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OGLASNA VSEBINA

Renault MEGANE
Prebudi svojo strast.

Novi

Renault priporoča renault.si

Edinstvena izkušnja v vožnji, ustvarjena skozi 
tehnološko dovršenost in odločni dizajn.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,0 l/100 km. Emisije CO2 95–134 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074–0,0452 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00002–1,09 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–19,12. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. 
Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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DAHNITE USODNI    DA ...
V življenju vedno znova izbiramo poti, se odločamo in izrekamo usodni “da”. S tem krojimo svojo bit 
in sprejemamo odgovornost za sprejete odločitve. Te usodne odločitve nas tako ali drugače zazna
mujejo in spremenijo našo linearnost sedanjosti ter nas potisnejo v smer življenjske usode. Da, prav 
usodni “da” nas lahko zaznamuje in na časovnici življenja odpelje v neko popolnoma drugo smer. Po 
vsej verjetnosti ste že kdaj analizirali svoje življenjske odločitve, izbiro šole, ponujeno novo službo, 
poslovno priložnost, partnerstvo ... Pri tem pa te odločitve tehtali in se izpraševali, ali so bile pravil
ne, ali ste v pravem trenutku pravi stvari rekli da. Ste se že spraševali, zakaj ste v določenem trenutku 
sprejeli usodno življenjsko odločitev, ki vas je zaznamovala? Ste pri tem upoštevali sebe in si bili v 
celoti zvesti? Zdi se, da se določenim odločitvam ne moremo izogniti. Zdijo se neizbežne. A takrat je 
pomembno, da poslušamo sebe, svoje srce, svojo strast in intuici jo. Določenih odločitev ne moremo 
izračunati s svojim razumom, so odločitve, pri katerih odpade “ratio” in v prevlado stopi “emotio”. In 
v ljubezni in partnerstvu so vselej v prevladi čustva. Prav tu ekonomija odločitve preprosto odpove, 
saj čustev, strasti in ljubezni ne moremo izračunati. Zanje ni projek cije uspeha. Je le zaveza trdega 
dela v smislu gojenja in negovanja odnosa. In ko v sebi sprejmemo prav to odločitev, ko smo dovolj 
zreli, da se na račun odnosa odpovemo tudi delu sebe, je prav, da dahnemo usodni da. Beseda par
tnerstvo pomeni par – torej dvoje povezanih v celoto. In poroka se zdi kronska zaobljuba temu, da 
postanemo z nekom par. Dvoje v enem.  

V številki 207 vas popeljemo skozi urbano obredje poroke in odkrivamo poročne trende. Pogleda
mo, kako modna mora biti nevesta in kako moderen je lahko ženin. Posvečamo se poročni kulinariki 
in se v intervjuju pogovarjamo z mojstri “sladkega dela” poročnega slavja. Obiščemo sanjske poroč
ne destinacije in svatom dajemo ideje za idealna poročna darila …

In na koncu mi dovolite, da postavim eno in edino vprašanje, ki mi ta hip leži na 
duši. Tisto, ki bi ga moral postaviti že pred časom in na katero mi bo, upam, 
odgovorjeno z usodnim DA …

Janja Prijatelj, bi se poročila z mano?

Odgovorni urednik
Jan Macarol Vrabec
jan@citymagazine.si
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Bliža se gregorjevo (12. marec), slovenska različica valentinovega, kar pomeni, da
bodo v sklopu prireditve Pozdrav pomladi otroci in odrasli v Gradaščico spet 
spuščali poslikane hiške iz papirja in lesa, okrašene z rožami in od znotraj osvet
ljene s svečkami. Tradicionalno bo prireditev potekala na Eipprovi ulici v Ljubljani, 
kjer bodo barčice svetega Gregorja oziroma gregorčke na pot pošiljali v petek, 11. 
marca, med 17. in 20. uro. Vljudno vabljeni!_

Ob 17.00 / Ljubljana / Eipprova ulica (ob Gradaščici)

Ženske, včasih potrebujemo čas zase, kajne? Včasih potrebujemo ženski klepet. 
Včasih si moramo izmenjati izkušnje, želje, težave in se podpreti. Včasih si mora
mo pomagati in sodelovati. Vse to je združeno v dogodku 500 podjetnic. Dogo
dek, na katerem vas pričaka veliko zanimivih vsebin izbranih predavateljev (tudi 
tujih), in morda najpomembnejše – dogodek, katerega slogan je »Ker verjamemo 
v moč povezovanja!«, zato bo veliko spoznavanja ter izmenjav izkušenj in infor
macij. Idealno za vse podjetnice ter za ustvarjalne in podjetne._

9. marec  / Grand hotel Union / Ljubljana / podjetnica.com

Kvintet pihal Calefax tvori 5 izjemno nadarjenih Nizozemcev, ki nas s svojo strastjo 
prepričujejo, da je kvintet pihal najboljša instrumentalna zasedba na svetu. Ta la
skava ocena o gostujočem ansamblu Calefax je bila objavljena v časopisu The 
Times. Ansambel vrhunskih glasbenikov je v treh desetletjih delovanja klasični 
komorni glasbi vdihnil novo življenje. Zasedba oboe, klarineta, saksofona, baskla
rineta in fagota je bila pravi izziv za preskakovanje stoletij. Z domiselnimi prired
bami in nenavadnimi pobudami Calefax odpira nova poglavja ter briše meje med 
različnimi glasbenimi zvrstmi._

16. marec / Cankarjev dom / Ljubljana 

V sodelovanju z Olimpijskim komite
jem Slovenije in Brazilsko ambasado 
Slovenije se bo v Grand hotelu Union 
zvrstila serija olimpijskih dogodkov 
različnih konceptov, kjer bodo pove
zovali slovenske športnike z navijači, 
predstavljali olimpijske predpriprave 
in aktualno dogajanje v Riu ter gradili 
most med destinacijama – Slovenijo 
in Brazilijo. Naslednji v nizu bo kuhar
ska akademija s priznano brazilsko 
šefinjo Silvio dos Santos, olimpijski 
''piskrček'' pa bosta pristavila Bojan 
Tokič in Benjamin Savšek._

Od 30. do 31. marca 2016 / Ljublja-
na / Grand hotel Union Business 

Sejem Dom velja za največjo specializirano medna
rodno sejemsko prireditev s področja graditeljstva 
na samo v Sloveniji, ampak tudi v sosednjih regijah. 
Poleg bogatega programa, ki obsega razstavo iz
delkov in storitev, bodo obiskovalci sejma deležni 
brezplačnega svetovanja s področij prenove, sana
cije, (lesene) montažne gradnje, energetskega sve
tovanja ipd. Iščete odgovore in rešitve za prenovo 
prostorov ali novogradnjo? Če jih nima sejem Dom 
2016, jih nima nihče!_

Od 8. do 13. marca / Ljubljana

Festival dokumentarnega filma je postal polnoleten 
in bo še enkrat več ponudil pregled najboljšega iz 
aktualne produkcije dokumentarcev. V sodelovanju 
z Amnesty International bo ob koncu festivala pode
ljena tudi nagrada za najboljši film na temo človeko
vih pravic za katerega se bodo potegovali Cenzurira
ni glasovi, Sonita, Megla Srebrenice, Otroci tranzicije 
in Lampedusa pozimi, sklepni film festivala pa bo 
dokumentarec z zanimivim naslovom Chuck Norris 
proti komunizmu._

Od 9. do 17. marca / Ljubljana / Cankarjev dom

Letošnji pomladni Teden restavracij, praznik sloven
ske kulinarike, bo potekal od 11. do 22. marca. Če je bil
lanski v znamenju lokalnosti sestavin in ustvarjalnosti
chefov, v letu 2016 dodaja še obliko. Ne jemo namreč
samo z usti, ampak tudi z očmi. Svojo umetniško žilico
in ustvarjalni navdih bodo z meniji v najmanj treh 
hodih predstavili chefi iz več kot 83 slovenskih resta
vracij. Cena za meni bo 16 evrov. Cilj namreč ni jesti 
poceni, ampak dobro, nekoliko višja cena pa chefom 
daje več manevrskega prostora pri poigravanju s se
stavinami._

Od 11. do 20. marca / restavracije po vsej Sloveniji

Slovenski oglaševalski festival (SOF), ki ga Slovenska oglaševalska zbornica or
ganizira že 25. leto zapored, ostaja v Portorožu, a se seli na novo, prestižnejšo 
lokacijo. Osrednji letni dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji se bo letos odvi
jal 7. in 8. aprila v hotelu Kempinski Palace pod sloganom ''Samo dobre zgodbe 
preživijo''. Teme predavanj bodo osredotočene na veščine učinkovitega pripo
vedovanja zgodb pa tudi uspešnega ustvarjanja vsebin blagovnih znamk. Že tra
dicionalno bodo ob koncu festivala podeljene velike nagrade in zlata priznanja._

Od 7. do 8. aprila / Portorož / hotel Kampinski

Skakalni praznik pod Poncami bo potekal od četrtka,
17. marca 2016, ko bodo na sporedu kvalifikacije, pa
vse do nedelje, 20. marca 2016, ko bo s posamično 
tekmo padel zastor nad sezono 2015/16. Prenovlje
na Letalnica bratov Gorišek se znova nadeja številnih 
poletov prek 200 metrov, da bo Planica ob sklepnem 
dejanju sezone pokala po šivih, pa je stalnica kot kra
tek napev ''Planica, Planica, snežena kraljica'', ki ga 
zaigrajo ob vsakem poletu, daljšem od 215 metrov. 
Rekord letalnice si s 248,5 metra lasti Peter Prevc, ki 
je rekordno znamko postavil lani in se mu letos nas
miha veliki kristalni globus._

Od 18. do 20. marca / Planica 

PETEK
18. 3.

PLANICA 2016

SREDA
30. 3.

TOREK 
8. 3.

SREDA 
9. 3.

PETEK 
11. 3. 

OLIMPIJSKI 
REUNION: KUHAMO 
Z OLIMPIJCI – OKUSI
BRAZILIJE

55. SEJEM DOM

18. FESTIVAL 
DOKUMENTARNEGA
FILMA

POMLADNI TEDEN
RESTAVRACIJ

Mednarodni grafični likovni center v gradu Tivoli do
5. junija gosti pregledni grafični opus slovitega ka
talonskega slikarja, kiparja, grafika in teoretika An
tonija Tàpiesa (1923–2012), ki je nastal med letoma 
1959 in 1987. Razstava enega najslovitejših umetni
kov svoje generacije je nastala v sodelovanju s fun
dacijo Fundació Antoni Tàpies iz Barcelone (kustosi
nja razstave je Núria Homs Serra), dopolnjujejo pa jo 
umetniški objekti s konca 80. let 20. stoletja._

Do 5. junija / Ljubljana / grad Tivoli

ANTONI TÀPIES: 
GRAFIKA 1959–1987

MAREC ... V MESTO 
PRIHAJA POMLAD
MAREC NI LE MESEC MOŠKIH (DAN MUČENIKOV) IN ŽENSK (MATERIN-
SKI DAN IN DAN ŽENA). PRIHAJA PLANICA, PRIHAJA POMLAD, PRIHAJA 
SOF. PESTRO BO!

BE SEDIL O: CI T Y M AGA ZINE

Konec marca bo v Kinodvoru potekal Kinotrip, prvi 
mednarodni filmski festival, ki so ga ustvarili mladi za 
mlade. Filmski program bo sestavljen iz animiranega 
in dokumentarnega filma, grozljivke, klasike in so
dobne poslastice svetovne kinematografije, seveda 
pa bo na štiridnevnem festivalu tudi bogat spremlje
valni program. Med drugim bo začinjen s pogovori 
in druženji z gosti z domače in tuje scene, odvijale 
pa se bodo tudi različne delavnice. Celoten program 
festivala Kinotrip si lahko ogledate na spletni strani 
kinodvor.org/kinotrip._

Od 24. do 27. marca / Ljubljana / Kinodvor

KINOTRIP

ČETRTEK 
24. 3.

CALEFAX – BARVITE
ZVOČNE VRAGOLIJE

SREDA
16. 3. 

SOF 2016

ČETRTEK
7. 4. 

POZDRAV POMLADI

PETEK
11. 3. 

500 PODJETNIC

SREDA
9. 3. 
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URBANA
POROKA

POROKA JE DANES MARSIKDAJ VELIKO HRUPA ZA NIČ
– NIČ TRADICIONALNEGA, NIČ KLASIČNEGA, NIČ ORTODO-

KSNEGA. SAMO POMISLITE NA TORTE V NEONSKIH
BARVAH, POROČNE OBLEKE IZ DVEH KOSOV, POROČNE

OBLEKE KOT HLAČNI KOSTIM TER VABILA S »HASHTAGI«, 
S KATERIMI NATO GOSTJE POROKO TVITAJO IN JIH

UPORABIJO PRI NALAGANJU FOTOGRAFIJ NA DRUŽBENA
OMREŽJA. KER SE NEZADRŽNO BLIŽA SEZONA POROK,
SI POGLEJMO, KAKŠNE SO POROKE DANES. KAKŠNI SO

URBANI OBIČAJI SODOBNE NEVESTE IN ŽENINA?

BESEDILO: LUCIJA MARKO

(PRE)MOČ TEHNOLOGI-
JE – IZ ENE SKRAJNOS-
TI V DRUGO 
Res je, vsak par si ne želi svoje poroke 
obelodaniti celotnemu svetu. A dan
danes, ko vladajo družbena omrežja, 
nekateri pari preprosto obožujejo za
misel o nepozabnih tvitih in objavah 
na Facebooku, ki nastanejo na ta po
sebni dan. Neveste in ženini odpirajo 
bloge in strani na Facebooku, na kate
rih želijo ponuditi čim več informacij v 
zvezi s poroko. Nekateri tako izdelajo 
vabila s hashtagom, ki ga nato gostje 
uporabijo, ko nalagajo fotografije ali 
tvitajo o poroki. Resnejši tehnološki 
navdušenci celo poskrbijo, da je na 
poroki dovolj polnilcev za telefone, ki 
jih elegantno skrijejo ali pa domiselno 
zapakirajo. Nekateri pari se odločijo 
za prenos poroke v živo, tako da si jo 
lahko ogledajo tudi vsi tisti, ki se je ne 
morejo udeležiti.

Z druge strani reke se jim smejijo pari,
ki svoje goste vljudno prosijo, naj te
lefone pustijo doma ali jih odložijo na
posebnem mestu.

INOVATIVNA NEURA-
DNA POROČNA VABILA  

Ne, trenutno čas ni naklonjen uradnim
poročnim vabilom. Kljub temu pa si 
nevesta in ženin želita, da se na ta 
veliki dan prikažejo vsaj najbližji in 
najdražji. Eden izmed najnovejših 
trendov pri poročnih vabilih je zago
tovo vabilo, ki nas pozove, da si re
zerviramo določen datum. Po navadi 
gre za zabavno razglednico, nekateri 
pa posegajo tudi po inovativnejših  
vabilih, kot je sporočilo v steklenici ali 
kolaž fotografij srečnega para. Veliko 
teh vabil vsebuje povezavo do spletne 
strani, bloga ali Facebooka, kjer gostje 
sproti dobivajo nove informacije. So 
pa preobleko dobila tudi uradna va

bila, tista nekoliko bolj tradicionalna; 
neveste jim dodajajo čipke in druge 
romantične dodatke, ki pričarajo vin
tage videz.

vrtnicami in nizom biserov, so za ne
katere minili. Danes so poročne tor
te vseh oblik in barv, velikokrat pa so 
tematsko obarvane ali pa ustrezajo 
ambientu, v katerem poteka poročno 
slavje. Neki 
par si je tako 
zaželel svet
lo obarvano 
m o j s t r o v i 
no, na kateri 
ženin in ne
vesta sedita 
v senci dre
vesa, do nji
ju vodi tla
kovana pot, prek slojev torte pa teče 
slap. Torta je tako spominjala na kraj, 
kjer se par poročil. Torte pa niso zme
raj torte. V zadnjem času je izjemno 
priljubljena takšna iz sladkih pregreh, 
kot so piškoti Oreo ali ameriški krofi.

ORGLE SO 
PRETEKLOST
Bodimo iskreni. Ko zaslišimo ta instru
ment, nas velikokrat spomni na po
greb. In kdo si želi, da bi tako zvenela 
glasba na poročni dan? Orgle so tako 
zamenjali godalni kvarteti in godbe 
na pihala. Moč godalnih kvartetov 
se skriva v eleganci in lepoti zvoka, ki 
lahko pride le izpod rok pravih glasbe
nikov, seveda pa ne gre zanemariti niti 
umetniškega elementa. Veliko parov 
se odloči za predelavo sodobne glas
be v bolj eleganten slog, primeren za 
harfe. Tako se lahko uporabi glasba, ki 
ustreza paru in ga korektno predsta
vlja, obenem pa zveni, kot da spada na 
poroko.

DISKO VROČICA
Danes je poročno slavje svojstvena 
produkcija. Nekateri se odločajo za 
slog »prosto po Prešernu«, drugi prip
ravijo koreografijo, v katero je vključe
na celo babica._

PREOBLIKOVANE 
POROČNE TORTE 
Časi tradicionalnih tort kremnih barv 
in okroglih oblik, okrašenih s čipkami, 
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INTERVJU // 011010 // INTERVJU

TOMI IN SANDRA STA PARTNERJA, ZASEBNO IN POSLOVNO. NJUNA VSEOBSE-
ŽNA LJUBEZEN ROJEVA PRVOVRSTNE FRANCOSKE SLAŠČICE, KI JIH NI MOČ ZA-
VRNITI. GRADITA NA OKUSIH, KI SO PREFINJENI IN TAKO ZELO »FRANCOSKI«. 
NE VERJAMETE? POTEM PA POSKUSITE. PA DA NE BOSTE REKLI, DA VAS NISMO 

POSVARILI ... V NJUNE TORTE SE BOSTE ZALJUBILI! 

ZEBRA PATISSERIES:  
KJER SO DOMA FRANCOSKE 

SLAŠČICE

INFOMAT//
TOMI ČEŠEK 

Tomi se je šolal v Franciji, na Ecole 
Nationale Supérieure de Pâtisserie 
(šola Alaina Ducassa), nato pa delal 
v Ducassovi z Michelinovo zvezdico 
nagrajeni restavraciji La Bastide De 
Moustiers. 

SANDRA ČEŠEK

Sandra se je šolala v Londonu in kon
čala Le Cordon Bleu Culinary Arts, po
tem pa se je učila pri številnih prizna
nih chefih tako doma kot v tujini.

zebra-patisseries.si

BESEDILO: LUCIJA MARKO

FOTOGRAFIJA : ALEK SANDER DOMI T RIC A 

sar seveda nočeva. Ko torej zapolniva 
svoje kapacitete, naročila zaključiva. 

Od kod jemljeta navdih za ustvar-
janje? 

Danes to ni težko. Uporabljava soci
alna omrežja Facebook, Instagram ... 
Gre za nekakšno sodelovanje med pri
jatelji in sledilci; enkrat fotografije ob
javijo drugi, spet drugič midva. Je pa za 
to potrebna volja. Treba si je vzeti čas 
in stvari pregledati. Človek se vsega 
pač ne more spomniti sam. Vsi ekspe
rimentiramo – večkrat ne uspe, ampak 
prej ali slej nastane nekaj čudovitega 
... in po navadi čisto po naključju. Zelo 
rada se igrava z okusi, preizkušava 
različne kombinacije.

Partnerja sta tako zasebno kot po-
slovno. Očitno vama odlično uspe-
va. 
To, da naj mož in žena ne bi delala sku
paj, so samo govorice. (smeh) Nama 
preprosto »klapa« vse. Srečo imava, 
da sva na isti frekvenci, med nama ni 
večjih odstopanj, ne siliva vsak v svojo 
smer. Če se že pojavijo različni pogledi, 
se obvezno pogovoriva. Po navadi je 
tako: če že samo eden od naju absolu
tno ne želi nečesa početi, se te zadeve 
ne lotiva. Slaba volja slaščičarja se bo 
namreč poznala na njegovem izdelku.

Kakšen je trend pri poročnih tortah, 
globalni in slovenski ?

Indija ostaja kičasta, Rusi pristajajo le 
na zlate torte, Francozi imajo raje več 
manjših tort, naši južni sosedje prav 
tako prisegajo na bogate torte ... Slo
venci ostajamo zvesti tradiciji, čeprav 
je stil poročnih tort danes vseeno bolj 
minimalističen. Kiča ni več, figuric se 
skoraj več ne dela. Pri nas poleg kla
sičnih rož iz sladkorne mase izdelamo 
tudi rože iz čokolade, v trendu pa je 
med drugim okrasitev z makroni. Sicer 
pa je poroka še zmeraj tradicionalno 
dejanje, in tako tudi zmeraj bo. Prav je, 
da lepe tradicije ostajajo.

Kaj Slovenci naročamo? Sta že na-
letela na kakšno bolj neobičajno, 
netradicionalno naročilo? 

Pri poročnih tortah je treba gledati 
bolj splošno, že zaradi gostov. Pre
vladujeta sadna in čokoladna torta. 
Seveda se da včasih zraven kakšna 
manjša zadeva, ki jo potem razrežejo 
za tiste drznejše sladokusce, sicer pa 
je treba pomisliti na splošen okus, kar 
po navadi pomeni čokolado, jagode, 
gozdne sadeže in podobno. 

Prav je, da 
lepe tradicije 

ostajajo. 
Pa ljudje vedo, po kaj prihajajo, kaj-
si želijo, ali se pustijo presenetiti? 

Najraje imava take, ki nič ne vedo. 

Vajin asortiment? 

Za zdaj torte, če pa naju boste  obiskali 
čez pol leta, vas utegneva prijetno 
presenetiti. 

Za konec me zanima še, ali se je 
takšnima slaščičarskima mojstro-
ma že zgodilo, da sta bila postavlje-
na pred navidezno nemogoč izziv. 

(smeh) Velikokrat se namreč zgodi, 
da ljudem, ki imajo že napol dodelano 
vizijo, težje prideš naproti. Najbolje 
je, da imajo ljudje bodisi natančno 
izdelano vizijo svoje poročne torte 
bodisi še enostavno nič ne vedo, saj 
jih lahko tako z okusi najlažje in naj
lepše presenetiš. 

Cigara. (smeh) Morala sva narediti eno 
ogromno cigaro za 170 visokih gostov. 

Ko sva najprej poskusila 
narediti manjšo, ni bilo 

nobenih težav, veliko več
je težave pa so nastale pri 
veliki cigari, ki nikakor ni 

želela ohraniti svoje okrogle 

Zakaj ime Zebra? 

(smeh) Vsakemu je zanimivo ime Zebra, to ga pritegne, začne se 
spraševati, zakaj Zebra. Zebra spada v skupino konjev, ampak je 
nekaj posebnega. Tudi mi spadamo v skupino slaščičarstva, ampak 
smo drugačni. Poleg tega je zebra v vsakem jeziku zebra.

Kaj je tisto, kar vaju dela drugačna od preostalih slaščičarjev? 

Naju ali najino delo? (smeh) Pravzaprav tega ni tako težko doseči. 
To dosegava predvsem s sestavinami, ki jih uporabljava, torej kako

vostnimi, naravnimi – če je pomarančna torta, je v torti tudi poma
ranča, ne pa koncentrati, zamešani v preostale sestavine. Gotovo 
k temu pripomorejo tudi kakovost dela, tehnika in znanje, ki ga pri 
nas preprosto ni. Nekateri namreč pogrnejo že pri največjih osno
vah, kot je stepanje smetane. Po istem receptu lahko tako narediš 
zelo slabo ali pa vrhunsko zadevo. Dejstvo je, da nam ne pomagajo 
kakovostni materiali, če nimamo pravih tehnik in prave kakovosti 
dela. Prav tako najin cilj ni količina, saj bi s tem upadla kakovost, če

oblike. Končni izdelek sva oddala 15 
sekund pred rokom. Predstavljajte si: 
bil je vikend, zmanjkalo nama je mate
riala, ponoči sva skakala po raznih di
skontih ...  In če sva preživela to, bova 
tudi vse drugo. Seveda pa je izziv tudi 
vsaka poročna torta. Želiva si, da so 
gostje zadovoljni tako z okusom kot z 
obliko. Zato se pri tem še posebej pot
rudiva!_

D
e

js
tv

o 
je

, d
a

 n
a

m
 k

a
k

ov
os

tn
i 

m
a

te
ri

a
li

 n
e

  p
om

a
ga

jo
,

če
 n

im
a

m
o 

p
ra

v
ih

 t
eh

n
ik

 in

p
ra

v
e

 k
a

k
ov

os
ti

 de
la

. 



DESTINACIJA // 1312 // DESTINACIJA

SANJSKI KRAJI ZA SANJSKE 
POROKE

POROKE SO SPET V MODI. ZANIMIVO PA NI LE ŠTEVILO POROK, AMPAK PREDVSEM VSE VEČJA PRILJUBLJENOST ‘ZU-
NAJSERIJSKIH’ POROK. ČE ŽELITE BITI V KORAKU Z MODNIMI SMERNICAMI V POROČNI INDUSTRIJI, TOREJ POZABITE NA 
GOSTIŠČE Z GOVEJO JUHO IN DUNAJSKIM ZREZKOM, NAVELIČANIM HIŠNIM BENDOM IN POVŠTERTANC TER DAHNITE 

USODNI DA V KRAJIH, KI SO PRAV TAKO NENAVADNI KOT POROČNI DAN.

BESEDILO: JASMINA DVORŠEK

ITALIJA, TOSKANA

VILLA LA MASSA 
Največjo reklamo Italiji kot poročni destinaciji sta 
predlani s svojo razvpito ceremonijo v Benetkah na
redila gospod in gospa Clooney. Tudi zaradi njune po
roke se želi danes marsikdo poročiti v tej romantični 
deželi. Ko smo že pri romantičnih krajih, si Toskana 
prav gotovo zasluži naziv ene najbolj romantičnih 
pokrajin na svetu. Ob reki Arno, ki teče skozi Firence, 
a nekaj kilometrov od mestnega vrveža leži Villa La 
Massa, arhitekturni dragulj iz 16. stoletja. Zgrajena 
je bila kot podeželsko domovanje ugledne firenške 
družine, štiri stoletja kasneje, leta 1948, pa spreme
njena v luksuzni hotel s 37 sobami in apartmaji. Trem 
stavbam na obsežnem posestvu, Villi Nobile, Mulinu 
(15. stoletje) in Villinu, je temeljita prenova povrnila 
razkošje toskanskih vil, ki se kaže predvsem v notranji 
opremi in ambientu. Posestvo, na katerem sta si več
no zvestobo obljubila žal pokojni David Bowie in nje
gova prelepa Iman, lahko najamete za predporočne 
sprejeme, civilne poroke in tudi cerkvene obrede, saj 
je del posestva tudi očarljiva kapelica, v kateri lahko 

dahneta da pred Vsemogočnim. Če želite obred brez 
prisotnosti radovednežev, vam je celotno posestvo 
z vsemi zgradbami in resnično vrhunsko ponudbo na 
voljo od 19 tisoč evrov dalje._

villalamassa.com

INDONEZIJA, BALI

ALILA UBUD
Bali velja za enega najlepših otokov na svetu, me
stece Ubud pa za umetniško središče otoka. Vsi, ki 
si želijo poroke, ki ne sledi običajnim vzorcem, bodo 
presenečeni nad izrazito individualnimi porokami, ki 
jih organizirajo v hotelskem resortu Alila Ubud. Že iz
raz alila v sanskrtu pomeni presenečenje, in prav to 
je čustvo, ki prevzame večino mladoporočencev in 
njihovih svatov že ob vstopu v resort, ki leži v čudovi
tem zelenju nad globoko sotesko. Hotel s 56 sobami, 
8 apartmaji z lastnim bazenom, ki so kot nalašč za 
mladoporočence, in štirimi terasastimi vilami visoko 
nad dolino reke Ayung je zgrajen v slogu balijskih va

sic, najspektakularnejši del hotela pa je 25metrski 
neskončni bazen, ki je uvrščen med 50 najlepših ho
telskih bazenov na svetu. Hotel ponuja celotno or
ganizacijo in izvedbo porok, ki so lahko tradicionalne 
ali sodobne, za le peščico gostov ali množične vese
lice; balijska gostoljubnost v tako odličnem hotelu ne 
pozna meja. Za vse, ki bi si obljube raje izmenjali na 
domačih tleh, kljub temu pa bi se na Facebooku radi 
bahali z eksotičnimi fotografijami, ponujajo tudi po
sebne predporočne fotografske pakete, ki vključuje
jo namestitev, hrano, ličenje,oblikovanje pričeske in 
seveda dih jemajoče fotografije bodočih zakoncev._

alilahotels.com/ubud

ČRNA GORA, BUDVA

SVETI ŠTEFAN
Malce starejša generacija tistih, ki razmišljajo o zakonskem jarmu, 
se bo spomnila hotelskega naselja Sveti Štefan na budvanski rivieri 
v Črni gori kot najbolj luksuznega hotela v rajnki Jugoslaviji. Malce 
mlajšim je povsem prenovljeni Sveti Štefan, ki ga vodi singapurska 
hotelska veriga Aman Resorts, znan predvsem kot kraj poroke te
niškega asa Novaka Đokovića. Novak je za svoj dogodek najel ce
loten otoček, to nekdanje domovanje ribiškega klana, ki so ga po 
drugi svetovni vojni preuredili v hotel. Vsi, ki ne služimo milijonov s 
tenisom, pa si lahko ob pomoči prijazne ekipe svetovalcev, ki po
skrbijo za nepozaben obred, privoščimo poroko v vili Miločer. Ta leži 
v neposredni bližini Svetega Štefana, na tako imenovani kraljičini 
obali, kjer je bila nekoč rezidenca jugoslovanske kraljice Marije Ka
rađorđević. Vilo obkrožata senčen borov gozdiček in oljčni nasad, 
kjer lahko pripravijo poročno slavje, tisti, ki želijo praznovati prav na 
otočku Sveti Štefan, pa lahko poporočni šampanjec spijejo na trgu, 
imenovanem Piazza, ali pa na eni najvišjih točk otočka, imenovani 
Kraljičin stol, od koder se odpira čudovit pogled na Budvo in njeno 
okolico. Cena najlepšega apartmaja Sveti Štefan z zasebnim baze
nom je maja 3360 evrov na noč. Pohitite!_

aman.com

GRČIJA, SANTORINI, OIA

MYSTIQUE
Slikovita Grčija ponuja neskončne možnosti za skok v 
zakonski jarem, eden najbolj priljubljenih pa je zago
tovo Santorini. Vulkanski otok s slikovitimi belimi do
movanji na vrhu strmih sten je romantičen, skrivnos

ten in predvsem fotogeničen. Ena od najbolj znanih 
vasi na njem je Oia, ki je znana predvsem po čudo
vitem pogledu na modro morje globoko pod vasico. 
Na robu vasice so po načrtih arhitektke Mary Kava
gia leta 2007 zgradili hotel Mystique, ki je postal še 
posebej priljubljen med zaljubljenci, mladoporočenci 
in večnimi romantiki. 35 prostornih apartmajev in vil, 
zgrajenih v značilnem kikladskem slogu, povezujejo 
tlakovane poti in panoramske terase, na katerih se, 
kakor trdijo v hotelu, ob sončnem zahodu omehča in 
zaljubi še najtrše srce. Hotelsko osebje bo poskrbelo 
za nepozabno poroko, ki jo lahko organizirajo v prav 
porokam namenjenem paviljonu, na zasebni terasi, 
na vulkanski plaži ali v hotelski restavraciji. Poročni 
paketi, ki vključujejo najem prostora, pridobitev do
kumentov, matičarja, nevestin šopek, poročno torto, 
fotografa in organizatorja poroke, stanejo od 1900 
do 3300 evrov, v ceno pa vam vračunajo celo dva 
konja ali osla za eno uro!_

mystique.gr

AVSTRIJA, SALZBURG

MIRABELL

Mozartovo mesto je eno najbolj romantičnih v naši 
neposredni bližini, in v želji po čim bolj romantičnem 
doživetju mladi pari tja derejo že desetletja. Najbolj 
zaželena lokacija za civilne poroke je Marmorna 
dvorana v prelepi palači Mirabell, v kateri je kot ot
rok koncertiral Mozart, do dvorane pa se mora par 
sprehoditi po znamenitem Angelskem stopnišču. 
Salzburg je vsem, ki si želijo poroke v dvorani, ki slovi 
kot najlepša poročna dvorana v Evropi, omogočil kar 
spletno rezervacijo termina, a najbolj priljubljeni ter
mini spomladi in zgodaj jeseni so zasedeni vsaj leto 
vnaprej. Palača Mirabell je priljubljena tudi zaradi 
čudovitih vrtov, ki jo obkrožajo, in pogleda na staro 
mestno jedro z utrdbo Hohensalzburg. Če je datum 
poroke že izbran, termina v palači Mirabell pa ni, je 
v Salzburgu še veliko drugih palač, na primer pala
ča Leopoldskron, najbolj znana kot dom družine von 
Trapp v filmu Moje pesmi, moje sanje. Prikupno in 
drugačno! Se strinjate?_     

salzburg.info
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STE ŽE RAZMIŠLJALI, S ČIM BOSTE LETOS POCRKLJALI 
SVOJO MAMO, ŽENO OZ. NAJPOMEMBNEJŠO ŽENSKO V 
VAŠEM ŽIVLJENJU NA MATERINSKI DAN IN DAN ŽENA? 
KAJ ČE BI JO PRESENETILI S ČOKOLADNIM FONDIJEM, 

PRIPRAVLJENIM S ČOKOLADO GORENJKA? ČOKOLADNI 
FONDI JE TUDI ODLIČNA IZBIRA ZA DRUŽABNE DOGODKE. 
VSAK VZAME SVOJE NABODALO IN ŽE POMAKAMO KOŠČ-

KE SADJA V SLASTNO ČOKOLADNO OMAKO.

Postopek priprave:
Sadje narežemo, čokolado pa nalomimo na kocke ali naribamo. V posodi za fondi 
jo počasi stopimo in med stalnim mešanjem prilijemo sladko smetano, da nastane 
gladka tekoča zmes. Pazimo, da se čokolada ne prismodi. Nato posodo postavi
mo na gorilnik. Z nabodali za fondi koščke sadja pomakamo v stopljeno žlahtno 
jedilno čokolado Gorenjka in jih nato po želji povaljamo še v lešnikih._

RECEPT ZA FONDI Z ŽLAHTNO 
JEDILNO ČOKOLADO GORENJKA

NEBEŠKO DOBRE 
KULINARIČNE 
PREGREHE Z 

GORENJKO CHEF

VSE, KAR POTREBUJETE, JE:
• 500 G ŽLAHTNE JEDILNE ČOKOLADE 

GORENJKA 
• 200 ML SLADKE SMETANE
• RAZLIČNE VRSTE SADJA (BANANE, JAGODE, 

HRUŠKE, SUHE MARELICE, FIGE, KIVI, ANA
NAS, SUHE SLIVE IPD.)

• NASEKLJANE LEŠNIKE (PO ŽELJI)
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PERJE
Tradicionalne poročne obleke s frfo
tajočim perjem? Oblikovalci zmeraj 
vedo, kako poudariti obleke in jim tako 
pričarati dodatno dimenzijo._

NEVESTA V 
MODREM 

Vse neveste ne želijo blesteti v beli ali 
slonokoščeni barvi. Za tiste, ki si že
lijo dodati nekaj barve, bo ta poročni 
trend razveseljiva novica. In so na
mreč svetlo modri odtenki poročnih 
oblek._

VELIČASTNI 
IZREZI 

»Seksi« Vizrezi kraljujejo modnim pi
stam že nekaj let in skrajni čas je bil, da 
se preselijo tudi na poročne obleke._

PREKRIVNO 
KRILO 

Si želite videza princese? Izberite po
ročno obleko s prekrivnim krilom._

HLAČNI KOSTIM 
Nevesta včasih potrebuje le običajen, 
dobro krojen hlačni kostim, da posta
ne sodobna gizdalinka._

MALA BELA 
OBLEKA 

Mala bela obleka je kot nalašč za ci
vilno poroko, hkrati pa je odlična izbira 
tudi za nevesto, ki se morda želi čim 
prej preobleči in skočiti v nekaj lahkot
nejšega._

3D-CVETLICE 
Sanjske 3Dcvetlice so pritegnile našo 
pozornost v trenutku! Klasična olep
šava je namreč za leto 2016 v polnem 
razcvetu._

ČAROBNA NEVESTA V TRENDUV T

PREDSTAVLJAMO NAJBOLJ 
VROČE TRENDE POROČNIH 

OBLEK, KI JIH NAREKUJE 
BRIDAL FASHION WEEK 

2016. POROČNE OBLEKE IN 
NJIHOV SLOG SE SEVEDA 
IZ SEZONE V SEZONO NE 

SPREMINJAJO TAKO DRA-
STIČNO, KOT SMO NAVAJE-
NI PRI BOLJ SPLOŠNI MODI, 

ŠE VEDNO PA JE DRUGAČ-
NIH NEKAJ PODROBNOSTI, 

KI BODO MORDA LAHKO 
KLJUČNE ZA NAŠO POPOL-

NO POROKO. KAKŠNA JE 
TOREJ ČAROBNA NEVESTA 

V LETU 2016?

BESEDILO & IZBOR: 
LUCIJA MARKO
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BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

VSI MISLIJO, DA IMAJO 
FANTJE PRECEJ LAHKO 
DELO. NO, TO NI RES. VSI, 
KI BI SE RADI NA POROČNI 
DAN POČUTILI ODLIČNO IN 
BILI ODLIČNO TUDI VIDETI, 
VEDO, DA JE POTREBNO 
VEČ, KOT PA SE LE OBLEČI 
V BOLJŠO OBLEKO. TUDI 
PRI ŽENINOVI OPRAVI 
JE NAMREČ POMEMBNO 
POMISLITI NA NJEN KROJ, 
BARVO, VELIKOST IN 
STIL. VELIKO ŽENINOV SE 
TAKO ODLOČI, DA BODO 
STOPILI STRAN OD SMO-
KINGOV IN SE OBLEKLI 
NEKOLIKO BOLJ MODERNO, 
»HIPSTERSKO«, BI LAHKO 
REKLI. GIZDALINI 21. STO-
LETJA, TUKAJ SO SODOBNE 
MODNE SMERNICE, KI VAM 
BODO POMAGALE PRI IZBI-
RI POROČNE OPRAVE. 

GIZDALIN V OBLEKI 
Ko razmišljate, kaj bi lahko oblekli na 
poročni dan, gotovo naprej pomislite 
na obleko. Obleke se seveda močno 
spreminjajo tudi z modo, trenutno pa 
prevladujejo ozke hlače, ki se končajo 
nad gležnji. Nekateri se odločajo za 
krojača, drugi za najem obleke. Če si 
boste obleko dali krojiti ali pa jo bos
te kupili, pomislite na kroje, ki jih boste 
lahko nosili tudi ob drugih priložnostih, 
skupaj ali ločeno._

DRZNI GIZDALIN 
KOT HIPSTER 
Moderni ženin se lahko  odloči 
tudi, da na poročni dan obleče 
dva ločena dela. Suknjič lahko 
tako kombinira s kontrastnimi 
hlačami. Lahko ste drzni ali pa se 
odločite za bolj subtilne barve. 
Ni se treba omejiti na klasične 
hlače, lahko izberete kavbojke, 
platnene hlače ali kratke hlače, 
prav tako se ni treba omejiti na 
klasične suknjiče – te lahko za
menjajo srajce, telovniki in jopi
ce. Višji fantje si lahko privoščijo 
suknjič na tri gumbe, medtem ko 
naj manjši raje posegajo po suk
njičih z globljim Vizrezom, ki jim 
bo optično podaljšal trup._

GIZDALIN S 
KRAVATO
Pri kravatah so možnosti 
neskončne, lahko so svi
lene, volnene ali iz tvida, 
odločite se lahko za svetle 
barve, kravatne zaponke ali 
pa barvo kravate uskladite 
s srajco, suknjičem ali po
ročno pričo. Za sodobnej
ši, svež videz priporočamo 
tanjšo kravato. Zgrešili pa 
ne boste niti z ovratnimi 
rutami ali ascoti. Poseže
te lahko po svilenih rutah v 
razkošnih tonih in s klasič
nim vzorcem._

GIZDALIN Z 
NARAMNICAMI
K modernemu ženinu 
se odlično podajo tudi 
naramnice. Te dajejo 
ženinu eleganten, če
den videz. Tudi takrat, 
ko boste odvrgli suk
njič in kravato, boste z 
naramnicami še vedno 
super šik._

GIZDALIN Z 
METULJČKOM
Metuljčki so včasih veljali kot doda
tek za bolj »geeky« ženine, danes pa 
so modni hit. Lahko se odločite za že 
pravilno zavezane metuljčke, me
tuljčke, ki jih le pripnete, lahko pa si jih 
zavežete sami. Na izbiro je več stilov, 
zelo lepo pa se k srajci podajo tudi le
seni metuljčki._

GIZDALINOVI 
ČEVELJCI
Vse bolj postaja prilju
bljena športna obutev, 
kot so čevlji Converse, 
Keds ali Toms, prilju
bljenosti pa se ne izog
nejo niti elegantni škor
nji Chelsea._

MODERNI 
ŽENIN
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TRENDI
POROČNIH
PRIČESK 
2016

TRAK V LASEH 
Čudoviti trakovi v laseh so nazaj, še tanjši 
in še lepši kot kdaj prej. Če želite prav po
seben dodatek za prav poseben dan, po
tem se odločite za trak v laseh, ki se poda 
h katerikoli dolžini las in je odličen način, da 
svojemu videzu dodate nekaj glamurja._

ROŽE V LASEH 
Če načrtujete bolj zabavno poroko, so lahko 
rože v laseh prava izbira. Le kaj je lahko lep
šega, kot pa če si za modni dodatek na poro
ki izberete pravo rožo? In sploh ni nujno, da je 
poroka na plaži. Samo pomislite na šestdeseta!_

DOLGE, 
NEOBIČAJNE 
KITE 
Kite so brezčasen trend. 
Lahko jih oblikujete na raz
lične načine – vanje lahko 
celo spletete prekrasne bi
sere, ki bodo na poročni dan 
sijali skupaj z vami._

BUFON 
Kako boste »oblekli« svojo poroko, je vaša izbira, 
ampak če ste nekoliko bolj vintage narave, se lahko 
odločite za pričesko bufon. Ta namreč odlično deluje 
tako s klasičnimi kot minimalističnimi poročnimi oble
kami._

FIGA NA ZATILJU 
Fige na zatilju so priljubljene že od nekdaj. 
Če želite doseči eleganten in romantičen
videz, se odločite za figo na zatilju, ki med 
drugim omogoča več poigravanja z ličili._

PAŽ 
Ne, to nikakor ne pomeni, da si morate 
postriči svoje čudovite dolge lase. Če 
pa že imate krajše, kratke lase, izberite 
klasičen paž. Za piko na i dodajte  par 
krasnih uhanov._

DIVJI KODRI 
Na poročni dan se ne bi smelo vse vr
teti le okoli poročne obleke. Tudi pri
česka mora opredeliti vašo osebnost. 
Ni pomembno, ali imate kodraste lase 
po naravi ali pa tudi ne, ta stil dela ču

deže. Drznite si biti edinstvene!_

PREČKA NA STRAN 
Eden najznamenitejših videzov z modnih brvi 
se seli tudi na neveste. Prečka na stran je za
gotovo veliko bolj dinamična in zanimiva kot 
prečka na sredini. Odlično se poda k močnej
šim ličilom._

»QUIFF« ALI SPROŠČENO 
PRIVZDIGNJENI LASJE 
Če iščete nekaj mehkega in ženstvenega, 
bo ta razkošno strukturirani quiff odlič
na izbira. Ta stil pričeske se izvrstno do
polnjuje s poročno obleko, ki kar kliče po 

pozornosti. S takšno pričesko in naravnim 
make upom bo zasijala vaša naravna lepo

ta._

KODRAST PAŽ 
Paž lahko oblikujete na več načinov. Za super 
šik videz lahko tako paž skodrate. Minimali
stična uporaba ličil in topla rdeča šminka, in 
že ste pripravljene na najbolj poseben dan v 

svojem življenju._

VSE SE ZAČNE NA MODNIH PISTAH. SEVEDA NISO IZJEMA NITI 
POROČNE PRIČESKE. NE GLEDE NA TO, ALI SE BOSTE LETOS 
POROČILE ALI BOSTE POROČNA PRIČA ALI PA LE GOSTJA NA 
POROKI – ZA VAS IMAMO POPOLNE MODNE POROČNE PRI-
ČESKE. Z NJIMI BOSTE NA POROKI PUSTILE NEPOZABEN VTIS!

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

Vabimo vas na
IZJEMNE UGODNOSTI V MARCU 2016.

www.tjasha.si

Nori ženski ponedeljek 
Sprostitvena masaža lasišča, striženje, barvanje in 
stajling za samo 39 € (cena velja za kratke lase). 
Za srednjo dolžino las je cena 46 €, za dolge lase 
pa 55 €.

Ladies’ Night Out – urejena na zabavo
Vsak petek od 18. do 20. ure vas bomo v Salonu 
Tjasha pred ‘Party Ladies’ Night Out’ ob kozarčku 
penine sfenirali, osnovno naličili in naredili 
sprostitveno masažo lasišča za 19 €. Vsak petek 
bomo izžrebali eno stranko, ki bo šla naslednjič 
na zabavo urejena brezplačno.

PON

PET

Nori moški torek 
Stimulativna regeneracijska masaža lasišča s 
Cliniscalp postopkom obnove rasti las, striženje in 
stajling za samo 12 €. Popolna nega za sodobnega 
moškega – britje ali oblikovanje brade, nega kože in 
sprostitvena masaža obraza za 12 €.

ODPIRALNI ČAS
in LOKACIJA

TOR

Mens’ Night Out – urejen na zabavo
Vsak četrtek med 18. in 20. uro vam bomo v 
Salonu Tjasha ob kozarčku dobrega whiskyja za 
12 € umili lase, vas ostrigli in naredili sprostitveno 
masažo lasišča. Za 7 € pa vas še klasično 
obrijemo.

Družinska sobota
Ob barvanju las vam vsako soboto nudimo 
brezplačno striženje vašega otroka.

ČET

SOB

Za zaključene družbe (od 6 do 10 oseb) zaželena predhodna rezervacija.

Od ponedeljka do petka
7.00 do 20.00

Sobota 
7.00 do 13.00

Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana

Za rezervacije pokličite 031 556 500

www.joico.si

Tjasha_Oglas_Citymagazin_Februar2016.indd   1 18/02/16   04:46
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TINA LASIČ 
ANDREJEVIĆ: MAKE 
UP SODOBNE NEVESTE 

ALJA VIRYENT : 
PRINCESKIN ČEVELJ

TINA LASIČ ANDREJEVIĆ, 
VIZAŽISTKA IN DIREKTO-
RICA IZOBRAŽEVANJA V 
PRVI IN EDINI POKLICNI 
ŠOLI LIČENJA PRI NAS, 
MAKE UP ARTIST CENTER, 
NAM JE ZAUPALA NEKAJ 
NAJPOMEMBNEJŠIH IN-
FORMACIJ IN NAPOTKOV, 
KI JIH MORAMO NEVESTE 
UPOŠTEVATI PRI LIČENJU 
ZA SVOJ NAJVEČJI DAN. 

ALJA VIRYENT, UNIVER-
ZITETNA DIPLOMIRANA 
INDUSTRIJSKA OBLIKO-
VALKA, S SVOJIMI UNI-
KATNIMI ČEVLJI NAV-
DUŠUJE TUDI NA TUJIH 
TLEH; MED DRUGIM NJE-
NE ČEVLJE Z IDRIJSKO 
ČIPKO PONOSNO NOSI 
IGRALEC BEN AFFLECK.

1.  Ko se odločamo za nakup poročnih čevljev, zmeraj
 pomerimo oba čevlja in se z njima sprehodimo gor
 in dol po trgovini.
2.  Če vas čevlji tiščijo, se ne zadovoljite z besedami
 prodajalke, da se bodo še raztegnili, sploh če niso 

povsem usnjeni.
3.  Čevlje pomerjajte popoldne, ko so noge že bolj
 utrujene in bolj zatekle kot zjutraj. Pomerite jih z
 nogavicami, s katerimi jih boste nosili.
4.  Čevlji iz satena niso najbolj posrečeni – hitro se
 umažejo in zelo hitro se tudi strgajo. So znatno bolj
 neudobni kot usnjeni, saj saten ni naravni material.
5.  Višina pete naj bo takšna, kot jo po navadi nosite.
 Ne pretiravajte z višino.
6.  Zlato pravilo je, da se dan pred poroko izogibajte
 pretiranemu gibanju; noge naj tisti dan počivajo.
 Pripravite si toplo kopel ali si celo privoščite masa

žo stopal._

Z njeno pomočjo smo pripravili nekaj strokovnih nas
vetov, ki bodo prišli prav ob izbiri in nakupu poročnih 
čevljev. Noge namreč nosijo celotno težo našega tele
sa, in zelo pomembno je, kakšne čevlje si bomo izbrali.

Poročni make up je največkrat malo bolj poudarjen videz vsakodnev

nega, še posebej če ličil nismo vajene ali jih uporabljamo zelo malo. Pri 

ličenju nevest največkrat izbiramo naravne tone barv, naravne videze, 

vendar poudarjene. To so pridušene barve, ki jih lahko najdemo v na

ravi. Med te barve seveda spadajo rjava, zelena in modra pa tudi rde

ča, marelična ali roza. Če se bomo poročile v jutranjih ali dopoldanskih 

urah, naj bo ličenje nežnejše, če se nameravamo poročiti zvečer, pa je 

lahko močnejše, bolj dramatično, morda smokey eyes v srednje temnih 

tonih z umetnimi trepalnicami. Če bodo lasje dvignjeni v bolj formalnem 

slogu, naj bo ličenje formalnejše, če pa bodo lasje spuščeni, naravni in 

bodo mehko padali na ramena, je ličenje lahko ali prosojno s čudovito 

poudarjeno kožo ali bolj »seksi« z močneje zasenčenimi očmi in z glo

som poudarjenimi ustnicami. Pozorne bodimo tudi na barve rož, obleko 

ženina in poročnih prič, tako da bo vse v barvni harmoniji. Uporabljajmo 

vodoodporne izdelke in principe ličenja za dolgo obstojen make up._

citymagazine.si/porocnimakeup
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KAKO 
PRAVILNO 
IZBRATI 
POROČNO 
PERILO?

NA SVOJ POROČNI DAN SI ŽENSKE 
ŽELIMO NARAVNOST POPOLN VIDEZ, 
VELIKOKRAT PA POZABIMO, DA JE 
POLEG POROČNE OBLEKE, ČEVLJEV 
IN PRIČESKE POMEMBNO TUDI SPO-
DNJE PERILO – TISTO, KI GA BOMO 
NOSILE MED OBREDI, IN TISTO, KI GA 
BOMO OBLEKLE ZA POROČNO NOČ.

Poročno perilo, ki ga bomo nosile čez dan, naj bo 
zapeljivo, a predvsem udobno. Pomembno je, da se 
nam popolnoma prilega, in prav zato moramo biti 
pozorne ter izbrati pravo velikost in pravi model. Pre
izkušajte perilo, dokler ne najdete takšnega prave 
velikosti, za pomoč pa lahko prosite tudi osebno sve
tovalko. Pri odločanju moramo biti pozorne tudi na 
ujemanje z izbrano obleko, zato je bolje, da poročno 
perilo kupujemo takrat, ko imamo obleko že izbrano. 
Tako se lažje odločimo za primerno perilo, takšno, ki 
bo ustrezalo obleki z globljim izrezom ali pa obleki 
brez naramnic. Če nam bodo obleko še prilagodili, 

s seboj obvezno vze
mimo izbrano poročno 
perilo, saj se tako izog
nemo nevarnosti, da bo 
izpod obleke pogledal 
modrček. S pravim pe
rilom pa lahko poudari
mo tudi svoje atribute. 
Odvisno od tega, kaj si 
želimo poudariti, lahko 
izbiramo med modrčki 
balkonet in push up ter 
hlačkami push up. Pri 
tanjši in gladki obleki je 
bolje, da se odločimo 
za gladko perilo z brez
šivnimi košaricami. Pe
rilo bo diskretno skrito 
pod obleko, hkrati pa 
bo zagotavljalo udobje 

in oporo. Pa barva perila? Neveste še zmeraj prise
gamo na belino ali pa vsaj svetle odtenke barv. Po
zorne bodimo na odtenek svoje obleke in poskusimo 
najti perilo, ki se kar najbolje ujema z njo. Zgrešile pa 
ne bomo niti s kožno barvo, ki bo delovala kot naša 
druga koža in bo pod poročno obleko povsem ne
opazna. Najlepši in zagotovo tudi najzanimivejši del 
izbiranja poročnega perila je izbira perila za poročno 
noč. Pri tem smo prepuščene domišljiji. Kako bomo 
presenetile moža (da, zdaj že lahko rečemo moža) 
– ali bodo to strastne barve ali črna čutnost, ali bo 
perilo žgečkljivo, nagajivo, romantično ali elegantno 
– je naša izbira. Me že vemo, kaj je tisto, kar v njem 
zaneti ogenj ... Precej modelov perila za bodoče ne
veste pa je primernih tudi za maturantke, ki večino 
najbolj pričakovanega večera preživijo v svečanih 
oblačilih. Tudi one si želijo biti videti popolno, in k 
temu bo zagotovo pripomogla preudarna izbira spo
dnjega perila._

Ženske si želimo, da bi obstajal od
rešilni modrček za vse zagate, ki jih 
imamo pri usklajevanju modrčka in 
oblačil. No, želje so postale resnič
nost. Modrček Multiway lahko nosimo 
z običajnimi naramnicami, ga zapne
mo okrog vratu, ga oblečemo brez 
naramnic ali pa ga ovijemo okoli tre
buha, ne da bi pri tem trpela pravilna 
opora prsi. Poda se pod najširši nabor 
oblačil. Spomladi bomo Liscin modr
ček Unique lahko izbirale v kožni barvi 
in barvi smetane, jeseni pa tudi v črni. 
Modrček Multiway bo na voljo ko-
nec marca._

LISCA PONUJA NOVOST: EN 
MODRČEK, ŠEST MOŽNOSTI
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VSAK ŽELI BITI NA SVOJ PO-
ROČNI DAN VIDETI KAR 
NAJBOLJE. TRADICIJA 
POPOLNE POROKE JE 
TUDI POROČNO FO-
T O G R A F I R A N J E , 
TAKO ŽENIN KOT 
NEVESTA PA BI 
RADA POROČNO 
F O T O G R A F I -
JO S PONOSOM 
P O K A Z A L A 
V S A K O M U R . 
N A Č R T O V A -
NJE POROKE JE 
OBIČAJNO DOL-
GOTRAJEN PRO-
CES, PRAV TAKO 
PA LAHKO DOLGO 
TRAJA, DA DOSEŽE-
MO POPOLN VIDEZ IN 
SIJOČ NASMEH. VELIKO 
PAROV SE PRED POROKO 
TAKO ODLOČI TUDI ZA POSE-
GE PRI ZOBOZDRAVNIKU. ČEPRAV 
SMO NAVAJENI, DA SE STVARI LOTIMO 
V ZADNJEM TRENUTKU, PA S PREOBRAZBO 
NASMEHA NE ODLAŠAJMO PREDOLGO.

OBISK USTNEGA 
HIGIENIKA 
Privlačen nasmeh lahko dosežemo 
že s profesionalnim čiščenjem zob. 
Kombinacija hrane in bakterij lahko 
namreč v ustih povzroči gnitje, bolezni 
dlesni in slab zadah. Rezultat posega, 
ki je neboleč in traja eno uro, so očiš
čeni zobje. Obisk ustnega higienika je 
tudi sicer priporočljiv vsakih 4 do 6 
mesecev.

KOZMETIČNO OBLI-
KOVANJE, POLIRANJE, 
REMODELIRANJE
To je hiter in enostaven način za pre
oblikovanje in ureditev našega nas

meha. Kozmetično oblikovanje in 
poliranje dobro delujeta na manjše 

razpoke, preoblikovati je mogoče 
koničaste zobe ali redefinirati 
zobe, ki nimajo ravne površi
ne. Manjše oblikovanje in ob
delava kontur ter poliranje 
lahko nemoteno pomagajo 
odpraviti nezadovoljstvo z 
estetiko pri novih, lahko tudi 
starejših prevlekah in mo
stičkih. Kozmetično obliko
vanje vključuje minimalno 
nelagodje, in čeprav je to le 
manjši postopek, ima lahko 
včasih najmanjša spremem
ba velik vpliv. V kombinaciji 

z beljenjem zob je pogosto 
odličen način, kako pomladiti 

svoj nasmeh.

BELJENJE ZOB 
Zdravi zobje, ki so porumeneli zaradi 
starosti ali pa so obarvani zaradi kave, 
rdečega vina ali kajenja, se običajno 
dobro odzivajo na beljenje. Lahko se 
odločite za beljenje Zoom, ki je števil
ka ena v Združenih državah Amerike, 
ali pa za bolj ekonomično beljenje s 
»kitom« za domov, katerega učinek je 
prav tako dober.

NEVIDNI ZOBNI 
APARAT 
Ob številnih ortodontskih možnostih, 
s katerimi lahko izboljšamo svoj na
smeh, je trenutno estetsko najboljša 
izbira nevidni zobni aparat (Invisalign) 
oziroma fiksni ortodontski aparat s 
prozornimi nosilci. Nevidni oporniki 
so optimalen način, da si spremeni
mo nasmeh, ne da bi pri tem vplivali 
na svoj življenjski slog. Vsako nevidno 
ogrodje, ki nam ravna zobe, se nosi 
dva tedna in ga odstranimo samo, ka
dar jemo in pijemo ali si ščetkamo in 
nitkamo zobe. Za najboljše rezultate 
je treba Invisalign nositi najmanj 22 ur 
na dan.

PORCELANSKE LUSKE
S porcelanskimi luskami estetsko re
šujemo zobe, kadar so ti premajhni 
ali pa je njihova zunanja površina 
uničena do te mere, da se na da več 
popraviti na bolj konservativne na
čine. Porcelanske luske so lahko pri 
lažjih oblikah krivih zob odlična reši
tev za ravnanje nasmeha. Za izdelavo 
porcelanskih lusk sta potrebni izjemna 
natančnost ter usklajenost zobozdra
vstvene in laboratorijske ekipe, saj z 
njimi ohranimo precej zdrave zobo
vine. Poleg porcelanskih lusk lahko 
uporabljamo za preobrazbo nasme
ha porcelanske prevleke, mostičke, 
implantate in celo proteze, podprte z 
implantati, izbira pa je odvisna od po
sameznega pacienta._

POROČNI 
NASMEH: 
BRILJANTNO 
BELI ZOBJE 
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO
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MATJAŽ PRAVI, DA MU FOTOGRAFSKI TALENT NI BIL POLOŽEN V ZIBELKO. ZA SVOJO LJUBEZEN DO FOTOGRAFIJE SE LAH-
KO PREJ ZAHVALI ZANIMANJU ZA DELOVANJE APARATA, TEGA, KAKO DELUJE ZASLONKA, NA KAKŠEN NAČIN SE ZAMEGLI 
OZADJE IN KAKŠEN VPLIV IMAJO PRI TEM ZAKLOP, ISO ITD. V NJEM SPRVA NI BILO NITI DELČKA UMETNIKA; TA PLAT SE 
JE POČASI ZAČELA RAZVIJATI KASNEJE. POTEK JE BIL NARAVEN, ORGANSKI. UMETNIK NAMREČ NE POSTANEŠ ČEZ NOČ. 

Pravi, da ni umetnik, temveč da se z umetnostjo le 
ukvarja. Več poudarka dandanes daje zgodbi, vodi
lo pri delu pa ostaja le eno: estetika. Estetiko, lepoto 
išče v vsakem kadru, pa naj bo to pri portretiranju, 
aktu, poročni fotografiji ali tehničnem posnetku ne
kega predmeta. Perfekcijo želi zajeti že s fotoapara
tom. Raznim montažam na računalniku se izogiba, 
prav tako pa mu to kot fotografu pomeni manjši izziv. 
V poročni fotografiji združuje reportažo, portretno 
in modno fotografijo – tukaj pridejo na površje vse 
njegovo znanje, izkušnje in estetika. S trendi poroč

ne fotografije se ne ubada pretirano; same vizualne 
podobe so dovolj, da ga »odnesejo« v določen stil. 
Ljudje namreč precej dobro vedo, česa si želijo in kaj 
od fotografa pričakujejo na svoj poročni dan. Je pa 
res, da se pri novodobnih nevestah absolutno poz
na vpliv Instagrama in Pinteresta. Kako torej izbrati 
pravega poročnega fotografa? Pomembno je, da je 
fotograf zvest samemu sebi in se ne prilagaja preveč 
nekim smernicam, ki se bodo prihodnjo sezono tako 
ali tako spremenile. Fotografija mora biti čim bolj 
klasična, večna. Pomembni so stil fotografa, esteti

ka in njegov odnos do dela – lepoto mora pojmovati 
približno enako kot par in več kot zaželeno je, da se 
z njim tudi značajsko ujame. Poziranje je tako veliko 
bolj lahkotno in neprisiljeno._

houseofm2o.com

BESEDILO: LUCIJA MARKO / FOTOGRAFIJA: MATJAŽ OČKO
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Vajina  sanjska poroka 
v hotelu Kempinski Palace Portorož

Začnita vajino pravljico
in prepustita nam, da vajino sanjsko poroko 

spremenimo v nepozaben spomin.

E: meetings.portoroz@kempinski.com       T +386 5 692 7660          www.kempinski.com/portoroz  

Vedno vam na voljo:

S SAMOPORJAVITVENIM 
LOSJONOM DO ZDRAVE 
ZAGORELOSTI
PRIHAJA TISTI ČAS V LETU, KO BOMO ŽENSKE (PO)KAZALE VEČ KOŽE. ČAS 
POROK, ČAS MATURANTSKIH PLESOV, ČAS KRATKIH HLAČ IN ŠE KRAJŠIH 
MAJIC ... SEVEDA, V TEM ČASU BO IDEALNA TISTA TROPSKA ZAGORELOST, A 
IZPOSTAVLJANJE NARAVNIM ALI PA UMETNIM SONČNIM ŽARKOM JE VSE PREJ 
KOT ZDRAVO. KAJ TOREJ STORITI, DA BO VOLK SIT IN KOZA CELA? PREPROS-
TO! RAJE SE ODLOČIMO ZA SAMOPORJAVITEV Z NARAVNIMI, EKOLOŠKIMI 
KREMAMI IN LOSJONI, KI BODO POSKRBELI ZA ČUDOVITO IN NARAVNO POLT.

KAKŠNA JE DOBRA 
SAMOPORJAVITVENA 
KREMA? 
Pomembno je, da uporabljamo ne 
samo 100odstotno naravne, ampak 
tudi ekološke izdelke. Pridobivanje 
zagorele polti s tovrstnimi naravnimi 
izdelki namreč priporočajo kot varen 
nadomestek za sončenje tudi der
matologi in ustanove po vsem svetu. 
60 odstotkov tega, kar nanesemo na 
kožo, se namreč že v 26 sekundah 
vsrka v telo in krvni obtok. Dobra 
samoporjavitvena krema ali losjon se 
zlahka enakomerno nanaša in daje 
koži čudovito enakomeren in naraven, 
ne oranžen ten. Koža je po nanosu 
gladka, brez lepljivega občutka, prav 
tako pa so kožne nepravilnosti, kot so 
celulit, strije, akne, rdečica in neena
komerna pigmentacija, manj opazne.

NA KAJ MORAMO BITI PRI NANAŠANJU 
SAMOPORJAVITVENE KREME POZORNI? 
 Pri nanosu samoporjavitvene kreme ali losjona se moramo  
 držati spodnjih navodil. 
• Da bo koža enakomerno porjavela, odstranimo odmrlo 

povrhnjico s pilingom, ki ga naredimo 24 do 48 ur pred 
teniranjem (če se depiliramo, odstranimo tudi dlačice). Še 
posebej bodimo pozorni na kolena, komolce in suhe predele 
na telesu. 

• Pred nanosom samoporjavitvene kreme/losjona naj bo koža 
čista, ne mastna. Na predele, kjer je zelo izsušena, samopor
javitvene izdelke nanesemo v manjšem obsegu. 

• Krema naj se posuši, preden se oblečemo. Dobri samoporja
vitveni izdelki na oblačilih ne bodo pustili barve. 

• Da se ten lahko polno razvije, počakajmo z umivanjem nekaj ur. 
• Dobri samoporjavitveni izdelki kože ne bodo izsušili. Da bo 

naša koža lepo obarvana čim dlje, si jo redno vlažimo z vlažil
nimi kremami, izogibajmo pa se uporabi močno alkalnih mil.

• Če želimo biti porjaveli vse leto, za vzdrževanje lepega tena 
izmenično uporabljajmo samoporjavitvene izdelke in vlažilne 
kreme/losjone._
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IDEJE ZA DOMISELNA 
POROČNA DARILA

IZBIRA POROČNEGA DARILA JE VELIKOKRAT  PROBLEM, 
DILEMA. LE KAJ KUPITI MLADOPOROČENCEMA, DA BO 
HKRATI LEPO, UPORABNO IN DA SE NE BO PRETIRANO 
POZNALO NA NAŠEM BANČNEM RAČUNU? KAJ KUPITI 
NEKOMU, KI IMA ŽE SKORAJ VSE? NO, BREZ SKRBI, VSEGA 

NIMA NIHČE. ČE TOREJ ŠE ZMERAJ PRISEGATE NA BOLJ 
TRADICIONALNA DARILA IN NE NA SODOBNO »KUVER-
TO«, JE TUKAJ NEKAJ IDEJ ZA USTVARJALNA POROČNA 
DARILA, KI BODO MLADOPOROČENCA RAZVESELILA IN 
JIMA OLAJŠALA VSAKDAN.

HOBOTNICA ZA TUŠ FORMVERKET 
Ta hobotnica visi iz vašega tuša in ima 

devet nastavljivih lovk z zankami. 
Cena: 39,95 €

flat.si

LESTENEC FEDORA 
Axo Lights združuje strast do italijanskega 
dizajna in mednarodno osredotočenost.  

Cena: 1643,00 €

senseofdesign.eu

LEŽALNIK EASY 
Atraktivni ležalnik, ki bo našel prostor tako 

v klasičnem kot modernem ambientu.  
Cena: 799,00 €

linafurniture.com

KUHINJSKI ROBOT 
Kuhinjski pomočnik, ki obvlada vse!

 Cena: 199,90 €

gorenje.si

STOJALO ZA TORTO VIENNA 
CAKESTAND 

Zaradi elegantne embalaže je ta izdelek 
unikatno in premišljeno darilo.

 Cena: 89,00 €

flat.si

OKROGLA POSODA Z JEKLENIM GUMBOM
Okrogla posoda z jeklenim gumbom Le 

Creuset. 
Cena: 193,60 €

1001dar.si

VLAŽILNIK ZRAKA 
Naj Ultrasonic, posebna tehnologija 
spreminjanja vode v meglico, ustvari 

edinstveno atmosfero v vajinem domu.  
Cena: 57,90 €

gorenje.si

ČRN ČAJNIK 
Za vajine vroče napitke, narejene v 

trenutku.
 Cena: 39,90 €

gorenje.si 

Ko te prevzameta francoski pristop in okus 
Čokoladni atelje Dobnik je dobro poznan po svojih večkrat nagrajenih mousse 
torticah. Sodoben francoski pristop, najboljše sestavine in domišljija mojstrov 
iz čokoladnega ateljeja zagotavljajo vrhunski okus in pravo pašo za oči. Od 
enoporcijskih tortic do večnadstropnih tort za vsak dan ali posebne priložnos
ti. Obiščite poslovalnice Čokoladnega ateljeja Dobnik in uživajte._

Prodajna mesta //
Ljubljana: pasaža Maxija 
Maribor: Europark
Celje: Citycenter
Žalec: Šlandrov trg 1

Kjer dan postane še lepši 
V živahni kavarni vas bodo ljubeznivi in nasmejani natakarji razvajali z raz
ličnimi okusi kave, čajev in različnimi aktualnimi napitki. S svežimi slaščicami 
in tortami vas bo pocrkljala zapeljiva slaščičarna, v kateri lahko po predho
dnem naročilu naše slaščičarke samo za vas pripravijo torto po vašem okusu 
in željah. Brbončice bo zadovoljila gostoljubna restavracija s pestro ponudbo 
dnevnih in poslovnih kosil s skrbno izbranimi svežimi sestavinami in receptu
rami. Navdihujoči prostor je prav tako primeren za različne priložnosti, kot so 
večja poslovna druženja in rojstnodnevne zabave._

Naj vaša koža preprosto zasije 
Sestavine v izdelkih Dr. Alkaitis samodejno uravnavajo kožo tako, da struktura 
kože postane najbolj optimalna. Zato ni linij za posamezne tipe kože, ampak le 
10 čudovitih izdelkov, ki opravljajo vse naloge. 
Vsi izdelki so primerni tako za moške kot za ženske. Pri izdelavi je uporabljena 
celotna rastlina, saj je v svoji naravni kombinaciji najmočnejša. Vsi izdelki so 
organski, veganski in presni. 
Ker mas nikoli ne segrejejo nad 37 °C, ohranijo in povečajo terapevtske spo
sobnosti ekološko pridelanih rož in zeli._ 

Velikonočne čokoladne dobrote 
V Čokoladnici Cukrček so že tako zelo znani po svojih ročno izdelanih praline
jih, v velikonočnem času pa svojo ponudbo še posebej prilagodijo. Posvetijo 
se izdelavi prav posebnih čokoladnih oblik.
Zajček s korenčkom, zajček v avtu, petelinček, kalimero, račka … To je le nekaj 
figuric, s katerimi lahko presenetite svoje otroke za veliko noč. 

Obiščite Čokoladnice Cukrček in se o bogati ponudbi prepričajte sami!_

Prodajna mesta //
v pasaži Nebotičnika,
na Mestnem trgu,
na Miklošičevi 4 in
v Mercator centru Šiška, Ljubljana 

INFO//
ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK
W: COKOLADNIATELJE.SI
E: INFO@COKOLADNIATELJE.SI

INFO//
AJDOVŠČINA 1, LJUBLJANA
W: PLATO.SI
FB: KAVARNA.PLATO
T: 01/230 84 81

INFO//
SENEKA ORGANICA, ŽIDOVSKA ULICA 1, LJUBLJANA
W: SENEKAORGANICA.COM
FB: SENEKA ORGANICA
T: 040 130 038

INFO//
W: CUKRCEK.SI
E: INFO@CUKRCEK.SI

MESTNE SKRIVNOSTI
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S cvetočo pomladjo se približujeta tudi dva lepa praznika – dan žena in materinski dan.  
Ob tej priložnosti izkažite ljubezen in hvaležnost osebam, ki vam veliko pomenijo.  
Obiščite pošto in pošljite dišečo voščilnico ali izberite drobno pozornost. 

Info: Prodajni katalog, www.posta.si ali na pošti 

Podarite drobno 
pozornost
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BOMBONJERA, 
75 g DIŠEČE VOŠČILNICE 

DARILNA VREČKA - BLAZINICA, 
dve velikosti

DARILNI BONI - TERME KRKA 

DARILNI BON - LISCA 

50,00 €
/ kos

25,00 €
/ kos

1,39 €
/ kos0,89 €

/ kos 0,99 €
/ kos1,22 €

/ kos

25,00 €
/ kos

14 %

PO
PU

ST

SET TOALETNIH TORBIC, 
4/1

55 %

PO
PU

ST

A
K

C
IJ

A 9,85 €
/ kos

21,90 €

**

A
K

C
IJ

A 2,99 €
/ kos

3,49 €

*

A
K

C
IJ

A15,68 €
/ kos

19,60 €

**

A
K

C
IJ

A 19,20 €
/ kos

24,00 €

**

20 %
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20 %
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MODNA TORBICA 

MODNA TORBICA 

T
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SLOVENSKE ŽENSKE TORBICE 
IN NAHRBTNIKI 
TEJE JEGLIČ

SEJ VESTE, TISTE HUDE SLO-
VENSKE TORBICE IN NAHRB-
TNIKI? ZA NJIMI STOJI MODNA 
OBLIKOVALKA TEJA JEGLIČ, 
KI POD IMENOM TEJAJEGLI-
CHDESIGN USTVARJA LINIJO 
ROČNO IZDELANIH, STILSKO 
IN BARVNO DOVRŠENIH 
ŽENSKIH TORBIC IN NAHRB-
TNIKOV.

Modna oblikovalka Teja Jeglič se že 
od nekdaj spogleduje z geometrični
mi oblikami in asimetričnimi dizajni. 
Začela je kot oblikovalka oblačil na 
Fakulteti za dizajn v Ljubljani, svoje 
znanje pa je preizkusila tudi na pri
znani šoli Leeds College of Art v An
gliji, kjer je nekaj časa tudi študirala. 
Danes pod imenom Tejajeglichdesign 
ustvarja linijo unikatnih in ročno iz

delanih ženskih nahrbtnikov in torbic, 
narejenih v kombinaciji s pravim in 
umetnim usnjem. Njeni dizajni imajo 
prav poseben, prepoznaven stil, saj 
kot logo uporablja akrilno prozorno 
ploščico s svojim umetniškim ime
nom, ki jo sama izreže z laserjem, 
pika na i pa je zagotovo pašček za 
čez ramo oziroma “verižica”. Za to, 
da so njene torbice tako vroče, stilsko 

in barvno dovršene, porabi kar nekaj 
časa – poiskati je treba pravo kombi
nacijo med koščki blaga. Teja si želi v 
prihodnosti ustvariti tudi kolekcijo za 
moške, predvsem pa povečati stilsko 
in namembno raznolikost torbic. Po
leg zdajšnje spletne prodaje si nekoč 
želi tudi svojo trgovino._

tejajeglichdesign.com

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO
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Foto: Ines Suljič
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THERMANA 
LAŠKO: KJER 
POROČNI DAN 
NI PREPUŠČEN 
NAKLJUČJEM 
THERMANA LAŠKO LEŽI V 
IDILIČNEM OBJEMU LAŠKE-
GA. SKRIVNOSTNO MOČ 
LAŠKIH TERMALNIH VREL-
CEV SO POZNALI ŽE STARI 
RIMLJANI, OD TAKRAT DO 
DANES PA SE JE ZDRAVI-
LIŠČE LAŠKO RAZVILO V 
ENEGA NAJSODOBNEJŠIH 
CENTROV ZDRAVSTVENE-
GA IN WELLNESS TURIZ-
MA. TERMALNA VODA IZ 
LAŠKEGA TAKO POMAGA 
ŠTEVILNIM LJUDEM, DA 
SI POVRNEJO ZDRAVJE IN 
OHRANIJO DOBRO POČU-
TJE. A THERMANA LAŠKO 
VAM NE BO LE OKREPILA 
ZDRAVJA, PRIČARALA VAM 
BO NAMREČ TUDI NAJ-
LEPŠI DAN V LETU. TAKO 
JE! USODNI »DA« LAHKO 
DAHNETE TUDI V ZDRAVI-
LIŠČU LAŠKO, IN SICER V 
ZLATI DVORANI S ČAROB-
NIMI STENSKIMI POSLIKA-
VAMI, V IDILIČNEM OKOLJU 
ZDRAVILIŠKEGA PARKA, 
NA MOSTIČKU ZUNANJEGA 
BAZENA, OB FONTANI ŽE-
LJA, V ELEGANTNEM AMBI-
ENTU HOTELA THERMANA 
PARK LAŠKO, V GALA DVO-
RANI KONGRESNEGA CEN-
TRA ALI NA MOSTU ŽELJA ... 
IN TO VSE DNI V LETU.

P O R O Č N A 
ZGODBA NINE 
IN DUŠANA 
Pravljično poroko sta 
v Thermani Laško tako 
doživela tudi Nina in 
Dušan. Pravita, da je 
bil njun poročni dan v 
Thermani čudovit in 
nepozaben. Iskala sta 
namreč kraj, kjer bi se 
poročila, svojo zaoblju
bo tudi proslavila, obe
nem pa sta si zaželela še 
prenočitvene možnosti 
za svate. Z rezervacijo 
v prazničnem aprilu sta 
imela kar nekaj težav, 

saj je bilo veliko poročnih datumov že zasedenih. To 
je bila samo dodatna potrditev, da je Thermana zares 
priljubljena poročna točka. Deležna sta bila izjemno 
profesionalnega odnosa vseh zaposlenih, zaradi 
česar je bil njun poročni dan preprosto pravljičen. 
Navdušeni so bili nad čudovito okrašenim Mostom 
želja, kjer sta Nina in Dušan opravila poročni obred. 
Za nameček sta dobila pravi poročni apartma, kjer 
sta ju pričakali posvetilo in darilo gostiteljev. Poro
ka je ostala v spominu tudi zaradi hrane in pijače, ki 
sta bili v Thermani izjemno okusni, tudi postrežba 
je bila vrhunska. Najbolj sta se razveselila čudovite 
in slastne poročne torte, ki jo je pripravilo osebje 
Thermane Laško. Nepozaben je bil občutek, ko so v 
zatemnjeno dvorano ob polnoči pripeljali estetsko 
zares dovršeno poročno torto. Po odzivih svatov 
sta bila tako poročni obred kot poročno slavje pod 
okriljem Thermane odlična. Mladoporočenca sta v 
svojem dnevu zelo uživala. Bila sta mirna, saj sta po
polnoma zaupala delu osebja, ki je svojo nalogo op
ravilo več kot odlično. Vsem, ki boste dahnili usodni 
da, tako brez pomislekov priporočata Thermano._

OGLASNA VSEBINA
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BMW 7 BREZ UZD: 
BMW ALPINA B7 XDRIVE

Alpina velja za ”hišnega” predelovalca BMWjev že več kot 50 let. 
Njen zadnji otrok pa je predelana različica serije 7, BMW Alpina B7 
xDrive. Ta se ponaša z brutalnim 4,4litrskim twin turbo V8mo
torjem, iz katerega iztisne kar 608 KM in 800 Nm navora. Zato ni 
presenečenje, da od 0 do 100 km/h potrebuje vsega 3,7 sekunde in 
se umešča med superšportnike, čeprav to dejansko ni. Sedmica je 
bila deležna veliko nadgradenj, od intercoolerja, turbine do dovoda 
zraka, toda čeprav je prevzela atletsko postavo, še vedno izžare
va eleganco. BMW Alpina B7 xDrive ima številne dodatke, ki nas na 
vsakem ”koraku” opominjajo, da ne gre za klasično sedmico. Tu sta 
posebno vzmetenje in šasija, ki avto s štirikolesnim pogonom spusti 
za dobra dva centimetra. In še in še ..._

citymagazine.si/bmwb7alpina

MASERATI 
LEVANTE 

Za avtomobile znamke Maserati smo 
vajeni, da so bolj nizke rasti, a z njiho
vim prvim športnim terencem Mase
rati Levante se to spreminja. Italijan
ska znamka prestižnih avtomobilov 
je namreč na avtosalonu v Ženevi 
predstavila svoj prvi suv v zgodovi
ni! Pridružil se bo drugim prestižnim 
športnim terencem, kot so Porsche 
Cayenne, BMW X6 in Mercedes GLE 
Coupe. Aerodinamični Levante s svo
jimi linijami izraža pripadnost in tem
perament znamke._

citymagazine.si/levante

PORSCHE BOXSTER  
JE PORSCHE 718 

Porsche Boxster ni dobil le novega stasa, temveč tudi družinsko 
številko 718, ki si jo je Porsche izposodil pri svojem dirkalniku s sre
dinsko nameščenim motorjem, ki je žel uspehe v 50. in 60. letih 
prejšnjega stoletja. Porsche se je namreč odločil za prenovo svo
jega najmanjšega kabrioleta, ki sicer ohranja prepoznavne poteze 
serije, a je dobil nekaj dodatnih mišic. Spremembi zunanjosti sledi 
tudi precejšnja prenova notranjosti, prav tako dodajanje vseh teh
noloških novosti. In še en pomemben podatek: odvrgli so dva valja. 
Kljub temu je 718 Boxster močnejši od predhodnika._

citymagazine.si/718

RP

BREZMEJNOST 
DOMIŠLJIJE

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA RAVNO TE DNI NA-
PENJA MIŠICE IN MOŽGANSKE CELICE NA ŽE 86. 
AVTOMOBILSKEM SALONU V ŽENEVI. ZDI SE, 
DA JE KRIZA MIMO, SAJ SE PREDSTAVLJA VEČ 
KOT 40 AVTOMOBILSKIH NOVOSTI. NEKATERI 
OBJEKTI POŽELENJA BODO NA NAŠE CESTE ZA-
PELJALI PRAV KMALU, DRUGI BODO OSTALI ZA-
PISANI V ZGODOVINO KOT KONCEPTNA VOZILA, 
TRETJI PA BODO NAVDUŠEVALI LE REDKE SREČ-
NEŽE. IZBRALI SMO TISTE, KI BURIJO DOMIŠLJI-
JO. TUDI ZATO, KER SO SANJE DOVOLJENE._

RENAULT ALPINE: 
OBUJANJE LEGENDE

Renault je obudil Alpine, znamko športnih vozil, ki 
so jih nekoč na relijih v hrbet gledali tudi Porscheji. 
Dvosedežni športni kupe bo izdelan v rodnem kraju 
znamke, v tovarni v Dieppu v Franciji, koncept, ki se je 
predstavil na avtosalonu v Ženevi, pa ima 80 odstot
kov dizajnerskih ”genov” bodočega serijskega mode
la, ki na ceste prihaja prihodnje leto. Krasijo ga nizka 
silhueta, zaobljen pokrov motorja z okroglima žaro
metoma in kot pri Kim Kardashian poudarjeni boki._ 

citymagazine.si/renaultalpinevision

M

OPEL GT CONCEPT 
Opel GT Concept nas draži s študijo športnega avtomobila prihodnosti, ki ga predstavlja te dni 
na avtosalonu v Ženevi in daje smernice za prihodnost. Avto brez zunanjih ogledal, kljuk na vra
tih in brisalcev na vetrobranskem steklu je ”otrok” modelov Opel GT in koncepta Monza. Odliku
jejo ga izredno čiste linije z nevidnimi prehodi med karoserijo in steklenimi deli, vizija prihodnosti 
pa vključuje tudi nekaj retro detajlov. Odlično!_  

citymagazine.si/opelgtconcept

O

B

BESEDILO & IZBOR: JAN MAC AROL & ANŽE POMPE

NOVI RENAULT MÉGANE:  
DINAMIKA SERIJSKO  
TE DNI JE NA SLOVENSKE CESTE ZAPELJAL FRANCOSKI LEPOTEC – NOVI RENAULT MÉGANE. NAGOVARJA TISTE, KI JIM 
NISO VŠEČ POVPREČNE STVARI V ŽIVLJENJU IN OD SVOJEGA JEKLENEGA LEPOTCA ZAHTEVAJO VEČ. TAKO MU POMANJ-
KANJA DINAMIKE NE GRE OČITATI, SAJ Z OBLIKO IZSTOPA IZ RAZREDNEGA POVPREČJA. TO PA SE NADALJUJE TUDI V 
OBČUTKIH V VOŽNJI, PRI KATERI INOVATIVEN SISTEM 4CONTROL™ OMOGOČA KRMARJENJE VOZILA TUDI Z ZADNJIMI 
KOLESI.  

BESEDILO: JAN MAC AROL

Novi Renault Mégane v svoji 4. generacij ne sklepa 
kompromisov, in po prvih vtisih sodeč, resno kan
didira za krono v svojem razredu. Nekoliko je zrasel 
tako pri medosni razdalji (2,8 cm) kot širini kolote
ka (3,9 cm), obenem pa je nekoliko nižji (2,5 cm) od 
prejšnje generacije. Resda gre za centimetre, če ne 
že milimetre, a se poznajo in avtomobilu dajo odloč
nejšo ter bolj športno silhueto. 

Od strani ga boste takoj prepoznali, a pri zadku osta
ja bolj nekonvencionalen in predvsem drugačen od 
razrednega povprečja. V njem prepoznamo tudi po
teze nedavno predstavljenega Talismana Grandtour, 
medtem ko lahko v nosu vozila zaznamo obličnost 
njegovih bratov – Capturja, Kadjarja, Talismana.

Renault ne sklepa kompromisov in na trg že na za
četku pošilja tudi agresivnejši športni paket doda
tne opreme GTLine, ki bo všeč mladim po srcu. Od 
opreme pri urbano sofisticiranem bratu se razlikuje 
po bolj športno in agresivno oblikovanem prednjem 
odbijaču, zadaj pa se bohotijo v zadnji odbijač inte
grirane izpušne cevi, kjer ne manjka kroma in dra
matike. Seveda so obvezna posebna športna plati
šča, ki so bila oblikovana za GTLine in so lahko kar 
18palčna. Na voljo je tudi čistokrvni Mégane GT z 
vsemi športnimi dodatki in kar 205 konjskimi močmi.  

Poleg najsodobnejših asistenčnih in varnostnih 
sistemov novi Renault Mégane premore tehno
logije iz višjega segmenta, namenjene povezlji

vosti. Voznik lahko tako povezljivostni sistem 
upravlja prek kar 8,7palčne (22centimetrske) 
tablice, ki je enaka kot pri novem Espaceu. Tako 
ima edinstven nadzor nad raznimi funkcijami av
tomobila: multimedijskimi vsebinami, navigacijo, 
telefoniranjem, radijskim sprejemnikom, siste
mom MultiSense, pripomočki za vožnjo (ADAS), 
sistemom 4Control™ itn. Nova generacija poskr
bi tudi za odličen motorni nabor. Tako so kupcem 
na voljo štirje bencinski motorji in kar pet dizelskih.  

Novi Renault Mégane je že zapeljal na slovenske 
ceste in v salone Renault. 
 
renault.si

OGLASNA VSEBINA
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POROČNA LEPOTA
NEPOGREŠLJIVI

IZDELKI ZA BODOČE
NEVESTE

BRAUN FACE, KRTAČKA  
Lepa, sijoča in negovana polt tudi 

brez kozmetičarke. 

60,00 €

braun.com

BOCASSY LIGHT DAY CREAM   
Lahka dnevna krema, s katero bomo 

koži dale vlago in zdrav videz. 

21,90 €

bocassy.com/SL

MAX FACTOR MIRACLE MATCH    
Tekoča podlaga, s katero bomo 
ustvarile naraven in sijoč videz. 

15,19 €

maxfactor-international.com

MAX FACTOR COLOUR ELIXIR GLOSS     
Obarva, daje lesk in hkrati neguje 

ustnice. 

8,82 €

maxfactor-international.com

LACOSTE POUR ELLE SPARKLING,       
30 ML    

Dišava, s katero se boste počutile 
zapeljive.

41,01 €

lacoste.com

BOURJOIS ROUGE EDITION 12H     
Intenzivni barvni pigmenti, obogateni 

s karitejevim maslom. Z dodanim 
svilenim prahom, ki fiksira šminko. 

6,31 €

bourjois.com

BURT’S BEES    
Losjon za telo z medom in oljem, ki 

izjemno vlaži kožo. 

14,54 €

burtsbees.co

BOBBI BROWN POT ROUGE    
Kremno rdečilo za lička, ki ustvari 

sijoč in naraven videz.  

29,88 €

bobbibrowncosmetics.com

MAX FACTOR VOLUPTUOUS     
Maskara za izjemen volumen in priv

zdignjene trepalnice. 

14,33 €

maxfactor-international.com

CLINIQUE BEYOND PERFECTING     
Kompaktni puder v kamnu, ki bo po

daljšal obstojnost vseh ličil na obrazu. 

44,45 €

clinique.com

10

10 10

CE NE VEŠ, KAM SI 
NAMENJEN, POTEM 

TE DO  TJA VODI 
VSAKA POT.

10 ALICA V DEŽELI MODE 
Modna revija, predpremiera, sreda 16. 3., ob 21.30 uri.
Modna revija, petek, 18. 3., ob 18. in 19. uri.
Otroška modna revija, sobota, 19. 3., ob 11. uri.  

CITYCENTER CELJE
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40 // FILMSKA PLATNA

ZNANSTVENA FANTASTIKA, FANTAZIJSKI FILM 

TRILOGIJA RAZCEPLJENI: 
POVEZANI 

ZDA, 2016, THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT PART 1

AKCIJSKI FILM, PUSTOLOVSKI FILM 

BATMAN PROTI SUPERMANU: 
ZORA PRAVICE 

ZDA, 2016,  BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE

AKCIJSKI FILM, TRILER

LONDON JE 
PADEL 

ZDA, 2016, LONDON HAS FALLEN

Tudi filmska trilogija Razcepljeni, posneta po svetovnih knjižnih uspešnicah Ve
ronice Roth, se je zatekla k trendu, ki zadnja leta kroži po Hollywoodu, ko zadnjo 
knjigo razdelijo na dva filma. To je storil Harry Potter, to je storil Hobit, to so storile 
Igre lakote, finale pa bo zdaj imenu primerno razcepila še omenjena trilogija, ki bo 
zadnje poglavje zaprla 24. marca prihodnje leto. Še prej pa nas ta mesec čaka
jo nove avanture upornice Tris (Shailene Woodley). Potem ko spozna, da je bila 
družba, v katero je verjela, zaradi nasilja in želje po moči uničena, se s Tobiasom 
odloči poiskati skrajne meje sveta, ki ga ne pozna._

Režija: Robert Schwentke. Igrajo: Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spen
cer, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jeff Da
niels.

13. 3., Cineplexx

London je padel je nadaljevanje film
skega hita Padec Olimpa, v katerem 
se je v vlogo agenta tajne službe Mika 
Banninga še enkrat vživel Gerard Bu
tler. Medtem ko je moral v prvem delu 
zaščititi ameriškega predsednika pred 
napadom in infiltracijo severnokorej
ske vojske v Belo hišo, se mora zdaj, 
povišan v vodjo ameriške tajne službe, 
ki predsedniku sledi kot senca, soočiti 
s še težjim izzivom in predsednika za
ščititi pred teroristi v Londonu._

Režija: Babak Najafi. Igrajo: Gerard 
Butler, Aaron Eckhart, Morgan Fre
eman, Alon Moni Aboutboul, Angela 
Bassett, Robert Forster, Jackie Earle 
Haley, Melissa Leo, Radha Mitchell, 
Sean O’Bryan, Charlotte Riley, Waleed 
F. Zuaiter.

17. 3., Cineplexx

Moja obilna grška poroka 2 je nadalje
vanje fenomena iz leta 2002. Roman
tična komedija se vrača z isto igralsko 
zasedbo z ameriško Grkinjo Toule (Nia 
Vardalos) in njenim negrškim ženinom 
Ianom (John Corbett) na čelu, ki sta 
usodni ‘da’ (kot se je izkazalo, z napa

Se še spomnite filma Pošastno (Cloverfield, 2008)? Padca Brooklynskega mo
stu, obglavljenja Kipa svobode, New Yorka, ki je postal gromozanska točka ground 
zero, skrivnostne pošasti? Šlo je za mešanico filmov Godzilla in Čarovnica iz Blaira, 
saj je bil posnet v tehniki ‘’found footage’’. Zdaj Cloverfield dobiva svojevrstno 
nadaljevanje  Cloverfieldska 10. Gre za skrivni projekt proslavljenega režiserja J. 
J. Abramsa, ki nas vedno znova zalaga z misterioznimi zgodbami (Izgubljeni otok, 
Super 8, Na robu znanosti …). Izdali so nam toliko … Mlado dekle se po avtomobil
ski nesreči prebudi v kleti moškega, ki mladenki proda zgodbo, da je zunanji svet 
zaradi atomskih bomb uničen. Toda potem se začnejo dogajati čudne stvari in 
vrata, ki vodijo v širni svet, zanjo postanejo preveč mamljiva._

Režija: Dan Trachtenberg. Igrajo: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John 
Gallagher Jr., Mat Vairo, Maya Erskine.

31. 3., Cineplexx

KOMEDIJA

MOJA OBILNA GRŠKA POROKA 2
ZDA, 2016, MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 

ZNANSTVENA FANTASTIKA, DRAMA

CLOVERFIELDSKA 10
ZDA, 2016, 10 CLOVERFIELD LANE

MARCA SE BO V KINU NAŠLO NEKAJ ZA VSAK OKUS. NA
SVOJ RAČUN BODO PRIŠLI LJUBITELJI ZNANSTVENE 
FANTASTIKE, SUPERJUNAKOV, ANIMIRANIH FILMOV IN 
AKCIJE TER NEPOBOLJŠLJIVI ROMANTIKI.

ko) dahnila pred 14 leti. Film, ki je stal 
prgišče milijonov, navrgel pa jih je na 
stotine, je tako pričakovano dobil na
daljevanje. Zgodba se nadaljuje tam, 
kjer nas je pustil prvi del, glavne teža
ve pa tokrat povzročata nova članica 
družine, hčerka naslovnih junakov, 
najstnica Paris (Elena Kampouris), in 
neveljavnost poroke. Duhovnik, ki je 
Toule in Iana poročil, je namreč pod 
poročne papirje pozabil pristaviti svoj 
podpis._

Režija: Kirk Jones. Igrajo: Elena Kam
pouris, John Stamos, Rita Wilson, Ian 
Gomez.

31. 3., Cineplexx

MAREC V
KINU: ZA 
VSAKOGAR
NEKAJ

ANIMIRANI FILM

KUNG FU 
PANDA 3 

ZDA, 2016,  KUNG FU PANDA 3

Kung Fu Panda je ena najuspešnejših 
animiranih franšiz v zgodovini, ki do
biva že tretje nadaljevanje. Obeta se 
nam nova avantur polna poslastica 
zdaj nič več nerodnega pande Poja, 
v katerega življenje nepričakovano 
vstopi njegov biološki oče; skupaj se 
podata v skrivno vas pand, kjer sreča
ta kopico novih prijateljev. V družinsko 
idilo pa zareže preteča nevarnost sov
ražnega Kaia, ki se poda na boj proti 
vsem kitajskim mojstrom kung fuja._ 

Režija: Alessandro Carloni, Jennifer 
Yuh. Igrajo: Jack Black, Angelina Jo
lie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Seth 
Rogen, Lucy Liu, David Cross, James 
Hong, Randall Duk Kim, Bryan Cran
ston, J. K. Simmons, Kate Hudson.

17. 3., Cineplexx

Batmanova votlina ima novega sta
novalca, saj se je v Batmana po odho
du Christiana Bala prelevil Ben Affleck. 
Ta se zoperstavi Henryju Cavillu, ki je 
ponovil vlogo Supermana. ‘’Krvaviš?’’ 
vpraša Batman Supermana. ‘’Pa še 
boš!’’ Kakšnega junaka v resnici pot
rebujemo? V strahu, da bodo v mestu 
Gotham dejanja Supermana ostala 
nenadzorovana in brez posledic, se 
bogataš in filantrop podnevi ter borec 
proti zločinu ponoči sam spravi nad 
sodobnega odrešenika. Kateri zliko
vec bo najbolje izkoristil odvrnjeno 

pozornost Batmana in Supermana, ki 
se bijeta med seboj, izveste že kmalu. 
Film je režiral Zack Snyder, ki je režiral 
že Jeklenega moža._

Režija: Zack Snyder. Igrajo: Jason 
Momoa, Amy Adams, Henry Cavill, 
Gal Gadot, Ben Affleck, Tao Okamo
to, Diane Lane, Scoot McNairy, Jesse 
Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, 
Laurence Fishburne, Callan Mulvey, 
Ray Fisher, Dan Amboyer.
 
24. 3., Cineplexx

66. BERLINALE: ZLATI 
MEDVED FILMU O BEGUNSKI 

KRIZI 
FILMSKI FESTIVAL – BERLINALE 2016

Film Požar na morju (2016) je zgodba 
o dvanajstletniku, ki živi na otoku v 
Sredozemlju, daleč od celine. A njegov 
otok ni kot ostali otoki. Otok Lampedu
sa je namreč pribežališče imigrantov, 
ki v čolnih bežijo iz Afrike. Je metafora 
za beg beguncev v Evropo, za njihove 
upe, stiske in usodo. Rosijevo opaža
nje vsakdanjega življenja nas pripelje 
bližje k temu pravemu in hkrati simbo

ličnemu kraju ter k čustvenemu svetu 
nekaterih prebivalcev otoka, ki so stal
no izpostavljeni izrednemu stanju._  

Režija: Gianfranco Rosi. Igrajo: Pietro 
Bartolo, Samuele Caruana, Maria Co
sta, Mattias Cucina, Giuseppe Fraga
pane, Francesco Mannino, Francesco 
Paterna.

MEDNARODNI FILMSKI FESTI
VAL BERLINALE JE EDEN IZMED 
NAJPOMEMBNEJŠIH FILMSKIH 
FESTIVALOV NA SVETU. 66. 
BERLINALE JE TUDI TOKRAT 
TAKO V TEKMOVALNEM KOT 
SPREMLJEVALNEM PROGRAMU 
POSTREGEL Z NIČ KAJ SKRO
MNO BERO ODLIČNIH FILMOV. 
ZLATEGA MEDVEDA JE LETOS 
PREJEL ITALIJANSKOFRANCO
SKI FILM FUOCOAMMARE. 

ANIMACIJE

ZA OTROKE

www.cineplexx.si

SOBOTA, 12. MAREC
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KONCERT / MARIBOR

SIDDHARTA 
NAJBOLJ PRILJUBLJENA SLOVENSKA ROCK SKUPINA

Siddharta je petčlanska slovenska rock skupina, ki je nastala leta 1995 in ima po 
dvajsetih letih glasbenega ustvarjanja položaj najuspešnejše in najbolj priljublje
ne glasbene skupine v Sloveniji. Še pred izidom prve plošče jo je bilo leta 1998 že 
moč slišati na vseslovenskem projektu RTV SLO in Studia Tivoli  Siddharta je bila 
namreč izbrana med perspektivne slovenske skupine in uvrščena na prvo mesto 
na kompilaciji Tivolski Pomp. Lani je izšel njihov osmi studijski album, Ultra. Z njim 
so zaokrožili 20. leto delovanja in izpolnili obljubo dvajsetih novih pesmi. Deset jih 
tako najdemo na Infri, Ultra pa prinaša še drugo polovico._

18. in 19. marec 2016 / Štuk, Maribor

KONCERT / DUNAJ

MACKLEMORE & RYAN LEWIS 
Z GRAMMYJEM OKITENI HIP HOP DVOJEC

Macklemore & Ryan Lewis sta ameriški hip hop duo, ustanovljen leta 2008 v Sea
ttlu. Dvojec sestavljata Ben Haggerty, raper, ki ga poznamo pod imenom Mackle
more, in Ryan Lewis, producent, didžej in profesionalni fotograf. Njun singel Thrift 
Shop je na ameriški lestvici Billboard 100 v letu 2013 dosegel prvo mesto in po 20 
letih postal drugi singel, ki je prišel na prvo mesto brez podpore večje glasbene 
založbe. Uspehu se nista izognila niti singla Can’t Hold Us in Same Love. Ta mesec 
ju bomo lahko videli na prvi pravi evropski turneji na Dunaju, kjer bosta predstavila 
prihajajoči drugi studijski album, ki ga napoveduje megauspešnica Downtown._

19. marec 2016 / Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

Kygo, Kyrre GørvellDahll, je norveški 
didžej in glasbenik, ki je mednarodno 
občinstvo pritegnil s svojim remiksom 
skladbe Eda Sheerana I See Fire in av
torskim prvencem Firestone. Tropical 
house mojster, ki je podrl in še podira 
rekorde na glasbenih lestvicah, se je 
po ducatu uspešnih plesnih remiksov, 
ki jih je produciral za imena, kot so 
Coldplay, Rihanna, Passenger in Ed 
Sheeran, odločil, da izda tudi avtor
ski prvenec, Firestone, ki je nastal z 
gostujočim vokalistom Conradom. Za 
njim je predstavil še svetovne uspe
šnice Stole the Show, Nothing Left in 
Here for You, s katerimi je imel več kot 
milijardo streamov, danes pa blesti s 
singlom Stay._

5. april 2016 / Mediolanum Forum, 
Milano, Italija

DANES JE GLASBA PRISOTNA V ŽIVLJENJU TAKO REKOČ VSAKEGA POSA-
MEZNIKA IN JE NEKAJ, BREZ ČESAR SI ŽIVLJENJA PREPROSTO NE MOREMO 
PREDSTAVLJATI. POBRSKALI SMO ZA NEKATERIMI IZVAJALCI, KI NAS BODO 
MARCA IN V ZAČETKU APRILA RAZVESELILI S SVOJIMI KONCERTI.

MAREC BO PESTER TUDI 
NA GLEDALIŠKIH ODRIH. 
VEČER PRED GREGORJE-
VIM, PRAZNIKOM ZALJU-
BLJENIH, SE BO NA ODRU 
LJUBLJANSKE DRAME OD-
VILA PRAVA LJUBEZENSKA 
DRAMA, NEKAJ DNI KAS-
NEJE PA SPROŠČEN BOJ ZA 
PRESTOL NAJBOLJŠEGA 
IMPROVIZATORJA V SITI 
TEATRU BTC. 

KONCERT / LJUBLJANA

FRANK TURNER 
& THE SLEEPING SOULS 

POET S SOLO POPUNDERGROUND KARIERO

V Slovenijo se vrača Frank Turner, ki je 
preteklo poletje spet navdušil s pov
sem svežim, šestim albumom Positive 
Songs for Negative People. Svoj pe
čat je že pustil na največjih svetovnih 
odrih  od odprtja olimpijskih iger do 
razprodanega koncerta na stadionu 
Wembley. Njegovi prvi koraki v svet 
punkrocka so bili v bendu Kneejerk, 
kasneje pa se je pridružil vsem dobro 
znani skupini Million Dead, s katero 
je izdal dva albuma, ki sta navdušila 
glasbene kritike. Pri novem albumu je 
moč čutiti ljubezen do angleške folk in 
hkrati Frankove osebne zapuščine, saj 
so skladbe tišje, intimnejše, a kot ved
no pozitivno naravnane._

9. april 2016 / Kino Šiška, Ljubljana

KONCERT / MILANO

KYGO 
USPEŠNI NORVEŠKI DJ

POMLADNI GLASBENI 
SLADKORČKI
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OPERA 

KRONANJE POPEJE 
ZADNJA OPERA CLAUDIA MONTEVERDIJA, V SNG 

MARIBOR

ENIGMATIČNA DRAMA 

NOSOROGI 
ENIGMATIČNA DRAMA EUGÈNA IONESCA

KOMIČNA OPERA 

FIGAROVA SVATBA 
MOZARTOVA KOMIČNA OPERA V SNG OPERA IN 

BALET LJUBLJANA

DRAMA 

LILIOM 
LJUBEZENSKA ZGODBA V KRIZNIH ČASIH

IMPROVIZACIJSKO TEKMOVANJE 

MAESTRO™ 
ODPULJEN SPOPAD ZA IMPRO PRESTOL

Opera italijanskega zgodnjebaročnega skladatelja 
Claudia Monteverdija je postavila nov mejnik v zgo
dovini glasbenega gledališča. Vsebina se namreč 
prvič navezuje na resnično zgodovinsko anekdoto, 
ne pa na starogrško in rimsko mitologijo. Naslovna 
junakinja opere s političnimi ambicijami, legendarna 
lepotica Popeja, je rimskega cesarja Nerona tako 
očarala, da jo je kljub svoji zakonski ženi Oktaviji 
okronal za cesarico._

Režija: Krešimir Dolenčić

11. marec ob 19.30 / SNG Maribor

20. in 21. marca se bo na odru Gallusove dvorane 
Cankarjevega doma odvilo gostovanje romunskega 
Narodnega gledališča Marina Sorescuja z enigma
tično dramo Nosorogi Eugèna Ionesca. Kar poskuša 
Ionesco z besedami, to prikaže odličen ameriški rež
iser Robert Wilson. V predstavi se realnost umika ne
realnemu, ljudje se postopoma spreminjajo v noso
roge, igro in ekspresivne obraze pa navdihuje bogata 
tradicija evropske gledališke avantgarde in nemega 
filma. Predstava, ki je nastala v ob dvajsetletnici Io
nescove smrti, vas popelje po poti zgodovinskih gle
daliških avantgard 20. stoletja._

Režija: Robert Wilson

20. marec ob 19.00 / Cankarjev dom

Priljubljena komična opera v štirih dejanjih Figarova 
svatba avstrijskega skladatelja Wolfganga Amadeu
sa Mozarta je premiero doživela na Dunaju leta 1786. 
Libreto je spisal Lorenzo da Ponte po vrhunski lite
rarni predlogi velikega mojstra de Beaumarchaisa, 
ga oklestil socialnih in političnih referenc, karakterji 
pa so postali vedrejši. Mozart je skomponiral živahno 
opero, polno komičnih zapletov. Figaro in njegova 
zaročenka, služabnica Suzana, načrtujeta srečno 
prihodnost, ko se grof odloči, da bo uveljavil pravico 
do prve noči. To sproži celo vrsto zapletov, saj grofi
ca in Suzana združita moči v načrtu, da grofa doleti 
pravična kazen._

Dirigent: Marko Hribernik

10. marec ob 19.30 / SNG Opera in balet Ljubljana

Liliom ni povprečen dramski junak, saj sledi svojim 
sanjam ne glede na posledice in pri tem ne sklepa 
kompromisov. Želi si, da bi z dekletom Juli kljub mi
zernim življenjskim okoliščinam živela vznemirljivo 
in polno življenje. Svet v drami Liliom je zelo podo
ben današnjemu, v katerem si marsikdo ne dovoljuje 
sanjati, na drugi strani pa tudi podlega socialnopo
litičnim okoliščinam. Dramo tako zaznamuje kritičen 
pogled na družbo postsocialistične tranzicije. Ogle
date si jo lahko 11. marca na Velikem odru SNG Drama 
Ljubljana._

Režiserka: Selma Spahić

11. marec ob 19.30 / SNG Drama Ljubljana

Licenčni format improvizacijskega tekmovanja Ma
estro™ premierno prihaja k nam pod okriljem Impro
vizacijskega gledališča Ljubljana. 15. marca se bo v 
SiTi Teatru BTC trinajst odličnih improvizatorjev, pod 
skrbno taktirko dveh režiserjev, potegovalo za na
slov najboljšega improvizatorja večera. Po navodilih 
režiserjev in predlogih občinstva bodo igralci spon
tano ustvarjali odpuljene prizore z nepredvidljivimi 
razpleti in se potegovali za naklonjenost in točke. 
Tekmuje se namreč na izpadanje, o usodi preživelih 
in odpadlih improvizatorjev pa krog za krogom od
loča občinstvo. Na koncu preživi le eden in edini – 
Maestro!_

Režija: Sara Šoukal in Juš Milčinski

15. marec ob 20.00 / SiTi Teater BTC
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POMLAD V ZNAMENJU OBLEK
Letošnja pomlad je predvsem v znamenju oblek. Je čas posebnih in svečanih do
godkov, zato je izbira prave obleke ključnega pomena. V trgovinah Comma lahko 
izbirate med različnimi modeli, vzorci in barvami. V ospredju so svetle pastelne 
barve, kot so barva pudra, bela in modra. Vzorci so različni, od cvetličnih in 
grafič nih pa vse do pik v slogu 60 ih. Udobne obleke iz šifona poudarijo žensko 
silhueto in so primerne za različne postave. Z njimi boste združili določen »dress 
code« in modne smernice. Popolno kombinacijo dosežete z visokimi petami, 
suknjičem in modnimi dodatki._

comma-fashion.com

SPEKTAKULARNA 
MODNA URA V 

CITYPARKU

LADIES 
 (CHICK FLICK) 

NIGHT V 
CINEPLEXXU

V stilu modne ure so se odvili  
trenutki  slavnostnega večera, 
ki so obiskovalce pospremili v 

svet različnih blagovnih znamk iz 
nakupovalnega središča, ki že 14 
let narekuje trende v slovenskem 

svetu mode.
citypark.si 

Razgibano življenje samskih (How 
to Be Single) je bila odlična izbira 

za obisk kina s prijateljicami in 
nadaljevanje kultnih večerov 

»Ladies Night« v Cineplexxu. Film 
so si ogledale tudi znane Slovenke:  

Iryna Osypenko Nemec, Azra 
Selimanovič, Anja Jenko, Stefania 

Bojič in Karin Škufca._
cineplexx.si

ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK
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V Čokoladnem ateljeju Dobnik nas v prihajajočih pomladnih dneh razveselju jejo s 
prenovljeno pomladno bombonjero, ki navdihuje z modnim pomladnim dizajnom 
in svežimi okusi pralinejev (rožmarin, limeta, borovnica, pistacija ...). Z ročnim 
delom, naravnimi in kakovostnimi sestavinami ter z uporabo prave čokolade 
v Čokoladnem ateljeju Dobnik skrbijo, da v njihovih pralinejih in čokoladah ne 
najdete nobenih konzervansov, saj bi ti neizbežno ubili njihov čar – to je, da jih 
pojemo sveže. Čokoladni atelje Dobnik najdemo v Ljubljani, Mariboru, Celju in 
Žalcu, ustavimo pa se lahko tudi v njihovi spletni trgovini. 
Polepšajte si pomlad in uživajte v novih okusih iz Čokoladnega ateljeja Dobnik._

cokoladniatelje.si

Merkur ZP MULTI/15
Zdravstveno zavarovanje

 ZAVARUJEMO ČUDEŽ – ČLOVEKA.

Z zavarovanjem je kritih 35 hudih bolezni v petih skupinah. Na edinstven način so 
združene zdravstvena, nezgodna in življenjska zavarovalna komponenta.

Merkur ZP MULTI/15

VAŠE ZDRAVJE IMA 

VEDNO PREDNOST!

www.merkur-zav.si080 28 55
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www.volkswagen.si

Volkswagen

Je več kot 
le avto. 
Je pot, na 
katero vas 
odpelje.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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