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Imetnik dovoljenja za promet
CSC Pharma d.o.o.
Jana Husa 1a
1000 Ljubljana www.tantum-verde.si

 
z zdravnikom ali s farmacevtom.

IZTISNITE  
IZ POMLADI.

 
Tantum Verde z okusom limone.
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uvodnik 03

Rjavi medvedek 
Samoumevno je, da se kot majhni otroci igra-
mo, predvsem pa se radi pretvarjamo in vži-
vljamo v življenjske vloge, ki smo jih tako ali
drugače absorbirali v svoj um z opazovanjem
staršev, bratov, sester, babic, dedkov …, z gleda-
njem televizije, s prebiranjem knjig, zdaj bi že
lahko rekli tudi s pregledovanjem virtualnega
sveta. Vsak je šel čez tovrstno dobo odraščanja
in vedno sem se spraševala, zakaj kot otroci
porabimo toliko časa v tem svetu fantazije.
Zakaj so nam nekatere igrače ljubše, zakaj jih
nosimo v posteljo, se z njimi pogovarjamo ter
zanje tako ali drugače skrbimo … Moji otroški
namišljeni prijatelji se sicer močno razlikujejo
od današnjih, saj otroci zdaj močno posegajo
tudi po tako imenovanih virtualnih junakih, jih
hranijo, čistijo, negujejo, božajo, se z njimi
pogovarjajo in še bi lahko naštevala. Kakorkoli
že, tako kot danes otroci spravljajo starše ob
živce, če ne dobijo novodobnih "pametnih"
igrač, tako smo včasih tudi mi znali starše raz-
buriti z neutolažjivim jokom, če so mame hote-
le naše medvedke strpati v pralni stroj. Saj
veste, neopisljiva žalost nas je spreletela, če
smo samo pomislili, kaj vse se je dogajalo med
pranjem, premetavanjem, namakanjem in

sušenjem, pa tveganje, da se bo skrčil … Da bi
bila mera polna, medvedek ni prespal noči v
okrilju našega zavetja, bil je sam, v mrazu, šči-
palke pa so vlekle njegova ušesa. Poleg tega
smo ga pa tako ali tako ob vnovičnem srečanju
spet celega poslinili ter ga vlačili povsod,
kamor se je pač dalo, po tleh, po zaprašenih
igralih, pa spet v vrtec in domov ter konec dne-
va nazaj v posteljo. Spomnim se, da sem vsak
večer vse svoje plišaste igrače pred spanjem
zložila ob blazino ter jih pokrila z odejo, saj brez
njih potop v svet sanj ni bil mogoč. Enega
izbranca pa nikakor nisem mogla pogrešiti. Da
je bil ta tako nepogrešljiv del mojega otroškega
življenja, so starši izvedeli nekega večera med
dopustovanjem na morju, ko sem naredila pra-
vo sceno ihte in potujočih solz. Imela sem
namreč rjavega medvedka, ki je bil vseskozi ob
meni, z mano je takorekoč preživljal sleherni
trenutek, in nekega popoldneva sem ga poza-
bila v tamkajšnji obmorski restavraciji, kamor
smo šli na sladoled. Mislim, da je bilo morje kri-
vo za to, da se je moja pozornost odmaknila od
prisrčnega spremljevalca. Šele zvečer sem
opazila, da ga ni v moji prisotnosti, čemur je
sledil pravi izbruh joka in histerije. Seveda so
starši naredili vse, da bi me utišali, za nameček
so si od moje sestre dvojčice izposodili identi-

čnega medvedka, saj sva imeli vsaka svojega,
samo da bi zaspala. Vendar pa so pozabili na
majhen detajl, po čemer sta se medvedka razli-
kovala; iz mojega si namreč lahko iztaknil oko.
Tisto noč sem zaspala šele, ko sem izčrpala
zadnjo zalogo svojih solz. Jutro, ki je sledilo, je
bilo namenjeno pogrešanemu kosmatincu in
na mojo srečo je bila gospodična, ki nam je
prejšnji dan stregla, tako skrbna, da je poza-
bljenca shranila za slučaj naše vrnitve. Veselje
ob vnovičnem snidenju je bilo seveda neiz-
merno in moja ločitev od njega se je prestavila
na dan, ko smo kupili psa. Končal je v škatli in
v omari, skrbno varovan, saj bi drugače najbrž
končal med zobmi mojega naslednjega naj-
boljšega prijatelja in sopotnika._

Pokukali smo v
razstavne
prostore
velikih sejmov
igrač.
© Arhiv proizvajalcev

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica
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Na naslovnici
Moj Mobi. Moj svet.
Telekom Slovenije, d. d.

NEVEŠKAKOZAČET
I?

Pr
ija
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se na www.citymagazine.si/tekaska

CM04_KAZALO_MOBITEL_paris  29.3.13  10:29  Page 05



Vse najboljše, Mobi!

1. ZABAVA. Slušalke Paul Frank. 42,44 evra, www.amazon.com. 2. FRAJER. Majica Next. 9,38 evra, www.next.co.uk. 3. PARIŽANKA. Obleka Next. 28,14 evra, www.next.co.uk. 4. ZA VSO SEZONO. Superge Le Coq Sportif. 35,99 evra,

www.mass.si. 5. LEŽERNO. Hlače zanj Zara. 21,95 evra, www.zara.com. 6. OBVEZNA ZAŠČITA. Sončna očala Tape à L'oeil. 5,99 evra, www.t-a-o.com. 7. VEDNO V TORBI. Peresnica Valter. 16,99 evra, www.kakadu.si. 

8. PRI ROKI. USB-ključ Angry Birds. 14,41 evra, www.pixmania.co.uk.

*Ob vsaki polnitvi Mobiračuna z Mobikartico v vrednostih 10 ali 20 EUR prejme Mobiuporabnik 15 % bonusa, in sicer v promocijskem obdobju do vključno 31. 12. 2013. Dodaten 15% bonus ne velja za polnitve, ki že vključujejo promocijske bonuse.
Ob nakupu Mobipaketa Mobi SIM in Mobi MicroSIM (Moj Mobi, Moja številka) velja od 15. 3. 2013 do vključno 31. 12. 2013 15 % popusta, in sicer na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na pooblaščenih prodajnih mestih. Cena Mobipaketa z upoštevanim popustom je 8,5 EUR.
Bonus 15 EUR velja za Mobipaketa Samsung E2121B in LG T385 in je v obliki prednaloženega dobroimetja na Mobiračunu. 
Cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. Slike so simbolične. Ponudba Mobipaketov velja do odprodaje zalog. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. Več informacij o Mobistoritvah, Mobipaketih, polnjenju Mobiračuna in ostalih ugodnostih
je na voljo na www.mobitel.si.

info_

1_ 

2_ 

3_ 

4_ 

5_ 

6_ 

7_ 

9_ 

Za praznovanje 15-letnice v velikem slogu je Mobi pripravil številne ugodnosti!
Za začetek sta tu dva nova Mobipaketa, ki prinašata kar 15 evrov dobroimetja, 
ki je že naloženo na Mobiračunu.

S Samsungom E2121B, ki je na voljo le za 28 evrov, poslušajte radio ali glasbo
prek glasbenega predvajalnika tudi brez slušalk. LG T385 za 64 evrov 
pa z zaslonom na dotik omogoča brskanje po spletu in družabnih omrežjih,
tudi z brezžično povezavo Wi-Fi.

To pa še ni vse! Do konca leta sta MobiSIM in MicroSIM cenejša za 15 %, pri polnitvi
Mobiračuna z Mobikartico za 10 ali 20 evrov pa vas čaka 15 % bonusa*.

Vse najboljše za najboljše!

05
v zrakupraznovanje Pripravila: Vanja Hočevar
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Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.

za VIKEND

PETEK
05/04
FREE Luža 8
Zima še ni rekla zadnje
besede, čeprav že ima-
mo koledarsko pomlad.
S pomladjo pa poleg
višjih temperatur pri-
haja tudi težko priča-
kovan adrenalinski
vikend na Krvavcu –
tradicionalna Luža, ki
bo potekala od 5. do 7.
aprila. www.luza.si

SOBOTA
13/04
Praznik cvetja, vina
in oljčnega olja
Tradicionalni pomladni
pobeg v svet omamnih
arom tartufov in vin
ter v ambient s soncem
obsijanih oljk in cvetja
bo popestril tudi bogat
kulturni program. Do
14. aprila med 10. in 19.
uro, Trasa hotela Adria
Convent, Jadranska
25, Ankaran

Festival cvetočih
češenj
Piknik pod češnjevimi
drevesi bomo preživeli
v japonskem stilu (ori-
gami, haiku, čaj, risa-
nje češnjevih cvetov,
japonske pravljice,
ocenjevanja najlepše
čajne skodelice in naj-
lepšega BentoBoxa ...).
Vzdušje bomo gradili
med 11. in 13. uro v
Botaničnem vrtu Lju-
bljana na Ižanski cesti.

dan za ... v zraku

TOREK
02/04
dobrodel-

SOBOTA
06/04
zabava

PONE-
DEL-
JEK

nost
Dan za spremembe
Tokratni dan za spremembe ne bo
zaznamovalo le prostovoljstvo, ampak
tudi širjenje solidarnosti z dražbo
predmetov znanih osebnosti: Arneta
Hodaliča, Nece Falk, Jureta Koširja ....
Vodil jo bo Pižama. Izmenjevali in
podarjali bomo tudi koristne predmete
in zbirali donacije za socialno šibkejše
družine._
Ob 19. uri, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15,
Ljubljana; 5. in 6. aprila po celotni Sloveniji,
www.prostovoljstvo.org

Disko osemdesetih
Disko generacija, ki ve, kako se je
zabavalo v Discu Šiška, Domu svobode
Šentvid, Zeleni Jami, Stopoteki ali Turistu,
se vnovič združuje. Zabavo in obujanje
zlatih let bo sooblikoval DJ Pero, seveda z
muziko iz tistih časov. Čas je za združitev
s prijatelji, s katerimi smo plesali do jutra._
Ob 20. uri, Ljudski dom, Prušnikova 99, Lju-
bljana, www.eventim.si

08/04
moda

Fashion Week
Program pomladne edicije Fashion
Weeka se zaradi dobre prakse ne bo
bistveno spremenil. Tako se nam vnovič
obeta predstavitev približno dvajsetih
najboljših oblikovalcev. Torkovo
popoldansko dogajanje bo izjemoma
popolnoma posvečeno mladim
obiskovalcem na začetku kreativne poti,
preostala dneva pa uveljavljenim
modnim kreatorjem._
Do 10. aprila, Kino Šiška, Trg prekomorskih
brigad 3, Ljubljana, www.elle.si/fashionweek

SREDA
03/04
razstava

PONE-
DE-
LJEK
15/04
festival

TOREK
07/05
šport

Arte colta
Razstava predstavlja izbor likovnih del, ki
iz današnje perspektive predstavljajo
presežek, hkrati so hommage
umetnikom, kot so Mirsad Begić, Emerik
Bernard, Jakov Brdar, Milan Erič, Gustav
Gnamuš, Sergej Kapus, Andraž Šalamun
... Pobeg na Obalo lahko obarva tudi
umetnost._
Do 5. maja, Mestna galerija Piran, 
Tartinijev trg 3, Piran, 
www.obalne-galerije.si

Gorniški film
Ljubitelji narave in adrenalinskih
posnetkov se bomo združili ob
štiridesetih domačih in tujih gorniških in
avanturističnih filmih. Festival gorniškega
filma sooblikujejo tudi predavanja
vrhunskih alpinistov, predstavitve novih
gorniških knjig, razstava gorniške
literature in fotografije ..._
Do 19. aprila, Cankarjev dom, Prešernova 10,
Ljubljana, imffd.com

Tekaška akademija 
City Magazine začenja Tekaško
akademijo, kjer se bomo enkrat tedensko
srečevali vsi začetniki in ljubitelji teka.
Pod strokovnim vodstvom trenerjev
Anice Živko in Klemna Dolenca, bomo
premagovali prve kilometre in spoznavali
pravilne tehnike teka. Pri pravilni
prehrani vam bomo s pomočjo izdelkov
Zlatega polja svetovali, z bogato izbiro
Sport müsli pa skrbeli za dodaten vir
energije. Za osvežitev pa uradna voda
Tekaške akademije Jana Sport.
Cena udeležbe: 10 evrov._
Ob 18. uri, Park Tivoli, Ljubljana, prijave na
www.citymagazine.si/tekaska

06

© Arne Hodalič

© Živko Marušič

Besedilo: Marko Kastelic
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KUHARSKA AKADEMIJA

PIKNIKMANIJA

Sreda, 24. april ob 17. uri

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

CCeennaa uuddeelleežžbbee:: 25 EUR

Pomlad je čas za sproščena druženja s
prijatelji ob dobri hrani in pijači. Piknik za
vsakogar, z veliko zelenjave, mesa in seveda
različnimi omakami.

Vračamo okuse.

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

www.vino-alacarte.si 
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RAZIGRANE
IDEJE

Besedilo: Manja Kovačič

Bujne barve, prijazni materiali in napredna tehnika niso več glavni atributi v svetu
igrač. Zdaj so in igračke, ki spodbujajo motorične sposobnosti, nas okoljsko
ozaveščajo ali pa ponesejo v preteklost. Pokukali smo v razstavne prostore velikih
sejmov igrač, med drugim v New York, Hongkong in nemški Nürnberg, ter se
pozanimali, s čim se bodo letos igrali naši otroci.

Za spretne ročice
Vesele barve, prijazni materiali in
nešteto kombinacij za urjenje vi-

zualno motorične koordinacije rado-
vednih in iznajdljivih malčkov._ 

Leseni set Stacking Wood Set
Gotoy 

Danska

Tobbles Neo, dobitnik nagrade igrača leta na
sejmu v Nürnbergu
Fat Brain Toy Co.
Nebraska, ZDAMoj prvi živalski vrt

HABA
Nemčija
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09
v zraku 

Zelena 
kreativnost
Za spodbujanje okoljske ozavešče-
nosti ni nikoli prezgodaj. Okolje
lahko pomagamo reševati tako, da
iz vsakodnevnih odpadkov ustva-
rimo zabavnega robota ali pa se
prek namizne igre naučimo, kako iz
odpadkov pridobiti energijo._

Retro je in
Za mlade in malo manj mlade zbiratelje in navdu-
šence nad igračami naših starih staršev. Predvsem
redki modeli avtomobilčkov so zaželeni še danes._

Ohrani okolje 
namizna igra Zero Pollution

People on Board
Hongkong

Okoljsko ozaveščen robot 
Trash Robot

4M 
Hongkong

Aston Martin, avto Jamesa Bonda
1960, Japonska

Miniaturna različica Citroënovih avtomobilov,
darilo otrokom kupcev 

Citroën
1920, Francija

Lokomotiva Coupe-Vent
Märklin

1910, Nemčija

Og
las

na
 v

se
bi

na
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Nove tehnologije
Brez tega seveda ne gre. Prek 

iPhona in iPada vodljive igrače odli-
kuje glasovno vodenje, daljinski vi-
deonadzor in zaznavanje obrazov

za sledenje. Naš iPad pa nam lahko
služi tudi kot miza za biljard._

Za bodoče arhitekte
"Opeke" iz plute je moč sestaviti na najbolj nemogoče
načine, saj ne zdrsnejo zlahka. So stabilne in varne, in
kadar se le porušijo, ne povzročijo hrupa._

Prijatelj za igro
Ljubek zajček otrokom daje različne 
naloge, z vgrajeno kamero pa spremlja
gibanje. Za malčke, ki že govorijo 
angleško._

Ljubko in mehko
Živalice iz krpic so izdelane iz naravnih
materialov, lahko jih peremo, predsta-
vljene so bile na sejmu v Hongkongu._

Za prve zobke
Za najmlajše, ki jim rastejo prvi

zobki, že 50 let skrbi žirafa Sophie.
Izdelana je iz naravne gume in ob

stisku zapiska._

RoboMe – fuzija osebnosti in tehnologije 
Sablon
Belgija

Stabilni gradniki 
Korxx

Nemčija

Pametni zajček 
JoJo See You Simon Says

Silverlit Toys
Hongkong

Žirafa Sophie
Vulli

Francija

Interaktivni biljard 
iPawn® Pool Billiards, Jumbo Spiele 

Nemčija

Živali iz krpic Jolis pas Beaux 
Moulin Roty

Francija

CM08-09_reportaza BABY_paris  29.3.13  12:48  Page 3
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NNe le matični mleček, tudi propolis ima
večtisočletno tradicijo uporabe. Beseda propolis
izvira iz grščine in pomeni obrambo mesta, poz-
nali pa so ga že Egipčani in ga uporabljali pri
balzamiranju. Propolis čebelam predstavlja te-
melj zdravja. Z njim zaščitijo svoj dom pred vre-
menskimi vplivi, premažejo razpoke, satovje in
notranje stene panja ter ga tako zavarujejo pred
mikrobi. Tople sončne žarke marljive čebele lo-
vijo v med. Ta naravni sladki dar predstavlja za-
logo sončne energije in gorivo življenja v
čebeljem panju.

Zaupajmo varstvu 
"krilatih farmacevtov"
Veliko razlogov je torej, zakaj so zakladi iz čebeljega
panja tako nepogrešljivi tudi v naši prehrani.
Združujejo veščine narave, ki so jih Medexovi stro-
kovnjaki še oplemenitili ter poskrbeli za preverjeno
kakovost učinkovin s standardiziranimi in deklari-
ranimi vrednostmi. Družino izdelkov Junior pa so
tako razvili z mislijo na naše najmlajše. Ti so ust-
varjeni po njihovem okusu, brez konzervansov,
barvil in umetnih arom, preprosto navdušujejo
otroke in starše ter poskrbijo za veselo otroško igro._

Kako pa mi ščitimo
svoje otroke? 
Besedilo: City Magazine

Čebele vedo, kako zaščititi svojo družino, saj z zakladi čebeljega panja
ohranjajo svojo vrsto že več kot 45 milijonov let. "Krilati farmacevti",
kot jih radi poimenujejo apiterapevti, svojo kraljico – matico, ki je
največja, najmočnejša in vlada kar petnajstim rodovom čebel, hranijo
izključno z matičnim mlečkom, in prav to je skrivnost njenih super
zmogljivosti. 

Zakladi iz
čebeljega panja
so nepogrešljivi
za vso družino.

Izberite izdelke iz Mede ove družine               in poskrbite zax

brezskrben vsakdan svojih otrok.

BREZ KONZERVANSOV,
BARVIL IN UMETNIH AROM

OGLASNA VSEBINA

CM11-MEDEX_paris  28.3.13  16:28  Page 1
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OOd pravljičnih junakov do iluzije ... Kako za-
bavno je, ko liki iz knjig oživijo! Tisti iz nepozab-
nih pravljic Hansa Christiana Andersena živijo v
svojem svetu v danski prestolnici. V Køben-
havnu se nahaja Ripleys, ki je pravi raj za najm-
lajše, pa tudi starejši tu obudijo spomine na
otroške dni. V svetu Hansa Christiana Ander-
sena obiskovalcem predstavijo tako razburljivo
življenje tega pisatelja kot njegove pravljice. Grdi
raček, Zlatolaska, Deklica z vžigalicami in
mnoge druge pravljice tu zaživijo na zaslonih
skupaj s številnimi zvočnimi in vizualnimi
učinki. Znotraj Ripleysa (ime je dobil po slavnem
Robertu Ripleyju) se nahaja še muzej Guinnes-
sovih rekordov, kjer se med drugim srečamo z
najdaljšimi brki in najtežjim človekom na svetu,
in pa muzej Ripleys Believe It or Not! Tu obisko-
valci med drugim na lastne oči vidijo, da se
lahko napiše pismo na riževo zrno, in preizkusijo
svoje ravnotežje v vrtečem se tunelu. To pa je že
kaj pravega za ljubitelje čarovnije. Ti bodo uživali
tudi v nenavadni škotski umetniški galeriji, kjer
se odpira svet iluzij. Gre za edinburghško najsta-
rejšo atrakcijo Camera Obscura and World of Il-
lusions, ki je mnogokrat spregledana na račun
novejših atrakcij. Pravijo, da tudi, kar tu vidiš na
lastne oči, ne verjameš, da je res. Na vrhu
stavbe iz 17. stoletja se odpre čudovita pano-
rama na Edinburgh, znotraj pa male in velike
otroke v petih nadstropjih pričaka svet interak-
tivnih optičnih iluzij in trikov. 

Tudi muzeji so lahko 
družinska zabava
Med muzeji, ki privlačijo mlado in staro, je nizo-
zemski Corpus, ki se nahaja v kraju Oegstgeest
(natančneje ob avtocestu A44 med Amsterda-
mom in Haagom). Stavbe ne gre zgrešiti, saj je
že na zunaj posebna, v obliki gromozanskega
človeškega telesa. Tako gre dobesedno za poto-
vanje skozi človeško telo, muzej pa ima tako izo-
braževalno kot zabavno noto. Obiskovalci se spre-
hajajo po človeškem telesu ter vidijo, čutijo in
slišijo njegovo delovanje. Potovanje se začne v
nogi in konča v možganih. Čeprav so ga odprli že

Družinsko vandranje
Besedilo: Špela Dobnikar

Otroci niso nobena ovira, ko gre za potovanja. Družinska vandranja
mnogokrat odpirajo nove svetove, ki jih sicer ne bi odkrili. Tokrat smo
raziskovali, kje najdemo junake iz pravljic, kje se lahko najbolj zabavno
učimo o znanosti, kje nam večerjo postrežejo roboti in kje se nam pri
zajtrku pridruži najvišja žival na svetu. 

leta 2008, še vedno velja za edinega te vrste na
svetu. Prav tako na Nizozemskem, v Amsterdamu,
se nahaja še en zanimiv muzej – Tropenmuseum
Junior. Je prvi otroški muzej v Evropi, deluje od leta
1975 in še danes služi kot vzorčni model mnogim
drugim. Lani je bil izbran za najboljši otroški muzej
leta, posebej pa je namenjen otrokom od 6. do
13. leta starosti. S svojo metodo naredi najmlajše
radovedne in odprte za tuje kulture. Tu ne gre za
gledanje ali poslušanje, temveč za to, da so otroci
del dogajanja z vsemi čuti. Do pomladi 2015 je tu
vse v brazilskem slogu: trenutno dogajanje se
imenuje MixMax Brazil. Za začetek si mali obis-
kovalci nadenejo japonke in začnejo potovanje
med mangrovovimi drevesi, prek jame iz stekle-
nic do brazilskega mesta, ki ponuja celo razgled
na morje. Med drugim obiskovalci v plesno-glas-
benem studiu sami ustvarjajo brazilske ritme. Če
končamo še pri najnovejšem muzejskem trendu
– ne le dan, v muzeju lahko preživimo tudi raz-
burljivo noč! Na primer v California Academy of
Sciences lahko smrčimo v družbi pingvinov, bolj
pogumni pa celo le steklo stran od aligatorja. Naj-
bolj znana noč v muzeju pa je gotovo dinoza-
vrska zabava v newyorškem American Museum
of Natural History. 

Corpus, muzej
človeškega telesa,
je zanimiv za vso

družino.

Spanje v muzeju je
priljubljena dogodivščina
za najmlajše. 
Na fotografiji spanje 
v California Academy 
of Sciences.
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La Boutique
White bird
pleine de
douceur et
de séduction
© White Bird

Kjer kuhanje ni samo za velike
Kdo pravi, da je kuhanje resno opravilo, rezervi-
rano le za odrasle? Kuhanje je umetnost in zakaj
je ne bi spoznavali že najmlajši! Tako menijo v
nizozemski restavraciji, kjer hrano režejo, pečejo,
cvrejo in postrežejo – otroci! Kinderkookkafé je
prostor, kamor starši pripeljejo otroke, jih pustijo
v varstvu (službi) in se vrnejo pozneje na
večerjo, ki so jo otroci pripravili v tem času.
Najnižja starost otrok, ki se lahko udeležijo
''službe'', je osem let. Kinderkookkafé deluje od
desetih zjutraj do petih popoldne, sedem dni v
tednu. Če pa bi raje kuhala kar cela družina, se
med potepanjem po Toskani lahko udeležimo
dnevnega družinskega kuhanja na farmi Ciao
Laura. Ta kuharski tečaj je na seznamu petih
najboljših v Italiji, kje na gurmanskem zemlje-
vidu se nahaja Italija, pa je jasno. Torej, 12 kilo-
metrov južno od Firenc, v prenovljeni hišici iz 17.
stoletja pričakuje male in velike kuharje
domačinka Laura, ki obiskovalcem nadene
predpasnike, jim v roke potisne dnevni jedilnik
in zabava se začne. Po želji in vnaprejšni najavi
lahko družina ustvarja tudi vegetarijanske me-
nije ali se specializira le za pice, tečaji pa so na
voljo v italijanskem in angleškem jeziku. Če
skočimo še na zahod Evrope, najdemo kuharico
Annie in njeno Annie's B Spanish Kitchen, ki se
dogaja v Casi Alegre. Annie se s svojimi tečaji
uvršča na vrh seznamov, ki ponujajo najboljše
družinske počitnice. Te se vrtijo okoli kuhanja
od A do Ž, od nakupa sestavin na lokalnih tržni-
cah, obiska ekološke farme pa do kuhanja in
gurmanskih užitkov. Lahko se udeležimo eno-
ali večdnevnega doživetja, Annie poskrbi za
vse, le prenočišče ostane skrb popotnikov. Če

INFOMAT
Hans Christian Andersen
Museum in Ripley's
Museum, Danska
www.ripleys.com/copenhagen

Guinness Museum, Danska
www.ripleys.com/copenhagen

Camera Obscura and World
of Illussions, Škotska
www.camera-obscura.co.uk

Corpus, Nizozemska
www.corpusexperience.nl

Tropenmuseum Junior,
Nizozemska
english.tropenmuseumjunior.nl

American Museum of
Natural History, New York
www.amnh.org

California Academy of
Sciences, San Francisco,
Kalifornija
www.calacademy.org

Kinderkookkafé,
Nizozemska
www.kinderkookkafe.nl

Ciao Laura, Italija
(Farma se nahaja 12 kilometrov iz
Firenc v Toskani)
www.ciaolaura.com

Annie's B Spanish Kitchen,
Cádiz, Španija
www.anniebspain.com

Tropical Islands,
Krausnick, Nemčija
www.tropical-islands.de

Giraffe Manor, Kenija
www.giraffemanor.com

ostanemo še malce pri družinam zanimivih kuli-
naričnih doživetjih, je za otroke pravi magnet ne-
davno odprta robotska restavracija, kje drugje
kot na Kitajskem. V Harbinu imajo zaposlenih
dvajset robotov, ki gostom izrečejo dobrodošlico,
nato skuhajo in postrežejo večerjo, ob hrani pa
goste čaka še prava robotska zabava. Zaposleni
roboti lahko z dveurnim polnjenjem delajo kar
pet ur, med kuhanjem pa najmlajši lahko opazu-
jejo, kako jim roboti ustvarjajo večerjo. 

Vroči kraji tako in drugače
Ob obisku nemške prestolnice z otroki ne gre
zamuditi obiska pravega tropskega raja, ki so ga
ustvarili v starem hangarju. Ta se nahaja 60 kilo-
metrov iz Berlina. Tropical Islands se imenuje atrak-
cija, ki je največji evropski tropski svet. Obisko-
valce vabijo peščene plaže, ekspedicija skozi
tropski deževni gozd, palme, pljuskajoči slapovi
in prava tropska vas z avtentičnimi indonezijskimi
in tajskimi hišicami. In najboljše pri vsem? V trops-
kem raju lahko družina tudi prenoči, celo v kolibi
ob vodi, ko se tropsko sonce spušča v morje.
Kakšno je pravzaprav vreme v Berlinu, sploh ni
pomembno, ko v tropskem raju vsak dan sije
sonce. Če bi vseeno radi družino odpeljali na pravo
sonce in pri tem še doživeli živalski svet, je zani-
miv namig Giraffe Manor v kenijskem Nairobiju. Gre
za edinstveno posestvo s hotelom, znano po svo-
jih prebivalcih – žirafah. Vsako jutro malce pred
deveto pokukajo žirafe skozi hotelsko okno in zaj-
trkujejo skupaj s popotniki. Najmlajši najbolj uživajo,
naj se sliši precej neverjetno, če si z žirafo lahko
delijo svoj zajtrk, in to je uradno edini kraj na svetu,
kjer nam s krožnika jè najvišja žival na svetu._

V nairobijskem
Giraffe Manor

si zajtrk
delimo z

žirafo. 

V Tropenmuseum
Junior so otroci
del dogajanja z
vsemi čuti.

Na farmi Ciao
Laura
pripravljajo
kuharske
tečaje za
otroke.
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mestne skrivnosti

Dnevi odprtih vrat na letališču
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana od 13. do 21. aprila prireja dneve odprtih
vrat. V tem času bodo obiskovalcem in potnikom na voljo številne ugodnosti pri
trgovski in gostinski ponudbi ter drugih partnerjih. V nagradni igri se boste
lahko potegovali za bogate nagrade, letalskim navdušencem bodo omogočili
tudi brezplačen ogled zakulisja letališča. Več informacij najdete na njihovi
spletni strani. •

www.lju-airport.si
www.facebook.com/AerodromLjubljana 

Pomlad za najmlajše
Potrebujete stol za hranjenje, podlogo, na kateri bo v igri užival vaš najmlajši,
prisrčno žirafico Sophie (s prijateljčkom mačkom), da ne bodo nagajali prvi zobje,
igračko, da se ne boste dolgočasili v avtu, bombaľno vsestransko odejico ali pa
veliko, prostorno in hkrati privlačno torbo zase, kamor boste spravili vse tisto,
kar potrebujete z otrokom? Skočite v Babadu v Nakupovalno galerijo BTC, kjer
vas že čaka pisana spomladanska ponudba! •

Trgovina Babadu 
Nakupovalna galerija Kristalne palače

Ameriška 8, BTC, Ljubljana
030 240 250, www.babadu.si

facebook.com/babaduslo

Cukrčkova bonboniera velikanka
100 pralin vsaka za en dan, to so vam pripravili v čokoladnici Cukrček. 
S pralinami se lahko sladkate celih 100 dni in okusite pravo popotovanje
okusov. Od Bourbon vanilije, preko tropskega kokosa in avstralske Makadamije
do temnega moussa iz kakava iz Latinske Amerike. Postanite postulovec in se
podajte na Cukrčekovo popotovanje okusov v 100ih dneh. •

Čokoladnice Cukrček: 
Mestni trg 11 • Miklošičeva 4

Pasaža Nebotičnik • Mercator center Ljubljana
www.cukrcek.si

BIVALNI SEMINAR IN ODDIH NA MORJU 

Z BLAŽEM BERTONCLJEM

»JOGA, ČAKRE IN MEDITACIJA«
Spoznajte svoje notranje potenciale preko tradicionalnega učenja joge.

Poskrbite za samega sebe s pomočjo zavestnega gibanja, dihanja, 
meditacije in introspekcije.

Lovran, od 12. do 14. aprila 2013

Prijave sprejemamo na info@parinama.si ali 030 / 66 55 44

Parinama center – Cesta na Brdo 85, Ljubljana
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15tehnologija Besedilo: Miha Jarh

Mobilni Vaio E 11
(Cena še ni znana)
Izbira Sonyjevih prenosnih
računalnikov VAIO serije E je
zdaj še večja. Družini stilsko
oblikovanih in zmogljivih pre-
nosnikov se je pridružil ultra-
prenosni računalnik VAIO seri-
je E 11. Kljub majhnim
dimenzijam (11 palcev), ki olaj-
šajo prenašanje, je VAIO serije
E 11 zasnovan za zabavo. Moč
za poganjanje multimedijskih
aplikacij mu zagotavljata pro-
cesor za prenosnike AMD
Dual-core E2 in grafična karti-
ca AMD Radeon HD 7340.
Tehnologiji xLOUD in Clear
Phase dodatno poskrbita za
bogat in naraven zvok. Prek
USB-priključka ga je moč upo-
rabiti kot polnilec za mobilni
telefon tudi takrat, ko je ugas-
njen ali v stanju mirovanja.
Kul? Itak._
www.sony.com

Galaxy S4
(Cena še ni znana)
Kako nadgraditi nekaj, kar je
skoraj popolno? Nič lažjega, so
dejali pri Samsungu in navrgli
nekaj digitalnih kosti za nove-
ga Galaxyja S4, ki prihaja na
tržišča v drugi polovici leta.
Skratka, prvi korak je bil ta, da
niso prav veliko spremenili.
Zakaj bi le? Nato so nadgradili
AMOLED-zaslon z Gorilla
Glass 3 za večjo odpornost na
udarce in ostale mehanske
poškodbe, povečali so ga na
velikost petih palcev in povišali
ločljivost na 1080p. Osemjedr-
ni procesor Exynos Octa 1.6
GHz bo skrbel za še bolj tekoče
delovanje aplikacij in procesov,
povečanja zmogljivosti je bila
deležna tudi baterija. Fotoapa-
rat/kamera zajema posnetke z
zavidljivimi 13 megatočkami,
in če vzamemo v obzir dejstvo,
da so že fotografije S3 po kako-
vosti več kot samo parirale
fotografijam klasičnih digitalnih
fotoaparatov, se lahko upravi-
čeno vprašamo, ali ne bo že
samo zaradi tega Galaxy S4
vreden svoje cene?_
www.samsung.com 

Samo da je mobilno
Na zahodu nič novega, bi lahko rekli. Samsung še naprej bije bridko
bitko na trgu pametnih mobilnikov. Sony se prebuja na področju
mini prenosnikov, nekaj novega pa se je kot zmeraj našlo tudi za
ljubitelje Appla in njihovih izdelkov …

iRoom – iVse?
(Cena: 399 evrov)
Bodisi uporabljamo iPad za
sprostitev, branje novic, igra-
nje iger ali česa drugega, po
uporabi velikokrat obtičimo
pred dilemo – kam (za vraga)
ga postaviti, da ne bo v napo-
to, se poškodoval ali kaj
popolnoma tretjega? Rešitev –
iRoom. Z enostavno postavit-
vijo v steno bomo uživali v
njegovem lepem videzu in
brezhibnem delovanju. Kaj pa
ostale stvari v dnevni sobi?
Vgrajeni avdioizhodi omogo-
čajo priključitev iPada na vsak
zvočni sistem, kar tablici omo-
goča, da jo uporabljamo kot
zvočni vir. iRoom nam omo-
goča tudi nadzor avdio- in
videoopreme ali aplikacij za
pametni telefon._

Plusi:
+ kreativna rešitev
+ upravljanje avdia in videa

Minusi: 
- prostorske omejitve
- cena

100 vrstic
Vsestranski Myo

Ko smo že mislili, da je sledenje gibov s
kamero v stilu igralnih konzol Wii,
Xbox, PS3 trenutno vrh tovrstne
tehnologije, se naenkrat pojavi Myo.
Myo je pravzaprav ura, ne, zapestnica,
ne, v bistvu je trak za na roko ... hmm.
Saj ni tako pomembno, kaj je in kako je
videti, veliko bolj pomembno je, kaj
lahko s stvarjo počnemo. No, za začetek
jo lahko povežemo z osebnim ali
prenosnim računalnikom, telefonom,
dlančnikom ali tablico. Za povezavo
poskrbi Bluetooth 4.0. Myo je prepreden
s senzorji, ki zaznavajo gibanje naših
mišic, in z dodatnim 6-osnim senzorjem
za določanje smeri gibanja, na podlagi
česar si prejemnik signala ustvari
popolno sliko o gibu, ki ga naredimo.
Tako pridobi upravljanje aplikacij
popolnoma novo, nesluteno dimenzijo. 

tehno namig

Chrome-
book Pixel
Nevsakdanji Googlov pre-
nosni računalnik Chrome-
book Pixel že zdaj buri
duhove. Svojevrstnost se
začne z 12,85-palčnim za-
slonom, ki ima ločljivost
2560 x 1700. Nadaljuje s
ceno, ki se bo začela pri
1.300 zelencih, kar je precej
za prenosnik, ki bi naj "ob-
vladal" le internet ter Goo-
glove "oblačne" storitve.
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IIstra niso samo lepe plaže v juliju in avgustu, Istra
je raj tudi za gurmane, v kateremkoli letnem času.
Slavni gurmanski trojček Istre so tartufi, pršut in
oljčno olje. Pravijo, da kdor išče tartuf, naj najde
Istro. Tartuf velja za vrhunec gastronomije.
Skrivnostni gomolj je doma v sivi istrski zemlji,
še vedno se odločajo, ali je začimba ali hrana, v
vsakem primeru pa velja za močan afrodiziak. Bolj
priljubljenega belega čakamo do zgodnje jeseni,
medtem ko črni tartuf zori tudi pozimi in sredi
poletja. Drugi v vrsti je istrski pršut, ki ima prestižno
mesto med sladokusci. Pri njegovi pridelavi
upoštevajo uveljavljena tradicionalna pravila: od
reje prašičev do posebne obdelave prašičjega
stegna, njegovega sušenja in posebne kombinacije
začimb, ki mu dajejo prepoznavno aromo. Oljčno
olje pa je simbol Sredozemlja, zdravja,
gastronomskega užitka in odlična začimba. Velja
za najkoristnejšo maščobo v prehrani človeka, je
sredstvo za nego telesa in zdravilo za različne
bolezni, ki se ga je prijelo ime tekoče zlato ali olje
bogov. Vsi trije, tartufi, oljčno olje in pršut, pa
zbledijo, če ob sebi nimajo družbe bisera istrske
kulinarike – vina. Vino zaokroža in dopolnjuje. Za
Istro in tamkajšnje prebivalce je vino kultura,
potreba, ljubezen, je hrana in pijača, molitev in
prisega. Vino je zgodba, ki se začne v vinogradu. 

PO ISTRSKIH
VINSKIH CESTAH

Besedilo: Špela Dobnikar

O vinu in ob vinu so jih spesnili že mnogo. Tudi v Istri, kjer pravijo, da ima tisti, ki ima
dobro vino, tudi dobre prijatelje. Da je dan brez vina kot dan brez sonca in da je kruh
namenjen telesu, vino pa duši. Najboljši dokaz, da vse to drži, bo dopustniški potep po
istrskih vinskih cestah …  

Od malvazije prek terana do muškata
Najbolj priznano in razširjeno istrsko vino je tam-
kajšnja malvazija. Njen vonj spominja na cvet aka-
cije, v barvah pa se preliva vse od slamnato do zla-
torumene. Katerekoli barve je že, malvazija je
prefinjeno aromatična, sveža in kot takšna odli-
čna družba morskim jedem. Njena protiutež je
teran. Teran in njegova podvrsta refošk sta avtoh-
toni istrski vini. Teran ima intenzivno rubinasto
barvo, po njem v Istri rdeča vina imenujejo kar
črna. Kot pravi tamkajšnji pregovor, se barve ne
smemo ustrašiti, saj ima teran resda barvo zajčje
krvi, a se pije kot mleko. Teran ima zelo prepo-
znaven okus in usta napolni s sadnimi aromami.
Posebej tekne k bolj kaloričnim jedem in sprem-
lja vse od golaža do divjačine. Obe vrsti vin odli-
čno dopolnjuje rumeni muškat oz. momjanski
muškat. Spoznamo ga po zlati barvi, intenzivnem
vonju divjih nageljnov in izjemni aromi. Je suho in
sladko, pravijo, da je tudi afrodiziak, najbolje se
prilega k sladicam in malce bolj prefinjenim jedem.  

Istrska kakovost
IQ je kratica za Istrian Quality – istrsko kakovost.
Z njo so povezali malvazijo, ki velja za ključni del
istrske kakovosti, njen značaj naj bi definiral Istro
– je skromna in blaga, kot taka pa najbolje opisuje

1

Vino in tartufi,
odlična družba
na istrski
vinski cesti.

2

Vino je zgodba,
ki se začne v
vinogradu.

pokrajino. Tako so Istrani vzeli v roke malvazijo in
zapisali standarde, ki opredeljujejo njeno najvi-
šjo kakovost. To je sistem nadzora kakovosti vin
istrske malvazije, za katerim od ideje pa do izde-
lave zahtevnega kontrolnega sistema stojijo v Vini-
stri, združenju istrskih vinarjev in vinogradnikov.
Tako so istrsko malvazijo povzdignili na višjo
raven ter v pokrajini, kjer se zavedajo, da s količi-
no ne morejo konkurirati, vse moči usmerili v

1

2
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Vinske ceste
nudijo obilo
gurmanskih
doživetij. 

INFOMAT
Številke o vinu
Istra, največji polotok v Jadranu, se
potaplja v morje v smeri jugozahoda, in
zato tu kar ne zmanjka sonca. To in tudi
rodovitna prst ustvarjata idealne pogoje
za vinogradništvo. Skupna površina
vinogradov v Istri je 6.151 hektarjev.
Največje so zahodne istrske vinske
gorice (Poreč, Buje, Pulj, Rovinj) in z
vinogradi pokrivajo 5.839 hektarjev
zemlje. Osrednje vinske gorice (Buzet,
Pazin) imajo 209 hektarjev, vzhodne<
(Labin) pa 103 hektarje. 

Dan, posvečen vinu
Zadnja nedelja v maju je dan vina. Gre za
projekt iz leta 1993, ki se je začel v
toskanskem Moltancinu z namenom, da
bi odgovorni v vinskem turizmu končno
prepoznali potencial. Sprva nihče ni
verjel v projekt, prijateljsko so k njemu
pristopili le nekateri toskanski vinarji. 
A že v prvem letu se je ideja izkazala za
odlično in vinske kleti so bile deležne
velikega obiska. Precej hitro je projekt
zaslovel tudi zunaj meja, leta 1998 so se
priključile Kalifornija, Avstralija,
Argentina, Čile, Urugvaj, leto pozneje pa
še Goriška brda in Istra. Na dan vina se
vsako leto dogaja od srede dopoldneva
do zgodnjega večera, ko vinske kleti po
vsej Istri odpro svoja vrata in prisrčno
povabijo obiskovalce. Tudi letos, zadnjo
nedeljo v maju!

www.istra.hr
www.croatia.hr

kakovost. Oznaka IQ na malvaziji istrskih proiz-
vajalcev nam pove, da imamo v rokah kakovostno,
zaupanja vredno vino. 

Izgubljeni na vinski poti
Istra ima za prave ljubitelje vinske kapljice ponu-
diti vse in še več, zato je dopust, ko raziskovanje
obalnih kotičkov dopolnimo z raziskovanjem vin-
skih cest, nepozaben. Po definiciji je vinski turi-
zem obisk vinogradov, vinskih kleti, vinskih pri-
reditev, kjer sta v ospredju pokušanje vin in
spoznavanje vinske kulture določene regije. A
vinski turizem so tudi in predvsem vinske ceste,
na katerih se zlahka izgubimo, in prav v tem je čar.
Pa tudi v vinskih kleteh in majhnih konobah, kjer
ne manjka dobre kapljice in istrskih dobrot za
lačnega popotnika. Vinske ceste v hrvaški Istri se
nahajajo vse od Umaga prek Novigrada, Pore-
ča, Vrsarja, Rovinja do Medulina na jugu, nazaj
na severu do Rabaca in vse do Reke, skupno
gre za več kot sto vinarjev. Istrski vinski preporod
in razvoj vinskih cest sega v začetek devetdese-
tih let, ko se je ideja porodila mladim vinarjem in
neozdravljivim zaljubljencem v žlahtno kapljico.
Ti so si želeli sprememb, želeli so dokazati, da
tista o Istranih kot dobrih vinogradnikih, a slabih
vinarjih, ne velja. Tako so tradicijo pognali v korak
s časom, in vinske ceste, malvazija, teran in mom-
janski muškat so vnovič oživeli. 

Počitnice v družbi vinogradov
Mnogi izmed teh ''vinskih zaljubljencev'' danes
vinsko kulturo prek vinskega turizma širijo med obi-
skovalce. Takšna je tudi zgodba vin Cattunar iz
Nove Vasi, kjer sta leta 1985 vinograde iz rok star-
šev prevzela zakonca Cattunar ter se s sinom in
hčerko lotila posla. Delo so si razdelili – sin proiz-
vaja vino, hči je zadolžena za prodajo, žena za
administracijo in gospodar za to, da zraste zdravo
in kakovostno grozdje. Leta 2007 so odprli vin-
sko klet, ki se nahaja med griči in vinogradi. Svo-
je posestvo z veseljem delijo z obiskovalci, pa da
ne bomo mislili, da gre le za golo opazovanje.
Tukaj lahko sodelujemo pri izdelavi vina, pri trga-
tvi in seveda degustaciji. Ob vsem tem pri vinu
ne manjka kulinaričnih dobrot, od zgoraj opisa-
nih pršuta in tartufov do špargljev in domače pašte,
vse v skladu s tradicijo, a v koraku s časom. Pod-
obni filozofiji sledi tudi enolog Danijel Kraljević,
lastnik posestva in vin Cuj, ki svoje ideje in znanja
pretvarja v sodobne proizvode, v katerih, pravijo,
se čuti tradicionalni izvorni okus avtohtonih sort.
Tudi sem lahko pokuka mimoidoči obiskovalec
in vse, kar mu preostane, kot zapiše mojster Kra-
vljević na svoji spletni strani, je, da se sprosti in uži-
va v avanturi odkrivanja istrskega območja._

3
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Vinski turizem
je popestritev
obalnega
počitnikovanja.

3

Sonce in rodo-
vitna prst v
Istri ustvarjata
idealne pogoje
za vino-
gradništvo.
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Kako ste vpeljali znanje o različnih dietah varovancev Drage v prakso resta-
vracije Druga violina?

Predvsem je treba vedeti, katera živila so za katero dieto dovoljena ali
prepovedana. Nekdo, ki je alergičen na gluten, ne sme uživati žitaric (predvsem
pšenice), v hrani diabetika ne sme biti sladkih slaščic in maščob, mastnega mesa,
dovoljene so polnozrnate stvari, pusto meso, ribe, …

Katere jedi najraje pripravljate?
Predvsem mesne jedi, pa kakšne zelenjavne. Gostom gredo zelo v slast

nadevane piščančje ruladice z zelenjavo, ovite v pršut s sirovo omako z odlično
dvobarvno polento. Rad pečem kruh. Imamo odlično hišno čokoladno torto,
kakšnega gosta pa enostavno osrečiš z domačo jabolčno pito. Odlična je tudi pica,
ki jo včasih spečem za naše varovance in zaposlene, ker jo imajo zelo radi.

Vodilo pri vašem kuhanju ...
... da ne gledaš na hitrost. Pomembna je kakovost. Če je hrana dobra, so

zadovoljni gostje – če imaš zadovoljne goste, si zadovoljen tudi sam, na ugledu pa
pridobi tudi gostilna._

Štorman
V hotelu Štorman nas priča-
kujejo z bogato ponudbo jedi.
Ponudba obsega vse od toplih
dopoldanskih obrokov, dnev-
nih kosil vse tja do odličnih
jedi po naročilu. Jedilni list se
dopolnjuje glede na letni čas.
Tako nas vedno znova priča-
kajo s pestro ponudbo sezon-

Boštjan Benkovič
Pot kuharja je začel v hotelu Bellevue v ljubljanskem Tivoliju,

nato je skoraj dvajset let skrbel za kulinarično razvajanje
varovnacev CUDV Draga. V restavraciji Druga violina je 
v kuhinji prva violina, ki skrbi za gurmane vseh vrst.  

skih kulinaričnih specialitet,
po katerih so poznani daleč
naokoli. Na voljo so nam tudi
posebni slavnostni meniji ter
catering – postrežba zunaj
gostinskega lokala za vse
naše posebne dogodke v
življenju. S kakovostjo in
bogato ter prepoznavno
gostinsko ponudbo, s prijazno
postrežbo, ustrežljivostjo,
gostoljubjem, prilagajanjem
trendom v gostinstvu ter sla-
ščičarstvu nas vedno znova
navdušujejo._ 

Hotel Štorman, 
Mariborska cesta 3, Celje
Tel.: (03) 426 0 426
Odipralni čas: pon.–čet. od 6. do 22.
ure, pet. od 6. do 24. ure, sob. od 7.
do 24. ure, ned. od 7. do 22. ure
www.storman.si

Vila Herberstein
Obisk Vile Herberstein je obve-
zen za vse, ki želimo spoznava-
ti skrivnosti vrhunske kulinari-
ke. Ime je dobila po grofici Ani
Mariji Herberstein, ki je nekoč
prebivala v njej. Zunanjost in
notranjost stavbe nas tako spo-
minjata na grofovske čase.
Kulinarična ponudba Vile je
pestra. Jedi pripravljajo tako po
preprostih, a preizkušenih
domačih receptih, kot tudi po
prefinjenih in včasih zelo
drznih kuharskih domislicah.
Poskusimo lahko številne neo-
bičajne jedi, na primer polže v
pikantni omaki, gosja jetra s
karameliziranim jabolkom ali
žlinkrofe s tartufi ... Njihova
kuhinja je hkrati poznana tudi
po vrhunski pripravi morskih in
sladkovodnih rib. Naj bo kovač
ali romb, pečena s krompirjem
in zelenjavo, brancin, pečen v
soli, orada z bučkami, dušen
losos na indijskem rižu ali pa
katerakoli druga riba, vse jedi
so vedno pripravljene na malo
drugačen način. Tudi tisti, ki

prisegamo na "konkretnejše"
jedi, bomo v jedilnem listu brez
težav našli kaj zase. Pestra
ponudba vrhunskih vin nam
bo kulinarično razvajanje zgolj
nadgradila. Vse jedi, tudi sladi-
ce, so pripravljene po posebnih
postopkih z izbranimi začimba-
mi. Kuharji Vile Herberstein s
pridom uporabljajo svoje kuli-
narično znanje ter svoje dolgo-
letne izkušnje, da bi nam priča-
rali nepozabno gurmansko
doživetje._

Vila Herberstein, 
Kopališka cesta 1, Velenje. 
Odpiralni čas: pon.–sob. od 12. do
22. ure, ned. in prazniki zaprto
Tel.: (03) 896 1400
www.vilaherberstein.si
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Besedilo: Nina V. Orlić
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Praline 
s solnim cvetom
Prvovrstne praline slovenske
izdelave poskrbijo za prijetno
razvajanje brbončic s tipično
slovenskimi okusi. Praline so

na voljo v beli bombonieri (s
solnim cvetom in pistacijo, s
solnim cvetom in tekilo) ali črni
bombonieri (s solnim cvetom in
pistacijo, s solnim cvetom in
kakijevim žganjem, s
slovenskim medom ter s
sladkim refoškom)._

www.soline.si

Sladice
Besedilo: City Magazine, fotografija Ana Če

Marčevska CITY CHEF kuharska akademija je kar prehitro minila 
ob sladkih dobrotah. Pripravili smo raviole s skuto na dušeni hruški 
s cimetom in malinovim sorbetom, hruškino crostato, čokoladni sufle z
vanilijevo kremo ... Za dodatno razvajanje naših brbončič je z izbranimi
vini poskrbel poznavalec vin Primož Brezovec iz Vinoteke Ljubljana,
odžejala pa uradna voda dogodka Jamnica. 

RECEPTI 
Hruškina
crostata
Sestavine:
masleno
testo,
hruške,
jajce, 20 g
sladkorja,
dcl mleka,
škrob,
vanilija
Priprava: Jajce skupaj s sladkor-
jem stepamo nad soparo, da nara-
ste, vmešamo jedilni škrob in do-
damo toplo mleko, v katerega smo
dodali vanilijo. Stepamo, dokler se
krema ne zgosti. Masleno listnato
testo razvaljamo in ga porazde-
limo po namaščenem modelu za
pito, vanj vlijemo vanilijevo kremo
in obložimo s poljubnim sadjem.
Pečemo na 180 stopinj Celzija, do-
kler se zlatorjavo ne zapeče.

Skutni ravioli na
dušeni hruški
Sestavine: riževo testo za won-
tone, skuta, sladkor, jajce, limonina
lupina, olje za cvrtje, 100 g slad-
korja, 100 g malin, jajce, beljak, li-
monin sok, hruške, sladkor, cimet
Priprava: Hruško s sladkorjem in
cimetom dušimo do mehkega.
Sladkor in vodo zavremo, ohla-
dimo in dodamo sok limone ter
malinov pire. Vse skupaj vlijemo 
v posodo in jo postavimo v zamr-
zovalnik. Ko je sorbet do polovice
zamrznjen, vanj vmešamo sneg 
iz beljaka in znova postavimo v
zamrzovalnik, da sorbet zamrzne.
Jajce, sladkor in limonino lupino
stepemo, dodamo skuto, da do-
bimo gladko zmes, ki jo nadevamo
v riževo testo za wonton. Obliku-
jemo raviole ali žepke in jih oc-
vremo. Postrežemo na dušeni
hruški z malinovim sorbetom.

Kuhinjski aparat
MUM5,
vsestranski pomočnik 
v kuhinji
Univerzalni kuhinjski aparat
Bosch MUM5 je vsestranski
pomočnik v naši kuhinji.
Odlikuje ga sodoben dizajn,
moč, enostavna uporaba in
številne funkcije za pripravo
raznovrstnih kulinaričnih
užitkov. Z njim bomo lahko
pripravljali slastne tortice,
zdrave in osvežilne smoothije

ter še veliko več. Ponaša se s
sedmimi delovnimi hitrostmi in
elektronsko regulacijo hitrosti
obratov. Vsebuje sekljalnik s
tremi ploščami – za rezanje,
drobljenje in ribanje, mešalno
posodo iz nerjavečega jekla s
prostornino 3,9 litra in
plastični mešalni vrč s
prostornino 1,5 litra. Aparat je
na voljo v različnih barvnih
kombinacijah._

www.bosch-home.com
Vsestranski pomočnik v kuhinji
Bosch MUM5.

Vina Avos 
Vinogradništvo Kocuvan
Vina Avos (Sovjak, radgonsko-
kapelski vinorodni okoliš) so
vrhunska bela vina, pridelana
na trajnostni način. Z ljubeznijo,
tradicijo in znanjem pridelujejo

mlada, sveža, sadna vina s
poudarkom na sortnosti, v
nekaterih primerih pa tudi z
ostankom sladkorja. Na tokratni
kuharski akademiji smo ob
sladicah poskusili vrhunska
polsladka vina štirih različnih
sort: muškat ottonel, traminec,
sivi pinot in renski rizling._

www.avos.si, www.vino-alacarte.si

Vračamo okuse.
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trenirke so in

Hlače Met, cena: 54 evrov,

Trgovina DE LUXE Fashion store,

Nakupovalna galerija Kristalne

palače.

modni dodatek

Pas, cena: 22,50 evra. Trgovina DE LUXE

Fashion store, Nakupovalna galerija Kristalne

palače.

modni našitki

Blazer, cena: 117 evrov. Trgovina DE

LUXE Fashion store, Nakupovalna

galerija Kristalne palače.

naj se sveti

Ovitek za telefon, cena: 18 evrov. 

Trgovina DE LUXE Fashion store, 

Nakupovalna galerija Kristalne palače.

etno

Uhani, cena: 10 evrov. Trgovina Bijoux,

Dvorana A.

nežno

Obleka, cena: 14,90 evra. Trgovina Mia

Fashion, Dvorana A.

večerna zabava

Čevlji, cena: 18,90 evra. Trgovina Mia

Fashion, Dvorana A.

zapeljiva grafika

Majica, cena: 12,90 evra. Trgovina Mia

Fashion, Dvorana A.

šoping Pripravil: City Magazine

OGLASNA VSEBINA

ples valov

Ogrlica, cena: 25 evrov. Trgovina Bijoux,

Dvorana A.

svetleči potiski

Majica, cena: 27 evrov, Trgovina DE LUXE

Fashion store, Nakupovalna galerija

Kristalne palače.

rockerka

Torba, cena: 45 evrov. Trgovina DE LUXE

Fashion store, Nakupovalna galerija

Kristalne palače.

klasika

Majica, cena: 12,90 evra.

Trgovina Mia Fashion,

Dvorana A.

po urbanih nakupih

Denarnica, cena: 33 evrov. Trgovina Bijoux,

Dvorana A.

mestni potep

Sandali, cena: 14,90 evra. Trgovina Mia

Fashion, Dvorana A.

Urbana ženska

moda
Spomladanske modne

kolekcije za pomlad in

poletje, v katerih letos

poleg črne in bele

prevladujejo tudi nežni

pasteli in svetleči odtenki,

že najdemo na prodajnih

policah modnih trgovin 

v nakupovalnem središču

BTC City. 

www.btc-city.com

opazno

Zapestnica, cena: 5,90 evra.

Trgovina Mia Fashion, 

Dvorana A.
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novost Deha v Mariboru
Deha, ki ponuja pestro izbiro oblačil in dodatkov za fitnes, jogo, ae-
robiko, ples in prosti čas, ima v Mariboru novo trgovino. Kolekcija
je namenjena ženskam in tudi mlajšim modnim navdušencem. Hla-
če, majice, jopice in puloverji so narejeni iz najboljših materialov, med-
tem ko kolekcija za fitnes zaradi meryl microfibre še posebej diha,
se hitro suši in je zelo prijetna ter udobna za vadbo. 
V kolekciji za pomlad in poletje ne manjka živahnih barv in lahko-
tnih modnih oblačil._
Deha, nakupovalni center Europark, Pobreška 18, Maribor, 
www.eurosport-trade.si

otroci The Kids by Elfs
Iz modne delavnice kreativnega modnega dua Elfs prihaja
nova kolekcija The Kids by Elfs za vse starše, ki radi svoje
otroke oblačijo ustvarjalno in drugačno. Njihovo prvo
pravljično modno kolekcijo za otroke zaznamuje igriv dizajn
z veselimi potiski za igro brez meja in ljubke pastelne barve
(bela, svetlo modra in svetlo rožnata), ki dajejo malčkom
neustavljiv otroški čar. V kolekciji iz stoodstotnega bombaža
bomo našli otroške bodije ter T-shirte za deklice in dečke
do 10. leta starosti._ 
www.elfs.si

sofisticirana Paleta
Moderna klasika je le ena izmed petih li-
nij, ki sestavljajo pomladno-poletno ko-
lekcijo Pepe Jeans London. Detajlno mo-
čna modna enciklopedija se zgleduje po
sodobnem ameriškem stilu oblačenja, ki je
v omenjeni liniji podkovan s sladkobnimi
pastelnimi barvami. Sproščeno modno
držo definirajo udobne široke hlače, blazerji,
jeans srajce, vojaške jakne ter razkošje gra-
fičnih detajlov._
www.pepejeans.com

Modni flirt
Vonj po toplih dneh in svobodi se odraža v modnih
odločitvah.

Športno obutev in obutev za prosti čas zastopa 
SPORT AGENT, d.o.o. | www.sport-agent.net  
| info@sportagent.si 
Prodajna mesta | Elegance | Giga Sport | Hervis  
| Intersport | Kara | Mass | Maxxi Rosi | Sports Direct  
| Tomas Sport | ŠC Maratonc

Lahek, 
moden čevelj 
namenjen  
vsakodnevni 
uporabi.
Material: tekstil in usnje. Lastnosti: 
EVA odstranljivi vložek, zračna blazina 
za boljše blaženje, Aegis antimikrobna 
zaščita, guma z odličnim oprijemom, Air 
Cushion zagotavlja stabilnost. Na voljo v 
več barvah na prodajnih mestih Merrell.
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•••••
Romantična drama Zavetje
Režija: Lasse Hallström. Nastopajoči: Julianne Hough, Josh Duhamel.
18. 4., Kolosej & Planet Tuš

Katie Feldman prispe v obalno
mestece Southport v Severni
Karolini, da bi si ustvarila novo,
mirno življenje. Najame kočo v
gozdu in začne delati kot
natakarica v obalnem lokalu.
Dela vse, da ne bi izstopala.

Toda kljub temu, da se je obdala z visokimi čustvenimi zidovi, jo
pritegne pristna toplina in skrbi tesno povezanega mesteca,
zlasti lastnika lokalne trgovine Alexa in njegovih dveh otrok. Ko
se Katie počasi spet nauči zaupati ljudem, se v mestu pojavi
skrivnostni neznanec, ki začne spraševati o njej in zdi se, da
preteklosti ne bo mogla uiti._ 

•••••
Akcijski triler Padec Olimpa
Režija: Antoine Fuqua. Igrajo: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman.
4. 4., Kolosej & Planet Tuš

Majhna skupina do zob
oboroženih in izurjenih
ekstremistov sredi belega
dneva zasede Belo hišo ter
predsednika Benjamina
Asherja skupaj z njegovim
osebjem kot talca zapre v
neprebojni predsedniški

podzemni bunker. Medtem pa se srditemu boju na travniku
pred zgradbo pridruži še nekdanji predsednikov varnostnik
Mike Banning, ki se prebije v zasedeni objekt in skuša opraviti
tisto, za kar se je uril vse življenje: za vsako ceno zavarovati
predsednika._

Znanstvenofantastična pustolovščina

Pozaba
Režija: Joseph Kosinski. Igrajo: Tom Cruise, Morgan Freeman, 
Andrea Riseborough. 
11. 4., Kolosej & Planet Tuš

Pripoved je postavljena v leto 2077, ko je življenje na Zemlji nerazpozna-
vno; pred šestimi desetletji so jo namreč napadli Nezemljani, ki so uničili
velik del našega planeta. Ljudje sicer v vojni zmagajo, a so se prisiljeni
evakuirati v mesta na nebu, kjer živijo v lunarni koloniji, več tisoč me-
trov nad morjem. Jack Harper je vojni veteran in eden zadnjih vzdrže-
valcev naprav, nameščenih na Zemlji, ki so del obsežnega sistema za
odganjanje sovražnika in iskanja potrebnih surovin za preživetje. Voja-
ško sodišče tako pošlje upokojenega vojaka na oddaljen planet, kjer ima
nalogo uničiti še zadnje ostanke tuje rase. A niz dogodkov sproži prihod
strmoglavljene potnice vesoljske ladje, ki v vojaku vzbudi vprašanja, kaj
ve o planetu, svojem poslanstvu in samem sebi. Film je posnet v izjemni
digitalni tehniki pod taktirko režiserja, ki nam je bolj ali manj znan po
znansveni fantastiki in filmu Tron: Zapuščina._

•••••
Komična drama Srečen za umret
Režija: Matevž Luzar. Igrajo: Evgen Car, Milena Zupančič, Vladimir Vlaškalič.
4. 4., Kinodvor & Kolosej & Planet Tuš

Ivan je 76-letni upokojeni
učitelj glasbe, ki verjame, da je
njegovo življenje končano.
Kupi si parcelo za grob s
prekrasnim pogledom na Alpe
in gre v dom za starejše, kjer
želi v miru dočakati svoj konec.
Ampak zgodi se ravno

nasprotno: na tečaju računalništva začne končno odkrivati
strast za življenjem. Dramatična komedija, ki je svoj navdih
našla v resničnem življenju, je grenko-sladka pripoved o
staranju, ki najprej postreže z vsemi stereotipnimi predstavami,
da bi jih nato obrnila na glavo. Je zgodba o tem, da za življenje
nikoli ni prepozno._

filmska poslastica NA PLATNU
"Ljubimci nad oblaki", v režiji
Pedra Almodóvarja (2012)
"Čudežu naproti", v režiji
Terrenca Malicka (2012)
"Ne!", v režiji Pabla Larraína (2012)

NA KRATKO 
Festival Rock'n'Roll filma
Med 1. in 6. aprilom bo Subkulturni
azil pripravil prvi Festival
Rock'n'Roll filma, ki se bo odvijal v
Mariboru. Odvrtelo se bo osem
glasbenih dokumentarcev, ki se
posvečajo slovenski in jugoslovanski
glasbeni dediščini in aktualnosti.
Filmske projekcije bodo potekale v
Kinu Udarnik.
www.ljudmila.org/subkulturni-azil   
zavodudarnik.wordpress.com

Zajtrk pri Kinodvoru
Vsako nedeljo ob enajstih dopoldne
lahko v Kinodvoru poleg dobrega filma
dobimo še topli napitek in sladki
priboljšek, oboje že vključeno v ceno
vstopnice. Hkrati poteka tudi Sezamov
kotiček, namenjen vsem otrokom,
tako malčkom kot tistim že malo
starejšim, ki skupaj s starši obiščejo
Zajtrk pri Kinodvoru. Medtem ko
odrasli uživamo v filmu, otroke v
kotičku Kinodvorove kavarne skozi
pravljice, animacije in igre popeljejo v
domišljijski, ustvarjalni čas. 
www.kinoteka.si

HIŠNI KINO 
"Dedinja", v režiji Williama Wylerja
(1949)
"Špartak", v režiji Stanleyja
Kubricka (1960)
"Praznovanje", v režiji Thomasa
Vinterberga (1998)

Besedilo: City Magazine

•••••

•••••
Animirana družinska pustolovščina Zambezija
Režija: Wayne Thornley. Igrajo: Leonard Nimoy, Jeremy Suarez, Abigail Breslin. 
18. 4., Kolosej & Planet Tuš

Kai je naiven in pogumen mlad
sokol, ki se med odraščanjem
blazno dolgočasi. Daleč od
družbe živi s strogim očetom,
ki mu ne dovoli zapustiti meja
Katunge. Med prepirom Kai
izve, da oče pozna Zambezijo,
pisano ptičje mesto na robu

Viktorijinih slapov. Odloči se zapustiti varen dom ter se pridruži
jati štorkelj na poti do veličastnega mesta. Tam spozna nove
prijatelje ter si s svojimi letalskimi veščinami prisluži mesto med
elitno obrambno enoto najboljših zambezijskih letalcev. Vendar
Kai kmalu spozna, da tehnika letenja ni dovolj, pomemben je
tudi pogum in predanost svoji jati._
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afro

Eclipse
glasbeniki, pevci in pripovedovalci. Kako bomo
doživeli glasbo brez vidnega dražljaja? Odgovor
lahko poiščemo sami, z obiskom koncerta z doda-
no vrednostjo, saj nas bo nagovorila ''zgolj'' glas-
ba. Udeležba obvezna za vedoželjne glasbene sla-
dokusce. Cena vstopnic: od 28 do 32 evrov._

14. aprila ob 20.30, Cankarjev dom, 
Prešernova 10, Ljubljana

26. april

elektronika
Loko Dice

Ambasada Gavioli, Industrijska
cesta 10, Izola. Začetek: ob 22.
uri. Cena vstopnic: 20 evrov v
predprodaji, 25 evrov na dan
dogodka. 
V prestolnico elektronske
glasbe pri nas, Ambasado
Gavioli v Izoli, prihaja odlični
Loco Dice. Na glasbeno po-
potovanje nas bo popeljal
konec meseca aprila. Velja za

enega najboljših didžejev
avantgardne elektronske
glasbe. Njegove zabave so
posebno plesno doživetje.
Ritmi deep housa, ki se bodo
pretakali,  nas bodo popeljali
na pravo glasbeno popotova-
nje. Mešalko si bo delil z Ro-
bertom Dietzom ter odlično
didžejko Tini, ki sta tudi
vedno večji zvezdi na Ibizi, v
Berlinu in preostalih delih
sveta. Za dobro glasbo bo po-
skrbljeno, na nas pa je, da si
obujemo svoje najudobnejše
plesne čeveljce in se prepu-
stimo toku plesne noči._

Miriam Doumbia
& Amadou 
Bagayoko

pop rock

Da Phenomena
Po petih letih se dvojec Da Phenomena, ki je dod-
obra pretresel slovensko glasbeno sceno z uspeš-
nico Nočem te nazaj, vrača na koncertne odre. Ta-
lentirana vsestranska glasbenika Mate Brodar – Bro
in Anže Langus Petrović – Dagi sta se po dveh stu-
dijskih albumih Skupaj sva in DP za nekaj časa po-
svetila drugim projektom. V začetku leta sta se vrni-
la v studio in začela delati na novem albumu. Prvi
singl Nov dan je odigran s prepoznavno energijo
Da Phenomena ter je dobra uvertura v vse, kar nas
še čaka. Da fanta mislita resno, pa priča prihajajoča
mini klubska turneja v mesecu aprilu po vsej Slo-
veniji, ki se bo 4. aprila pričela v ljubljanskem Orto
baru, naslednji dan ju bo mogoče videti v velenj-
skem Maxu, sledili pa bodo še nastopi v Maribo-
ru (11. aprila), Celju (12. aprila), Radencih (19. apri-
la) in zaključni koncert 20. aprila v kranjskem Klu-
baru. Slišali bomo stare uspešnice, pa tudi nove,
ki nas bodo zazibale v sofisticiran groovie plesni
večer. Cena vstopnic: od 4 do 10 evrov, odvisno
od lokacije koncerta._

Od 4. aprila do 20. aprila po vsej Sloveniji, 
www.facebook.com/daphenomenamusic

industrial metal

Rammstein

Težkokategorni industrialci, glasbene legende in
glasbeni navdih mnogih generacij, Rammstein,
se bodo mudili pri nas. Skoraj dvajset let je od
tega, kar so se fantje zbrali v Berlinu in ustanovili
zasedbo, ki je svetovni fenomen. So ena redkih
skupin, ki ima še vedno izvirno sestavo skupine.
Tako bodo v Ljubljano prišli vokalist Till Linde-
mann, kitarista Richard Kruspe, Paul Landers,
basist Oliver Riedel, bobnar Christoph Schneider
ter klaviaturist Christian Lorenz. Njihova pot je bila
tlakovana s kontroverznimi videospoti in izjava-
mi, odličnimi koncerti in predvsem dobro glasbo.
Na koncertih vedno poskrbijo za fenomenalno
scenografijo in kostumografijo. Nemalokrat so jih
prav divji koncerti spravili v težave. Bili so večkrat
pridržani zaradi neprimernega vedenja, povezovali
so jih z nasilnimi dogodki, v videospotih so pri-
kazovali kanibalizem in nudizem ter naleteli na
neodobravanje številnih. Vendar se Rammstein s
tem nikoli niso obremenjevali, saj se posvečajo
sporočilnosti, glasbi in odlični odrski umetnosti.
Turnejo Made in Germany je videl že skorajda pol-
drugi milijon ljudi po vsem svetu. Turnejo nada-
ljujejo zdaj tudi pri nas. Tresla se bo dvorana, tla
bodo vibrirala, na odru bo gorelo. Uspešnice, kot
so Zwitter, Ohne Dich, Bestrafe mich ter mnoge
druge, bodo oživele pred našimi očmi. Zagotovi-
mo si vstopnico koncerta leta. Cena vstopnic: 
od 39 do 90 evrov v predprodaji._

30. aprila ob 21. uri, Arena Stožice, Ljubljana

Za projektom Eclipse stojita vrhunska malijska
glasbenika Miriam in Amadou. Vsi, ki so ju sliša-
li v živo, s koncerta odidejo veseli in zadovoljni,
saj je njuna energija preprosto nalezljiva. V naspro-
tju z njunimi ''tipičnimi'' koncerti pa bo Eclipse
potekal v popolni temi. Čemu? Ker sta Miriam in
Amadou slepa. Amadou je oslepel pri petnajstih
in Miriam pri petih. Spoznala sta se na Inštitutu za
slepo mladino v Bamaku in se zaljubila. Skupno
ljubezen pa uspešno prelivata tudi v jezik glasbe.
Začasna slepota nam bo izostrila preostale čute.
Tako bomo lahko njuno glasbo začutili tako, kot jo
čutita Miriam in Amadou. Izkusili bomo njuno
zgodbo, potovali skozi temo in zagledali ''novo luč''.
Na popotovanju nas bodo spremljali odlični afriški

Da Phenomena

Rammstein
© Paul Brown

glasba 28
kulturni izbor
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Besedilo: Nina V. Orlić
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odri in razstave 29
kulturni izbor

Besedilo: Marko Kastelic

festival

Exodos
Festival sodobnih odrskih umetnosti se vrača v
prestolnico z dvema zajetnima programskima sklo-
poma, ki ju je najlažje opisati kot širok pregled
odrske produkcije današnjega časa, geografsko
omejenen na celoten svet. Posebna pozornost je v
18. izvedbi festivala namenjena azijski plesni plat-
formi. Ker gre za celino, ki izjemno dejavno ustvar-
ja v svetu plesa, so selektorji s kar nekaj težav izbra-
li le deset predstav. Hitri pregled izbranih koreografij
omenjenega sklopa pokaže, da se veliko predstav
igra s konceptom spola ali našimi predstavami o
njem. Eisa Jocson nas bo v Smrti plesalke ob dro-
gu šokirala in navdušila morda še bolj kot Kate
Moss v spotu I Just Don't Know What to Do With
Myself. Na odru nastopa z Danielom Kokom, tako
da stereotipno ženski ples dobi tudi svojo moško
plat. Ista plesalka se nam bo predstavila tudi v
predstavi Mačo ples. Njen sopotnik Daniel Kok na
festival prihaja tudi z lastno predstavo Gej Romeo.
Mladi plesalec je navdušil že v času študija v Lon-
donu, ko je bil izbran med najboljše svojega letni-
ka. V sklopu je zanimiva tudi umetnica Geum-

hyung Jeong, ki ustvarja iz svoje fascinacije nad
hidravličnimi napravami. Ob omenjenih je še cela
vrsta ustvarjalcev, ki na Exodos prihajajo z najvid-
nejših festivalov, namenjenih sodobni odrski pro-
dukciji. V drugem sklopu med trinajstimi predsta-
vami izstopa premiera Mareta Bulca Gremo vsi!
Seveda bo gledališki režiser, ki je dramatiziral uspe-
šni roman Čefurji raus, do same premiere bolj skop
s podatki. Izbor ostalih predstav ponuja tuje pro-
dukcije, ki bodo s svojim prihodom razširile doma-
ča obzorja, morda ponudile nam in gledališki stro-
ki marsikatero idejo za ustvarjanje doma. Cena
vstopnic: od 10 do 15 evrov._

Od 14. do 25. aprila, Cankarjev dom, Stara elektrarna,
PTL in druge lokacije, Ljubljana, www.exodos.si

Prizor s
predstave
Schwalbe 
goljufa. 
© www.schwalbe.nu

razstava

Samo za moje oči
Ideja, ki se skriva za razstavo kustosinje Simone
Vidmar, je zaradi novosti pri nas in rahlega voa-
jerizma izjemno seksapilna. Samo za moje oči
nam namreč omogoča pokukati v skrite prostore
neznancev, a seveda le prek umetniških del. Mesec
dni bomo v zadnjem nadstropju bivšega Hotela
Slavija odkrivali, kaj vse skrivajo zasebni zbirate-
lji oziroma kateri svetovno znani umetniki bivajo pri
nas; natančneje gre za Zbirko VJP. Nastajala je
zadnjih 20 let in združuje svetovna imena vizual-
ne umetnosti in dizajna od 70. let do danes. Obse-
ga več kot 150 del avtorjev iz Evrope, ZDA, Južne
Amerike in Azije. Razstava je postavljena kot celo-
stna instalacija, kot privatna scenografija oziroma
labirint po zasebnih obsesijah, kar jo naredi še
nekoliko privlačnejšo. Med vsemi deli se bomo
morali sprehoditi sami, lahko pa obisk spodbudi-
mo z omembo nekaterih prestižnih imen. V labi-
rintu lahko tako odkrijemo "divjaka" Martina Kip-
penbergerja, humorne intervencije YBA-jev, kot
so Bob in Roberta Smith, Angus Fairhurst in David
Shrigley, mednarodne zvezde z drugih celin, kot sta

Korejec Do Hu Suh in ustanovni član Talking
Heads David Byrne, ter vzhajajoče upe sodobne
art scene, kot so urugvajski umetnik Alejandro
Cesarco, Belgijec Kris Martin, švedski umetnik
Alexander Gutke ali Nemka poljskega rodu Alic-
ja Kwade. Pri tem ne gre le za platna, saj se zbir-
ka srečuje z oblikovanjem, ki obsega številne raz-
nolike izdelke, od drobnih predmetov do večjih
kosov pohištva. Ti izdelki so večinoma nastali kot
omejene serije za specifične projekte ali kot ekspe-
rimentalni, pogosto ročno izdelani kosi pohištva.
Cena vstopnic: od 2 do 3 evre._

Od 11. aprila do 12. maja, Slavija No 11, 
Ulica Vita Kraigherja 3, Maribor, www.ugm.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

festival
04/04
Svet umetnosti
Od 4. aprila do 3. maja, Galerija ŠKUC, Stari trg
21, Ljubljana. Vstop je prost.
Razstava mladih kustosov in kritikov sodobne
umetnosti predstavlja prerez trenutnega stanja
v kulturi in družbi.

opera
05/04
Črne maske
SNG Maribor, Slovenska ulica 24, Maribor.
Začetek: ob 19.30. Cena vstopnic: 25 evrov.
Osrednje delo slovenske modernistične operne
tradicije je vnovič obdelal dirigent Uroš Lajovic.
Prestižno izkušnjo zaznamujejo še koreograf
Edward Clug, kostumograf Alan Hranitelj in 
režiser Janez Burger. 

opera
05/04
Orfej
SNG Opera in Balet Ljubljana, Župančičeva 1,
Ljubljana. Začetek: ob 19.30. Cena vstopnic: 
od 5 do 45 evrov.
Izjemno uspešen interdisciplinarni projekt je
združil tri umetniške akademije in skoraj sto
študentov. Mladi so se večnega mita o Orfeju in
umrli Evridiki lotili prek glasbene, gledališke in
likovne umetnosti.

fotografija
12/04
Nov začetek
Do 30. aprila, Muzej Laško, Aškerčev trg 5,
Laško. Začetek: ob 19.30. Vstop je prost.
Tradicionalni fotografski natečaj Laškega aka-
demskega kluba letos poteka na temo Nov zače-
tek. Kako vidijo temo skozi oko objektiva 
s pomočjo lastne kreativnosti in domišljije,
bo na ogled do konca meseca.

glasba
16/04
Sozvočje japonske in zahodne melodije
Cankarjev dom, Prešernova 10, Ljubljana.
Začetek: ob 18. uri. Vstop je prost.
Japonske in zahodne melodije predstavljata dva
inštrumenta, koto in klavir, ter dve glasbenici
Miho Yamaji in Yuumi Yamaguchi. 

100 vrstic

Dan Rees,
Brez naslova,
2011, plastelin,
les  
© Arhiv zbirke VJP
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Pokaži svojo ustvarjalnost in sodeluj v natečaju na 
www.facebook.com/buska.si ter osvoji lepe nagrade!
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otroci Moje prvo kolo
Tudi letos nam v Baby Centru ponujajo široko paleto vozil za naj mlajše.
Posebej bi radi izpostavili priljubljeni poganjalec Chilla Fish. Kolo brez
pedal, s pomočjo katerega bo malček uril spretnosti koordinacije in
razvijal občutek za ravnotežje, bo olajšalo prehod na vožnjo brez po-
možnih kolesc na klasičnem kolesu. Modela Jack ali Josie z jekle-
nim okvirjem in s posebno oporo za noge, širokim krmilom, zavo-
ro, napihljivimi 12'' kolesi in po višini nastavljivim sedežem je kot na-
lašč za prihajajoče sončne dni … pa ne pozabimo na čelado._
www.babycenter.si

šport Aktivnosti na prostem
Merrell letos navdušuje z novo kolekcijo za vsakodnevne
športne aktivnosti. Lahek, zračen večnamenski pohodni
čevelj Merrell Proterra Sport bo prav prišel za vsakodnevne
dejavnosti v mestu in naravi, od teka pa do planinarjenja.
Omogoča bolj naravno gibanje in boljši stik s tlemi, zaradi
česar nudi večjo stabilnost celotnemu telesu in večji nadzor
nad bolj usklajeno in učinkovitejšo hojo. Vzdržljiv in zračen
material Merrell Stratafuse, ki se tesno prilega stopalu, pa
omogoča lahkotno in naravno gibanje ves dan._ 
www.sport-agent.net/merrell

Tea Time Čaj
Oolong 
Obložene mize v kro-
gu družine ob veliko-
nočnih praznikih so
za nami. In ker je po-
mlad tu, moramo zdaj
kaj storiti za svoje
telo. Pri Tea Time pri-
poročajo Oolong čaj,
ki pomaga pri hujša-
nju. Oolong čaj je
delno fermentiran čaj
in je nekje vmes med
zelenim in črnim. Ima
vonj po sveži travi in
je brez grenkega
okusa. Blagodejno
vpliva na presnovo,
pospešuje oksidacijo
in zmanjšuje mastne
celice. Omogoča
večjo gibljivost telesa
in prebuja duha. Po-
leg tega izboljšuje
koncentracijo, zmanj-
šuje stres in upočas-
njuje staranje ter kot
vsi pravi čaji deluje
antibakterijsko._
Tea Time (franšiza Jasmin Čaji),
Beethovnova ulica 12, Ljubljana,
www.teatime.si 

v kuhinji Noži Arcos
Eden od najstarejših proizvajalcev profesionalnih kuhinjskih nožev je špansko podje-
tje Arcos. Izdelava prvih nožev sega že v leto 1745, leta 1875 pa so ustanovili tovar-
no, ki deluje še danes. V tovarni izdelujejo več kot 600 modelov nožev, linija nožev Co-
lor Prof pa je namenjena profesionalni uporabi v kuhinji. Nože odlikuje posebna obli-
ka rezila in ročaja za dolgo profesionalno uporabo, rezilo iz kakovostnega jekla, ki za-
gotavlja večjo trdnost in odpornost, ročaj iz trdnega polipropilena, prevlečenega z meh-
ko gumo, odpornega na visoke temperature, ne vpija tekočine in ne drsi iz rok._
www.alpeks.si

obutev
Bi izbrali
gležnjarje?
Moda ne pozna omejitev, in
tudi letos z novo sezono priha-
jajo najrazličnejši trendi obutve,
vse od pisanih balerink, od ek-
stremno tankih in visokih do
polnih pet ... Med najopaznejši-
mi modnimi smernicami pa
bodo zagotovo izstopali poletni
gležnjarji in škornji s peto ali rav-
nim podplatom. Prevladovali
bodo gležnjarji iz semiša in
škornji v vseh barvah in z naj-
različnejšimi vzorci, izrezi in
perforacijami. Za sproščen me-
stni sprehod pa bodo kot nalašč
modeli s kavbojskim navdihom.
(Na sliki: gležnjar Freemood,
cena: 99,99 evra.)_
www.mass.si
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Vemo, da je vaπ vsakdan vse bolj natrpan in da 
si æelite veË prostega Ëasa. Zato vam odslej z 
izboljπano in dopolnjeno ponudbo omogoËamo 
πe bolj enostavne, pregledne in ugodne nakupe. 
Da boste prej naπli Ëas za drobne stvari, ki vam 
obarvajo æivljenje. 

Pridruæite se nam na             www.facebook.com/tusdrogerija
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LJUBLJANA 
Trubarjeva 16

MARIBOR 
Slovenska 13    

NOVA GORICA  
Grad. brigade 33

BTC, Kolosej  
BTC, Hala 12
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