Toskani. Rahel vetrič, visoke ciprese, na obzorju lepota narave, podeželske
vile, razpršene med vinogradi … Italijanski kulinarični izdelki, ki jih Italijani obi-
čajno izberejo za piknik, velikokrat prihajajo kar od lokalnih kmetov. Pred
piknikom se ustavijo v majhnih trgovinah ali na trgu ter poskrbijo, da je vsa
hrana lokalna. Kaj sestavlja italijanski piknik? Siri, razne salame, zelenjava z
žara in marinirana zelenjava ter caponata, sicilijanska jed iz jajčevcev, teste-
ninske solate in solata caprese – vse pa fino zaključi focaccia, kruh iz semo-
line ali pa ciabatta. Za sladico si najraje privoščijo asortima finih piškotov._

Besedilo: lucija Marko

Počasi se začenja sezona piknikov, ki bo trajala vse do jeseni. 
ne bo manjkalo dobre družbe, hrane in pijače. Slovenski
privrženci tradicionalnih piknikov se že veselimo perutničk,
čevapčičev in pleskavic na žaru. Tokrat smo pogledali izven
naših meja in poiskali tradicionalne piknike po svetu. Morda je
čas, da naše pomladno-poletno kulinarično popotovanje v
naravnem okolju začinimo z internacionalno kuho, ki jo najdemo
na piknikih po svetu. 
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Piknik v Izraelu
Piknik v Izraelu izgleda nekako tako: humus, kuskus in
baba ghanoush (kuhan jajčevec, pomešan s čebulo, pa-
radižnikom, olivnim oljem ter z različnimi dodatki) – vse
te jedi so kot nalašč za deljenje. Krekerji, pite, štruca kru-
ha in zelenjava poskrbijo za bogat obrok. Nikakor pa ne
smemo pozabiti na praznik Lag Ba'Omer, ko se spo-
minjajo vstaje proti rimskemu imperiju. Na ta dan se pri-
žgejo kresovi, spremljajo pa jih piknik ter izraelska ljud-
ska glasba ter ples. Tradicionalna hrana za ta piknik je
sila preprosta. Hladna in olupljena trdo kuhana jajca ude-
leženci običajno prinesejo s seboj. Jedo jih s krompir-
jem, ki ga spečejo v ognju kresa._ 

Azijski pridih
Korejci naravnost obožujejo piknike. Večina Korejcev (predvsem starejše generacije) pa med dru-
gim obožuje tudi pohodništvo in ljubezen do piknikov ima gotovo kaj opraviti s hribovitim terenom
Koreje ter njeno naravno lepoto. Obstaja kar nekaj korejske hrane, ki se jo zlahka prenaša ter je pri-
merna za uživanje pri sobni temperaturi. Kimbab ali korejski suši je ena izmed najbolj tradicional-
nih jedi na korejskem pikniku. Narejena je iz parjenega riža in zelenjave ter zavita v list morske alge.
Običajno zraven postrežejo še kimchi, korejsko jed iz zelenjave, in danmuji, priljubljeno redkev.
Druga tradicionalna jed je japchae, testeninska jed iz testenin in iz sladkega krompirja, sezamove-
ga olja in zelenjave, ki je najboljša, ko je hladna._

Piknik na bregovih Sene
Najbrž nihče ne razume koncepta piknika bolje kot Francozi. Ta je
lahko preprost ali pa bolj dodelan, kakor nam je pač všeč – hrustljave
francoske štruce, dober sir, dobri prijatelji in steklenica vina je vse,
kar potrebujemo v popoldanski senci na bregovih Sene. S svojo lju-
beznijo do finih in preprostih živil so Francozi osvojili čarobnost pik-
nika. Na razprti barviti odeji se bohoti prostorna pletena košara, pol-
na finih sirov, štruc kruha, hrušk d'Anjou, masla, oliv, paštet, niko-
zijske solate ter mandljev Marcona – vsa hrana prihaja s trga ali pa
dobro založene trgovine z naravnimi živili. Peneč jabolčni mošt, ohla-
jen beli čaj s šipkovim sokom, limonada z meto ali pa kozarec vina
rose hitro pogasijo žejna grla._

Angleški piknik
Nepredvidljivo vreme je razlog, da Angleži smuknejo na zele-
nice takoj, ko se izza oblakov prikaže sonce. Angleški piknik
si težko predstavljamo brez sendvičev in tako imenovanih
scotch eggs, kjer so trdo kuhana jajca ovita v meso klobase
in krušne drobtine, nato pa pečena ali ocvrta. Pite iz svinjine,
sendviči iz kreše ter coronation chicken – mešanica kuha-
nega in ohlajenega piščančjega mesa, rozin, zelišč, začimb
ter omake iz majoneze, ki je primerna tako za sendviče kot
solato – so bistvene sestavine angleške košare._ 

Piroške, palačinke in vodka
Ruska poletja so kratka, zato pre-
den ponovno na vrata potrka dolga
in mrzla zima, Rusi še kako radi
izkoristijo tople in sončne dneve.
Pikniki so za njih posebne prilož-
nosti – vzamejo si čas, tudi v najbolj
zasedenih dneh, da se dobijo z bliž-
njimi in prijatelji, delijo hrano in pija-
čo, se smejejo, jočejo ter dan zaklju-
čijo z objemom in nasmehom čez
obraz. In kaj najdemo v ruski koša-
ri za piknik? Najprej tradicionalno
pecivo bierock, običajno polnjeno z
mletim govejim mesom, zeljem in
čebulo. Kebab in piroške, pecivo,
palačinke, polnjene z različnimi
nadevi. Zraven spadajo še vino,
vodka ali sadni sok, sir, jajca, razli-
čne vrste hladnega mesa, kruh,
paradižnik in kumarice, sadje ter
nekaj piškotov za sladkosnede._

13
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cvetoči vrt

Odcejevalnik za pribor Vigar. 

Cena: 13,95 evra.

aromatična kava

Naravna karamelna,

lešnikova ali vanilijeva aroma

za kavo Whittard of Chelsea. 

Cena za 250 ml: 6,95 evra.

pomladna popestritev

Pogrinjek Guzzini, velikosti 43 x 29 cm. 

Cena: 3,95 evra.

retro

Doza za shranjevanje Typhoon, 

različne velikosti. 

Cena: od 6,95 do 8,95 evra.

travnato

Skleda za solato in vrč za vodo Guzzini.

Cena: od 16,95 do 22,95 evra

dizajn

Stojalo za nože in kuhinjske pripomočke 

z desko za rezanje Forminimal. 

Cena: 49,95 evra.

za dušo in z dušo

Steklena steklenička Soulbottle s

številnimi motivi, ki so delo mladih

oblikovalcev z vsega sveta. 

Cena (0,6 litra): 24,95 evra.

zabavno pomivanje

Ščetka za pomivanje posode 

Dolls Margot. Cena: 7,95 evra.

sončna stran

Predpasnik, set dveh prijemalk za

prijemanje vroče posode in par rokavic 

za vročo posodo Ladelle. 

Cena: od 11,50 do 22,95 evra.

zabavno

Merica za špagete Kikkerland. 

Cena: 8,95 evra.

pomladno veselje

Pladenj in set štirih kozarcev Sagaform.

Cena: od 14,95 do 18,95 evra.

postreženo

Skleda za solato 

s prijemalkami Forminimal. 

Cena: 39,95 evra.

pravljični svet čajev

Keramični čajnik Price & Kensington.

Cena (1,1 litrski): 12,95 evra.

Pomlad v našem domu

Vedno daljši dnevi, prebujajoča se

narava ter tisoč in ena ideja naj naš dom

osvežijo in spremenijo v prijeten kotiček

za pomladna druženja.

1001dar.si

14

Citypark, 
Šmartinska 152 g, Ljubljana
Podhod Plave lagune, 
Dunajska 50, Ljubljana
Mercator center Ljubljana, 
Cesta ljubljanske brigade 32, Ljubljana
Europark Maribor, 
Pobreška cesta 18, Maribor
Mercator center Domžale, 
Cesta talcev 4, Domžale
Citycenter Celje, 
Mariborska 100, Celje
Spletna trgovina:
1001dar.si

oglasna vsebina

čas za čaj

Termo lonček s cedilom

za čaj in pokrovčkom.

Cena: 19,95 evra.
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ZZabaviščni park Europa-Park
Največji tematski zabaviščni park v Nemčiji
letos slavi 40. rojstni dan, kar je odličen razlog
za obisk, saj so v jubilejnem letu v parku pri-
pravili še posebej zanimiv program. V trinajstih
tematskih sklopih lahko v Europa-Parku potu-
jemo po vsej Evropi. Zabavno spoznavanje ev-
ropskih znamenitosti nas bo popeljalo od
Islandije do Grčije, posebno doživetje pa je tudi
bivanje v največjem hotelskem kompleksu s
štirimi zvezdicami v Nemčiji, ki je sestavljen iz
petih tematskih hotelov. Noč lahko namreč
preživimo v rimski dobi, srednjem veku, ele-
gantni španski vili, portugalskem samostanu
ali pa v mestecu z začetkov Združenih držav
Amerike. Europa-Park, ki leži v prijetni in kul-
turno bogati pokrajini blizu meja s Francijo in
Švico, bo sredi maja, 12. in 13. maja, gostil
Dneve znanosti, kjer bodo mladi raziskovalci,
željni znanja, lahko eksperimentirali, postavljali
vprašanja znanstvenikom in na zabaven način
spoznavali svet znanosti. 

Odpravimo se na golfomet 
v Schwarzwald
Schwarzwald (ang. Black Forest) je čudovita hri-
bovita in gozdnata pokrajina na jugozahodu Nem-
čije v deželi Baden-Württemberg. Njen vsekakor
najbolj prepoznaven simbol so tako imenovane
Bollenhütte, tradicionalna pokrivala z volnenimi
cofki, katere se nosi ob različnih praznikih. Izvira-
jo iz mesteca Gutach, za en tovrstni klobuček pa

je potrebno kar dva kilograma volne in en teden
ročnega dela. Neporočene dame nosijo pokriva-
la z rdečimi, poročene pa s črnimi cofki. Spoznaj-
mo Schwarzwald v vsej njegovi barvitosti, se
posladkajmo s svetovno znano in slastno schwarz-
waldsko tortico, z našimi najmlajšimi pa se pome-
rimo še v zabavnem nogometnem golfu (golfo-
metu, op. p.) v parku zabave Hochschwarzwald,
kjer bomo lahko na velikem travnatem igrišču pre-
izkusili naše spretnosti z žogo.

Po poteh bratov Grimm
Nemčija je dežela vil in princes, Trnuljčice,
Sneguljčice, Rdeče kapice in Pepelke. Šeststo
kilometrov je dolga tematska pot, na kateri
bomo spoznali življenje bratov Grimm, ki sta
nam zapustila dediščino najlepših pravljic, vije
pa se od njunega rojstnega kraja Hanau do
Bremna, kjer pred mestno hišo stoji kip, posve-
čen slavnim štirinožnim mestnim glasbenikom.
Na poti bomo spoznali, kje sta se potepala
Janko in Metka, obiskali grad Sababurg, v ka-
terem naj bi princ s poljubom obudil Snegulj-
čico, prehodili pokrajino Rdeče kapice, v
mestecu Steinau obiskali hišo bratov Grimm,
se v mestu Hanau slikali pred spomenikom tai-
stima bratoma in se v Kasslu podučili o vseh
potankostih življenja slavnih pravljičarjev v Mu-
zeju bratov Grimm. 

Pravljična pomladna 
Nemčija
Besedilo: jasmina dvoršek, fotografije: arhiv europa-Park, nemška turistična organizacija

Večina pravljic se začne: "nekoč, pred davnimi časi …". Zakaj se
letošnjo pomlad ne bi vrnili daleč nazaj, v čas pravljic in obudili otroka v
sebi? na tematskih poteh in v zabaviščnih parkih po nemčiji se bomo
ponovno srečali z junaki, ki so nam burili domišljijo v otroških letih,
obenem pa se bomo prepričali, ali so gradovi, v katerih so živeli princi
in hišice iz medenjakov, takšni, kot smo si jih zarisali v svoji domišljiji. 

destinacija 17
v zraku

INFOMAT
Tematski park 
Europa-Park 
www.europapark.de

Dnevi znanosti 
v Europa-Parku
www.science-days.de

Nogometni golf –
"golfomet":
www.schwarzwald-tourismus.info

Nemška pot pravljic
www.deutsche-maerchenstrasse.com

Predstava The Wyld
www.palast.berlin/en/home/shows/
the-wyld/

Vodni tobogan
v europa-
Parku
predstavlja
portugalski
atlantik.

CITYMAGAZINE.SI

Bollenhütte so
tradicionalna

pokrivala z
volnenimi cofki v

pokrajini
schwarzwald. 

Večer prihodnosti
Po dnevih zabave v tematskih parkih in zasanja-
nih popotovanj po pravljičnih pokrajinah se podaj-
mo še v prihodnost. Nemška prestolnica bo vse do
poletja 2016 v dvorani Friedrichstadt-Palast gosti-
la futuristično predstavo The Wyld, ki je z več
kot sto nastopajočimi in ekstravagantnim scena-
rijem največja in najbolj dovršena predstava zunaj
Las Vegasa. The Wyld nas bo navdušil z izjemni-
mi točkami in mešanico klasične glasbe, jazz bale-
ta, stepa, hiphopa ter akrobatskih veščin._ 

na pravljični poti bomo spoznali
življenje bratov Grimm.

Več destinacij na
citymagazine.si
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ZaZajtrk
Ekološka kmetija Darja je zakladnica zdravja, kjer lahko

izbiramo med bogato ponudbo ekološko pridelane hrane in
naravne kozmetike. Še posebej zanimivi in prikupni so lično
zapakirani zavojčki ZaZajtrk – skrbno izbrana mešanica iz
doma pridelanih žit, ki je popolna osnova za zajtrk, večerjo,

kot obrok pred treningom ali po njem.

Ideja se je porodila Darji Kürner, ki je po boju z avtoimuno boleznijo v svoje življenje
želela vnesti zgolj ekološko pridelano hrano in kozmetične proizvode iz naravnih
sestavin, ki jih želi deliti tudi z nami. Svoj oslabeli imunski sistem je po boju z
boleznijo izboljšala izključno z uživanjem užitnih divjih rastlin, sočenjem trav, zeli in
plevelov ter z lastno ekološko pridelavo hrane. Darja pri pridelavi in predelavi žit in
zelenjave skrbno upošteva in izvaja načela biodinamičnega kmetovanja. Za
ohranitev rodovitnosti tal uporablja izključno preparate iz rastlin in kolobarjenje ter se
strogo izogiba uporabi pesticidov in mineralnih gnojil. V bogati ponudbi Ekološke
kmetije Darja poleg konopljinega olja, konopljinih semen in konopljine moke, ki
uravnavajo apetit in zmanjšujejo željo po “slabi” hrani, najdemo tudi ajdovo moko,
ajdovo kašo, domače čaje in mešanico pirinih kosmičev, konoplje in lana ZaZajtrk, ki
vsebuje idealno razmerje med ogljikovimi hidrati, beljakovinami in maščobnimi
kislinami omega 3. Mešanica je še posebej primerna za zajtrk, saj vsebuje vse
sestavine, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje in kljub temu, da je
nasitna, ne obremeni naših prebavil._
www.ekoloskakmetijadarja.si
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Načrtujemo sanjsko poroko?
Če je temu tako, je Kaval Ca-
tering, ki slovi po svoji druga-
čnosti in kreativnosti, pravi
naslov. Strokovno podkovano
in profesionalno osebje nam
pričara nepozaben dogodek,
vrhunsko kulinariko, pred-
vsem pa popolno brez-
skrbnost, zaupanje in uživa-
nje v dogodku samem. Vsak
dogodek je pripravljen z ose-
bno noto, drugačnostjo in
kreativnostjo ... Navdušeni
bomo nad bogato ponudbo
raznovrstnih prigrizkov in ka-
napejev, ki se dopolnjujejo s

finger-foodom kot drobnimi
zalogajčki. Jedi so, ob boga-
tem izboru vin in penin slo-
venskih vinarjev, skrbno pri-
pravljene izpod spretnih rok
Kavalovih kuharskih mojstrov,
ki sledijo sodobnim trendom.
Za piko na i bodo Lolitini sla-
ščičarski mojstri pripravili še
odlično poročno torto po na-
šem okusu. Da o svojem sanj-
skem dnevu ne bomo le sa-
njali, ga raje doživimo._
Kaval Catering
E-mail: catering@kaval-group.si
Telefon: 051 315 156
www.kaval-group.si
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Mmm … maline in čokolada

Besedilo: Lucija Marko in Valentina Jarc

Čokoladni atelje Dobnik, dru-
žinsko podjetje in čokoladnica
z 20-letno tradicijo izdelave čo-
koladnih izdelkov, nas tokrat k
sebi mami s svojo vrhunsko
malinovo torto. Sestavine v čo-
koladnem in malinovem
moussu zagotavljajo pravo ku-
linarično eksplozijo okusa, ki
nam bo polepšala pomladne
dni. Malinova čokoladna

mousse torta bo tako navdušila
vsakega sladokusca. Moderen
francoski pristop ter domišljija
Čokoladnega ateljeja Dobnik
zagotavljata pravi kulinarični
užitek. Pri izdelavi svojih slad-
kih izdelkov ne uporabljajo
konzervansov, mi pa lahko
tako uživamo v polnem narav-
nem okusu in hkrati poskrbimo
še za svoje zdravje. Ročna iz-
delava jim omogoča uporabo
svežega sadja in mlečnih izdel-
kov, sestavine pa prilagajajo
letnemu času. Malinovo čoko-
ladno mousse torto lahko naro-
čimo v poslovalnicah v
Ljubljani, Mariboru, Celju ter
Žalcu, ustavimo pa se lahko
tudi v njihovi spletni trgovini._
www.cokoladniatelje.si
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@alenka_kurner: NULA sporočila so mi všeč, ker so pristna in spomnijo, da zares obstaja Nula ovir na poti
do sreče. Kreativno, izvirno, začinjeno s kančkom emocij!

@acetinski: NULA sporočila so na steni moje pisarne in na ozadju telefona! #obožujemjih #NULAmalina 
pa je postala moja najljubša pijača. 

@majabulc: Vsa NULA sporočila imajo pozitivno noto, so mladostna, prikupna in mi vsakič privabijo
nasmeh na obraz. Takoj sem jih vzela za "svoja"!

@tjasakokalj555: NULA sporočila so preprosto JAZ! Na stenah doma imam rada močna besedna
sporočila, katera mi, ko jih pogledam, polepšajo dan ali mu dajo nov pomen. 

Aprila nas čaka prav posebno dogajanje na Instagramu, NULA izziv – 21dni za #NULAskrbi!
Izziv spodbuja, da si ženske dnevno vzamemo več časa zase. Da poskrbimo za drobna presenečenja
same sebi in dneve pozitivno spreminjamo v tiste posebne z #NULAskrbi. 

VEč TrENdOV NA
citymagazine.si

Smo tudi mi za #NULAskrbi 
v življenju?
Besedilo: City Magazine

Potem je Instagram profil @nula_skrbi čisto za nas. Na njem se nahaja
skupnost žensk, ki sledijo trendom, ljubijo modo ter zdravo in aktivno
preživljajo svoj prosti čas. Povezuje jih ljubezen do dveh stvari:
priljubljene pijače NULA malina iz Pivovarne Union z #NULAsladkorja ter
ljubezen do NULA sporočil, ki so preplavila Instagram profile slovenskih
uporabnic. Te pravijo: 

NAMIG
Izberite svoje NULA sporočilo na Pijacanula.si ali jih poiščite na Instagramu @nula_skrbi in se pridružite 
izzivu 21 dni za #NULAskrbi. Veselijo se druženja z vami!

OGLASNA VSEBINA
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INFO IN PRIJAVE
citymagazine.si/tartufova-pravljica

KRAJ DOGODKA
Razstavni salon  

BSH Hišni aparati 
(Aktivna kuhinja Bosch), 
Litostrojska 48, Ljubljana

CENA UDELEŽBE
25 evrov

KUHARSKA AKADEMIJA

SREDA, 22. APRIL 2015 OB 17. URI

TARTUFOVA
PRAVLJICA 
S ŠPARGLJI
Pomlad nas bo dodobra prebudila in
čas je tudi za pomladanske jedi. Na
tokratni kuharski akademiji se bomo
prepustili čarom špargljev in tartu-
fov, ki so v samem vrhu zapeljivih
jedi, saj zaradi svojega vznemirlji-
vega vonja prebudijo vse čute.

Uradna voda dogodka je Jamnica.
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vrtno pohištvo Najljubše zatočišče
Španski proizvajalec vrtnega pohištva predstavlja novo linijo Pavilions XL, ki so nekoliko večji kot do-
sedanji paviljoni. Pomladne terase ali zimski vrtovi imajo na voljo steklene stene z drsnimi vrati, ki še
povečajo občutek širine prostora. Steklo lahko po želji zamenjajo aluminij, les ali poseben tekstilni ma-
terial. Po potrebi se paviljon popolnoma zapre ali pa se vsa drsna vrata odstranijo, in tako prostor de-
luje še bolj zračno. Sodoben, izčiščen dizajn z minimalističnimi kosi pohištva orisuje naš najljubši po-
letni kotiček hiše._
www.kettal.com

dizajn Boemska dnevna soba
Kavč je brez dvoma središče vsake dnevne sobe, na
katerem beremo, se pogovarjamo, gledamo televizijo, tudi
zaspimo. Modularno zofo Mah Jong proizvajalca Roche
Bobois, ki datira v 70. leta prejšnjega stoletja, so preoblekla
že mnoga zveneča modna imena, med njimi modni hiši
Kenzo in Missoni, kot zadnji pa se jim je pridružil Jean Paul
Gaultier. Zofo je oblikoval Hans Hopfer, pri tem pa sledil
oblikovalski smernici mix and match, tako da je nastal kos
pohištva, ki vzpodbuja eksperimentiranje s podobo
klasične dnevne sobe._
www.roche-bobois.com

pohištveni sejem
Po ideje 
v Milano
Salone del mobile,
eden največjih
pohištvenih sejmov
na svetu, bo letos v
Milanu potekal med
14. in 19. aprilom.
Salon, ki ga prirejajo
od leta 1961, je lani
obiskalo nekaj več kot
300.000 ljudi.
Sestavljen je iz treh
segmentov:
pohištvenega sejma,
sejma kuhinj
EuroCucina ter sejma
kopalnic International
Bathroom Exhibition.
Modna prestolnica v
tem času utripa v
pospešenem ritmu
trendov, oblik in barv._
salonemilano.it

igrivo Dežela nasmehov
Od začetka aprila je v Ikeinih trgovinah na voljo kolekcija Önskedröm, ki jo podpi-
suje znan švedski grafični oblikovalec Olle Eksell. Njegov igrivi duh in šarmantne ilu-
stracije nas bodo nagovarjali z izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan: podstavkov za
pijačo, razglednic, pladnjev, skodelic, preprog, posteljnine, plakatov in blaga. V ko-
lekciji se prepletajo predvsem trije motivi, ki naj bi nas navdahnili za vsakodnevno
dozo nasmehov._
www.ikea.com

emajl HA HA!
cirkus 
Peta linija emajliranih delikates
Astra in Titan v sklopu blagovne
znamke HA HA! je nastala v
sodelovanju s celjsko tovarno
EMO Novum, za katero je Mi-
lanka Fabjančič lani zasnovala
tudi linijo Polka. Nova, manjša se-
rija, duet emajliranih čajnih setov,
upodablja ljubezenski risani hai-
ku o romanci med zaobljeno
vrvohodko in močnim dvigo-
valcem uteži. Avtorica preigrava
moške in ženske principe in s
humorjem vpleta ščepec erotike
v emajl. Za vse cirkusante, ki ver-
jamejo v ljubezen._
www.facebook.com/milanka.fab-
jancic?ref=br_rs

Barvne vibracije
Besedilo: Vanja Hočevar

Veselimo se prihoda osvežujočih in poživljajočih barv, ki nas bodo
spremljale v prihajajočih mesecih … medtem ko bomo pili jutranjo kavo,
preživljali večere na kavču ali dopoldneve med vikendi na domačem vrtu.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Na modnem obzorju
Besedilo: Vanja Hočevar

odvrgli smo tople plašče in se z nasmehom na obrazu zazrli 
v pomladno garderobo, iz katere sijejo cvetlični potiski, poletne
barve in zvesti spremljevalec pomladi: trenčkot.

novost Brazilski ritem
Slovenska modna ponudba je bogatejša za brazilsko blagovno znam-
ko Petite Jolie, ki nagovarja mlade ženske v urbanem okolju, ki uži-
vajo v kreativnem izražanju in imajo rade udobje. Modna znamka,
ki je prepoznavna po svoji kakovosti in domiselnem dizajnu, ponuja
v kolekciji vse od številnih modelov sandal, japonk, balerink, špor-
nih copat, škornjev pa do torb in ostalih modnih dodatkov. Za pre-
senečenje pa poskrbijo tudi obuvala s čarobnim vonjem gumijastih
bonbonov tutti frutti._
na voljo v ljubljanski blagovnici Maxi, Modni hiši Maribor ter trgovinah
Modiana po Sloveniji, www.petitejolie.com.br

trenčkot Za vse čase
Nepogrešljiva klasika vsake ženske modne garderobe je
trenčkot, ki mu je v Marxovi kolekciji za pomlad-poletje
2015 pripadla glavna vloga. Nastopa v treh stilno različnih
izvedbah: modni, elegantni in ležerni. Trenčkot z detajli iz
umetnega usnja je namenjen ženskam, ki spremljajo
smernice in se zavedajo, da se modni zakladi skrivajo v
detajlih. Elegantnejša različica kultnega plašča sledi
filozofiji večnega kroja za vse priložnosti. Dinamične
ženske pa bodo zagotovo postale ljubiteljice ležernega
šika, ujetega v kratki trenčkot modre barve._
www.sportina.si

blog Modno
branje
Na seznamu najbolj
vplivnih modnih
blogov je tudi blog
27-letne
Newyorčanke
Leandre Medine, ki
ustvarja pod imenom
The Man Repeller.
Piše ga od leta 2010,
že dve leti kasneje pa
so jo uvrščali na
Forbesov seznam
"Top 30 Under 30", na
katerega uvrstijo
najbolj vplivne
trendseterje. Milijoni
sledilcev spremljajo to
mlado fashionisto, ki
sodi v sam vrh
vplivnih ljudi v modni
industriji._
www.manrepeller.com  

C & A Lepa ob vsakem trenutku
Kolekcija C & A za pomlad in poletje 2015 je ustvarjena za ženske, ki po eni strani
obožujejo morje, sonce in dolge peščene plaže, glasbene festivale ter njim pripadajoč
boemski stil, po drugi strani pa ljubijo tudi eleganco in glamur. Za svečane in poslovne
priložnosti v kolekciji najdemo bogato ponudbo elegantnih, a trendovskih, sodo  bnih
oblek različnih krojev v beli, črni in temno modri barvi, z igrivimi mornarskimi in cvet-
ličnimi potiski, s čipko, tanjše pasove in glamurozne kristale._
www.c-and-a.com

modni dodatek
Barve svobode
Svoboda, sončni zahodi in mla-
dost so enakovredno zloženi
eden poleg drugega v vreči
navdiha za novo kolekcijo ur s
podpisom Marc by Marc Jac-
obs. Rave kultura 80. let prejš-
njega stoletja se čuti v drznem
oblikovanju zapestnih ur, bar-
vitih paščkih in edinstvenih ma-
vričnih številčnicah. Prelivajoče
barve 80. let prejšnjega stoletja
na plastičnih modnih dodatkih
prinašajo občutek toplih dni,
svobode, brezskrbnih poletnih
noči in nepozabnih dni. Kolek-
cija slavi energijo in neodvisen
duh uporništva._
slowatch.si

Več trendoV na
citymagazine.si
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SHOPPING
PARTY&

SPORTINA, Citypark, Ljubljana 
2. nadstropje

četrtek, 23. aprila 2015

od 17.00 do 20.00 ure

NOVA COCKTA EASY s stevijo
modno svetovanje v SPORTINI

dj LEVIS
nova dišava BVLGARI Aqua Divina

fingerfood iz Viva Catering 

počkaj se na
FB City magazine Slovenia na dogodku Shopping & party

#shoppingparty #cocktaeasy 
twitter @CityMagazineSlo

Ekskluzivni popust na kolekcijo pomlad in poletje 2015

-23 %
samo za čas dogodka
Akcija velja tudi na že znižane izdelke. 

Preostali popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo.

CM198-013c_CityShopping&Party_Final  9. 04. 15  09:03  Page 1
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po bretonsko

Majica z značilnimi francoskimi črtami

Topshop. Cena: 66,24 evra.

www.topshop.com

prepleteno

Elegantni slamnik H & M.

Cena: 9,99 evra.

www.hm.com

prefinjen detajl

Pregrinjalo za dom Eivor. 

Cena: 19,99 evra.

www.ikea.com

vrtni dekor

Zunanja blazina Greno. 

Cena: 8,99 evra.

www.ikea.com

sončen objem

Pleteni pulover Topshop. 

Cena: 55,26 evra.

www.topshop.com

misel na poletje

Zgornji del kopalk H & M.

Cena: 19,99 evra.

www.hm.com

brezčasno

Zapestna ura Daniel Wellington. 

Cena: 203,56 evra.

www.asos.com

zaščitena

Svetilniški dežni plašč Zara. 

Cena: 79,59 evra.

www.zara.com

teksturirano

Modno krilo H & M. 

Cena: 34,99 evra.

www.hm.com

rdeč signal

Usnjena torbica Jet Set – 

Michael Michael Kors. Cena: 250 evrov.

www.net-a-porter.com

hej, mornar

Copati iz frotirja H & M. 

Cena: 9,99 evra. 

www.hm.com

šum morja

Jadralni čevlji H & M. Cena: 14,99 evra.

www.hm.com

skok v valove

Spodnji del kopalk H & M. 

Cena: 12,99 evra.

www.hm.com

Mornarski šik 

Za vse, ki že sanjamo o poletju, je tu navtična

moda, ki z mornarskimi motivi prikliče močno

poletno sonce in bučanje morskih valov. 

24

retro pridih

Enodelne kopalke H & M. 

Cena: 24,99 evra.

www.hm.com

pomladni lesket

Opazna ogrlica Zara. 

Cena: 25,95 evra.

www.zara.com

inovativno

Namizna luč Quirk. 

Cena: 193,69 evra.

www.notonthehighstreet.com
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zaslonu doživele leta 1953, ko sta črtasto majico
v hollywoodski klasiki Divjaka oblekla Marlon
Brando in Lee Marvin. Leta 1955 jima je v
Uporniku brez razloga sledil kultni James Dean.
Prva dama, ki je bretonsko majico oblekla na
setu, ni bila nobena druga kot prelepa in vedno
samosvoja Audrey Hepburn. Oblečena v pre-
prosto majico in elegantne cigaretaste hlače je
navdušila v filmu "Funny Face". Črtasti majici je
velik delež svoje pozornosti posvetila tudi lepo-
tica Brigitte Bardott, za svojo so jo vzeli tako pri-
padniki francoskega novega vala kot tudi
umetniki, kot sta Pablo Picasso in Andy Warhol. 

Dandanes navtične klasike nikoli zares ne po-
zabimo, saj se vanjo na novo zaljubimo vsako
pomlad. Konkurenco pa nam na ljubezenskem
prizorišču predstavljajo ljubljenci bleščečega
sveta mode, filma in zabave. Francoska igralka
Audery Tautou je oblečena v kultno majico zai-
grala Coco Chanel, modni oblikovalec Jean
Paul Gaultier se je oklical za ambasadorja črt,
z njimi pa se vedno znova spogledujejo tudi
znane stilske ikone, ki jih nosijo v kombinaciji s
prehodnimi balonarji, klasičnimi kavbojkami in

Črte po francosko
Besedilo: Valentina Jarc

Bretonska črtasta majica je oblačilna klasika z bogato zgodovino.
razjasnimo njen izvor in obogatimo svoj modni slovar.

elegantnimi balerinkami. Bretonska črtasta
majica vsekakor sodi med klasične kose tako
ženske kot tudi moške garderobe, zasluga za
njeno priljubljenost pa gre predvsem brezčas-
nosti in francoskemu "je ne sais quoi" pridihu,
s pomočjo katerega lahko tudi sami poustva-
rimo tako zelo zaželjeni francoski šik._ 

CITYMAGAZINE.SI

MMornarske črte imajo za seboj zelo pestro in raz-
burkano preteklost. Od prvega pojava pa do
danes so namreč ljubimkale tako s francosko
mornarico kot tudi z največjimi imeni visoke
mode. Začetek bretonske črtaste majice sega v
davno leto 1858, ko je francoska mornarica črta-
sto uniformo nosila predvsem zaradi večje opaz-
nosti. Majica, ki ima v originalu 21 črt,
predstavljajočih Napoleonove zmage, je svoje
ime dobila po nekdanji francoski provinci Breta-
niji in s svojo praktičnostjo hitro navdušila tudi
ostale pristaniške delavce in mornarje nasploh. 

Vanjo se je na severni francoski obali na prvi po-
gled zaljubila tudi legendarna Coco Chanel. Od
zanimivega vzorca in klasičnega kroja prevzeta
modna ikona je bretonske črte vnesla v navtično
kolekcijo, ki jo je svetu visoke mode predstavila
leta 1917. Coco Chanel je vselej ustvarjala pre-
prosta, udobna oblačila, s katerimi je v modni
svet prinesla val svežine in ženske osvobodila
prej zapovedanih modnih spon. Črtasto majico
je predstavila v kombinaciji z elegantnimi hla-
čami in z njo očarala takratne pripadnice višjih
slojev. Bretonske črte so premiero na srebrnem

Več trendoV na
citymagazine.si
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Svilnato gladka koža 
še pred poletjem
Besedilo: Valentina Jarc

Gladka koža brez dlačic pripomore k urejenemu videzu in je ponos vsake
ženske. Kako se je vse skupaj začelo in katera je najboljša metoda odstranjevanja
dlačic ta trenutek?

Poskrbimo za
gladke noge
pred poletjem.

Depilacija s
sladkorno pasto

je sodobna
različica stare

egipčanske
metode

odstranjevanja
dlačic.

ve najboljše prijateljice. V 60-ih so jih nadomestili
depilacijski trakovi z voskom, 70-ta pa so z raz-
vojem električnih naprav zaznamovala tudi razvoj
sodobnejših električnih brivnikov. Dandanes ima-
mo poleg klasičnih britvic in pincet na voljo celo
vrsto depilacijskih pripomočkov za domačo upo-
rabo, lahko pa izbiramo tudi med bogato ponud-
bo odstranjevanja dlak v kozmetičnih salonih.

Depilacija z voskom
V salonu nam nudijo profesionalno depilacijo z
voskom, ki ni ravno za vsakogar, saj moramo
med postopkom zaradi bolečine močno stisniti
zobe. Prav tako morajo biti dlačice pred ponov-
nim voskanjem dolge vsaj 0,5 cm, da se jih vosek
lahko oprime. Voskanje pa ima kljub temu tudi
dobre plati – za popolno gladkost kože je potre-
bno noge, roke, bikini predel, pazduhe in ostale
dele telesa voskati le enkrat mesečno, dlačice
pa ob rednem voskanju rastejo počasneje in so
tanjše ter redkejše.

Sladkorna depilacija
Depilacija s sladkorno pasto je sodobna različi-
ca stare egipčanske metode odstranjevanja dlak
s celega telesa in odlična naravna alternativa kla-
sičnim postopkom s sintetičnimi voski. Kozme-
tični saloni zagotavljajo, da je postopek naraven,
manj boleč in predvsem učinkovit. Kot smo že

Depilacija nekoč …
Zgodovina odstranjevanja dlak sega daleč v zgo-
dovino, v obdobje antičnih civilizacij Mezopota-
mije, Grčije in predvsem Egipta. Zgodnji zapisi iz
Mezopotamije navajajo, da so kralji v tem obdob-
ju od svojih žensk pričakovali, da bodo urejene in
predvsem brez dlačic, ki so takrat veljale za neči-
ste. Obstajali naj bi tudi zapisi, da si je egipčanska
kraljica Kleopatra, tako kot druge ženske antičnih
civilizacij, enkrat mesečno odstranjevala odve-
čne dlačice s sladkorno pasto. Odstranjevanje
nezaželenih dlak celotnega telesa je imelo velik
pomen tudi v času rimskega imperija, ko so glad-
ko kožo pojmovali kot znak pripadnosti višjemu
družbenemu sloju. Za odstranjevanje telesnih in
obraznih dlačic so uporabljali rezila, starodavne
pincete in razna mazila. V srednjem veku je lepot-
ne trende določala kraljica Elizabeta I. Ženske so
sledile njenemu zgledu in si odstranjevale obrvi

in lase tik nad čelom, saj je videz visokega čela v
tistem času predstavljal poseben pojem lepote in
pripadnost višjemu družbenemu razredu. Opaz-
nejši razvoj pripomočkov za odstranjevanje dlak
je sledil v 18. stoletju, ko so izumili posebno brit-
vico za moške, in v 19. stoletju, ko se je na trgu
pojavila prva depilacijska krema. V začetku 20.
stoletja je lepotna industrija doživela pravi razcvet,
razmahnilo pa se je tudi oglaševanje izdelkov za
britje in depilacijo, pri katerem je bilo dovoljeno
tako rekoč vse, saj je potrošnikom obljubljajo
odstranitev dlak, ki bi se jih morali sramovati. V 40-
ih letih prejšnjega stoletja so modni preboj doži-
vele prosojne najlonke in posledično je povpra-
ševanje po nebolečih in enostavnih metodah
odstranjevanja dlak vedno bolj naraščalo. Glad-
ke noge so v 50-ih postale obveza vsake urejene
ženske, kreme za depilacijo in britvice pa njiho-
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NAMIG
Ena najbolj naprednih naprav IPL-depilacije, ki jo lahko upora-
bljamo tudi v zavetju lastnega doma, je Philipsova Lumea. Pri Phi-
lipsu so v kozmetični industriji sicer že dobro uveljavljeno tehno-
logijo intenzivne utripajoče svetlobe IPL ponovno nadgradili in
izdelali popolno rešitev za varno in učinkovito odstranjevanje dla-
čic, ki po enem mesecu ali treh oziroma štirih tretmajih uporabe
zagotavlja kar od 75 do 80 odstotkov manjšo poraščenost. Tretma
tako na začetku opravimo vsaka dva tedna, nato pa samo še po
potrebi. Toplotna energija, ki nastane ob uporabi naprave, je nebo-
leča in primerna za depilacijo celotnega telesa. Odstranjevanje
dlačic, vključno z nogami, pazduhami, bikinijem in morebitnimi
motečimi dlačicami na obrazu, pa nam bo vzelo zgolj 30 minut. Pri
Philipsu obljubljajo, da bomo z Lumeo pozabili na britvice, voske,
depilacijske kreme in drage obiske kozmetičnih salonov, saj bomo
z IPL Philips Lumeo dosegli vse, kar smo si že zdavnaj želeli, pred-
vsem pa popolnoma gladko kožo, še preden nanjo posijejo prvi
poletni sončni žarki. In to za celo poletje.
www.philips.si/lumea 

Philips Lumea zagotavlja
odstranjevanje dlačic 
z dolgotrajnim učinkom 
v intimi doma.

Odstranjevanje
dlačic celega

telesa,
vključno z
motečimi

dlačicami na
obrazu, je z

Philips Lumeo
hitro, varno in

učinkovito.

Ena najbolj naprednih naprav IPL-depilacije, ki jo lahko
uporabljamo tudi v zavetju lastnega doma, je Philipsova Lumea. 

Xxx

omenili, naj bi metodo prva pričela uporabljati
egipčanska kraljica Kleopatra, metodo pa so kas-
neje poimenovali tudi egipčanska sladkorna depi-
lacija. Prednost sladkorne depilacije je predvsem
ta, da je pasta narejena iz naravnih sestavin in ne
povzroča alergij in preobčutljivostnih reakcij.
Uspešnost depilacije s sladkorno pasto pa je tudi
v sami tehniki, ki je veliko manj agresivna od kla-
sičnih postopkov, a kljub temu celo bolj učinko-
vita. Po depilaciji s sladkorno pasto naj bi imele
ženske manj težav z alergijskimi reakcijami, vne-
tji in vraščenimi dlačicami kot pri drugih podob-
nih oblikah depilacije.

Laserska depilacija
Depilacija z laserjem je izredno draga metoda, ki
jo lahko izvajajo le izkušeni dermatologi in pri kate-
ri z enkratnim obiskom ne bomo dosegli nič, saj gre
za postopek, ki ga je potrebno večkrat ponoviti.
Pri laserski depilaciji se s toploto okvari mešiček
dlake, kar prepreči njeno nadaljnjo rast. Tovrstna
depilacija se lahko uporablja povsod po telesu,
dlake pa so po zaključenem krogu več ponovitev
trajno odstranjene. Z laserskimi postopki so najbolj
zadovoljne svetlopolte ženske z močnimi temnimi
dlakami, saj svetlejše dlačice na svetli koži laser
težje zazna. Depilacija z uporabo napredne laser-
ske metode omogoča kar od 70 do 90-odstotno
učinkovito redukcijo dlačic.

Depilacija IPL za uporabo doma
Laserski depilaciji ob bok so za varno in učinkovito
uporabo doma razvili tehnologijo IPL, intenzivno, a
razpršeno utripajočo svetlobo, ki se pretvori v toplo-
to in z njo povzroči, da rastoče dlačice preidejo v
fazo mirovanja in izpadejo. Tretma je manj invazi-
ven in ga je potrebno ponavljati bolj pogosto kot
laserski postopek, pa vendar zagotavlja do osem
tednov gladke kože. Med vodilnimi razvijalci in
ponudniki je Philips z Lumeo, ki tehnologijo IPL
uspešno seli v intimo naših domov. Končno lahko
zares opustimo britje, tretmaje z depilatorji, voska-
nje ali obiske pri kozmetičarki in jih zamenjamo za
vedno gladko kožo, brez vraščenih dlačic, mozoljč-
kov ali rdečice. Do toplih poletnih dni, ko bomo
soncu znova radostno kazali čim več kože, je ravno
še toliko časa, kolikor ga potrebujemo, da z IPL-
depilacijo v intimnem zavetju doma poskrbimo za
kožo brez dlačic, ki bo takšna ostala zares dolgo._
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Nirvana Fitness Umetnost dihanja skozi gibanje
Večina ljudi diha zelo plitko in hitro, še posebej, ko so v stresnih situacijah. Vse to pripelje do tele-
sne izgorelosti, depresije in bolezni. Na trgu se tako vse bolj uveljavlja nova oblika vadbe Nirvana
Fitness, ki odpravlja stres, tesnobo, kronične bolečine, depresije, in to le s tem, da na pravilen na-
čin v naše telo vnesemo kisik. Sama oblika vadbe združuje elemente pilatesa in joge, največji po-
udarek pa daje prav dihanju. Vse to ob ritmični glasbi in v prijetnem ambientu. Obvezne predhod-
ne prijave na zivjo@nirvana-fitness.si ali info@spremeni.se._
Studio Spremeni.se, Ježa 90, Ljubljana-Črnuče, nirvana-fitness.si, www.spremeni.se

učvrščevanje Body Shaping Cream
Iz Clarinsa prihaja nova oblikovalna in

učvrščevalna krema za telo s ciljnim delovanjem,
ki topi trdovratne maščobe na najbolj kritičnih

predelih telesa, kot so trebuh, pas, boki, roke in
kolena. Trojno delovanje s tremi novimi

rastlinskimi izvlečki: izvleček iz maka in kofeina,
ki delujeta oblikovalno, upočasnita kopičenje
maščob in hkrati topita odvečne kilograme,

organski izvleček kutine spodbuja sintezo
kolagena in kožo učvrsti ter izvleček hibiskusa, 
ki nežno lušči in mehča teksturo naše kože._

www.clarins.com

popoln vid Linija izdelkov za nego oči 
Blagovna znamka Proculin je na tržišču prisotna že od leta
1967. Dolgoletna tradicija zagotavlja varnost in učinkovitost
uporabe izdelkov Proculin, ki so tako postali sinonim za
oskrbo utrujenih in razdraženih oči. Za pekoče, razdražene,
suhe oči vam je v liniji Proculin na voljo raztopina za
dnevno nego oči - Proculin Tears, ki čisti, navlaži in odpravi
vse neprijetne občutke draženja ter povrne jasen pogled.
Uporabnikom leč je namenjena raztopina za nego leč -
Proculin Lens, z visoko vsebnostjo naravne hialuronske
kisline, ki zagotavlja celovito nego vseh vrst kontaktnih leč.
Primerna je tudi za ljudi z občutljivimi in suhimi očmi. 
Z izdelki Proculin boste zagotovo občutili razliko._
www.lekarnaljubljana.si

Collistar Moč barve in sijaja
Na police parfumerij so pravkar prispela nova umetniška dela Art Design iz hiše
Co llistar, ki predstavlja novo linijo rdečil za ustnice z navdihom v znamenitih italijanskih
umetniških delih. Z izjemno teksturo, barvo in sijajem ter pomlajevalnim delovanjem
bodo naše ustnice sijoče, čutne, strastne in polne intenzivnih barv, ki bodo z učin-
kom napenjanja in oblikovanja ukradle vsak pogled. Na voljo je 18 odtenkov, na
police parfumerij pa so pravkar prispeli krasni seti z vsemi odtenki novih rdečil za
ustnice, ki brezplačno vsebujejo še pripadajoč svinčnik za obrobo ustnic Lip liner.
Collistar pa ni pozabil na čudovite pomladne barve, zato je police napolnil še s pri-
kupnimi, barvitimi seti z maskarami. V torbicah se skriva še čudovito presenečenje,
saj ob nakupu maskare povsem brezplačno prejmemo še barvito pomladno torbico
in odstranjevalec ličil._
www.collistar.com
www.everet-group.com

božanska dišava Aqva Divina
Bvlgari predstavlja novo dišavo Aqva Divina, nov dragulj, rojen iz ču-
des Sredozemskega morja. Pokrajine, ki je, zahvaljujoč svojim tiso-
čerim boginjam, oblikovala pojem ženstvenosti in navdihnila moj-
stra parfumerja Alberta Morillasa, ki je ustvaril novo dišavo z edin-
stvenim osebnim podpisom, za katerega je našel navdih v spomi-
nih na svoje otroštvo ob obalah Sredozemlja. Aqva Divina je dragocen
biser, ki se skriva v školjki, kapljica svetlobe na koži in božansko osu-
pljivo lepa dišava, ki je poklon večnemu simbolu ženstvene lepo-
te, Veneri. Nova Venera zato nosi poseben vonj, vonj "slane vrtni-
ce" - ki spominja na zagorelo kožo, ki vstaja iz morskih valov. Ča-
roben val svežine dodajata slana bergamotka in rožnati ingver, šarm
magnolije napolni srce, svetla kutina doda sadno aromo, jantar kožo
boža kot balzam, čebelji vosek pa poudari dišavo, ki v celoti hitro po-
stane naša seksapilna zasvojenost._
www.bulgari.com
www.everet-group.com
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Na voljo v Lekarni Ljubljana, spletni lekarni lekarna24ur.com in drugih izbranih lekarnah.

PROCULIN LENS, 400 ml  
Večnamenska raztopina za leče s 

hialuronsko kislino zagotavlja celovito 
nego vseh vrst kontaktnih leč, tudi 

silikonskih leč s hidrogelom. Primerna je 
tudi za ljudi z občutljivimi in suhimi očmi. 

PROCULIN TEARS,  10 ml 
Vlažilna večnamenska raztopina za 

nego oči z natrijevim hialuronatom blaži 
občutke vzdraženih, suhih in pekočih oči 

kot tudi občutek tujka v očeh.
Linija za nego oči in leč Proculin. 

Zahtevajte jo v svoji lekarni!
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Urbani športi – 
prebujene smeri gibanja
Besedilo: Valentina Jarc

Preverimo, kakšni so novi trendi vadb in športnega druženja v urbanem okolju 
ter kateri športi na prostem so prišli iz naftalina in so še vedno zelo priljubljeni.

"Skejtanje"
ostaja eden
najbolj
popularnih
urbanih
športov. 

"Longboardanje"
je tudi v Sloveniji

čedalje bolj
priljubljeno.

Kolesarski
butik, kjer
domujeta

kolektiva Pici
Bici in Retro

Rats.

šport Več ŠPORTA nA
citymagazine.si
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dirke", med "commuterji" pa občudovali živo pisa-
na minimalistična kolesa s fiksnim prenosom,
imenovana tudi "fixiji". Nove trende v urbanem
kolesarstvu bi lahko opisali kot klasične in retro,
a hkrati še vedno enostavne in minimalistične. Ta
stil pa na svoj način vpliva tudi na bolj športno
usmerjene cestne kolesarje, pri katerih postaja-
jo popularni "custom" in "hand-made" okvirji
koles, pri materialu pa se trendi vračajo k železu.
V kolesarstvu opazimo tudi porast lahkih poto-
valnih koles, namenjenih krajšim vikend izletom,
ki jih lahko zaključimo tudi s kampiranjem v nara-
vi. Vse našteto je mogoče dobiti, preizkusiti in
personalizirati v Kolesarskem butiku na Celov-
ški 50 v Ljubljani, kjer domujeta in se z načrto-
vanjem uporabniku prijaznega kolesa ukvarjata
kolektiva Pici Bici (pici-bici.com) in Retro Rats
(retro-rats.com). V kolikor bi radi na kreativen
način izkusili profesionalno kolesarjenje, se ude-
ležimo ene izmed dirk The Classic Experience
(www.theclassicsexperience.com). Projekt TCE se
je pričel kot poklon znamenitim enodnevnim
kolesarskim dirkam, znanim tudi kot veliki kole-
sarski spomeniki. V kolesarskem svetu obstaja-
jo velike tri: Tour de France, Giro de Italia in Vuel-
ta. Velika kolesarska imena jih spoštujejo,
profesionalne ekipe jih imajo posebej označene
na koledarjih. Na svoje koledarje so jih uvrstili
tudi slovenski navdušenci, ki na dan klasike zaja-
hajo svoja cestna in ciklokros kolesa ter odpeljejo
lastno različico, katere traso skušajo čim bolj pri-
bližati originalni, in tako pričarati vzdušje v pro-
fesionalnem pelotonu. 

"Skejtanje" je za vedno
Rolkanje oziroma "skejtanje" izvira iz Kalifornije,
kjer so si surferji želeli surfati tudi v času, ko ni
bilo valov. Za "surfanje po pločnikih", kakor so
rolkanje sprva poimenovali, so v 50-ih letih prej -
šnjega stoletja naredili prve rolke, ki so navduši-
le mnoge. Subkulturno gibanje je kmalu zavzelo
mestne ulice tudi drugod po svetu, "skejtanje" pa
do danes ostaja eden najbolj priljubljenih urbanih
športov. Osnov in nadaljnjih trikov rolkanja nas
bodo kot vsako leto med drugim naučili v šoli
"skejtanja" Urban Roof (www.urbanroof.si), v
aprilu se bodo v Skateparku Rog pričeli novi
tečaji "skejtanja", namenjeni dekletom, na katere
se lahko prijavimo že sedaj (skejt.tecaji@gmail.com),
to pomlad pa se lahko veselimo tudi kar nekaj
"skejtarsko" navdihnjenih dogodkov, ki bodo mini-
li v znamenju druženja, športa in zabave. 25. apri-
la bo v Novem mestu Krizni sestanek #4, istega
dne se bo v Mariboru odvil tradicionalni Pohod
starih borcev, 23. maja pa se bodo "skejtarji" dru-
žili v Ljubljani. Več o posameznih dogodkih lah-
ko izvemo na www.pendrekmag.com.

Najbolj "zelen" transport 
Longboard je daljša rolka, ki se namesto za pre-
skakovanje objektov in izvajanje raznovrstnih tri-
kov uporablja za dirkanje, downhill, slalom, free-
ride, karving ali kot prevozno sredstvo po mestnih
ulicah. Za vožnjo na daljših in obvladljivejših rol-
kah je priporočljiva dodatna zaščitna oprema, saj
"longboardaši" med živahnim vijuganjem in spre-
tnimi spusti po strmih ovinkih z gibi in dotiki tal
ponazarjajo deskanje na valovih, iz katerega se je
sam šport tudi razvil. Tudi v Sloveniji je "long-
boardanje" čedalje bolj priljubljeno, poleg teča-
jev, ki so kot nalašč za vse, ki bi se radi s športom
seznanili v dobri družbi, pa od 27. julija do 9. avgu-
sta v Osilnici ob Kolpi poteka tudi KnK Long-
board Kamp. Na spletnem mestu www.long-
board.si pa le preverimo, ali bo letošnjo pomlad in
poletje "longboardanje" postalo naš šport.

Hommage velikim kolesarskim dirkam
Trendi urbanega kolesarjenja se nenehno spre-
minjajo. Še nedolgo nazaj smo vzporedno s pora-
stom kurirjev na kolesih lahko spremljali "alleycat
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OGLASNA VSEBINA

Pilates z razgledom
Supanje je sodobna oblika rekreacije, združena z
družabnim odkrivanjem narave. Široke deske,
posebej oblikovane za drsenje po rečnih rokavih,
jezerih ali mirnem morju, nudijo stabilnost in omo-
gočajo trening, ki vsestransko okrepi naše telo. 
V prijetni družbi lahko supamo po Ljubljanici
(www.bananaway.si), ki nam na eni strani poka-
že razposajen, dinamičen, urban obraz, na drugi
strani pa povsem divjo, skoraj nedotaknjeno nara-
vo. "Bananaway sup izlet" se začne s spoznav-
nim tečajem supanja, s katerim nas prijazni
inštruktorji počasi postavijo na noge, in je zato
primeren tudi za popolne začetnike. Za skupinsko
supanje poskrbijo tudi pri Standuppaddlerju
(www.stand uppaddler.si), kjer organizirajo sup
dogodke, sup izlete in sup camp v Premanturi.
Spomladi nas vabijo na Sup fitness & jogo, popol-
no kombinacijo joge, body balancea, pilatesa in
drugih vadb. Za adrenalinske odvisnike bo poskr-
bel Starboard S-adventure izziv (www.s-adven-
ture.com), na katerem bomo lahko 18. aprila v
rekreativnih in tekmovalnih kategorijah zaveslali
s kajakom ali SUP-om na različno dolgih trasah po
Piranskem zalivu._

"Supanje" je
sodobna oblika
rekreacije, ki
dobiva vedno
nove oblike. 

The Classic Experience – hommage
znamenitim kolesarskim dirkam.
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Fingerbear
fingerboards

Slovenske unikatne prstne
rolke iz lesa

Besedilo: Lucija Marko

Tadej Skrbiš že več kot deset
let "skejta". Tako se mu je poro-
dila ideja o prstnih rolkah Fin-
gerbear fingerboards. Prstno
rolkanje ali fingerboarding je
simulacija "skatetboardinga", in
tudi tukaj je potrebno vložiti kar
nekaj truda ter koncentracije za
izvedbo trikov. Razlika je le v
tem, da razne manevre izvaja-
mo z roko namesto z nogo,
običajno pa z dvema prstoma.
Fingerbear fingerboardi so
izdelani iz lesa, vsaka deska je
ročno narejena in unikatna.
Izdelovanje lesenih desk pote-
ka po enakem principu kot pri
navadnih rolkah, razlika je le v
velikosti orodja, materialov in
naprav. Gre torej za bolj fino in
natančno delo. Pred kratkim je
ekipa Fingerbear postavila fin-
gerskate park v Urban Roofu v
Ljubljani, kjer lahko sami preiz-
kusimo naše prstne sposobno-
sti. Tam so na voljo tudi rolke
Fingerbear in rampe za proda-
jo, kmalu pa bodo na voljo tudi
v Obsešnovi trgovini v Ljublja-
ni. Cene rolk Fingerbear se
gibljejo od 30 do 38 evrov._

fingerbear.wix.com/fingerbear
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Pripravili: Lucija Marko, anže Pompe, City Magazine

za v žep
Lenovo Pocket Projector je izjemno

priročna naprava, ki bo razveselila tiste,
ki jim majhni zasloni mobilnih naprav
niso všeč in si preprosto želijo večje

slike. Projektor je združljiv z napravami z
operacijskim sistemom Android

različice 4.3 ali novejše s podporo
tehnologijama Miracast ali DLNA.

Omogoča takojšnje predvajanje filmov
ali fotografij, pri čemer lahko prikaže

sliko diagonale do 110 palcev na
katerikoli površini, s pomočjo stereo

zvočnikov pa zna predvajati tudi zvok.
www.lenovo.com

tanek in lahek
Apple je v začetku marca predstavil

prenovljeni prenosni računalnik
MacBook z 12-palčnim zaslonom, ki se

ponaša z izjemno kakovostnim
prikazom slik, saj ločljivost novega

zaslona retina znaša zavidljivih 2.340 x
1.440 slikovnih točk. A to je le ena od

osupljivih in navdušujočih karakteristik.
Poleg svoje zmogljivosti se lahko

pohvali še s svojo kompaktnostjo in
prenosljivostjo, saj v debelino meri le
13,3 milimetra in tehta 900 gramov.

www.apple.com

za športne navdušence
Športna kamera Xiaomi Yi je vrgla rokavico GoPro
kameram, saj gre za izjemno konkurenčen izdelek,
ki pa bo na voljo po občutno nižji ceni, in sicer za
preračunanih 60 evrov. Ne navdušuje pa samo z

odpornostjo na padce in udarce ter vodo in
kvaliteto posnetkov, pač pa je tudi lepa na pogled.

www.mi.com/yicamera
mini računalnik

MSI Cubi je najmanjši osebni
računalnik na svetu, ki meri vsega

25 x 115 x111 milimetrov, a je
kljub kompaktnosti kos tudi

zahtevnejšim nalogam. Ne samo
da je med osebnimi računalniki

komajda opazen, med delovanjem
je tudi tih kot miška, in to ne glede

na to, ali je opremljen s
procesorjem Core i5-5200U, Core

i3-5005U, Pentium-3805U ali
Celeron-3205U. V njem kar mrgoli
priključkov, od ''obveznih'' USB 2.0

in 3.0 do Bluetootha 4.0, Wi-Fija
802.11ac in vmesnika RJ45.

www.msi.com

pripravljen na zabavo
Prenovljeni Toshibin prenosnik

Qosmio X70 je sedaj na voljo
tudi pri nas. Odlikujejo ga velik

zaslon z ločljivostjo Full HD,
učinkovita večopravilnost in

zmogljivi procesor Intel® Quad
Core™. Prav gotovo bo

nepogrešljiv sopotnik zahtevnih
uporabnikov in navdušencev

nad večpredstavnostjo oziroma
namenjen vsem tistim, ki iščejo

zmogljivost pri obdelavi
fotografij, videoposnetkov,

igranju ter predvajanju filmov. To
mu omogočajo zmogljiva

grafika in napredne
avdiovizualne funkcije. 

www.toshiba.si

težko pričakovano
Pametno uro Apple Watch, ki vendarle prihaja tudi do

uporabnikov, je Applov izvršni direktor Tim Cook
označil za najbolj napredno kazalo časa do sedaj.
Primerna je za tehnološke sladokusce, za športne
entuziaste pa tudi za vse uporabnike vmes. Apple

Watch je najbolj osebna Applova naprava do sedaj in
ker ima tudi digitalno pomočnico Siri, se bomo lahko
končno pogovarjali z uro, kot ste si to od nekdaj želeli.
Ura bo aprila na voljo v treh različicah: Apple Watch

Sport, Apple Watch in Apple Watch Edition.
www.apple.com

Več TReNDOV Na
citymagazine.si utrip mesta

za retro navdušence
Oblikovalec Duncan Hellmer je z namizno "nixie"

uro Blub Uno želel ustvariti predmet, katerega
edinstven videz omogoča, da se prilega v

današnji moderni interier, hkrati pa še zmeraj
ohranja občutek retro nostalgije in

sentimentalnosti. Nixie elektronke ali cevi so bile
priljubljena metoda prikazovanja številk v

petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih, v
glavnem pa so jih uporabljali za kalkulatorje in

znanstveno opremo. Uro Blub Uno poganja
visoko integrirana elektronika, odlikuje pa jo tudi

funkcionalen in moderen dizajn.
www.blub.com.au

Tehnološka pomlad
Pomlad ne prinaša le prebujenja narave, ampak tudi inovativne tehnološke novosti. Vsako leto z nestrpnostjo čakamo,
s čim si bomo letos krajšali prosti čas in katere nove pametne naprave, aplikacije ter tehnološke inovacije bodo
navduševale skozi leto.

ustvarjalni nadzor
Novi brezzrcalni fotoaparat Nikon 1 J5 zmore kar 20 posnetkov na

sekundo, in to z neprekinjenim samodejnim ostrenjem. In s čim tako
”prekaša” konkurenco? S slikovnim, od kompaktnih fotoaparatov kar

štirikrat večjim tipalom CMOS-formata CX z osvetlitvijo od zadaj (z 20,8
milijona slikovnih točk) in procesorjem Expeed 5A. Svoj piskrček v zgodbi

pa pristavi tudi velik razpon občutljivosti ISO (od 150 do 12.800). Na
prodaj bo od 31. aprila, v kompletu z objektivom 10-30 mm PD-Zoom pa

ga bomo dobili že za 549 evrov.
www.nikon.si

glasbeni odtenki
Pustimo se zapeljati novim prenosnim brezžičnim
zvočnikom Sony SRS-X11, SRS-X33 in SRS-
X550. Njihovo kompaktno ohišje združuje močno
kakovost zvoka skupaj s tehnologijama Bluetooth
in NFC™, ki omogočata enostavno povezovanje
zvočnikov s pametno napravo in brezhibno
pretakanje glasbe. Uporabimo jih lahko tudi kot
dodatek mobilnemu telefonu, saj omogočajo
enostavno odgovarjanje na klice med
poslušanjem priljubljene glasbe.
www.sony.si

vse v enem
S samo 7,28 mm je Huawei MediaPad X2

najtanjši 7-palični phablet na svetu. Huawei
MediaPad X2 združuje vse naprave v enem –

telefon, tablico, navigacijski sistem, mobilni
hotspot in digitalni fotoaparat. Kovinsko ohišje mu

daje poslovni izgled ter je na voljo v dveh
različicah s srebrnim ohišjem in z zlatim ohišjem. 

consumer.huawei.com
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100 vrstic
Motocikel Yamaha XV950
Racer 

Serija Yamaha Sport Heritage ima no-
vega člana, motocikel XV950 Racer,
pred katerim je zahtevna naloga, saj
mora nadaljevati tradicijo revolucionar-
nih modelov, ki ne pozebejo. Kljub temu
da bo o tem odločal čas, pa minimalisti-
čno osnovani model z mišičasto graje-
nim zračno hlajenim V-Twin motorjem,
agilno šasijo in "clip-on" krmilom že
zdaj daje družini Sport Heritage novo ši-
rino. Pri videzu so se zgledovali po mo-
delu El Ratón Asesinu, kar mu daje
surov videz in športno naravnanost. Na
izbiro je malo morje dodatne opreme,
tako da si ga lastnik lahko opremi glede
na lastne potrebe, ki bodo ustrezale nje-
govemu življenjskemu slogu.
www.yamaha-motor.eu

mobilni namig

Kultni 
starodobnik
Smo ljubitelji kultnega avto-
mobila Ford Mustang prve
generacije iz leta 1964, pa
nam starodobnik ne
ustreza, ker ni prilagojen
današnjemu času? Situacijo
je razrešil izdelovalec avto-
mobilov Revology Cars s
Floride, ki je za vse zainte-
resirane ustvaril repliko
originalne znamke Mustang
v coupe in kabriolet razli-
čici, ki pod retro karoserijo
skriva moderno tehnologijo.
Narejen je bil, da izgleda
osupljivo kot original, a je
prilagojen sodobnim stan-
dardom. Več na citymaga-
zine.si/revology-cars-ford.

Seat Leon x-perience 
za športne in pustolovske
očete
Seat je znamka koncerna Volkswagen
z izrazito športno noto, tu pa tam pa
nam ponudijo tudi kakšnega teren-
skega posebneža, kakršna je bila pred
leti avtomobilska znamka Seat Altea
freetrack. No, terenec Seat Leon x-
perience predstavlja ravno pravšnjo
zamenjavo za slednjo, saj prinaša sko-
raj terenski odmik od tal, vedno serij-
ski štirikolesni pogon in XDS ter cene
od 23.670 evrov dalje. Terensko nav-
dahnjene različice avtomobila Seat
Leon ST ne bo težko prepoznati, saj je
z izdatno terensko "zabelo", višjo
nasajenostjo na kolesa, in s tem odmi-
kom od tal ter višino, od karavanske-
ga Seat Leona občutno drugačen.
Motorno paleto si pričakovano sposo-
ja pri ostalih različicah znamke Leon,
kar pomeni, da bomo lahko izbirali
med tremi dizelskimi in enim bencin-
skim motorjem, vsi pa so podprti s tur-
bo tehnologijo in start & stop siste-
mom. Del serijske opreme je tudi
elektronski štirikolesni pogon, kjer
haldex sklopka pete generacije skrbi
za optimalen oprijem, ne glede na
podlago in vozne razmere. _
www.seat.si

Zavistni pogledi
Besedilo: Jan Macarol, Miha Pečoler in Anže Pompe

Daljši dnevi, muhasto aprilsko vreme in zelena pokrajina kar kličejo
na panoramske vožnje in mestne avanture. In kdo nam tokrat
krade številne poglede?

Mercedes-Benz CLA shooting brake – športni karavan, 
ki privlači poglede kot magnet 
Potem ko je pred dvema letoma javnost dodobra razburkal limuzinski coupe po
imenu CLA, so pri Mercedes-Benzu zaradi dejstva, da limuzine na stari celini ne
uživajo pretirane tržne slave, temu modelu namenili še karavanski zadek in to dina-
mično zmes športnega karavana ponudili kupcem. Ta naj bi prepričal nekje tretjino
vseh kupcev modela CLA, slednji pa, čeprav na nek način pomeni konkurenco
tudi seriji CT, le-to v marsikaterem pogledu tudi prekaša. Eden takšnih je (sicer le)
malenkostno večji osnovni prtljažnik CLA shooting brakea, ki v izmeri 495 litrov za
pet litrov prekaša tistega pri karavanskem C-ju, je pa res, da se tehtnica ponovno
nagne v njegov prid, ko podremo sedeže. CLA SB v tem pogledu ponudi 1.354- ali
156 litrov manj kot pri razredu CT. Druga stvar, kjer CLA shooting brake prekaša
prej omenjenega brata, pa je pri ceni, saj je slabih 4.700 evrov cenejši, in s tem tudi
bolj dostopen. Jasno je, da s CLA-jem ciljajo na mlajšo publiko v obliki mladih
posameznikov in družin, ki tudi prek avtomobila radi izkazujejo svoj dinamični
slog, obenem pa za svoj življenjski stil potrebujejo več uporabnega prostora._
www.mercedes-benz.si

Hyundai Tucson – športni terenec 
za izbrane
Hyundai je na avtomobilskem salonu v Ženevi premierno
predstavil novo generacijo kompaktnih SUV-jev, ki po
novem slišijo na ime Tucson. Novega terenca Hyundai Tuc-
son so v celoti razvili v Nemčiji in v hecu bi lahko rekli po
nemških standardih. Vsekakor pa je potrebno priznati, da
bo lomilec tako moških kot ženskih src, saj gre za oblikovno
zelo zanimiv izdelek, drznejših in prepričljivejših linij. Zdi se,
da želi športni terenec Tucson tudi preskočiti v višji razred,
zato Hyundai novincu namenja veliko kroma in dodatkov, ki
ga teleportirajo v prestižnejši razred. Novi terenec Hyundai
Tucson bo pod motorjem skrival znano "konjušnico" Hyun-
dai. To pomeni, da bo v nosu 1.6-litrski bencinar z oznako
GDI, ki mu bo pomagal turbo ali pa bo dihal brez njega.
Prav tako pa bodo na voljo trije dizelski motorji, kjer bo pri
najmočnejšem moč izbrati še štirikolesni pogon._
www.hyundai.si
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Hiška Šiška, 
kreativna igralnica 
Hiška Šiška je nov prostor v
Ljubljani, namenjen otrokom in
njihovim staršem. Kreativni in
igrivi koncept ponuja drugačen
igralni prostor, ki je oblikovan
po principu ''ustvari sam''. Kaj
to pomeni? Da otroci s svojimi
spretnostmi sami soustvarjajo
svoj igralni prostor, in s tem

prispevajo h kulturi igranja,
oblikujejo igrala v igralnici, in
tako ustvarijo svoj svet učenja
skozi igro. Z geometrijskimi
telesi, ki so narejena tako, da
oblikovno in funkcionalno
pritegnejo otrokovo pozornost,
želijo otroke spustiti izven
uokvirjenih iger. Kreativna in
dinamična igra predstavlja
nujen dejavnik za razvoj

motoričnih in umskih
sposobnosti, pri tem pa otroku
omogoča, da spoznava
delovanje zunanjega sveta
drugače, nedvomno pa tudi
boljše, kot bi ga lahko sicer. Ker
zaradi prenekatere pametne
igrače odraslega sveta
(računalniki, tablice, pametni
telefoni, preko katerih
dostopajo do elektronskih iger),
ki žal narekuje tempo tudi
otroškemu preživljanju
prostega časa, počasi izginja
pomen klasične oblike igre, to
še ne pomeni, da izginja tudi
njena pomembnost. V Hiški
Šiški želijo obuditi in negovati
pomen otroške igre, ki je
osnovana na preprostih, a kljub
temu zelo drugačnih igralnih
elementih, prilagojenih
današnjemu času._

Hiška Šiška, Celovška cesta 197,
Ljubljana, www.hiskasiska.si

Skakanje 
po lužah
Kako smo se razveselili
pomladi! Dan se je podaljšal,
vreme se je otoplilo in malčki
se bodo lahko zopet bolj
intenzivno podili po zunanjih
igriščih, vozili kolo, brcali žoge,

skakali gumitvist. Z začetkom
pomladi pa nas pozdravi tudi
april, ko je priporočljivo imeti
vedno pripravljeno tudi obutev
za čofotanje po dežnih lužah.
Gumijasti škornji so vedno v
nizki pripravljenosti, kar otroke
neznansko veseli. Še posebej
deklice se bodo razveselile živo
obarvanih dežnih škornjev
Hunter (v turkizni in ciklamni
različici), ki presenečajo s
kupom modnih detajlov:
pasovi, resice, sponke ...
Hunterjev škorenj Original
Wellington boot je posodobljen
z igrivim detajlom v obliki po
želji snemljivih resic, ki naredijo
škorenj še bolj ljubek._ 

www.hunterboots.com

Igra je ključ do vsega
Besedilo: Vanja Hočevar

Muhasto pomladno vreme, igranje na prostem ter prebujanje
otroške domišljije skozi igro in učenje bodo zabavali naše malčke in
malo večje otroke.

Hiška Šiška
ponuja

drugačen
igralni

prostor, ki
je oblikovan
po principu

"ustvari
sam".

čofotanje po lužah v škornjih
Hunter bo tudi modno obarvano.

agenda 

SOBOTA 18/04
César Cui: Rdeča kapica
Operna predstava za otroke Rdeča
kapica je nastala pod taktirko
dveh gledaliških kreativk,
režiserke Yulije Roschina in
scenografinje Jasne Vastl. Otroci
bodo na navdihujoč, izobraževalen
in interaktiven način spoznali
opero, uživali v predstavi,
sodelovali ter se seznanili z
zgodbo na čaroben način.
Ob 10.30 uri, Avditorij Portorož,
Senčna pot 10, Portorož. 
Cena vstopnice: 5 evrov.
www.avditorij.si

SOBOTA 25/04
Srce in popek 
Doživljajsko gledališče, združeno
v razstavo in učno pot, bo
otrokom razkrilo skrivnostni in
zabavni svet telesnih organov ter
njihove funkcije. Prostorska
postavitev skozi vizualizacijo
telesnih procesov in igro
pripoveduje zgodbo otroškega
telesa, spodbuja otroke k
spoznavanju sveta ter zavedanju
svojega telesa skozi čutila. Za
otroke med 2. in 6. letom starosti.
Ob 10. uri, Hiša otrok in
umetnosti, Komenskega 9,
Ljubljana. Cena vstopnic: 
od 4 do 6 evrov.
www.hisaotrok.si

NEDELJA 26/04
Ostržek
Ena od najbolj prevajanih knjig
vseh časov, Ostržek, ki jo je pred
130 leti napisal Carlo Collodi, bo v
najnovejši lutkovni realizaciji
režiserja in avtorja likovne
podobe Silvana Omerzuja zaživela
v vsej svoji slikovitosti. Pravljica o
mojstru Pepetu in njegovi leseni
lutki, ki ji vila vdahne življenje, bo
uprizorjena kot pravi lutkovni
spektakel animacije, lutk različnih
tehnik in dimenzij, igre, giba, senc
in glasbe. Za otroke od 5 let naprej.
Ob 17. uri, Lutkovno gledališče
Ljubljana, Krekov trg 2, Ljubljana.
Cena vstopnice: 5 evrov.
www.lgl.si

Nepozabne 
počitnice 
z Lingulo
Morda se zdi, da je poletje še
daleč, toda vsak čas bo konec
šolskega leta, z njim pa se
začnejo za otroke težko
pričakovane šolske počitnice.
Starši si želimo, da bi otroci med
počitnicami počeli nekaj, kar
jim bo v zabavo, hkrati pa jim bo
prav prišlo tudi v življenju. V
Linguli so pripravili več
možnosti, kako otroka obdati s
tujim jezikom in mu hkrati
omogočiti nepozabne ter
nadvse "jezične" počitnice.
Petdnevne jezikovne
počitnice na Golteh so
kombinacija učenja angleščine
in usvajanja veščin preživetja v

naravi. Otroci uživajo v
neokrnjeni naravi, na svežem
zraku in brez vseh "motilcev".
Vse aktivnosti potekajo samo v
angleščini, od pohoda do
ugaslega vulkana, peke kruha,
nabiranja zelišč, gradnje bivaka,
spusta po jeklenici ... Z otroki so
učitelji angleščine, materni
govorci in športni animatorji, ki

poskrbijo za dobro dozo
zabave. Druga oblika
počitniških jezikovnih tečajev
so nepozabne jezikovno-
plavalne počitnice –
kombinacija učenja tujih jezikov
v Linguli in plavanja v Atlantisu,
ki otroke vedno navduši. Kot
tretjo možnost pa ponujajo
igrive dopoldanske jezikovne
tečaje v Linguli. Učenje jezikov
povežejo tudi z zabavnim
kuharskim ustvarjanjem v tujih
jezikih – od priprave
smoothijev do presne čokolade.
Vas je zamikalo, da bi se
otrokom pridružili tudi sami?_

Lingula, jezikovni center,
Šmartinska 152, Ljubljana
www.lingula.si 

doživljajske počitnice nudijo
otrokom tako zanimive
dogodivščine kot tudi nova znanja.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Slika je simbolična.

NAGRADNI SKLAD:1 x avtomobil Toyota AYGO10 x vikend paket v Thermani Laško10 x 300 € za nakup izdelkov Deha10 x dm darilna kartica v vrednosti 100 €
100 x paket izdelkov 

VELIKA SMS NAGRADNA IGRA

V nagradni igri sodelujejo izdelki izbranih blagovnih znamk, 
označeni z dm tek za ženske. Seznam sodelujočih izdelkov ter več 
o poteku in splošnih pogojih sodelovanja v nagradni igri se nahaja 
na www.dm-drogeriemarkt.si. Nakup ni pogoj za sodelovanje. 
Nagradna aktivnost poteka od 13. 4. do 29. 5. 2015.

� www.tekzazenske.si � www.dm-drogeriemarkt.si
� dmtekzazenske � https://twitter.com/tekzazenske

Ob nakupu izbranih izdelkov, označenih z 
dm tek za ženske, lahko sodelujete v nagradni igri 
z glavnim dobitkom – Toyota AYGO. Pošljite 
SMS z besedo dm in številko računa na 4333 
in sodelujte v žrebanju za bogate nagrade.

ISTRA – oddih, poln doživetij

RAJ ZA GURMANE
Istra je zadnja leta vse bolj pogosto tudi na zemljevidu odličnih gurmanskih destinacij, saj ponu-
ja številne vrhunske restavracije,  dobrote, pridelane na kmetijah, kot so oljčna olja, vina, tartufi, 
istrski pršut, morski sadeži in še kaj. Najpomembnejši italijanski vodnik na svetu ekstra deviških 
olivnih olj „Flos olei“  je med 20 najboljših olj na svetu uvrstil istrsko olje Enia Zubina - Oio de 
Buščina. Istra je v tem vodniku za leto 2015 osvojila visoko, drugo mesto, takoj za italijansko 
Toskano. V omenjeni publikaciji je vključenih 56 istrskih olj. Laskavi naslov prihaja tudi iz Ame-
rike, namreč ugledna spletna stran „Wine Enthusiast“ je Istro za leto 2015 uvrstila med TOP 
10 vinskih destinacij. V Istri lahko obiščete na stotine vinarjev, vsekakor pa ne smete zamuditi 
zadnji vikend v maju, ko v istri praznujejo Dan vina.
Več informacij: www.istra.hr.

Ne spreglejte:

24.-26.04. ROVINJ: Popolana – športno-rekreativni dogodek

01.05. TAR: Turistična fešta  

02.-05.05. FAŽANA: Šola soljenja sardel

07.-09.05. PULA: Festival Visualia 

12.-17.05. RABAC: Valamar Terra Magica – kolesarje

      12:01
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•••••
Romantični film Brezčasna Adaline 
The Age of Adaline, ZDA, 2015
Režija: Lee Toland Krieger. Igrajo: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford.
23. 4., Cineplexx

Mlada Adaline Bowman, rojena
leta 1908, doživi nenavadno
avtomobilsko nesrečo, po
kateri se preneha starati, in
tako v telesu
sedemindvajsetletnice preživi
skoraj celotno 20. stoletje.

Adaline vsemu navkljub živi samotno življenje, v katerem je
obkrožena le s svojimi najbližjimi, ko se v nekem trenutku njena
preteklost, sedanjost in prihodnost združijo na najlepši način.
Ko v njeno življenje vstopi karizmatični filantropist Ellis Jones,
se mora Adaline odločiti, ali obdržati ljubezen ali nesmrtnost._

Animirana pustolovščina Zvončica in 
legenda o Nikolizveri
Tinkerbell: Legend of the Neverbeast, ZDA, 2014
Režija: Steve Loter. Igrajo: Ginnifer Goodwin, Mae Whitman, Rosario Dawson.
7. 5., Cineplexx

Iz studia Disney bomo tokrat
spoznali Zvončico v družbi
pošasti Nikolizveri. Nova
zgodba pripoveduje o
starodavnem mitu
legendarnega bitja, čigar
oddaljeni ropot izziva

pozornost vile Lane, prijateljice Zvončice. Lana se ne boji kršiti
pravil in pomagati živali v stiski. Pa vendar gre za mogočno
žival z nenavadnimi velikimi zelenimi očmi, ki ni dobrodošla v
vasici vil, saj se bojijo, da bo uničila njihov dom. Vila Lana se
odloči, da se bo spoprijateljila s pošastjo, saj meni, da ima dobro
srce. Zvončico in ostale vile želi na vsak način prepričati, da bi
skupaj rešile pošast, dokler ne bo prepozno._

•••••
Komedija Gorčilo - Si me prišel pogledat 
Gorčilo - Jesi li to došao da me vidiš, Črna Gora, Srbija, 2015
Režija: Milan Karadžić. Igrajo: Mima Karadžić, Boro Stjepanović, Mladen Nelević.
16. 4., Kolosej 

Na vrhuncu izgradnje
infrastrukture SFRJ, z
namenom, da bi revni sever
Črne gore s cestami povezali z
južnim delom, pride v majhno
vasico geometer Laza, da bi
pripravil dokumentacijo za
potek načrtovane ceste. Z njim

pride tudi njegova žena Klara, baletka iz Narodnega gledališča
v Novem Sadu, ki mora čez poletje ohranjati kondicijo za
jesensko sezono. Odziv vaščanov na prihod geometra, njihova
nagnjenost h korupciji, odziv na prihod ljudi, ki živijo drugačno
življenje, so le nekateri od zasukov zgodbe._ 

Biografska zgodovinska drama

Selma
Selma, Velika Britanija, ZDA, 2015
Režija: Ava DuVernay. Igrajo: David Oyelowo, Carmen Ejogo, Oprah Winfrey,
Tom Wilkinson, Giovanni Ribisi, Tim Roth, Cuba Gooding Jr., Martin Sheen.
30. 4., Kolosej

Filmsko dogajanje zgodovinske drame je postavljeno v šestdeseta leta mi-
nulega stoletja v ameriško mesto Selma, ki slovi po svojem sistematičnem
zavračanju volilnih pravic črnskega prebivalstva. V mestu se tako pod
vodstvom Martina Luthra Kinga začnejo protesti, ki se kmalu razširijo
tudi v druge ameriške regije. Krvavo zatiranje aktivistov javno mnenje o
volilnih pravicah obrne v prid protestnikov, kar vzpodbudi nastanek akta
o volilnih pravicah, s katerim se na državni ravni prepove diskriminacijo
pri volitvah. Film je prejemnik številnih nagrad in je bil nominiran za
oskarja v kategoriji najboljši film leta, prestižni kipec pa sta odnesla Com-
mon in John Legend za najboljšo izvirno pesem "Glory"._ 

•••••
Glasbeni dokumentarec KDO=Mi2?
KDO=Mi2?, Slovenija, 2015
Režija: Rudi Uran. Igrajo: Tone Kregar - Tonč, Jernej Dirnbek - Dimek, Egon Herman
- Srajca, Robert Novak - Flik, Igor Peter Orač - Mali.
16. 4., Kolosej & Cineplexx

Avtor si je smelo zadal nalogo
razkriti, kdo so možje, ki izhajajo
iz majhnega mesteca Rogatec
ob Sotli in jih večina Slovencev
sploh ne pozna, poznajo pa
njihovo glasbo. Kako lahko
privabijo na tisoče mladih in
starih na koncerte, na katerih

vsi družno pojejo od prvega do zadnjega "komada"? Dejstvo je,
da so Mi2 trenutno ena najbolj vročih rock skupin v Sloveniji.
Njihov album Čista jeba pa je samo v devetih tednih postal najbolj
prodajani album leta 2014._

filmska poslastica

NA PLATNU
"Gemma Bovery", v režiji 
Anne Fontaine (2014)
"Maščevalci: Ultronova
doba", v režiji Kathryn 
Bigelow (2012)
"Nočni lov", v režiji Jaumeja
Collet-Serraja (2015)

NA KRATKO 
Kurja polt 2: Mario Bava 101
Od 16. do 19. aprila bo v Kinodvoru in
Slovenski kinoteki potekal že 2.
vikend-festival filmske groze Kurja
polt. V goste prihaja legenda italijanske
grozljivke, režiser Lamberto Bava, sin
Maria Bave in asistent režije pri
mnogih očetovih filmih. Ob odprtju
festivala v četrtek, 16. aprila, ob 19.uri
bo Lamberto Bava uvedel
retrospektivo Maria Bave, ob poznih
nočnih urah pa bodo ob režiserjevi
prisotnosti zavrteli njegove kultne
Demone. Z Lambertom se bomo ob
filmih retrospektive lahko pogovarjali
vse do nedelje, 19. aprila. V sklopu
festivala pa bosta v sodelovanju z
Zavodom Stripolis potekala tudi
intermedijsko predavanje o zlatih 70.
in 80. letih italijanskega horror stripa
ter brezplačna delavnica grozljivih
stripov in filmskih plakatov.
kurjapolt.org

Dokumentarec Sol zemlje
V Kinodvoru si bomo ob svetovnem
dnevu Zemlje, 22. aprila, lahko
premierno ogledali film o življenju in
delu Sebastiãa Salgada, enega največjih
mojstrov reportažne fotografije. V
dokumentarnem filmu Sol zemlje
njegovo zgodbo razkrivata njegov sin
Juliano in Wim Wenders. Projekciji pa
bo sledil pogovor z Juretom Erženom,
Joštom Frankom in Boštjanom
Videmškom, ki ga bo vodil Arne Hodalič,
urednik fotografije pri National
Geographicu Slovenija.
www.kinodvor.org

HIŠNI KINO 
"Dotik zla", v režiji Orsona
Wellesa (1958)
"Okus po medu", v režiji Tonyja
Richardsona (1961)
"Pina", v režiji Wima 
Wendersa (2011)

•••••

Besedilo: City Magazine

•••••
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pop

Robbie Williams v Linzu

status britanskega zvezdnika. Leta 1999 je za
ameriški trg izdal album The Ego Has Landed,
a so Robbieja Američani spregledali, medtem ko
je doma prejel kar tri nagrade brit – za najbolj-
šega moškega izvajalca, najboljši singl – Mil-
lenium ter najboljši britanski video – Let Me
Entertain You. Sledilo je več kot desetletje uspeš-
nega kraljevanja na glasbenih lestvicah. Enaj-
sti studijski album Under the Radar Volume 1 je
izšel 1. decembra lani. Nanj je uvrstil še neob-
javljene demo posnetke. Robbie pa nas je
nasmejal tudi z naslovnico albuma, na kateri se
je "pozabil" obleči. Prav ironično, saj je pred
kratkim oblikoval novo linijo oblačil Farrell za
moške, inspiracijo pa je našel pri svojem ded-
ku. Cena vstopnic: od 95,60 evra dalje._
21. aprila ob 19.30 uri, Tips arena, Linz, avstrija,
www.livasport.at

23. april

rock
Partibrejkers

Cvetličarna, Kranjčeva ulica 20,
Ljubljana. Začetek: ob 21. uri.
Cena vstopnic: 18 evrov v pred-
prodaji, 22 evrov na dan kon-
certa. www.cvetličarna.info
Skupina Partibrejkers deluje
že od leta 1982, prvi nastop
pa so imeli kot predskupina
skupine The Fifthies. Leta
1985 so izdali prvenec z na-
slovom Partibrejkers I, kjer
so tudi veliki hiti Večeras,
1000 godina, Ulični hodač
in Ti moraš biti moja. Sku-
pina je bila leta 1996 obno-
vljena z mlajšimi člani.
Objavili so kompilacijski

album Najbolje od najgoreg.
Ploščo Ledeno doba, ki je
izšla leta 1997, so promovirali
z velikim brezplačnim koncer-
tom pod Kalemegdanom, ki
so ga poimenovali Ne padaj
pobedniče. S tem nastopom
so obeležili 15. rojstni dan
skupine. Sledilo je še kar
nekaj albumov: San i java
(1999), Gramzivost i pohlepa
(2002), Sloboda ili ništa
(2007), Krš i Lom (2010).
Svojo uradno 30. obletnico so
praznovali leta 2012 v Dvo-
rani Sportova v Beogradu,
letos pa bodo s praznovanjem
obeležili 30. obletnico izida
plošče Partibrejkers I v lju-
bljanski Cvetličarni. Za letoš-
nje leto pa so tudi že
napovedali novo ploščo z na-
slovom Sirotinjsko carstvo._

Britanski
zvezdnik
Robbie
Williams bo 
v Linzu
predstavil že
svoj enajsti
studijski
album Under
the Radar
Volume 1.
© Universal Music Group

drum ‘n’ bass

andy C 
Veliki Andy C, pionir bobenbasovske obrti, je tisti,
ki bo Klub K4 po točno enajstih letih ponovno
ponesel do naelektrenih plesnih vrhuncev. V začet-
ku 90-ih je bil tedaj še nadobudni mladenič posta-
vljen pred dejstvo, ali naj si najde službo ali pa se
preda glasbenim strastem in nekaj naredi. Izbral je
slednje. Leta 1992 je s prijateljem Antom Milesom
na noge postavil založbo RAM, ki še danes slovi
po odlično izpiljenih drum’n’ bass izdelkih in bi jo
nemara lahko označili že za pravo bobenbasovsko
inštitucijo. Poleg preštevilnih glasbenih projektov,
ki so pionirju te neverjetne glasbene zvrsti prine-
sli najrazličnejše nagrade in nazive, Andy C slovi
tudi po enkratnih miksih, naslovljenih Nightlife, in
je danes eden največjih vzornikov ter inspiracij za
marsikatera velika imena v drum’n’ bassu. Strum-
no mu s svojimi najrazličnejšimi stili tako sledijo Wil-
kinson, Audio, Sub Focus, Calyx & Teebee, Cha-
se & Status, Loadstar, Moving Fusion in mnogi
drugi. Cena vstopnic: od 10 do 14 evrov._
18. aprila ob 23. uri, Klub K4, Kersnikova 4, Ljubljana,
www.klubk4.org

elektronika

avantgardni skladatelj
elektronske glasbe
Ben Frost v Zagrebu

Letošnji gost na zaključnem večeru festivala Žed-
no uho, Ben Frost, gotovo predstavlja enega naj-
bolj pozitivnih odkritij v konceptualnem okviru
sodobne glasbe. Čeprav je njegov novi album 
A U R O R A pri vseh vodilnih glasbenih kritikih
prejel visoke ocene, si nekaj tako brilijantnega in
brutalnega nihče ni upal pričakovati. V eni uri Ben
Frost s hipnotično svetlobo in dimom, sam na
odru, obkrožen le z elektronskimi instrumenti,
občinstvo popelje v največje globine vesolja.
Avstralec s svojimi tesnimi prijatelji, kot sta Valgeir
Sigurðssonom in Nico Muhly, živi in dela v Reyk-
javiku – skupaj so ustvarili intimno glasbeno založ-
bo The Bedroom, kjer se v največjem delu pos-
večajo predvsem sodobnim, avantgardnim
kompozicijam. Z enako intenzivnostjo kot Ben
Frost izda svoje albume, ustvarja tudi glasbo za film,
gledališče ter sodobni ples. Senzibilnost in umet-
nost njegovih del je izražena tako skozi skladanje
kot tudi skozi njegove spretnosti avdio inženiringa,
kar je najbolje pokazal s številnimi dolgo in krat-
kometražnimi igranimi ter dokumentarnimi filmi. 16.
aprila ga lahko vidimo tudi v Kinu Šiška. Cena
vstopnic: 8,5 evra v predprodaji, 10,50 evra na
dan koncerta._
17. aprila ob 21. uri, Močvara, Zagreb, Hrvaška,
www.mochvara.hr

Odskočna deska za Robbieja Williamsa je bila
gotovo fantovska skupina Take That, ki je v
začetku devetdesetih obnorela najstnice po sve-
tu. Zaradi samosvojega vedenja ter neukrotlji-
vosti je leta 1995 skupino zapustil ter se posve-
til samostojni karieri, s katero na začetku ni takoj
uspel. Po nekaj neuspešnih poskusih ter odvis-
nosti od drog ter alkohola se je po zdravljenju
počasi prebijal na vrh in se leta 1997 z albu-
mom Life Thru A Lens, na katerem najdemo
pesem Angels, izstrelil med najpriljubljenejše
britanske pop izvajalce. Z albumom I’ve Been
Expecting You si je Robbie Williams pridobil

andy C bo
ponovno nastopil
v ljubljanskem
Klubu K4

Ben Frost 
© Börkur Sigthorsson
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pop

Glasbeni velikani 90. let
Snap! v Klubu Cirkus
Ena od uspešnic letošnje cirkuške sezone, serija
Tutti Frutti, bo v aprilski izdaji gostila eno najsvet-
lejših zvezd svetovne dance scene, od časov, ko
je bil rap obvezna sestavina plesnih hitov, do nove-
ga milenija in ko je nemška "štanca" postala tran-
ce. Snap! je ena največjih glasbenih ikon iz časa,
ko je Slovenija postala država in smo začeli odkri-
vati radosti pop kulture. Ere, ko smo na walkma-
nih vrteli kasete s hiti The Power, Rhythm is a

Dancer, Cult of Snap, Color of Love, Ooops Up in
Mary Had a Little Boy, medtem ko so Extermina-
te, Do You See The Light, Welcome To Tomorrow,
The First The Last Eternity že zaznamovali pohod
disc  mana. Snap! je res ikona nekega časa, čigar
glasba še vedno kraljuje na radijskih valovih, tako
v originalu kot predelavah (Sagi Rei, Bastille),
tokrat pa bomo lahko s svoimi mladostnimi hero-
ji prvič pri nas zaplesali tudi v živo. Obvezen žur
za vse, ki smo mladost preplesali v Titanicu, DC3
Dakoti, Eldoradu, Babilonu, Lajfu, Yucatanu … in
odštevali dneve do naslednjega vikenda ob lista-
nju Brava, kompilacijah Gama MM, Power Mix,
Dance Sensation in spotih na Vivi. Cena vstopni-
ce: 5 evrov._
25. aprila ob 22. uri, Klub Cirkus, Ljubljana, 
www.facebook.com/cirkus.klub

hardcore punk

Dog eat Dog
bodo 
divjali v Orto
Baru
Kultna newyorška zasedba Dog Eat Dog, ki je v
svoj glasbeni izraz zmešala hip-hop, metal, groo-
ve, hardcore, celo saksofon in še kaj, se vrača v Lju-
bljano. Zasedba je pod pokroviteljstvom vokali-
sta/kitarista zasedbe Biohazard, Billyja Graziadeija,
našla pot med širše ljudstvo oziroma k bolj rele-
vantnim medijskim kanalom. Niti ni tako nena-
vadno, da so Biohazard leta 1994 s seboj v Evro-
po pripeljali zasedbo Dog Eat Dog – obe sta
nastopili tudi v ljubljanskih Križankah. A bend je
bil aktiven že v obliki zasedbe Mucky Pup, člani
zasedbe Dog Eat Dog pa so se na sceni kalili celo
v kultnih Hades ter Non Fiction iz New Jerseya. Če

skrajšamo – bend je resnično zaslovel najprej z EP-
jem Dog Eat Dog, nato pa z albumom All-Boro
Kings, ki jih je s singloma Who’s The King ter No
Fronts popeljal na sam vrh lestvic. Bend je seve-
da slavo dobro izkoristil, saj so kar nekaj let lahko
nastopali povsod po svetu. Kasneje je svetla zvez-
da ugasnila, a se od leta 2005 spet mudi po klu-
bih, kjer pa več ali manj igrajo samo klasične hite.
In od takrat smo jih lahko videli tako v Kranju kot
v Ravnah na Koroškem, zdaj pa jih bomo pono-
vno v Ljubljani. Cena vstopnice: 20 evrov._
21. aprila ob 21. uri, Orto Bar, Ljubljana, 
www.orto-bar.com
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Rock legende 
Lynyrd Skynyrd 
prihajajo na Dunaj
Lynryrd Skynyrd so skupaj z izvajalci, kot so The
Allman Brothers Band, Creedence Clearwater
Revival, ZZ Top, Black Oak Arkansas in Marshall

Legende
južnjaškega

roka Lynyrd
Skynyrd 

prihajajo na
Dunaj. 

© Arhiv Lynyrd Skynyrd

Kultna
zasedba Dog
eat Dog se
vrača
Ljubljano.
© Arhiv Dog Eat Dog

Tucker Band, eni izmed najpomembnejših pred-
stavnikov tako imenovanega "south rocka" – juž-
njaškega roka iz sedemdesetih, besedila pa se
ukvarjajo s tipičnimi temami juga. V svoji zgodo-
vini so tako postali eden največjih klasičnih rokov-
skih bendov svoje ere, čeprav se zdi, da so bend,
ki se mu je zgodilo že vse, kar je hudega na tem
svetu – konec leta 1977 je med promocijsko tur-
nejo strmoglavilo letalo z delom skupine, nesre-
ča pa je bila usodna za pevca Ronnieja Van Zan-
ta, kitarista in vokalista Steva Gainesa, back
vokalistko Cassie Gaines, menedžerja turneje
Deana Kilpatricka, pilota in kopilota – in bend, ki
je že stokrat razpadel, da bi lahko znova zaživel.
Tudi ko se je zlata era južnjaškega roka že iztekla,
so Lynryrd Skynyrd uspešno nadaljevali svojo
zgodbo. Od članov, ki so pisali zgodovino benda,
danes v njegovi postavi ostaja zgolj kitarist Gary
Rossington. Leta 2012 so izdali svoj štirinajsti
album Last of a Dyin' Breed. S hiti sedemdesetih
in osemdesetih konec aprila prihajajo na Dunaj.
Cena vstopnice: 61,50 evra._
28. aprila ob 20. uri, Wiener Gasometer, Dunaj, avstrija,
www.wiener-gasometer.at

Snap!
© Mejling
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festival

19. EXODOS – Bodoči
arhivi: fokus Afrika
Med 17. in 21. aprilom bodo gledališke odre in
druga kulturna prizorišča v prestolnici zasedli
najrazličnejši umetniki, plesalci, glasbeniki in
drugi ustvarjalci. Ljubljana bo nekaj dni spet diha-
la z enim izmed najstarejših in najpomembnejših
festivalov sodobnih odrskih umetnosti v Sloveniji
in regiji: EXODOS-om. Festival bo letos potekal že
devetnajstič, njegov naslov Bodoči arhivi: fokus
Afrika pa namiguje, da nas bo letošnji festivalski
program odpeljal na črno celino. Tekom petih
dni nam bo namreč več kot dvajset dogodkov
pokazalo, zakaj v resnici ''svet dohiteva Afriko,
ne pa obratno'' (Achille Mbembe/Rem Koolhaas).
Plesno-gledališke predstave, koncerti, fotografske
razstave, predavanja, pogovori, filmi, delavnice in
bazar se bodo odvijali na kar sedmih lokacijah po
prestolnici: v Centru kulture Španski borci, Ples-
nem teatru Ljubljana, Stari mestni elektrarni –
Elektro Ljubljana, Slovenskem etnografskem
muzeju, Slovenskem mladinskem gledališču,

Studiu Baobab in v Trubarjevi hiši literature. 19.
EXODOS pa bo letos deloval tudi dobrodelno, saj
bo en evro od vsake prodane vstopnice name-
njen UNICEF-ovemu programu za pomoč sirotam
v Čadu. Cena vstopnic: 45 evrov (festivalski paket
petih različnih vstopnic do 16. 4.), 10 evrov (za
posamezne dogodke). _
Od 17. do 21. aprila, različne lokacije po Ljubljani,
www.exodosljubljana.si

Letošnji 
Exodos nam
bo pokazal,
kako svet do-
hiteva Afriko
in ne obratno. 
© Bart Grietens

razstava

Rimska prababica 
Ljubljane na ogled le 
še dva meseca
V ljubljanskem Mestnem muzeju imamo le še dva
meseca možnost, da spoznamo, kako je na mestu
današnje prestolnice potekalo življenje pred 2000
leti. Razstava Emona: mesto v imperiju nam pri-
bliža življenje staroselcev in vojakov, ki so zaslu-
žni za izgradnjo takrat monumentalnega mesta, ki
se je ponašalo z večnadstropnimi stavbami, notra-
njimi vrtovi, tlakovanimi cestami in ulicami, javni-
mi termami, stranišči in šestmetrskim obrambnim
zidom z jarkom, ki je mesto varoval kar 500 let.
Tekom aprila se nam zato ponujajo še zadnje
izjemne priložnosti, da nas časovni stroj ponese
v preteklost. V nedeljo, 12. aprila, ob 11. uri bo po
razstavi vodila soavtorica dr. Irena Žmuc, ki bo
obiskovalcem zaupala vse podrobnosti o grških
junakih Argonavtih, ki naj bi po legendi zgradili
Emono. Če bi radi vodstvo po razstavi izkusili tudi
na drugačen način, bo v četrtek, 16. aprila, ob 17.

uri organizirano veččutno doživljajsko popotova-
nje po razstavi, ko o Emoni ne bomo le poslušali,
temveč jo bomo tudi vohali, okušali, otipali in začu-
tili tudi na malo bolj neklasične načine. Na svoj
račun bodo prišli tudi otroci in družine, saj se bo
v soboto, 11. aprila, v drugem nadstropju muzeja
odprla emonska eksperimentalna soba, kamor so
še posebej vabljeni otroci med četrtim in enajstim
letom starosti, da se preizkusijo v vlogi arheologov.
Če pa nas zanima delo pravih arheologov, nam bo
v torek, 21. aprila, ob 18. uri na brezplačnem pre-
davanju muzejski arheolog Martin Horvat povedal
vse o rezultatih raziskovanj na Kongresnem trgu,
ki so se zaključila leta 2011._
Do 31. maja, MGML – Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15, Ljubljana. www.mgml.si 

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

gledališče
15/04
Nebojša Pop Tasić: Gospa Bovary
SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5,
Nova Gorica. Cena vstopnic: 15 evrov. 
www.sng-ng.si
Madame Bovary, večna persona svetovne knji-
ževnosti iz romana Gustava Flauberta, je postala
sinonim za tragično usodo podeželske žene,
mame in ljubice. V satirični ganljivki Nebojša Pop
Tasić strne in priredi roman odru, za režijo pa
je poskrbela Yulia Roschina.

balet
16/04
Labodje jezero - premiera
SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1,
Ljubljana. Cena vstopnic: od 15 do 250 evrov.
www.opera.si
Labodje jezero Petra Iljiča Čajkovskega je ned-
vomno večna baletna klasika, ki bo na odru lju-
bljanske operne in baletne hiše doživela izvirno
scensko postavitev ob koreografiji Lynne Char-
les, primabalerine hamburškega in Bejartovega
baleta. Dirigiral bo Marko Gašperšič.

gledališče
24/04
Nejc Gazvoda: Menjava straže
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 
Ljubljana. Cena vstopnic: od 12,40 do 15,10 evrov.
www.mgl.si
Na odru MGL-ja bo krstno uprizorjena komi-
čna drama mladega režiserja, dramatika in
prozaista Nejca Gazvode. Brata Peter in Jure
nas bosta prestavila v lokal, kjer obiskovalci
za napitnino puščajo svoje usode, strahove,
hrepenenja in ljubezni.

koncert
24/04
Angleški komorni orkester in Julian
Rachlin
Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 
Maribor. Cena vstopnic: od 17 do 25 evrov. 
www.nd-mb.si
V Mariboru bo gostoval eden izmed najbolj med-
narodno prepoznavnih orkestrov, ki je med dru-
gim zaslovel tudi z izvajanjem filmske glasbe za
filme, kot so Prevzetnost in pristranost, Pokora in
filmi o Jamesu Bondu. Kot solist bo nastopil violi-
nist Julian Rachlin, na sporedu pa bosta Mozart in
Mendelssohn.

100 vrstic

Razstava
Emona: mesto
v imperiju je
na ogled še
do konca
maja.   
© Andrej Peunik, MGML
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Sola Aktivejšn generejšn
Srečujemo se z dejstvom, da je vsaka naslednja generacija mladih
telesno manj aktivna in motorično spretna. Ker Sola nagovarja mla-
de v letih, ko formirajo svojo socialno identiteto, v tem procesu pa
sta gibanje in druženje še posebej pomembni komponenti, želijo mla-
de spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in jim sporo-
čiti, da se lahko gibajo kjer koli in kadar koli. Tako je pod imenom
Aktivejšn generejšn zaživelo gibanje za gibanje, ki se že širi na druž-
benih omrežjih, prek posnetkov vadbe in nominacij z oznako
#aktivejšngenerejšn. Da njihov namen ne bo ostal le pri kampanji,
bodo ob koncu le-te namenili sredstva za postavitev površin, na-
menjenih rekreaciji mladih._
sola.si/aktivejsngenerejsn

moda s.Oliver "We Are Family"
Modno znamko s.Oliver odlikujejo prepoznavne linije, kreativnost,
dinamika in usmerjenost v prihodnost. S pričetkom kampanje za

pomlad/poletje 2015 je podjetje s.Oliver pričelo izvajati novo strategijo 
s sloganom, ki se glasi "We Are Family", s katero želi znamka okrepiti
pozicijo krovne blagovne znamke s.Oliver na trgu. Po "rebrandingu"

znamko s.Oliver sedaj sestavljajo tri podlinije: s.Oliver, s.Oliver Denim in
s.Oliver Premium ter otroška linija s.Oliver, ki ponujajo oblačila, čevlje in

modne dodatke za vso družino in vse starostne skupine._
www.soliver.eu

zavarovanje Sprostimo čas in prihranimo
Zavarovalnica Triglav ob sklenitvi avtomobilskega
zavarovanja v času do 31. avgusta 2015 podarja tri
ugodnosti, s katerimi se bomo na poti počutili varnejše.
Prva je brezplačno zavarovanje prtljage. Prtljaga je sestavni
del potovanj, tako daljših kot tudi vsakodnevnih voženj v
službo. Če se med vožnjo ta poškoduje, je dobro, da jo
imamo zavarovano. Druga ugodnost se nanaša pri sklenitvi
zavarovanja kolesarjev, kjer bomo prejeli do 25 evrov
popusta, prav takšnega pa lahko dobimo tudi na sklenitev
turističnega zavarovanja, kjer nam ob sklenitvi
avtomobilskega zavarovanja z vključenim brezplačnim
zavarovanjem prtljage v času akcije ponujajo še možnost
ugodnejše sklenitve letnega turističnega zavarovanja. Pa
srečno pot in veliko brezskrbnih trenutkov!_
www.triglav.si 

prevozi GoOpti
že 375-krat
obkrožil 
Zemljo
Potem ko je slovensko
podjetje GoOpti, ki
ponuja nizkocenovne
cestne prevoze,
postalo naš redni
spremljevalec na poti
do letališč, se le-ta
podaja novim izzivom
naproti. S koncem
prejšnjega leta so
začeli osvajati hrvaški
trg, inovativen
poslovni model ter
zeleno vizijo (kjer z
združevanjem
potnikov in
optimizacijo prevozov
zmanjšujejo izpust
emisij CO2) pa želijo
uresničiti tudi v Italiji
in Avstriji.
Nezanemarljivo je tudi
dejstvo, da je GoOpti
doslej napravil preko
15 milijonov
kilometrov oz. toliko,
da bi lahko kar 375-
krat obkrožil Zemljo
po ekvatorju._
www.goopti.com

Citycenter Modni kabaret
Zgodba modnega kabareta, ki jo je celjski Citycenter predstavil ob svoji devetletnici
številnim povabljenim gostom, je dokazala, da lahko s premišljenimi scenskimi in sce-
nografskimi rešitvami povežemo 20. leta prejšnjega stoletja in sodobne modne tren-
de v izjemno atraktiven glasbeno-modni spektakel. Duh kabareta s prepletom
mode, glasbe in plesa so na največjem modnem dogodku na Štajerskem oživeli gla-
vna akterka Tina Gorenjak, svetovna plesna prvaka Nadiya Bychkova in Miha Vodi-
čar, domača top manekenska ekipa ter znani Slovenci, ki so bili del scenografije._
Citycenter Celje, Mariborska cesta 100, Celje, www.city-center.si

Clarus Po
športna očala 
Optiko Clarus poznamo po naj-
večji izbiri trendovskih korekcij-
skih, sončnih, športnih in otroških
očal. Lani so pričeli s postopkom
obnove in širitve oddelka s špor-
tnimi očali. Na največjem od-
delku s športnimi očali pri nas
lahko za svoj vid poskrbijo tako
rekreativni kot tudi vrhunski in ek-
stremni športniki. V ponudbi
bomo našli več kot 500 športnih
očal različnih blagovnih znamk,
med njimi tudi modele športnih
očal za izbrane športe, kot so na
primer potapljanje, gorsko kole-
sarstvo, in številne druge športe.
Omenimo še, da letos še posebej
navdušuje nov model očal adi-
das evil eye evo._
Optika Clarus, BTC City, Dvorana 4,
Šmartinska 152, Ljubljana,
www.clarus.si
www.adidas.com/Eyewear
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