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Velike ljubezni 
na velikih platnih 
Že smo zakorakali v mesec, ki šteje najmanj
dni, a ima največ dogodkov, ki jih nekako ni
moč prezreti. Mesec februar je med drugim
mesec ljubezni in kulture, predvsem pa filma,
saj se vrstijo številne podelitve filmskih
nagrad za dosežke preteklega leta. Na sezna-
mu nominirancev letos prevladujejo pred-
vsem biografske drame, prepolne čustev, ki
sežejo vse do srca. Bolj ko pregledujem
sezname najbolj romantičnih filmov vseh
časov, bolj se mi dozdeva, da se v samem
vrhu nekako vihtijo filmi, ki dosežejo romanti-
čni panteon, pot do njega pa je vse prej kot
lahka in se vedno ne konča srečno. Mogoče
je to arhetip pravljice, ki nas vleče globlje v
domiselni svet romantike, saj naj bi zaljublje-
nost bila skrivnostna in neukročena. Ali pa
oblika literarne romantike, stoletnega žanra
pripovedne fikcije, ki naj bi združevala avan-

turo, idealizem in viteško ljubezen, ki pa je
ponavadi zapisana že v usodi. Nenazadnje
se nikakor ne moremo ogniti dejstvu, da
romantična zgodba v filmu zaobjame vse
naše čute, temne, svetle, vizualne, slušne, ki
dvigujejo tovrstne filme višje od realnosti.
Gibljive sence, čarobne besede, romantična
hrepenenja in zlomljena srca so glavni akterji
v nekaterih najbolj veličastnih idealističnih fil-
mih, kot so Casablanca, V vrtincu pa Rimske
počitnice, Bežno srečanje, Doktor Živago ...
Velike zgodbe, velike ljubezni so plod domi-
šljije, čigar levji delež prispeva cela ekipa
filmskih ustvarjalcev, od režiserja samega,
scenaristov, igralcev pa tudi komponistov
filmske glasbe, ki so lahko pravi mojstri tem-
piranja naših čustev … Scarlett bo vedno ime-
la svojega Rhetta Butlerja, četudi šele nasled-
nji dan (V vrtincu, 1939), naivna Nataša
svojega brezkompromisnega Andreja v
romanu Vojna in mir, Napoleon bo vedno
hrepenel za svojo Josephine, Kleopatra in
Mark Antonij pa bosta vedno zapisana kot
vladarja, čigar ljubezni ni zamajala niti vojna

med njunima imperijema. Najbrž vsak v sebi
nosi svojo najljubšo ljubezensko zgodbo, pa
lahko filmsko prenesemo v resnični svet?
Mogoče pa že ... Nekdo je nekoč dejal, da je
življenje kot film, le scenarij si pač moramo
pisati sproti, ko postaviš piko, je konec stav-
ka. Kakorkoli, naj te dni v zraku lebdijo bese-
de naklonjenosti in pozornosti, naj bo vaše
valentinovo prežeto z ljubeznijo, če pa že
hočete slediti slovenskim navadam in tradici-
ji, lahko led talite šele 12. marca, na gregorje-
vo, mogoče bo takrat tudi kakšna roža cene-
je, če ne zastonj, z domačega travnika._
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Vsaka ženska
mora imeti v
omari vsaj en
kos zapeljivega,
seksi spodnjega
perila. 
© Victoria's Secret 

2

Na filmska
platna prihaja
Zimska
pripoved,
romantična
drama o
prepletajočih
se usodah
sredi New
Yorka.

3

V tednu
valentinovega
se trgi in
mestne ulice v
Veroni
obarvajo v
barvo ljubezni.
© Archivio Provincia di

Verona Turismo – F.
Dall'Aglio

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica
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G2 je najpametnejši telefon v novi "G" seriji in združuje
funkcionalnost z lepoto v oblikovanju, saj so vsi gumbi na zadnji
strani naprave. Dolg pritisk na zadaj nameščene tipke za nastavljanje
glasnosti uporabniku omogoča, da vključi QuickMemo™ in fotoa-
parat, zaradi česar bo pisanje zapiskov in fotografiranje še lažje kot
prej. Če aparat leži na površini, ga ni potrebno dvigniti, da pritisnete
gumb, ampak s Knock ON™ funkcijo aparat prebudite s preprostim
dvakratnim dotikom na zaslon. Aparat ima vgrajen 5,2-palični Full
HD zaslon – največji zaslon namenjen za enoročno upravljanje v kat-
egoriji pametnih telefonov. Z dokazano tehnologijo IPS ponuja vrhun-
sko grafiko, žive barve in jasno sliko, saj je telefon opremljen z
optičnim stabilizatorjem (OIS). Je prvi pametni telefon na trgu, ki ima
24 bit/192kHz Hi-Fi predvajanje, katero povzema studio zvok. Ima
številne praktične funkcije, kot so Answer Me™, Plug & Pop™,
Text Link™, QuickRemote™, Slide Aside™, Guest Mode™.

 i-Fi AUDIO
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za VIKEND

PETEK
14/02
Gradovi Kralja
Matjaža
Že dvaindvajsetič po
vrsti se bodo v Parku
Kralja Matjaža v črni na
Koroškem gradili gra-
dovi. Tudi tokrat bo
osrednji dogodek pred-
stavljalo tekmovanje
med ekipami v gradnji
sneženih gradov.
Do 16. februarja, 
Park Kralja Matjaža,
črna na Koroškem,
ww.crna.si

SObOTA 
22/02
Eurosank 2014
Zabavno tekmovanje
domišljije in gravitacij-
ske ustvarjalnosti. Tek-
movalci po zmerni
strmini prevozimo štiri
slalomska vratca z
atraktivnim, doma izde-
lanim vozilom.
Športni center Triglav,
Rudno polje, Pokljuka 

SObOTA 
22/02
Pustno rajanje 
V okviru Mednarod-
nega pustnega karne-
vala se je 2. februarja s
Kurentovim skokom na
Ptuju pričelo mesečno
kurentovanje. V soboto,
22. februarja, oblast
prevzame princ karne-
vala in pustno rajanje
se prične. 
Mestne ulice Ptuja,
www.kurentovanje.net

dan za ... v zraku

CITYMAGAZINE.SI

VEč DOGODKOV NA
citymagazine.si

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Špela Dobnikar

WWW.FITNESCENTERBIT.COM
LITIJSKA CESTA 57  |  LJUBLJANA
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SO-
bOTA
15/03
kulinarika

Ski Gourmet Golte
Smo pripravljeni soboto doživeti nekoliko
drugače, v objemu gora in vrhunske
kulinarike? Ski Gourmet Golte je
edinstven kulinarični dogodek pri nas, na
katerem bomo lahko spoznali naše tri
najboljše kuharske mojstre in tri vinarje. V
sklopu dogodka na smučišču Golte
bomo tako lahko razvajali svoje
brbončice z okusi Slovenije v idiličnem
gorskem ambientu – gorskih kočah Stari
Stani, Trije ploti in terasi hotela Golte. Kot
se za popoln dan spodobi, pa ga gre
zaključiti na gurmanskem večeru v
restavraciji a la cart Hotela Golte z
izbranimi jedmi in z vinsko spremljavo._
Smučišče Golte, prijave in informacije na tele-
fonu (03) 839 11 00 in e-mail naslovu golte-re-
cepcija@golte.si, www.golte.si

ČETR-
TEK
13/02
kulinarika

TOREK
25/02
CITY CHEF
kuharska
akademija

Srečanje z ''ognjem življenja''
''Bogastvo krožnikov se pokaže v tem,
kdo je v njihovi družbi,'' so zapisali na
vabilu, ki vabi na prav poseben dogodek
v Restavracijo Strelec na Ljubljanskem
gradu. V središču bo ob dobri hrani
druženje s svetovno znanimi konjaki.
Večer bo vodil Drago Medved, publicist
domoznanstva in enogastronomije,
predavatelj kulture pitja in omizja, vitez
vina in magistratni dostojanstvenik Ordo
Equestris vini Europae – Konzulat za
Slovenijo, poleg tega pa še pesnik, slikar,
povezovalec besed, barv in okusov._
Ob 19. uri, Restavracija Strelec na Ljubljanskem
gradu, Grajska planota 1, Ljubljana,
www.kaval-group.si

Pust širokih ust
Zakaj ne bi odganjali zime in se
pripravljali na prihajajoče pustne dni z
nami na tokratni kuharski akademiji?
Pripravili bomo prekajen goveji jezik s
hrenom na posteljici, svinjsko ribico v
hrustljavi srajčki. Ker pa pust ni pravi pust
brez slastnih krofov in drugih sladkih
dobrot, bomo le-tem dodali še pustne
kolačke z različnimi nadevi. Uradna voda
akademije je Jamnica. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati 
(aktivna kuhinja Siemens), 
Litostrojska 48, Ljubljana, 
prijave na citymagazine.si/pust-sirokih-ust

PONE-
DEL-
JEK
24/02
šport

PE-
TEK
28/02
razstava

Festival gorniškega filma
8. Mednarodni festival gorniškega filma
prinaša za vse ljubitelje gora vrsto
domačih in tujih gorniških ter
avanturističnih filmov in zanimiva
predavanja. Filmi na festivalu gorniškega
filma so razdeljeni v različne segmente:
alpinizem, plezanje, gore, šport in avantura
ter gorska narava in kultura. V okviru
spremljevalnega dogajanja bomo lahko
prisluhnili zanimivim predavanjem, na
Alpinistično-plezalnem večeru pa bodo
podelili priznanja najboljšim alpinistom in
športnim plezalcem preteklega leta._
Do 28. februarja, različne lokacije po Ljubljani,
Celju, Domžalah, Ptuju, imffd.com

Naš dragi avto
Razstava preko treh značilnih obdobij –
do 1. svetovne vojne, med obema
vojnama in od 2. svetovne vojne do
osamosvojitve – prikazuje razvoj
avtomobilskega prometa. Na razstavi si
bomo lahko ogledali tipične primerke
vozil in najbolj prepoznavne dele
avtomobilov. Pravi magnet za
poznavalce bo gotovo razstavljeni
avtomobil znamke Piccolo, ki velja za
enega najstarejših ohranjenih
avtomobilov pri nas._
Tehniški muzej Bistra, 
Bistra 6, Borovnica, 
www.tms.si

06

© Blaž Zupančič
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Samsung Galaxy Note 3  je zmogljiv pametni mobitel, ki ga upravljamo z dotikom in pisalom
S pen. Odlikujejo ga operacijski sistem Android 4.3, štirijedrni procesor 2,3 GHz in 3 GB
RAM-a ter zmogljiva baterija. Samsung Galaxy Note 3 navdušuje z velikim zaslonom Full HD
Super AMOLED z diagonalo 14,43 cm (5,7¨), zmogljivo kamero s 13 milijonov točk in kamero,
s katero lahko snemamo v resoluciji 4K UHD (3840 × 2160 slikovnih točk). Podpira številne
Googlove aplikacije, za še boljšo izkušnjo pa poskrbijo številne Samsungove funkcije in
prednaložene aplikacije: Air View za enostaven pregled datotek, senzor za zaslon Smart Stay,
glasovni pomočnik S Voice, Prevajalnik za govor in besedilo, S Health za spremljanje zdravja …
Samsung Galaxy Note 3 je na voljo tudi z novimi paketi Mobitel Neomejeni. Štirje novi paketi
Mobitel Neomejeni imenovani A, B, C in D se razlikujejo po količini vključenega mobilnega
prenosa podatkov v domačem omrežju in višini mesečne naročnine. Vsem je skupno
neomejeno klicanje ter pošiljanje SMS in MMS-sporočil iz mobilnega omrežja Telekoma
Slovenije v vsa slovenska omrežja. Na voljo so že od 19 evrov* mesečno.

Samsung Galaxy Note 3 
Cena na obroke - 24 x 23 evrov.**

Samsung Galaxy Note 3

2_ 4_ 6_ 

7_ 

5_ 

8_ 

3_ 

1. ZMOGLJIV. Pametni mobitel Samsung Galaxy Note 3, www.telekom.si. 2. MODNO. Ženska jakna Vero Moda. 39,95 evra, www.veromoda.com. 3. PASTELNO. Kapa Superdry. 24,99 evra, trgovina Forma F+, Ameriška ulica 8,

Ljubljana, shop.fplus.si in www.superdry.com. 4. VOLNA IN KAŠMIR. Pulover Burberry Brit. 276 evrov, www.mytheresa.com. 5. ŠPORTNA ELEGANCA. Pas Burton. 10,95 evra, www.burton.com. 6. UDOBNO. Hlače H & M. 29,95 evra,

www.hm.com. 7. AKTIVNO. Škornji Tofino Herringbone, Sorel. 179,95 evra, www.sorelfootwear.si. 8. URBANO. Ženska torba Nike, 73,20 evra, www.nike.com.

*Cena 19 evrov se nanaša na mesečno naročnino za paket Mobitel Neomejeni A.
**Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja za pakete Mobitel Neomejeni A, B, C in D za obdobje vezave 24 mesecev. Plačilo kupnine je v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 23 evrov (skupaj 552 evrov, za Samsung Galaxy Note 3),
ki se zaračunajo preko računa za storitve Telekoma Slovenije. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Količina mobitelov je omejena. Slike so simbolične. Cene so v evrih z DDV. Za več informacij o storitvah Mobitel in prodajni
ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center ali pokličite Center za pomoč uporabnikom na 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.

info_

CITYMAGAZINE.SI
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Pripravil: City Magazine
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LEPO JE BITI
ZALJUBLJEN

Skrivnostna zapeljivost
Vsaka ženska mora imeti v omari vsaj en kos zapeljivega, seksi spodnjega perila. Tega se
dobro zavedajo tudi pri največjemu ameriškemu trgovcu kultnega spodnjega perila, Victo-
ria's Secret, ki je bilo ustanovljeno leta 1977. Razkošje čipk, ženstvenosti, prosojnosti so ob-
vezni elementi njihovih kolekcij. Marketinški pristop, ki je ustvaril danes najbolj zaželjene mo-
dele, Victorijine angelčke, ki se vsako leto sprehodijo po pisti najbolj pričakovane modne re-
vije, je pripomogel k neslutenemu uspehu in njihovi popularizaciji, seksi perilo pa še niko-
li ni bilo tako zaželjeno._
www.victoriassecret.com

Doma izdelano darilo
Kako povedati nekomu, da ga imaš rad? Na neskončno
načinov, toda z okusno inovativnostjo so plus točke
zagotovljene. Navadno žarnico lahko v eni uri spre-
menimo v izvirno darilo za svojega izbranca ali izbran-
ko. Žarnici odstranimo nitko in jo nadomestimo s tan-
ko žičko (če je rdeča, bo še bolj kontrastno), ki jo po
želji oblikujemo v obliko srca. Namestimo jo v žarnico,
to pa prilepimo na lesen kubus, ki služi kot baza za
darilce. Če je les mehak, lahko žičke zapičimo tudi vanj.
Po želji lahko na les dodamo tudi ljubezensko sporočilce
in darilo je končano. Tako preprosto._

Ljubezen v poeziji
5. oktobra 2012 je založba Sanje izdala darilno knjigo "Med tisoči bi te spo-
znala", v kateri je zbranih 50 pesmi slovenske pesnice Mile Kačič v počasti-
tev 100. obletnice pesničinega rojstva. Ob tem jubileju so izdali tudi angleško
verzijo "Among the Thousands I Would Know You", ki je tudi prvi prevod
njenih pesmi v angleščino. Kačičevo lahko pomnimo po nepozabnih vlogah
v gledališču ali filmu ali pa po njeni ljubezenski liriki (ki jo je začela pisati, ker
v igralskem poklicu ni bila potešena). Njeno delo je iskreno pretresljivo, odraz
njene krute življenjske poti, njene ljubezni do življenjskega sopotnika, kipar-
ja Jakoba Savinška, odraz materinske ljubezni ter elementa smrti, ki je zazna-
moval njeno življenje. Ena največjh slovenskih pesnic ljubezenske lirike se je
podpisala pod sedem pesniških zbirk._
www.sanje.si

Besedilo: Vanja Hočevar

Ob prihajajočem prazniku smo pripravili romantičen izbor
ljubezenskih asociacij – pesmi, filmov, knjig, daril, restavracij
– katere želimo deliti z ljudmi, ki jih imamo radi.

CITYMAGAZINE.SI

Najslavnejši poljub? 
Najslavnejši poljub na svetu? Vsekakor tisti na fotografiji "Le baiser de l'hô-
tel de ville" (Poljub pri Hotelu de Ville) francoskega fotografa Roberta Dois-
neaua, ki slovi po fotografijah, na katerih so ujeti vsakodnevni trenutki Pari-
žanov. Njegova najslavnejša fotografija, na kateri se zaljubljenca poljubljata
v mestnem utripu, je bila sicer posneta leta 1950 za revijo Life Magazine, nje-
govi popularnost in slava pa sta prišli mnogo kasneje, leta 1986, ko je za-
ložnik fotografa prosil za dovoljenje za reprodukcijo na plakat. Od takrat da-
lje je omenjena fotografija najpogosteje ovekovečena fotografija na plakatih,
zvezkih, razglednicah … Okoli ikonične fotografije, ki je sinonim za Pariz in ro-
mantiko, se je skozi leta spletlo veliko špekulacij, ali je prizor na fotografiji res-
nično spontan ali gre za zaigran prizor._
www.robert-doisneau.com

trend 08
v zraku
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Najlepša pesem vseh časov
Ko sta se režiser filma Endless Love, Franco Zef-
firelli, ter producent, Jon Peters, obrnila na Lione-
la Richieja, da bi skomponiral inštrumental za njun
film, v katerem je zaigrala Brooke Shields, verjet-
no nihče od njih ni slutil, da bo nastalo nekaj veli-
kega in kultnega. Ko si je režiser premislil in pro-
sil glasbenika, da bi dodal še besedilo ter med
seznam svojih želja dodal še ženski vokal, so se
delčki glasbene zgodovine začeli sestavljati. Duet
Lionela Richieja ter Diane Ross je bil leta 1981
devet tednov na prvem mestu Billboardove lestvi-
ce, več kot tri desetletja kasneje pa pesem Endless
Love kraljuje na prvem mestu Billboardove lestvi-
ce najbolj romantičnih pesmi vseh časov._
www.billboard.com

Kulinarična kulisa za zmenek v dvoje
Recept za z romantiko začinjen zmenek? Pariz in ena najslavnejših restavracij sta vsekakor dobra
osnova za nepozaben večer. Pariza se vsekakor drži sloves enega najbolj romantičnih mest na sve-
tu. Kaj je lahko še bolj romantično od obiska francoske prestolnice in gurmanskih razvajanj v eni
najbolj slavnih restavracij? V šestem nadstropju stolpa, tik ob Seni v 5. okrožju, domuje restavraci-
ja La tour d'argent, ki razkriva veličasten pogled na Notre dame v vsej njeni veličini in slavi. Med-
tem ko nam mesto leži pod nogami, se lahko predajamo kulinaričnim mojstrovinam glavnega che-
fa, Laurenta Delarbreja. Ta nam bo ponudil Three emperors fois gras, francosko specialiteto, ki je bogato
okrašena s črnim zlatom, marinirana v portovcu z začimbami in zatem kuhana več ur. Subtilno in
kompleksno aromo pa doprinese še črni tartuf oziroma Tuber Melanosporum. Ena izmed njihovih
najbolj znanih jedi so tudi palačinke "Belle Epoque". Namočene v Mandarine Impériale in pripra-
vljene s pomarančo in cointreaujem ter flambirane z Grand Marnierjem, so slastno hrustljavo zape-
čene. Naj bo slasten obrok šele začetek veličastnega druženja v francoski prestolnici._
www.latourdargent.com

Muzej za obisk v dvoje 
Benetke veljajo za mesto, z ozkimi uličicami in kanali, kjer se pre-
pletajo zgodovina, tradicija in italijanski šarm. Ob Velikem kanalu sto-
ji muzej Guggenheim, ki velja za enega najbolj romantičnih na sve-
tu. Vsekakor dobra ideja za romantičen pobeg za vikend, kjer se
lahko predajamo umetniški zbirki Peggy Guggenheim, ki je v hiši
živela ter jo dekorirala z umetniškimi deli. Za še večjo "dozo" kiča
in romantike poskrbi pozno popoldanska svetloba, ki sprehod sko-
zi vrt skulptur spremeni v intimen obred._
www.guggenheim-venice.it

CITYMAGAZINE.SI

Najlepša ljubezenska filmska zgodba
V vseh nas leži romantična plat, zaradi kate-
re imamo radi romantične filme. Poleg kult-
ne Casablance režiserja Michaela Curtiza z In-
grid Bergman in Humphreyjem Bogartom ali
filma francoskega novega vala, Jules in Jim,
režiserja Truffauta, se redno na sezname naj-
bolj romantičnih filmov uvršča tudi film no-
vejšega nastanka, Pred zoro. Prvi del trilogi-
je spremlja Američana in Francozinjo, ki se
srečata na vlaku po Evropi. Na Dunaju sku-
paj preživita dan, medtem ko se pogovarja-
ta o ljubezni, čustvih, umetnosti, življenju. Za
čuten, subtilen, počasen, umirjen film, v ka-
terem blestita Julie Delpy in Ethan Hawke, je
Richard Linklater prejel srebrnega medveda
za najboljšega režiserja na berlinskem film-
skem festivalu. Kultni film iz leta 1995 nosi ču-
stveno napetost, konec pa prinaša srcepa-
rajočo krhkost._
www.imdb.com

09
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milina

Mila Pop Heart, cena: 8,43 evra.

www.asos.com

zapeljiva in ljubka

Dišava za ženske See by

Chloé, Eau Fraîche, cena za

30 ml: 42,05 evra.

www.everet-group.com

oda večnosti

Zapestnica FREYWILLE, Secret Love,

cena: 715 evrov za zapestnico Miss in

1.015 evrov za zapestnico Diva.

FREYWILLE, Mestni trg 8, Ljubljana,

www.freywille.com

čajanka

Kavna skodelica s

krožnikom Mug Eyes,

cena: 24,50 evra.

www.missetoile.dk

strastno

Lak za nohte Zoya, kolekcija

Cashmeres, cena: 12.40 evra.

www.bomerx.si

za naju

Šampanjec Moët Rosé Impérial Tie For Two.

Postreženo v kavarnah in slaščičarnah

Zvezda, cena za dva: 18 evrov. 

www.eshop.dvc-plus.si
kralj src

Ročno izdelana skleda Connie Lichti,

cena: 220,74 evra.

www.gormanshop.com.au

z roko v roki 

Torbica Romwe, cena: 30,59 evra.

www.romwe.com

zapeljivec

Moško perilo H & M, kolekcija

David Beckham, cena: 29,95 evra.

www.hm.com

vroči poljubi

Rdečilo za ustnice Volupte, 

cena: 23,63 evra.

www.yslbeautyus.com

v zraku

Očarljivi čas 

zaljubljenih

Omamni vrtinec

zapeljive ljubkosti in

izkazovanja nežnosti.

vroče petke

Sandali Vivienne Westwood Lady

Dragon, cena: 180 evrov.

www.viviennewestwood.co.uk

šepetajoč 

Ovitek za iPhone 5/5s,

cena: 4,43 evra.

www.brave-store.com

CITYMAGAZINE.SI

VeČ TReNDOV Na

citymagazine.si

Pripravila: Neja Činkole

cukrček

Kovinska škatla Bloomingville, 

cena: 19,90 evra.

www.sisishop.si

čarobna noč

Zapeljivo spodnje perilo Agent

Provocateur, model Gloria, cena: 200

evrov za modrček, 200 evrov pas za

nogavice, 180 evrov za hlačke.

Agent Provocateur, Breg 2, Ljubljana,

www.agentprovocateur.com

sladko razvajanje 

Čokoladno srce Valentin,

cena: 3,70 evra.

Na voljo v poslovalnicah

Čokoladnega Ateljeja Dobnik.

www.cokoladniatelje.si

z ljubeznijo 

Set treh gobic za

pomivanje Lulu pack,

cena: 3,50 evra.

www.1001dar.si
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VROČE BRAZILSKO  

PUSTOVANJE

Sobota, 1. marec 2014, ob 11., 15. in 17. uri

Osrednji prireditveni prostor in 
nakupovalne ulice

. . .
Brazilski plesni spektakel 

ob 11., 15. in 17. uri
. . .

Nepozabni ritmi salse in capoeire
. . .

Pustno rajanje za najmlajše 
ob 12., 16. in 17. uri

www.europark.si

Letošnjo pustno soboto bodo preplavili vroči ritmi brazilske salse in capoeire, 
znamenite brazilske borilne veščine, ki združuje borbo, ples, igro, glasbo in akrobatiko. 
V Europarku bomo gostili nepozabni brazilski spektakel, ki vas bo navdušil z bogatimi 
kostumi, privlačnimi plesalci, izjemno energijo in dinamično glasbo.

Karneval se bo začel na odru na osrednjem prireditvenem prostoru in svojo pot 
nadaljeval po ulicah nakupovalnega središča. Pridite in zaplešite z nami! 

Plesali bodo tudi najmlajši, saj smo za njih pripravili zabavno pustno rajanje v maskah.
Se vidimo!

VROČE BRAZILSKO 

ATRAKTIVNO PUSTNO 

      31.1.2014   13:02:51

Na tokratni kuharski akademiji se bomo pripravljali 
na prihajajoče pustne dni. Naredili bomo prekajen 
goveji jezik na posteljici s hrenom, svinjsko ribico v 
hrustljavi srajčki, ... Ker pa pust ni pravi pust brez 
slastnih krofov in drugih sladkih dobrot, bomo 
dodali še pustne kolačke z različnimi nadevi.

25 FEB ob 17h

Pust širokih ust 

KUHARSKA AKADEMIJA

Info in prijave na spletu 
citymagazine.si/pust-sirokih-ust

Cena: 25 evrov/osebo 

Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Siemens)
Litostrojska 48, Ljubljana

h i š n i  a p a r a t i
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za sladkosnede Set za peko 
francoskih makronov
Makroni so francoska slaščica izjemnih barv in slastne-
ga okusa. In zakaj ne bi za tisti dan v letu, ki je prežet z
ljubeznijo, ustvarjali za naše najdražje? V setu za peko ma-
kronov Silikomart, ki je lahko enkratno darilo za valenti-
novo, je silikonski pekač in 24 brizgalnih vrečk. Za peko
makronov potrebujemo še mandljevo moko, sladkor,
vanilijev sladkor, barvilo v prahu, sladkor v prahu, belja-
ke in kremo za polnjenje makronov po lastni izbiri. Pustimo
domišljiji prosto pot._
www.1001dar.si

za ustvarjalne DIY-set Petite déco
Petite déco je nekaj novega. Nekaj, kar hoče povedati prav
to, kar smo hoteli povedati, in je nekaj, kar še nismo prinesli
domov. Petite déco je ustvarjalni set, ki je z veliko ljubezni
narejen ročno. V enem samem paketku se skriva vse, kar
se potrebuje za spektakularen končni rezultat, najsibo
očarljiva "šalica", ljubka rezina mila ali valentinovo
presenečenje zanjo in zanj. Deklica želi z ustvarjalnimi seti
Petite déco novo ustvarjalno priložnost ponuditi tistim, ki za
ustvarjanje navadno nismo našli časa ali idej, predvsem pa
pokazati, da lahko prav vsak naredi nekaj, v kar je vključil
del sebe in svoje domačnosti._
deklica.si

darilo zanjo Zapestnica One Tough Cookie
Spletna trgovina z unikatnim, ročno izdelanim nakitom, One Tough Cookie, za le-
tošnje valentinovo ponuja valentinov DIY-paket, v katerem najdemo vse potrebno
za izdelavo zapestnice po naši želji. Naj bo v imenu ljubezni ali prijateljstva, inspi-
racija in lasten vložek vdahneta temu darilu prav poseben čar. Podarimo svojim
najdražjim sladko ustvarjalnost._
onetoughcookie.tictail.com

darilo zanj
Analogni 
fotoaparat, 
ki ga sestavimo
sami
V trgovini Flat, ki je samosvoje
doživetje kreativnosti, bomo sko-
zi sprehod zamisli neumornih
oblikovalskih umov z vsega sve-
ta našli tudi analogni fotoaparat
Konstruktor, ki ga sestavimo kar
sami. Idealno darilo za naše va-
lentine, ki jih zanima, kako ana-
logna fotografija dejansko delu-
je. Le-ti bodo namreč skozi za-
bavno sestavljanje fotoaparata
vsrkali samo esenco fotografije.
Mogoče pa nastane nova skup-
na fotografska mojstrovina, uje-
ta v trenutku ljubezni._
www.flat.si 

inspiracija
P. S.: To sem
naredil jaz
P. S. – I made this … je
inovativna spletna
stran, na kateri nas
ustanoviteljica Erica
Domesek navdušuje z
vedno svežimi
idejami, kako
personalizirati svoj
osebni stil in dodati
darilom nekaj več,
vzpodbujati
kreativnost in v siv
vsakdan primešati
nekaj lepega, kar
popestri ter razveseli.
Korak za korakom nas
z jasnimi navodili, ki
jih enkratno tudi
grafično prikaže, uči,
kako izdelati unikaten
pulover, obroč za lase
in še marsikaj._
psimadethis.com

CITYMAGAZINE.SI

Ustvarjalno valentinovo
Besedilo: Valentina Jarc

V času okrog valentinovega nismo več obsojeni na izbiro med
"serviranimi" kičastimi darili, saj ob pregledu spletnih trgovin 
in blogov dIY (do it yourself oziroma naredi si sam) poiščemo
inovativne ideje, ki odpeljejo domišljijo na prijetno potovanje.

Več trendoV na
citymagazine.si
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valentinova voščilnica 

Cena: 1,39 evra/kos.

voščilna znamka 

Cena: 0,33 evra.

Valentinovo darilo 

izberite na pošti 

Bliža se 14. februar – valentinovo, praznik

ljubezni in zaljubljencev, ko je vse v znamenju

srčkov, voščilnic in majhnih pozornosti.  

Ena izmed legend o svetem Valentinu pravi, da naj bi

Valentin v nasprotju s cesarjevo odredbo poročal mlade

pare, zaradi česar naj bi bil obsojen na smrt. V ječi naj bi

ga obiskovala slepa ječarjeva hči, ki ji je pisal pesmi in ji 

s svojimi molitvami povrnil vid. Pred usmrtitvijo naj bi ji

napisal pismo, ki ga je podpisal z besedami "Z ljubeznijo

– tvoj Valentin." Od tod naj bi izvirala navada pošiljanja

pisem in verzov za valentinovo. V Angliji in Franciji so

začeli svetega Valentina slaviti že v 14. stoletju. 

Valentinovo v Sloveniji

Slovenci sv. Valentina sicer poznamo že zelo dolgo, le da

smo ta dan povezovali s skorajšnjim prihodom pomladi.

Moderno valentinovo pa je prišlo k nam ob koncu

osemdesetih let. Da bo letos valentinovo še lepše, so na

poštah poskrbeli za pestro ponudbo valentinovih

voščilnic, izšla pa je tudi nova voščilna znamka, ki bo lepo

dopolnila naše valentinovo voščilo. 

ključavnice ljubezni

Z obešanjem zaklenjenih ključavnic na

novem ljubljanskem Mesarskem mostu

pari simbolično izražajo večno ljubezen.

Dve velikosti. 

Velikost 2,5 cm, cena: 2,21 evra. 

Velikost 3,2 cm, cena: 2,38 evra.

bonbonjera "Samo ti", 150 g

Cena: 4,19 evra.

Če se želite tudi vi na simboličen način zavezati večni

ljubezni, smo na izbranih poštah za vas pripravili

"ključavnice ljubezni". Vašo ljubezen in naklonjenost pa

lahko izkažete tudi z lectovim srcem, bombonjero ali z

vročo "valentinovo" čokolado, ki jo postrezite v ličnih

skodelicah. Možnosti je veliko. Najpomembnejše in

najlepše darilo je čas, ki ga preživimo skupaj, lepe misli ter

besede, ki jih namenimo drug drugemu. 

Želimo vam sr(e)čno valentinovo!

www.posta.si

svečnik iz keramike 

Set vsebuje 4 čajne svečke 

in bambusov podstavek. 

Cena: 9,99 evra.

nakupovanje v zraku

OGLASNA VSEBINA

darilni set

Dva lončka iz porcelana, žličke priložene. 

Cena: 14,99 evra.
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Na vinskem
sejmu Vinitaly se
predstavljajo vse

pomembnejše
italijanske vinske

regije.
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lioIItalijani namreč ljubijo romantiko (po drugi stra-
ni pa tudi dramo), njihova glasba temelji na ope-
vanju ljubezni, ljudje radi izkazujejo čustva, ne
le verbalno, svojo naklonjenost ljubljeni osebi radi
izkazujejo tudi v javnosti. Celo preprost obred,
kot je na primer uživanje hrane, je v italijanskih
restavracijah, ki so večino leta odprte na ulice,
strašansko romantičen. Ali pa metanje kovanca
v rimsko Fontano di Trevi, vožnja z gondolo po
beneških kanalih, sprehod po firenški Galeriji
Ufizzi ... ali pa podoživljanje večne ljubezenske
zgodbe med Romeom in Julijo v Veroni.  

Vera v ljubezen
Mesto najbolj romantične zgodbe v zgodovini
literature živi za svoja tragična junaka, Romea
in Julijo. Eno najbolje ohranjenih rimskih mest
v severni Italiji, ki se ponaša s čudovito rimsko
Areno, v kateri še danes uprizarjajo opere, in
mesto s čudovito ohranjeno srednjeveško ar-
hitekturo slovi kot eden najbolj romantičnih kra-
jev na svetu, zahvaljujoč predvsem Shake-
spearu, ki je ljubezensko zgodbo med tragi-
čnima zaljubljencema postavil prav v Verono.
Angleški pesnik je zgodbo postavil v Verono iz
14. stoletja, ko sta reka Adiža in mestno obzi-
dje obkrožala zgodovinski center ter sedež ple-
miških družin, kjer sta v bližini trga Piazza del-
le Erbe, in blizu ena drugi, živeli družini Mon-
tague in Capulet. Romantiki iz vsega sveta obi-
skujejo srednjeveško Julijino hišo na ulici Via
Cappello 23, kjer naj bi Romeo dvoril Juliji. Za-
ljubljenci ne vidijo dejstev, živijo za zgodbo, zato
jih prav nič ne moti dejstvo, da so balkon, na ka-

terem naj bi stala Julija, zgradili leta 1936. Na
dvorišču hiše stoji Julijin kip, prav tako iz dvaj-
setega stoletja, katerega prsi romantiki še ved-
no drgnejo za srečo, prav tako vsi, ki še niso iz-
gubili vere v ljubezen, puščajo na stotine pisem
Juliji. Julijina hiša je najbolj znano "prizorišče"
zgodbe o dveh zaljubljencih iz Verone, najbolj
zagnani pristaši večne ljubezenske zgodbe
pa lahko obiščejo tudi Romeovo hišo, različne
trge, kjer naj bi se odvijali dogodki, ki so del tra-
gične zgodbe, in celo Julijin grob v samostanu
San Francesco al Corso.

Verona za romantike
Besedilo: Jasmina Dvoršek

Zakaj je Italija najbolj romantična dežela na svetu? Že sama beseda
romantičen originalno pomeni iz Rima ali o Rimu, kar je dokaz, da je
skoraj vse, povezano z Italijo, romantično. Nedvomno je sosednja država
eden najboljših naslovov za romantične počitnice ali medene tedne – 
ne le zaradi dih jemajoče narave in kulturnih lepot, ampak tudi zaradi
italijanskega načina življenja. 

Festival ljubezni 
Valentinovo je v Veroni poseben dan. Pravzaprav
dan zaljubljencev praznujejo kar ves teden, Vero-
na pa postane Zaljubljena Verona. Ulice in trgi, okra-
šeni s tisoči src, zažarijo v rdeči barvi, zaljubljen-
ci vseh starosti pa se med 13. in 16. februarjem zbe-
rejo na trgu Piazza dei Signori in si izmenjajo mi-
nuto dolg poljub. Že pred velikim dogodkom lah-
ko preko spleta naročimo "pečat ljubezni", ljube-
zensko zaobljubo, napisano na pergamonu, z ro-
čno izpisanimi imeni zaljubljencev in zapečateno
z voščenim pečatom. Dogodki, ki potekajo v ted-
nu Zaljubljene Verone, privabljajo romantike vseh
starosti, ki uživajo na koncertih, si puščajo ljube-
zenska sporočila na posebni oglasni deski, pisa-

Verona je zaradi
izredno

ohranjenih
spomenikov od

rimske dobe
naprej pod
UNESCO-vo

zaščito.

V tednu valentinovega se
trgi in ulice v Veroni

obarvajo v barvo ljubezni.

CITYMAGAZINE.SI
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La Boutique
White bird
pleine de
douceur et
de séduction
© White Bird

telji in pesniki svoja dela, v katerih opevajo ljube-
zen, predstavljajo na posebnem festivalu Librar-
Verona in Love, odvisniki od socialnih omrežij lah-
ko celo uporabljajo posebno aplikacijo APP Lea-
ve On: svoje ljubezensko sporočilo lahko prek po-
sebnih virtualnih balonov pošljejo visoko v nebo.
V času Zaljubljene Verone se lahko  včlanimo v Ju-
lijin klub in postanemo Julija za en dan. Kot go-
spodična Julija lahko prebiramo pisma, ki jih
oboževalci puščajo pod njenim balkonom, in na njih
odgovorimo. Ljubitelji opere bodo v teh dneh uži-
vali v uprizoritvi zgodbe o Romeu in Juliji v ro-
manski cerkvi Santa Maria in Chiavica. Celo
športniki se bodo poklonili nesmrtni ljubezni, saj
bo med znamenitostmi mesta s čudovito ohra-
njenimi rimskimi in srednjeveškimi spomeniki
potekal polmaraton Giulietta & Romeo. Za pare
bodo organizirali poseben polmaraton, kar je še
eden od načinov, da zaljubljeni proslavijo svoj dan.
V času festivala Zaljubljena Verona si bomo Juli-
jino hišo, njen grob in ostale znamenitosti lahko
ogledali ceneje, saj bodo vstopnine za zaljubljen-
ce nižje kot ponavadi, tisti, ki raje sledijo vodniku,
pa se bodo lahko udeležili vodenega ogleda me-
sta, imenovanega Walking Tour in Love. 

Hotel za zaljubljence
Verona ni le zgodba o Romeu in Juliji, pač pa tudi
živi muzej z ogromno aktivnostmi in najboljši naslov
za počitek med spoznavanjem mesta, še posebej
za romantike, je hotel Gabbia d'Oro. Majhna, udobna,
čudovito opremljena palača iz 18. stoletja se drži stol-
pa Gardello in je polna starin, fresk in orientalskih
preprog. S tramovi podprti stropi, kamnite stopni-
ce in paleta drugih dekorativnih podrobnosti daje-
jo hotelu neprekosljiv šarm v sobah in javnih pro-

INFOMAT
Več o prireditvah v času valentino-
vega v Veroni: www.veronainlove.it

Eden najbolj romantičnih hotelov 
v Veroni: 
www.hotelgabbiadoroverona.com 
www.westside.ch

V kavarni Caffe Borsari na Corso
Porta Borsari 15 D prodajajo tudi čaje
in marmelade znanega florentinskega
proizvajalca La Via del Te.

V restavraciji Osteria Ponte Pietra, 
Via Ponte Pietra 34, si lahko
privoščimo rižoto all'amarone ali
mečarico, pečeno s semeni sezama. 

Vinski sejem, na katerem se preds-
tavljajo vse italijanske vinske regije: 
www.vinitaly.com

Nujen je tudi obisk restavracije 
Locanda 4 Cuochi na ulici Via Alberto
Mario 12, www.locanda4cuochi.it.

storih. Hotel je zapisan romantiki, zato so nekatere
sobe opremljene z okroglimi kopalnimi kadmi,
marmornatimi okraski in mozaiki. Hotel nima svo-
je restavracije, a njegova lokacija v samem mest-
nem jedru ponuja le kratek sprehod do glavnih zna-
menitosti in restavracij, ne smemo pa zamuditi po-
poldanskega čaja na notranjem dvorišču hotela.

Ljubezen gre skozi želodec
Jutranja kavica, kosilo s kozarcem odličnega itali-
janskega vina ali pa večerja ob svečah – hrana in
romantika sta usodno povezani, zato si vzemimo čas
za kofeinsko budnico v kavarni Caffe Borsari, kjer
lokalni vsevedi modrujejo ob marmornatem šanku
s skodelico espressa v roki, ali pa se v bližnji pekarni
De Rossi posladkajmo s piškotki iz mandljev in čo-
kolade, imenovanimi "baci di Romeo e Giulietta" (po-
ljub Romea in Julije). Mladoporočeni oziroma vsi,
ki uživajo v hrani s pogledom, naj si privoščijo mal-
ce romantike v restavraciji Osteria Ponte Pietra ob
vhodu na edini most preko reke Adiže, ki služi le peš-
cem. Udobna jedilnica z lesenim stropom, zlatimi
in srebrnimi tapetami in uokvirjenimi starimi ilu-
stracijami je ponavadi zasedena do zadnjega ko-
tička, zato je pametno kosilo ali večerjo rezervirati
vnaprej. V mestu, ki vsako leto gosti enega najbolj
pomembnih italijanskih vinskih sejmov Vinitaly, le-
tos bo potekal med 6. in 9. aprilom, ni težko najti do-
bre restavracije z bogato vinsko karto in ena od naj-
novejših zvezd na kulinaričnem nebu je restavra-
cija Locanda 4 Cuochi. Čeprav odprta le malo več
kot leto dni, je že pravi "trendseter" zaradi svoje ino-
vativne kuhinje in sodobnega videza. Sedeži ob baru
gledajo na odprto kuhinjo, v kateri štirje kuharji pri-
pravljajo specialitete, se družijo z gosti in jim po-
magajo pri izbiri vin._  

Vodnjak na
trgu Piazza
delle Erbe z
znamenitim

vodnjakom, s
kipom,

imenovanim
Madonna

Verona, ki je
pravzaprav

rimski kip iz 4.
stoletja. 

Pod balkonom
Romea in Julije
se zbirajo
romantiki z
vsega sveta.

S spomenikom
Danteju
Alighieriju se 
je Verona
poklonila
velikemu
pesniku, ki je 
v Veroni nekaj
časa bival.

V samem
središču
starega
mestnega jedra
stoji Arena di
Verona, tretji
največji še
stoječi rimski
amfiteater 
na svetu.
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Ambasadorka žlahtne pijače
Cointreau, Dita von Teese, je s
svojo neustavljivo zapelji-
vostjo ponovno poskrbela za
igrivo burjenje domišljije oku-
sov. Francoska znamka že
vse od leta 1849 ustvarja
edinstveno mešanico likerja
iz sladko-grenkih, skrbno
maceriranih lupin poma-
ranče, ki tako kot Dita s svojo
močno osebnostjo ustvarja
navdih za drzne trende. Kral-
jica burleske tokrat prinaša
prefinjeno svežino, skrivajočo

se v duhu koktajla Cointreau
Fizz, ki ga lahko na preprost
način pripravimo tudi sami. V
kozarcu čez ledene kocke
prelijemo 50 ml pijače Coin-
treau, sveže iztisnjen sok
polovice limone in 100 ml
sodavice. Po želji okrasimo še
s sadjem in potrežemo. Subtil-
nost nežnega ženskega
dotika v vrtincu žgečkljivih
mehurčkov bo v zasnežene
zimske večere vnesla pridih
eksotične topline._
www.eshop.dvc-plus.si

TaBar za ljubitelje 
tapasov in 

dobrega vina
Besedilo: Neja Činkole, City Magazine

V starem mestnem jedru prestolnice je v okviru modne
hiše Ikona zaživel tudi novi tapas in vinski bar TaBar, ki

zvesto sledi mestnemu utripu in svetovnemu
kulinaričnemu trendu.

Na kavo z razlogom
V sredini januarja so na
Prešernovem trgu v Ljubljani
odprli prvo Si.mobilovo traj-
nostno franšizo pod imenom
"nakavo", ki bo v sodelovanju z
zavodom Anina zvezdica del
svojih prihodkov namenila za
nakup hrane socialno
ogroženim družinam in posa-
meznikom. Lokal deluje
celostno v smeri trajnostnega
razvoja, saj poleg dobrodelne
note v svojo ponudbo vnaša
tudi kavo pravične trgovine ter

napitke in piškote lokalnih ses-
tavin, pridelanih na slovenskih
kmetijah. Delo v strežbi
omogočajo predvsem mladim
študentom z znanjem vsaj
dveh tujih jezikov, s čimer
bodo kot ambasadorji prestol-
nice lažje navezali stik s tujimi
obiskovalci. Družba Si.mobil
tako v okviru svoje vizije
Re.misli nadaljuje s spodbud-
nim povezovanjem prispe-
vanja k boljši družbi, tokrat
skozi omenjeni pilotni projekt z
zavodom Anina zvezdica, s
katerim ne le združuje učinko-
vito poslovanje in družbeno
odgovornost, temveč v ljudeh
prebuja pristne vrednote
nudenja pomoči sočloveku._
Nakavo, Prešernov trg 2, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 7. do
22. ure, ned. od 7. do 20. ure
Tel.: 041 666 463
www.facebook.com/nakavo.si
nakavo.si

Prilagojeni mestnemu utripu in svetovnim trendom ter drugačnemu in sproščenemu
načinu druženja kot v klasični restavraciji so si za vzgled vzeli koncept španskega
tapasa in ga oblikovali z domačimi sestavinami lokalnih proizvajalcev. TaBar je tako
postal novo zbirališče z odličnim vzdušjem, kjer so na prvem mestu predvsem
sveže, lokalne sestavine in odlična vina, odprta kuhinja pa nam omogoča, da
neposredno doživimo svet okusov pod taktirko glavnega chefa Petra Patajaca, ki se
je lotil svojega načina kuhanja. Ponudba bara je sezonsko naravnana, poleg tapasov
pa ponujajo še štiri hišna vina in okrog trideset drugih vin. Poleg rednega menuja
nudijo kosila, v maju pa pričenjajo z nedeljskimi brunchi. Pršut, skuta, paštete,
zarebrnice, hobotnice in ostale dobrote, sveža zelenjava, siri in slastne sladice nas
prav gotovo ne bodo pustili ravnodušnih in lačnih._

Tapas in vinski bar TaBar, Ribji trg 6, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 10. do 23. ure, ob nedeljah do maja zaprto.
Tel.: 031 764 063
www.tabar.si
www.facebook.com/tabarlj
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Sauvignon 2012,
vinarstvo Kristančič
Na tokratni akademiji se je
predstavila vinska klet
Kristančič iz Goriških brd. Med
drugim smo lahko poizkusili
tudi belo vino Sauvignon
2012, katerega lep in čist vonj
je zelo kompleksen in spominja
na bezeg, zeleno papriko in
poper. Okus je svež in sočen,
vino je lepo zaokroženo,
zmerno aromatično in z dolgim
zatonom. Ohlajeno na 12 ̊ C se
odlično poda k zeliščni frtalji,
ocvrtim bezgovim cvetovom,
papriki na žaru, teletini s
kaprami._
www.kristancic.com

100 vrstic 
Čokoladni
sufle
Sestavine: 8 jajc, 112
g sladkorja, 450 g
temne čokolade, 125
g masla, 1 žlica ka-
kava, 60 g škroba
(gustin)
Priprava: Jajca in sladkor umešamo.
Čokolado in maslo stopimo, dodamo
kakav ter vse skupaj premešamo.
Čokoladno in jajčno zmes zmešamo
skupaj in dodamo gustin. Nalijemo v
pomaščene skodelice in pečemo od
6 do 8 minut na 185 °C. Okrasimo.

Sirove pite s 
kozicami in 
paradižnikom

Sestavine: žlica olivnega olja,
čebula, 6 strokov česna, repki 
kozic, listnato testo, 4 žlice masla,
10 dag sveže puste skute, 4 jajca,
pol skodelice smetane, 50 dag 
naribanega sira, drobnjak, sol
Priprava: Pečico predhodno segre-
jemo na 175 °C. V veliki ponvi pre-
pražimo čebulo in česen ter dodamo
kozice. Pražimo od 2 do 4 minute.
Odstavimo in pustimo, da se ohladi.
V veliki skledi zmešamo vse sesta-
vine, ki jim dodamo česen in čebulo.
Vzamemo pekač za mafine, ga oblo-
žimo s papirjem za peko in listnatim
testom ter vanj damo zmes. Po vrhu
posujemo preostanek sira. Pečemo
v prej ogreti pečici 20 do 25 minut
oz. dokler ne postane zlato rjave
barve. Okrasimo s češnjevim para-
dižnikom in vejico začimbe po last-
nem okusu. 

Siemens 
flexInduction, 
inovativna kuhalna
plošča
Kreativnost, strast in najboljše
sestavine niso edine stvari, ki
nam omogočajo, da iz svoje
kuhinje dobimo kar največ. Po-
trebujemo tudi najbolj moder-
no tehnologijo. Z bogatimi iz-
kušnjami je Siemens razvil
novo generacijo aparatov, ki
vsebujejo vrhunske inovacije
in naredijo kuho bolj intuitivno
ter lahko. Med njimi so tudi in-
dukcijske kuhalne plošče, ki so
hitrejše, varnejše, čistejše in
učinkovitejše. Kuhalne plošče
flexInduction so inovativen

koncept, ki nam omogoča po-
vsem nov način kuhanja in v
našo kuhinjo prinaša maksi-
malno fleksibilnost pri nasta-
vljanju kuhalne površine. Ku-

halne plošče imajo dve kuhali-
šči, ki ju lahko uporabljamo lo-
čeno ali skupaj in se popolno-
ma prilagodita našim potre-
bam. Tako lahko torej kot prej
delamo s štirimi ločenimi povr-
šinami ali pa po dve od njih
združimo v veliko pravokotno
kuhališče. S kuhalnimi plošča-
mi flexInduction imamo dovolj
prostora za kuhanje v velikih
loncih, uporabimo pa lahko
tudi manjše, ne glede na njiho-
vo število ali velikost, saj jih
plošča avtomatsko zazna in se-
greje s popolno natančnostjo,
ne da bi pri tem prišlo do ne-
potrebne porabe energije._
www.siemens-home.si

Kuhalna plošča Siemens
flexInduction – tako fleksibilna,
da nam odpre popolnoma nov
svet kuhe.

Druženje ob dobri hrani
Besedilo: City Magazine, fotografije: Ana Če, www.anacephoto.com.br

Na januarski kuharski akademiji smo pripravili zmagovalne recepte
nagradne igre Ob dobri hrani z Jamnico in City Magazinom. Pod
budnim očesom kuharja Dragana Marjanoviča iz restavracije Kaval
smo pripravljali sirove žepke s kozicami in paradižnikom, pečenega
lososa z ocvrto rukolo ter bučne raviole z gamberi in posušenim
paradižnikom. Grega Rode iz slaščičarnice Lolita pa nas je naučil,
kako pripraviti cake popse in čokoladni sufle. Med akademijo se je
predstavil tudi vinar Kristančič. 
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Kako je prišlo do ideje, da odprete svojo pekarno?  
Ideja, no, bolj želja po tem je zorela že kakšni dve leti. Čisto iskreno, če ne bi

bil v takšni finančni situaciji, kot sem bil, ter bi imel redno službo, ne vem, če bi bil
sedaj tukaj.

Ste takoj vedeli, kakšen koncept pekarne želite ustvariti?
Vsekakor, vedel sem že veliko prej. Trenutno je po svetu kar močan trend

tovrstnih butičnih pekarn. Vse gre z roko v roki, tako izgled kot tudi dizajn, ne gle-
de, kaj prodajaš. Ko sva s punco, Barbaro, iskala prostor, sva naletela na tega, kjer
sem v trenutku videl vse – kako bi imel in za kaj naj bi šlo. Zaenkrat delam in pro-
dajam sam, sčasoma pa si želim, da bi lahko le pekel ter razvijal nove recepture
in ideje. A ne glede na vse, bo pekarna ostala na taki butični stopnji, kot je sedaj. 

In če bi imeli, takole malce sanjaško, neomejena sredstva in možnosti?
Potem bi imel točno tako pekarnico, kot sedaj, namesto ob osmih bi odprl ob

enajstih, da bi lahko malce dlje pospal, in kruh bi kar delil ali pa bi zbiral zgolj pro-
stovoljne prispevke. 

Od kod pa izhaja ime pekarnice Osem?
Ime je nekaj, kar sva z mojo drago Barbaro imela čisto tako, med seboj, saj sem

želel, da mi hkrati tudi osebno nekaj pomeni. Prav tako tridnevni proces vzhaja-
nja kruha in osemka, obrnjena naokoli, spominjata na neskončnost.

Kako gledate na sodelovanje z drugimi? V pekarni namreč že najdemo grelne
košarice za kruh, ki so plod sodelovanja s SQUAT-om, deščice Drevo, olja
Oljarne Lisjak ...

Če je v taki smeri, ki je tudi meni zanimiva in v mejah mojih zmožnosti, potem
vsekakor. Ravno v teh dneh pričenjam sodelovanje s prijateljem Borom, ki pod
imenom Retro Rats s triciklom razvaža domače mleko in jajca, od februarja dalje
pa bova tako dostavlja tudi moj kruh. Tega se že resnično veselim, saj to ni toliko
povezano z nekakšnimi finančnimi pritiski, temveč iz čisto nostalgičnega užitka.

Vsak dan ponujate bogat nabor raznolikih vrst kruha. Kje dobivate navdih
zanje?

Nekako sem se vedno zgledoval po francoskem načinu peke in receptur, saj
imajo tam še vedno zelo močno obrtniško tradicijo pekarstva. Malo seveda vna-
šam tudi svoje okuse, na primer provansalske začimbe in olive, v dogovorih sem
tudi za dobavo suhih paradižnikov.

Ste se na tem področju morda izobraževali tudi kje v tujini?
Ne, v to sem se podal zelo ljubiteljsko, kar je počasi preraslo v večjo strast.

Najprej sem prebiral veliko literature, nakar sem se prek spleta povezal z ame-
riškimi, nizozemskimi in francoskimi profesionalnimi peki, ki so mi pomagali
pri tehničnih stvareh, do katerih prej nisem mogel priti. 

Sebe že vidite v podobi peka, nekakšnega mojstra kruha?
Mojster, ne vem, učim se, v tem smislu, da se bom vse do svoje smrti učil. Hkra-

ti je peka kruha nekaj, za kar ne moreš nikoli reči, da popolnoma obvladaš. Vse-
skozi lahko kaj spreminjaš ali dodajaš. 

Se vam potem mogoče zdi, da je to, kar po-
čnete, tudi na nek način umetnost?

Čeprav je samo kruh, gre še vedno za dolo-
čene procese, ki jih moraš osvojiti. Mislim, da je
bila vsaka obrt včasih umetnost, kar se je z indu-
strijo morebiti izgubilo. Vsekakor gre za umetnost
– tako, kot je bila od nekdaj._

Andrej Gerželj: 
Strast umetnosti kruha 
Te dni brni na Osem. Andrej Gerželj je namreč tisti, 
ki je osmici nadel popolnoma novo preobleko. 
Svojo gorečo strast do ustvarjanja prefinjenih
umetnin kruha je z navdihujočo vizijo spremenil 
v prvo butično pekarnico pri nas. V objemu mamljivih
dišav nam je tako razkril svojo cvetočo pot, odeto 
v neizmerni užitek. 
Besedilo: Neja činkole Infomat

Pekarna Osem
Gornji trg 8, Ljubljana
pekarnaosem.com

"Peka kruha je nekaj, za kar ne moreš nikoli reči, da popol-
noma obvladaš. Vseskozi lahko kaj spreminjaš ali dodajaš." 

CITYMAGAZINE.SI

Več INTeRVJUJeV Na
citymagazine.si
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unikatno Deskbuddies
Na zadnjem Pop-up domu je bila na ogled tudi ko-
lekcija pisarniških pripomočkov Deskbuddies, set pe-
tih lesenih elementov, ki, postavljeni na pisalno mizo
tako v domačem kot v delavnem okolju, omogoča-
jo organizacijo ter estetsko urejenost najrazličnejših
pisarniških pripomočkov. Stilni podpis nosi izčiščen
dizajn, ki funkcionalnosti doda še estetsko kompo-
nento. Komplet sestavlja pet ročno izdelanih, unika-
tnih pripomočkov: lonček za listke, lonček za pisala,
ambientalna lučka, ura-škatlica ter škatla za manjše
pripomočke. Pod izdelek sta se podpisali študentki
Fakultete za dizajn, Petra Božič in Živa Lutman._
www.facebook.com/deskbuddies.design

dizajn Sanje so dovoljene
Alegna je švicarski proizvajalec, ki svojo strast do lesa
prenaša v izdelke, katerim je skupen unikaten dizajn.
Izdelujejo nenavadne kopalne kadi ter kopalniško pohištvo
za individualne kopalniške sanje. Te se marsikomu lahko
uresničijo s kadjo Laguna Basic, izdelano iz lesa, ki očara z
mehkobo, eleganco, gracioznostjo. Čudovite linije v
naravnem materialu dodajo organski efekt, ki dominira pri
izgledu. Kdo si ne bi želel izpolnitve sanj?_
www.alegna.ch

posteljnina
Krik 
pozornosti
Na posteljnini velike
postelje se bohotijo 
in kraljujejo sončni
koralni geometrijski
vzorci. Močni,
nesramežljivi, glasni,
udarni vzorci
londonske oblikovalke
Genevieve Bennett 
so prava poživitev
spalnice. Močni
pastelni odtenki 
v koralno beli
kombinaciji se
čudovito dopolnjujejo
z belim pohištvom ali
belimi stenami v sobi._
www.crateandbarrel.com

bivanje Oživljena klasika
Sedežna garnitura Nuvolone sega v 70. leta, ko jo je oblikoval Rino Maturi za proiz-
vajalca  Mimo Leone & C. Avantgardna, modularna zofa je požela takojšen velik uspeh.
Po več kot 30 letih jo je Mimo Design Group predelal, ji vdahnil novo življenje, novo
podobo. S poudarkom na modularnem sistemu je na voljo v naravnem ali ekološkem
usnju. Služi lahko kot posamezen naslonjač, več elementov skupaj lahko tvori sede-
žno garnituro, medtem ko je otoman v vlogi kavne mizice, udobnega naslonjača za
noge ali le podaljšek kavča. Organski pridih nam prikliče v spomin poteze skandi-
navskega oblikovanja, ki je tako prijetno in udobno._
www.mimo.it

dodatek
Severni mraz
Končno smo dočakali zimo, ob-
čutek le-te pa lahko v domu pri-
čaramo tudi z vazami, svečnikom
ali skodelicami iz kolekcije Stella.
S klasičnim danskim značajem,
gre namreč za novost danskega
proizvajalca Stelton (zasluga za
oblikovanje gre Sebastianu Holm-
bäcku in Ulriku Nordentoftu), ki
morda prinaša klasiko, toda s
preobratom, z dodano vrednost-
jo, s presenečenjem. V snežno
beli barvi, v treh različnih veliko-
stih in oblikah vnaša v dom pra-
vi občutek skandinavske zime.
Zamrznjeni, lomljeni, udrti, od-
tisnjeni vzorci poskrbijo za sub-
tilen, diskreten vnos razgibanosti,
ki popolnoma zadostuje in delu-
je kot čista perfekcija._
www.huset-shop.com 

CITYMAGAZINE.SI

Zavedna lepota
Besedilo: Vanja Hočevar

Zimska belina, lepota zamrznjenih oken, prebujenih klasik 
in naravnega lesa bodo zaznamovali februar.

CM19_DOM novo_paris  6. 02. 14  16:06  Page 2



prefinjeno

Parfum Massimo Dutti In Black,

cena za 80 ml: 25,95 evra.

www.massimodutti.com

lepota
20

 

 

žareče 

Kolekcija ličil Eve Lom Radiance

Perfected, cena: od 36 do 60 evrov.

www.evelom.com

bogati lesk

Šampon za lase Schwarzkopf Essence

Ultime Diamond Color, cena: 5,99 evra.

www.schwarzkopf-professional.com

dišeče

Laki za nohte Revlon Parfumerie 

z dišečimi vonji, cena: 4,40 evra. 

www.revlon.com  

Ledena kraljica

Božansko razvajanje 

za celotno telo, ki hkrati nežno

varuje pred grobimi vplivi zime.

seksi poljubi

Šminka in lip gloss MAC Viva Glam by

Rihanna, cena: od 13 do 14 evrov.

www.maccosmetics.com

poživljajoče

Piling za obraz Conscious

Skincare Rejuvenate Exfoliant, 

cena: 24 evrov.

www.conscious-skincare.com

medeno

Piling za telo Bodyshop

Honeymania, cena: 15 evrov.

www.thebodyshop.co.uk

kapljica razkošja

Arganovo olje za lase

Rich, cena: 16,90 evra. 

www.richhaircare.com

nežne sladkosti

Balzam za ustnice Sephora Sugar Lip

Treatment SPF 15, cena: 16,55 evra. 

www.sephora.com

naravno

Odstranjevalec ličil z izvlečki mandlja in

avokada Alverde, cena: 2,25 evra. 

www.dm-drogeriemarkt.si razvozlano

Sprej za lase Macadamia Notangle

Pre-Styler, cena: 9,80 evra.

www.macadamia.si 

lahkotnost svile

Lepotilna krema za vse vrste las Kérastase

Elixir Créme Fin, cena: 36,80 evra.

www.kerastase.com

visoka zaščita

Fluid La Roche-Posay Anthelios XL

SPF 50+, cena: 16,65 evra.

www.laroche-posay.si

hranilna prha

Nega za telo Nivea Shower Body

Moisturiser, cena: 4,40 evra. 

www.nivea.si 

očarljivo

Paleta senčil NYX Cosmetics

Adorable, cena: 5,50 evra.

www.nyxcosmetics.com

utrip mesta

10/02/14 CITY MAGAZINE

Pripravila: Neja činkole

Več TReNDOV Na

citymagazine.si

CITYMAGAZINE.SI
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značaj Sinja modrina
Kljub temu, da je letošnja glavna tema kolekcije Pennyblack
za pomlad in poletje grafična igra optičnih vzorcev, ki se po-
igravajo z dvema kontrastnima barvama, črno in belo, je mo-
čna linija znotraj kolekcije potopljena v modre odtenke. Šport-
na oblačila so močna inspiracija letošnjih kolekcij, kar se čuti
tudi v tej z grafičnimi elementi nabiti kolekciji. Tehnični mate-
riali, kot je neopren, tridimenzionalni ali lasersko izrezani vzor-
ci, motivi iz aktivnega življenja orisujejo oblačila, na katerih bar-
vni poudarki prevzemajo grafično vlogo._
www.pennyblack.com

trend Pisani in sladki
Barvni in po okusu popolnoma različni modni sladkorčki,
ki nam jih za pomlad in poletje 2014 ponuja blagovna
znamka Donna Karan New York, so vsekakor mikavni.
Razkošni v svoji barvni podobi, salonarji živih barv z
visokimi petami ali na drugi strani športni copati 
s platformo, ki poosebljajo urbani športni, aktivni šik.
Drzen, neobremenjen ameriški modni stil, ki neustrašno
skače iz športnega, elegantnega, rokovskega ali
boemskega oblačka._
www.dkny.com

novosti
Modni tedni 
Medtem ko se naše
misli počasi usmerjajo
v pomladne kolekcije
in prihajajoče trende,
modna karavana,
štirje glavni tedni
mode, začenjajo s
predstavitvami
kolekcij za jesen in
zimo 2014/15. 6.
februarja se v New
Yorku začne prvi
izmed velikih štirih,
sledi mu London, v
drugi polovici
februarja Milano,
medtem ko se v prvih
dneh marca zaključi
še zadnji modni
teden, v Parizu. 
Komaj čakamo prve
fotografije._
fashionweekdates.com

kolekcija Navdihujoča svežina 
Pomladno-poletno kolekcijo Lacoste 2014 zaznamujejo ravne, stroge linije. Linije, 
ki so značilne za določene športe, najdemo pa jih tudi v modernistični arhitekturi; 
linije, ki delijo prosojnost in lahkotnost. Ta je fokus letošnjega brezskrbnega poletja, kar
odražajo tudi lahkotni materiali in njihovi mehki volumni, medtem ko barve vnašajo
svežino. Enobarvna, strogo krojena oblačila z minimalističnim značajem._
www.lacoste.com

aktivno
Moj prosti čas
Kolekcija Deha Essential nam
nudi mehko, prijetno zavetje
med fitnesom, jogo, aerobiko,
plesno vadbo ali med aktivnim
preživljanjem prostega časa. Iz-
brani materiali, ki dihajo, se hi-
tro sušijo, so prijetni na otip ter
udobni za vadbo. So v sivo mo-
drih, bordo, vijoličnih in pešče-
nih odtenkih. Ozke ali udobne
hlače v kombinaciji z ozkimi,
mehkimi topi in široko krojeni-
mi jopami in že smo pripravlje-
ne za potenje na vadbi._
www.deha.tv

Zvedav pogled
Besedilo: Vanja Hočevar

Ujeti v zimi, s pogledom uprtim v pomladne trende, uživamo ob
pregledovanju novih, lahkotnih, športno navdahnjenih kolekcij.

CITYMAGAZINE.SI

CM21_MODA novo_paris  6. 02. 14  16:30  Page 2



otroci

OGLASNA VSEBINA

Pripravil: City Magazine

CITYMAGAZINE.SI

mali vitez

Dodatki za malega viteza Ses.

Cena: od 6,99 evra naprej.

Pustno rajanje  

Bi se za en dan prelevili v strašnega

leva, pogumnega gusarja, nagajivega

klovna ali prikupno princesko? Pust je

pravi čas za to! Prepustimo se domišljiji

in izberimo kostum za pustno rajanje.

Maske, zabavni dodatki, pustna ličila,

pripomočki za poslikavo obraza in še

veliko več … za otroke in odrasle v

trgovinah Baby Center. 

www.babycenter.si

živalski svet

Pustni kostum Fuzzy pingvin, čebelica ali lev.

Cena: 24,99 evra.

10/02/14 CITY MAGAZINE

22

zamaskirano

Pustna ličila, različne barve

za poslikavo obraza Ses.

Cena: od 3,99 evra naprej.

začaraj me

Pustni kostum Čarovnica.

Cena: 29,99 evra.

utrip mesta

princeska

Dodatki za male princeske – rokavice,

čarobna paličica, krilo, nakit, obleka.

Cena: od 3,49 evra naprej.

pravljični junaki

Pustni set Zmaj, Metuljčica.

Cena: 24,99 evra.

večni bojevnik

Pustni kostum Ninja. 

Cena: 29,99 evra.

batman

Pustni kostum Batman. 

Cena: 19,99 evra.

rdeča kapica

Pustni kostum Rdeča kapica.

Cena: 17,99 evra.

domišljija

Šablone in nalepke za

poslikavo obraza in telesa. 

Cena: od 3,99 evra naprej.

Akcijske cene pustnih kostumov preverite v trgovinah Baby Center!
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Mali junaki 
so knjige,  
v katerih nastopajo 
naši malčki
Mali junaki so personalizirane
otroške knjige, kjer je vsak
malček lahko glavni junak v
pravljici. Vsakdo sam določi
ime junaka, spol, barvo las,
obliko las, morebitne pegice

in očala. Le kdo si ne bi želel
imeti glavne vloge v "super"
pravljici? Mali junaki imajo
vsak dan več zgodbic
priznanih slovenskih piscev,
med katerimi lahko izbiramo
in jih prilagodimo lastnostim
našega malčka. V praksi
zadeva poteka preprosto,
skozi postopek

personalizacije nas vodi
posebna aplikacija v sedmih
korakih. Najprej izberemo
želeno knjigo, vpišemo
podatke otroka (ime in
priimek, datum rojstva),
vpišemo osebno posvetilo, ki
bo natisnjeno v knjigi,
določimo videz glavnega
junaka (izberemo barvo in
obliko las, očala ...) in samo še
potrdimo. Personalizirana
knjigica pride na dom v roku
desetih dni. Trenutno za fante
lahko izbiramo med štirimi
pravljicami (David in Zmaj,
Jure in čudežni snežak, Kje si
bo Miha umil roke, Rado in
razmetane sanje), za punčke
pa med tremi (Kaja in
razmetane sanje, Kje si bo Iza
umila roke, Maja in čudežni
snežak). Cena personalizirane
knjigice je 35 evrov._
www.malijunaki.si

Nosiboo 
za čiste male noske
Ko dva očeta, sicer inženirja,
obupata nad izdelki za čiščenje
malih noskov, razvijeta nosni
aspirator za svoje (in vse druge)
malčke po meri. Gre za
napreden nosni aspirator

Nosiboo, katerega inovativna
sestava se razlikuje od
sorodnih pripomočkov. Če
izvzamemo oblikovni vidik -
Nosiboo je prejel mednarodno
nagrado za oblikovanje –
uporaba vakuuma in zraka pri
tem aspiratorju hkrati
zmanjšuje nabreklo nosno
sluznico ne le v zunanji nosni
votlini, temveč tudi v čeljustno-
sinusni. Patentirana šoba
Colibri omogoča nastavljivo in
močno sesanje, poleg tega pa
v celoti zadrži izsesane izločke
nosne sluznice, zaradi česar je
naprava enostavna za čiščenje.
Izdelek je enostaven za
uporabo, tih in prenosen.
Testiran je z najzahtevnejšimi
evropskimi standardi, da lahko
zagotavlja najboljšo
učinkovitost in varnost. _
Nosiboo lahko naročimo na: nosi-
boo.slovenia@gmail.com
www.facebook.com/NosibooSlovenia

Zimske vragolije
Besedilo: Špela dobnikar

Uf, kako živahen čas prihaja. Maske pa pustni karnevali, morda še kaj
snega in zimskih radosti, vmes še malce ustvarjanja v kuhinji pa kakšna
lutkovna predstava in že bo zadišalo po pomladi. 

Vsak malček
je lahko

glavni junak v
otroški

knjigici Mali
junaki.

agenda 

ČETRTEK 13/02
Joga za otroke in dojenčke
Vsak četrtek je v Cityparku dan za
jogico. To je joga, namenjena
najmlajšim, ki jo izvaja Petra Arula
– certificirana učiteljica Rainbow
Kids Yoge. Pri jogi za dojenčke se
le-ti ob pomirjujoči glasbi najprej
povežejo s svojimi mamicami, sledi
masaža, nato pa vaje, ki so
prilagojene najmlajšim. Pri jogi za
otroke malčki skozi pravljico in
domišljijo raziskujejo svet, naravo
in svoja telesa. 
Vsak četrtek ob 10. in 11. uri ter
ob 16.30, Citypark, Šmartinska
152, Ljubljana (Otroški park pri
slaščičarni Pod vodo). Vstop je
prost. www.citypark.si

ČETRTEK 27/02
Petelin se sestavi
V režiji Jelene Sitar Cvetko prihaja
premiera Petelin se sestavi. Gre za
lutkovno igro Daneta Zajca, kjer ne
manjka humorja, igre, klenih
verzov in ritmov. V središču je
petelin – ta je najprej le en kupček
perja, potem glava s kljunom, jezik,
ki noče v usta … In tako, kot se
mora petelin vsako jutro sestaviti,
da zapoje, tako se sestavi in zapoje
vsako jutro človek. 
Do 28. februarja ob 18. uri, 
Lutkovno gledališče Maribor,
Vojašniški trg 2 a, Maribor. Cena
vstopnice: 5 evrov. www.lg-mb.si

SOBOTA 01/03
Pust veselih ust
Se še spomnimo Mojce in
Kaličopka? Letošnji Pust veselih
ust prinaša njune prigode in
nezgode prek pestrega in
zabavnega dialoga ter avtorske
glasbe. Po predstavi pa, kot se
spodobi za ta čas, mini pustovanje!
Ob 11. uri, Dvorana Mercurius, SiTi
Teater, BTC City Ljubljana. Cena
vstopnice: 5 evrov. sititeater.si

BoobeeFoodee, 
gurmanstvo za malčke
Najprej je bila ideje mamice, ki
je navdušila še druge mamice,
in zaživel je BoobeeFoodee
spletni kotiček, namenjen visoki
kulinariki za male nogice. No, z
"visoko kulinariko" morda
malce pretiravamo, a vendarle
ne gre za klasično malčkovo
kosilo v smislu "špinača in pire
krompir", temveč za kulinarične
ideje z malce več domišljije.
Zgodba je takšna, da je mami
ime Klavdija in je pred časom
pričela pripravljati okusne
recepte za svojega otroka. Rada
kuha in rada ustvarja nove jedi,

eksperimentira z že znanimi
sestavinami in uvaja nove
okuse. To pa zna biti pri malčkih
pravi izziv, saj je v prvih

mesecih njihov seznam
dovoljenega kar okrnjen.
Klavdija je tako pričela kuhati
najprej za svojega malčka,
potem se je glas širil in zaživela
je stran na Facebooku, malce
kasneje še spletna stran in
končno knjigica
BoobeeFoodee. Ta je
namenjena vsem mamicam, ki
se lovijo med nasveti, napotki in
recepti, ki se morda ne znajdejo
najbolje v kuhinji pa tudi za
vsem tistim veščim kuharicam,
ki sem in tja potrebujejo nov
navdih, idejo. Recepti so
preprosti, zdravi in raznoliki._
www.boobeefoodee.si

Spletni kotiček in knjigica Boo-
beeFoodee sta namenjena malim
gurmanom. 

CITYMAGAZINE.SI

Več treNdoV Na
citymagazine.si

Nosni aspirator Nosiboo je ideja
dveh očkov, ki sta iskala rešitev za
smrkave nosove svojih malčkov.
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Retro lušt
Zaobljene svetilke Poni.

Lične tipke pisalnega stroja.
Nostalgične elanke.
Besedilo: Neja Činkole

Vse to so zavrženi predmeti, ki
so že zdavnaj zatonili v poza-
bo. A Damir Leventić in Janez
Kocman sta tista čarovnika, ki
sta jih ponovno ulovila in spre-
menila v domiselni interier. S
projektom Depo, ki ga podpira
Komunalno podjetje Vrhnika,
starinskim kosom sijočega
izgleda vdihujeta svežo
namembnost. Vznemirjenje ob
brskanju med zakladi preteklo-
sti in neizmerno pozabavanje z
idejami je tisto, kar dvojec s
scenografsko, restavratorsko in
mizarsko podkovanostjo žene
k ustvarjanju čudovitega. Sku-
paj z ostalimi ustvarjalci, kot so
Jaka Mihelič, Dušan Teropšič,
Branko Levič, Tomaž Štrucl in
Slavica Janošević, zaenkrat
delujejo po naročilu, jeseni pa
bodo odprli prvo "izložbarno",
kjer se bodo redno izvajale tudi
delavnice ponovne uporabe.
Retro "luštarija", ki se je spre-
vergla v začetek resnično nav-
dihujoče zgodbe!_

www.facebook.com/pages/DePO

CITYMAGAZINE.SI
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100 vrstic
Ko iPhone postane 
neustrašni Vitez teme

Za vse ljubitelje Nolanove triologije o
Batmanu je sedaj na voljo naravnost
‘’kul’’ ovitek za iPhone, ki bo neustra-
šno ščitil pred vsem “zlom”. Japonski
proizvajalec igrač Bandai je oblikoval
repliko prav tistega Batmobila, ki je v
drugem delu triologije, Vitezu teme
(The Dark Knight), pomagal zaščititi
mesto Gotham. Do zadnje podrobnosti
dodelan ovitek za iPhone 5/5S je
opremljen s 6 LED-lučkami, utripajo-
čimi ob dohodnih klicih, ter celo z
vgrajenim projektorjem signaliziranja
Bat-ikone. Cena: okoli 41 evrov.
www.bandai-asia.com

moški namig

Studio 404 
Imamo idejo, ki je povezana
s svetovnim spletom, pa ni-
mamo znanja? Dober vtis
pomeni veliko. Je estetski
izgled dizajna, je funkcio-
nalna ter odzivna spletna
stran, je intuitivna aplika-
cija. Spletni Studio 404 s
pravim pristopom tako
nudi oblikovanje in izdelavo
spletnih aplikacij, strani in
trgovin, aplikacij za Face-
book, optimizacijo spletnih
strani in uporabniške iz-
kušnje, svetovanje in drugo
oblikovanje ter spletne
enostavne račune. 
www.studio404.si
www.enostavni-racuni.si.

Panoramska kamera
Meje človeške ustvarjalnosti očitno ne
bodo nikoli določene, saj nove tehno-
logije in koncepti prihajajo na trg sko-
raj dnevno. Panono je panoramska
kamera v obliki žoge, ki v zraku zaja-
me sliko 360 ° okoli nas. Ekipa Pano-
no je zbrala že več kot milijon dolarjev
sredstev za izvedbo projekta in je tre-
nutno v zadnjem stadiju razvoja. Pred-
stavili bodo lahko izboljšano različico
kamere s kar 108 milijoni slikovnih
pik. S ponosom lahko tudi potrdijo, da
je Panono prva potrošniška kamera, ki
presega 100 megapikslov. Na voljo bo
v velikosti grenivke s kar 36 vgrajeni-
mi kamerami, ki bodo slikale hkrati in
zajele popolno sferično panoramsko
sliko. Zaradi nadgrajene optike in viso-
ke ločljivosti bo uporabnik imel mož-
nost bolj podrobnega pogleda slike in
približevanja oddaljenih podrobnosti
na svojem računalniku. Prav tako pa
bo na voljo aplikacija Panono App, ki
bo nudila poglobljeno doživetje gleda-
nja slik, saj bomo s premikanjem
mobilne naprave gor in dol ter levo ali
desno dobili občutek, kot da smo zno-
traj same slike._
www.panono.com/ballcamera

ABS Airbag nahrbtniki 
Zračne blazine v nahrbtniku ali
tako imenovani sistemi Avalanche
Air Bag so hitro postali obvezen del
opreme za vse ekstremne smučar-
je in deskarje na snegu, ki razisku-
jejo nedotaknjene terene v gorah.
Zračna blazina ne deluje po princi-
pu napihnjene blazine v vodi, ki bi
nas zaradi zraka potegnila na povr-
šje, vendar deluje po principu
segregacije peska. To si lahko
predstavljamo kot tresenje peska v
posodi, pri čemer se večji delci pre-
bijejo na površje, medtem ko manj-
ši delci zapolnijo dno. Torej nas
napihljiva blazina spremeni v "večji
delec" in se tako med drsenjem s
snežnim plazom prebijemo proti
površju. Večina nahrbtnikov na
tržišču uporablja sistem ABS Twin-
Pack z dvema zračnima blazinama,
ki se napolnita s pomočjo stisnje-
nega dušika. Letošnjo jesen pa lah-
ko pričakujemo nahrbtnik z novo
tehnologijo JetForce blagovne
znamke Black Diamond, ki napi-
hne zračno blazino s pomočjo
močnega ventilatorja. Tako so se
znebili pločevink s stisnjenim pli-
nom, kar se pozna tudi pri teži
nahrbtnika, ter omogočili bolj eno-
stavno in večkratno uporabo._
www.blackdiamondequipment.com

CITYMAGAZINE.SI

Zabavno naj bo!
Besedilo: Nejc Kovačič in Neja Činkole

V tokratni izdaji smo poiskali nekaj zabavnih in tehnološko
dovršenih igrač za moške, pa naj bo to športnik, iskalec ujetih 
trenutkov ali domači audiofil.

Domači kino malo
drugače
(cena: 3.199 evrov)
Švicarsko podjetje Geneva Lab je
izdelalo stilsko dovršeno in ele-
gantno stojalo za televizijske pre-
nosnike, ki zaradi povezljivosti s
tehnologijo Bluetooth in Applovim
AirPlay-om omogoča predvajanje
brez direktnega priključevanja
naprave in tako omogoča, da glas-
bo in filme predvajamo, ne da bi na
televizor nepotrebno priklapljali
svoje naprave. Stojalo za televizijo
in sistem zvočnikov v enem so
poimenovali Geneva XXL Sound
System, za katerega bi lahko rekli,
da so z nekajletnim razvojem pri
podjetju Geneva Lab ustvarili ele-
ganten kos pohištva, ki drži televi-
zorje do 165 centimetrov velikosti,
hkrati pa zagotavlja kakovosten in
odličen akustični zvok prek sed-
mih vgrajenih zvočnikov. V notra-
njosti je med drugim dovolj prosto-
ra tudi za shranjevanje priljubljenih
filmov ali glasbenih zgoščenk. Prav
gotovo elegantna in funkcionalna
zasnova, ki bo služila tudi kot
moderen oziroma sodoben dekor v
naši dnevni sobi._
www.genevalab.com
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mestne skrivnosti

Valentinovo
Včasih je težko nekomu povedati, da ti je drag, da ga imaš rad ali celo da ga
ljubiš, a največkrat se to sliši ob valentinovem. To je čas, ko ljudem okoli nas
pokažemo, da so nam pri srcu. Še bolj pristno je to pokazati s čokolado. Zato
so pri Cukrčeku pripravili simpatičen nabor izdelkov, ki jih lahko ljubljeni
osebi podarimo za praznik zaljublencev. Podarite lahko čokoladni srček s
pralinami, čokolado z ljubezenskimi napisi ali bonboniero z ročno narejenimi
pralinami ravno za to priložnost. •

Čokoladnice Cukrček: 
Mestni trg 11 • Miklošičeva 4 • Pasaža Nebotičnik • Mercator center Ljubljana

www.cukrcek.si

Preživite Valentinovo malce drugače!
Toplo vabljeni na delavnico : »INTIMNOST – S SEBOJ IN PARTNERJEM«

14. in 15. februarja 2014

Parinama center – Cesta na Brdo 85, Ljubljana
www.parinama.si • info@parinama.si • 030 66 55 44

Petek, 14.02. od 18.30 do 21.00 ure
Osnove tajske masaže za pare. Tantra.

Dihalne tehnike.
Sobota, 15. 02. od 18.30 do 21.00

Osnove partner joge. Tantra. Meditacija.

Lahko se udeležite posamezne
delavnice  ali obe skupaj.  Vse vaje

se bodo izvajale  v oblačilih! 
Delavnice se lahko udeležijo

posamezniki ali pari.

Program vodi Blaž Bertoncelj, izkušeni učitelj joge, tajske masaže in somatike. 
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•••••
Akcijska pustolovščina Pompeji 3D
Pompeii, Nemčija, ZDA, 2014
Režija: Paul W. S. Anderson. Igrajo: Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning.
20. 2., Kolosej & Cineplexx

V epski poustvaritvi ene
najbolj ganljivih tragedij
antičnega sveta se srečajo
ljubezen, pustolovski duh in
naravna katastrofa. Zgodba se
odvija leta 79 našega štetja in

pripoveduje o junaštvu nekdanjega sužnja Mila, ki je postal
nepremagljiv gladiator. Njegova ljubezen Cassia, prelepa
potomka bogatega trgovca, je proti svoji želji obljubljena
pokvarjenemu rimskemu senatorju. Da bi jo rešil, se Milo znajde
v tekmi s časom, Vezuv namreč bruha potoke žareče lave,
veličastni Pompeji pa se sesedajo pred njegovimi očmi._

•••••
Biografska komična drama Obraz ljubezni
The Look of Love, Velika Britanija, 2013
Režija: Michael Winterbottom. Igrajo: Steve Coogan, Anna Friel, Tamsin Egerton.
19. 2., Kinodvor

Resnična zgodba
legendarnega porno barona
Paula Raymonda, znanega tudi
pod vzdevkom "kralj Soha", ki
je leta 1958 z odprtjem prvega
striptiz kluba v Veliki Britaniji
postavil seks v samo središče

tedanje popkulture, obenem pa iz njega naredil izjemno
donosen posel. Raymond je svojo poklicno kariero začel kot
bralec misli v drugorazredni kabarejski točki. Kmalu je opazil,
da gledalce bolj kot on zanima njegova seksi asistentka in da
jim je še bolj všeč, če je ta zgoraj brez. S podjetniško žilico in
spoznanjem, da se seks prodaja, je začel graditi mogočni
imperij striptiz klubov, erotičnih revij in varietejskih predstav._•••••

Črna komedija Zoran, moj nečak idiot
Zoran, il mio nipote scemo, Italija, Slovenija, 2013
Režija: Matteo Oleotto. Igrajo: Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar.
Do konca marca, Kolosej & Cineplexx

Štiridesetletni Paolo je
aroganten 150-kilogramski
možakar, ki večino dneva
preživlja v gostilni Pri Guštinu.
Zaposlen je kot kuhar v domu
za ostarele in že vrsto let
vztrajno nadleguje bivšo ženo,
ko se nekega dne pojavi

čudaški nečak Zoran. Po smrti tete je Paolo edini sorodnik, ki
lahko poskrbi zanj. Ko v gostilni odkrijejo Zoranov talent za
pikado, se zdi, da se mu je končno nasmehnila sreča. A Paolo v
svojem površnem pristopu do nečaka ne upošteva dejstva, da se
Zoran v življenju sooča s tipičnimi težavami, ki jih doživljajo
njegovi sovrstniki._

akcijska biografska drama 

Varuhi zapuščine
the Monuments Men, nemčija, ZDa, 2014
režija: George Clooney. Igrajo: George Clooney, Cate Blanchett, Matt Damon,
Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Hugh Bonneville, Bob Balaban.
20. 2., kolosej & Cineplexx

Film je resnična zgodba o največjem lovu na umetnine in se osredotoča
predvsem na sedem ne več mladih in že nekoliko zakrnelih muzejskih
upraviteljev, umetnikov, arhitektov, kuratorjev in umetnostnih zgodovi-
narjev, ki so se izpostavili v prvih vrstah fronte druge svetovne vojne,
da bi iz rok nacističnih roparjev rešili svetovne umetnine in jih vrnili nji-
hovim pravim lastnikom. Med pokradenimi umetninami je bilo več deset
tisoč del mojstrov, kot so Michelangelo, DaVinci, rembrandt, Van eyck,
in drugih mojstrovin. ropanje, uničevanje cerkva, muzejev in spomeni-
kov na obeh straneh je tako spodbodlo vodje umetniške srenje v ZDa, da
so s podporo predsednika Franklina ustanovili Službo za varovanje in
reševanje umetniških in zgodovinskih spomenikov po evropi, iz katere
so izšli Varuhi umetnin. a njihova naloga je bila vse prej kot lahka, saj so
se fantje bolje znašli v muzeju kot na bojnem polju, njihov največji so-
vražnik pa je bil čas in nacistični tatovi._

•••••
Fantazijska drama Zimska pripoved
Winter's Tale, ZDA, 2014
Režija: Akiva Goldsman. Igrajo: Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe.
13. 2., Kolosej & Cineplexx

Zgodba o čudežih, prepletajočih
se usodah in večnem boju med
dobrim in zlim se dogaja sredi
mitskega New Yorka in se
odvija več kot stoletje. Peter
Lake je nepridiprav, ki skuša

neke zimske noči oropati dvorec v newyorški četrti Upper West
Side. Sprva misli, da je hiša prazna, nakar ga preseneti hči ter ga
povabi na čaj. Prijetno vzdušje ob skodelici čaja pelje v zanimiv
pogovor med Petrom, irskim roparjem, in Beverly Penn, mlado in
bogato dedinjo. Med njima se splete nenavadna naklonjenost, ki
preraste v ljubezen. A Beverly umira in ko ugotovi, da ima moč
reinkarnacije, se jo Peter odloči rešiti._

filmska poslastica NA PLATNU
"Agent Ryan", v režiji Kennetha
Branagha (2014)
"RoboCop", v režiji Joséja 
Padilha (2014)
"Vampirska akademija", 
v režiji Marka Watersa (2014)

NA KRATKO 
67. podelitev nagrad bafta
Britanska akademija za filmsko in
televizijsko umetnost bo v nedeljo, 16.
februarja, v londonski Kraljevi operni
hiši podelila že 67. nagrade bafta, ki
nekako veljajo za "britanske
oskarje", in tudi letos bo slavnostno
prireditev ponovno gostil angleški
humorist in igralec Stephen Fry. Več
o nominacijah in, kdo bo na koncu
slavil, pa si lahko preberemo na
njihovi spletni strani.
www.bafta.org

86. podelitev oskarjev
Letos bo 2. marca že 86. podelitev
zlatih kipcev oskar, ki jih podeljuje
Ameriška filmska akademija in
veljajo za eno izmed najbolj
prestižnih nagrad v svetu filma.
Največ nominacij za letošnji kipec,
vsak po deset, sta prejela filma
Ameriške prevare in Gravitacija, z
devetimi pa jima tesno za petami
sledi biografska drama 12 let suženj.
A tudi drugih filmov ni moč prezreti,
saj je letošnja bera izvrstna,
predvsem pa so v ospredju zgodbe,
ki so navdih črpale iz resničnega
življenja. Več o nominacijah in
slavljencih lahko najdete na njihovi
spletni strani, samo prireditev pa bo
gostila komičarka Ellen DeGeneres.
oscar.go.com

HIŠNI KINO 
"V vrtincu", v režiji Victorja
Fleminga (1939)
"Nedelja na deželi", v režiji
Bertranda Tavernierja (1984)
"Otroci človeštva", v režiji
Alfonsa Cuaróna (2006)

•••••
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elektronika

Marko nastić na 
Gospodarskem 
razstavišču

ko bo svoje spretnosti pokazala še celotna ekipa
Innocent Music, Uno Turman, Aney F. in Miss
Soulfly. Vsekakor se nam obeta posebno dožive-
tje in popotovanje skozi pravo klubsko under-
ground kulturo v podzemni hali Gospodarskega
razstavišča. Zagotovimo si vstopnico pravočasno,
saj je število le-teh omejeno. Cena vstopnic: 12
evrov v predprodaji, 15 evrov na dan dogodka._

15. februarja ob 22. uri, Gospodarsko razstavišče, 
Dunajska cesta 18, Ljubljana, 
www.innocentmusic.si

13. februar

jazz
BadBooshBand 

Muzikafe, Vrazov trg 1, Ptuj.
Začetek: ob 20. uri. Cena
vstopnic: 8 evrov v predprodaji,
10 evrov na dan koncerta.
www.muziKafe.si
BadBooshBand sestavljajo
trije odlični glasbeniki, ki se
bodo mudili na Ptuju v prijet-
nem ambientu Muzikafeja.
Kaja Draksler, zmagovalka

prestižne Delloite Jazz Award,
Luca Marini s svojim original-
nim pristopom do bobnov ter
basist Mattia Magatelli, ki sodi
v vrh italijanskih glasbenikov
mlajše generacije, nam bodo
postregli z merico dobre
glasbe. Srečali so se v New
Yorku, kjer je skupina tudi na-
stala. Člani skupine se po-
igravajo in raziskujejo svet
skupinskega improviziranja v
kontekstu brezžanrske avtor-
ske glasbe s poudarkom na
ritmični in melodični nekon-
vencionalnosti._

Marko nastić

rock

Moonlight Sky
Odlična skupina Moonlight Sky nas bo razve-
seljevala v Bistrici ob Sotli in v Ljubljani. Ener-
gični trio poskrbi za prav posebno glasbeno
doživetje, kjerkoli fantje igrajo. Njihova tretja
plošča Changing Parameters ustreza spre-
membam v sestavi in zvoku skupine, saj so po
odhodu klaviaturista in pevca postali trio. Elek-
trično kitaro je v večini skladb nadomestila aku-
stična, umaknili pa so se tudi od zvoka klavia-
tur. Miha Petrič na kitari, Janez Moder na basu
ter Žiga Kožar na bobnih spretno prepletajo žan-
re na zelo samosvoj ter prepoznaven način.
Žanrsko se gibljejo med fusionom, jazzom, roc-
kom, flamenkom, svetovno glasbo in celo tan-
gom. Vse skladbe so instrumentalne. Energi-
čna izvedba, mešana ritmika ter zapletena
melodična ter harmonična zgradba so odlike,
ki krasijo njihovo glasbo, ki jo enostavno mora-
mo slišati v živo. Tako se sliši glasba, ko za njo
tičita strast do igranja ter inteligentno igriva pri-
povednost. Cena vstopnic: do 4 evre._

22. februarja ob 21. uri, klub Metulj, Bistrica ob Sotli 31,
Bistrica ob Sotli in 1. marca ob 20. uri, bar Prulček,
Prijateljeva 2, Ljubljana, www.moonlight-sky.com

pop

anna Calvi prihaja 
v Kino Šiška

Anna Calvi konec februarja prihaja tudi k nam,
v Kino Šiška. Znana po tem, da se svojega dela
vedno loti s popolno predanostjo, temeljito in s
posebnim žarom, je bila s svojim prvencem
izstreljena v alternativne vode kot raketa. Z dru-
gim albumom One Breath, ki je izšel oktobra
lani, pa se je vrnila na glasbeno prizorišče in si
svoj pridobljeni status zgolj utrdila. Album One
Breath je manj rockovski od prvega. Je bolj ose-
ben, razpoloženjski album, ki premore več ostri-
ne in kontrastnosti, celo himničnosti z orke-
stralnimi ter elektronskimi vložki. Anna spretno
združuje na videz nezdružljive glasbene prvine,
od čutnega flamenka in zadimljenega bluesa
do zapeljivega goth pop-rocka. Spogleduje se
tudi s filmsko glasbo, iz katere črpa, med osta-
lim, tudi svoj navdih. Na odru in v živo pravijo,
da se sliši še bolje kot na njenih albumih, saj
svojemu nastopu doda "tisto nekaj", kar je obno-
relo veliko njenih oboževalcev različnih starosti
po celem svetu. Angležinja italijanskih korenin
bo poskrbela, da s koncerta ne bomo odšli rav-
nodušni. Cena vstopnic: 16 evrov v predpro-
daji, 20 evrov na dan koncerta._

27. februraja ob 20.30, Kino Šiška, 
Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana, 
www.kinosiska.si

V sklopu priznanega domačega kolektiva Innocent
Music, ki slovi po ultimativni pripadnosti deep in
tech house žanru, se bo na Gospodarskem raz-
stavišču zgodil poseben dogodek s pridihom pra-
vega undergrounda, kot ga pri nas še ni bilo. V
surovi steberni dvorani z grafiti in subtilni svetlo-
bi bo za mešalke stopil veliki ljubljenec publike,
srbski didžej in producent Marko Nastić. Poleg
njega bo med drugim za plesne ritme še dolgo v
noč skrbel tudi Joe Montana iz Italije, stari znanec
vseh, ki smo preplesali marsikatero noč v Amba-
sadi Gavioli, kjer je poskrbel za odlično razpolo-
ženje plesočih in nas upeljal v lepo jutro. Za mešal-

energični trio Moonlight Sky

anna Calvi
© Roger Deckker
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gledališče

Kralj na Betajnovi
Kralj na Betajnovi Ivana Cankarja, družbenokriti-
čna drama o popolnem propadu etike in pravice
iz leta 1901, v ospredje postavlja temeljne karak-
terne kategorije, ki so žive in prisotne še danes.
Cankarjevo delo je v vseh časih aktualno za upri-
zoritve, tokrat prihaja v režiji Eduarda Milerja, naj-
prej v ljubljansko Dramo, nato se seli v SNG Mari-
bor. V središču drame je Jožef Kantor – fabrikant,
mogotec in kandidat za poslanca, pa tudi povz-
petnik, egocentrik, manipulant, nasilnež, oblastnik,
materialist, ki cilje dosega s podkupovanjem, uma-
zanim lobizmom in spletkami. Ko slednje ni dovolj,
postane Kantorjev način za dosego cilja, oblasti in
bogastva, tudi umor. Kantor je motiviran in ima
jasne cilje, posamezniki okrog njega pa želijo biti
zaradi njegovega denarja v njegovi družbi. In
čeprav so Kantorjevi zločini vsem dobro znani, o
njih nihče ne govori, nihče si ne upa s prstom
pokazati nanj, saj vzbuja spoštovanje in strah. ''In
pravzaprav si zaradi svojega iskrenega in milega
hlapčevskega duha Betajnova ne zasluži nič bolj-

šega. Jožef Kantor je tisti, ki bo Betajnovo vodil ali
pokončal, in to visoko poslanstvo mu izroča v roke
celotna Betajnova – od župnika do zadnjega delav-
ca. V tej deželi ni prostora za upornike, ni prosto-
ra za drugače, svobodno, napredno misleče. Tu je
prostor le za hlapce,'' so še zapisali v predstavitvi
premiere, v kateri se v glavni vlogi Jožeta Kantor-
ja predstavi Jernej Šugman. Cena vstopnic: od 8
do 18 evrov._

13., 14., 21. februarja ob 19.30, SNG Drama Ljubljana, 
Erjavčeva 1, Ljubljana in 25., 26., 27., 28. februarja in
1.marca ob 20. uri, Drama SNG Maribor, Slovenska
ulica 27, Maribor, www.drama.si, www.sng-mb.si

V vlogi egocen-
trika in povz-
petnika Jožefa
Kantorja se
predstavi 
Jernej 
Šugman. 
© Peter Uhan

ples

Jazz balet iz 
Montreala 
(Les Ballets Jazz 
de Montréal) 
Februarja na odre Cankarjevega doma prihaja
vrhunski kanadski plesni ansambel Les Ballets
Jazz de Montréal, ki se poigrava s prepletanjem
klasičnega baleta s podtoni sodobnih zvrsti ple-
sa. Plesni ansambel deluje vse od leta 1972, ko
se je pojavila želja po odrskem ustvarjanju moj-
strovin sodobnega jazza, širšo javnost pa je nav-
dihujoča skupina pritegnila leta 1998, ko jih je
pod svoje okrilje vzel znani umetniški vodja
Louis Robitaille. Danes skupina izjemnih ple-
salcev v svojih osupljivih repertoarjih raziskuje
odprtost do vseh plesnih in ostalih umetniških
zvrsti, prepletajoč klasični balet, sodobne ple-
se, jazz tehniko, gledališče, vizualne učinke in
celo elemente cirkuškega performansa. Na lju-

bljanske odre prihajajo s svežnjem popolnosti
treh raznolikih koreografij Zero One, Night Box in
Harry, ki skozi prefinjeno estetiko gibov in sur-
realne zgodbe občinstvu netijo tople čute čar-
obnosti užitka plesne umetnosti. Cena vstopnic:
od 13 do 25,50 evra_

11. februarja ob 19.30, Gallusova dvorana, 
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana,
www.cd-cc.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

komedija
13/02
Moška copata
Kolosej Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana.
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnice: 13 evrov.
www.kolosej.si in rankobabic.com
Komedija Moška copata ženskam na duhovit in
sarkastičen način približa moško dojemanje
partnerskih odnosov, otrok, družine, seksa, lju-
bezni in skupnega življenja. Vse o moških copa-
tah bo v komediji razložil Ranko Babić. 

gledališče
25/02 – 28/02 
Krstna uprizoritev Lizistrate
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, Lju-
bljana. Začetek: ob 19.30. Cena vstopnic: od
16,50 do 19,40 evra. www.mgl.si
Aristofanovo komedijo Lizistrata, v režiji Mateje
Koležnik, je Andrej Rozman Roza prestavil v
sodobni čas digitalnih medijev in hitre komuni-
kacije. Komedija se poigrava z mislijo, kaj bi se
zgodilo, če bi se ženske odločile zaustaviti voj-
skovanje tako, da bi svojim možem in ljubimcem
odrekle posteljne radosti.

knjiga
26/02 – 08/03
Fabula in literature sveta
Različne lokacije po Ljubljani in drugod,
www.festival-fabula.org
Letošnja Fabula bo v Ljubljano privabila številne
domače in tuje vrhunske pisatelje, njihov obisk
pa bo pospremil pester literarno obarvan pro-
gram, namenjen vsem generacijam. Že enajsto
leto zapored se bodo različni literarni kotički v
Ljubljani in drugod po Sloveniji potopili v svet li-
terature.

komedija
27/02 – 15/03
Dnevi komedije v Celju
SLG Celje, Gledališki trg 5, Celje. Cena vstopnic:
od 15 do 110 evrov. ww.slg-ce.si
Tekmovalni program festivala vsako leto vklju-
čuje osem predstav. Festival bo otvorila Iones-
cova Inštrukcija v režiji Matjaža Zupančiča,
zatem pa se bodo zvrstile predstave: Zbrana
dela Williama Shakespeara, Tak si, Misterij
Buffo, Pazi, M@il!, Burundanga, Sedem let sko-
min, Kraja. Žlahtno dogajanje pa letos zaključuje
predstava Po mojem Slovenci. 

100 vrstic

Na odre
Cankarjevega
doma prihaja
priznani
plesni
ansambel iz
Montreala  
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Zabava, mreženje, mini kulinarične dobrote,
glasba, druženje, pijača, dogodek , izkušnje, ples
… in še kaj se skriva pod imenom dogodkov Net-
working party na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani. Januarja smo lahko odkrivali, spozna-
vali, kako z majhnimi spremembami do zdra-
vega, polnejšega, predvsem pa srečnejšega
življenja. Gostja večera je bila Anja Bohinc Ru-
pret, učiteljica joge, ambasadorka zdravega ži-
vljenjskega sloga in poslovna ženska. Za glasbo,
mini kulinarične prigrizke je bilo poskrbljeno, pi-
jačo dobrodošlice pa je pripravil Juicebox z zdra-
vimi in slastnimi smutiji. Naslednja zabava bo že
v četrtek, 20 februarja._

Mreženje in zabava

©
 J
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n 
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networking party

trgovinica Židana marela
Je nova trgovina v Kranjski Gori, kjer se čas za trenu-
tek ustavi in nas popelje v svet pravljic in čas otroštva.
Vsak njen kotiček je namenjen unikatnim slovenskim
izdelkom. V njej diši po slastnih piškotih in opojnem čaju,
čokoladnih izdelkih, domačih namazih in sirih, različnih
oljih, vinih in medu. Zagotovo pa nam bo za trenutek za-
stal dih ob stvaritvah domačih ustvarjalcev, ki pletejo,
šivajo, oblikujejo in barvajo izdelke iz različnih materialov.
Trgovina je zasnovana kot kotiček, ki prebudi naše čute
in razneži dušo. Prav posebno mesto je namenjeno obu-
janju izročila preteklosti, čarobnosti starih zgodb in nji-
hovih junakov._
Trgovina Židana marela, Borovška cesta 89, Kranjska Gora

lepota Pomlad v stekleničkah
Na pomlad, ko se narava prične prebujati, veter prinese tisto zna-
čilno dišavo, ki je ne moremo zamenjati za nobeno drugo – di-
šavo cvetočih češnjevih dreves. L'Occitane vsako leto znova uja-
me tisti kratki trenutek, ko se češnjeva drevesa bohotijo v svo-
ji cvetoči opravi, in iz nežnih belih cvetov izvabi prefinjeno di-
šavo. Mesec zaljubljencev bosta pri L'Occitanu letos zaznamo-
vali dve očarljivi kolekciji: Rdeča češnja in Češnjev cvet. Ne spre-
glejmo nagradne igre na citymagazine.si in si prisvojimo novo
pomladno dišavo._
loccitane.si

novost Sensilab z inovativno trgovino 360°  
Sensilab je v Cityparku odprl že svojo četrto trgovino pri nas. Trgovina je

urejena z uporabo popolnoma novega koncepta, ki s svojo celostno
ponudbo pomaga ljudem živeti aktivno ter zdravo življenje. Koncept
"360° za zdravje in dobro počutje" predstavlja nov, moderen način

same trgovine in uporabniške izkušnje, saj kaže na popolnoma
drugačen pristop k obravnavi izzivov, pred katere nas postavlja hitri
tempo življenja. Poleg visoko kakovostnih izdelkov, ki rešujejo naše

zdravstvene težave, je v trgovini na voljo tudi svetovalnica._
Sensilab misli Zdravo, Citypark, nakupovalno središče Ljubljane, Šmartinska 152 g, Ljubljana, www.sensilab.si

Tetra Pak
Embalaža 
za aktivne
Vsi, ki živimo aktivno in urbano ži-
vljenje, lahko sedaj uživamo v
priljubljenih sadnih sokovih Fruc-
tal Superior, ki so po novem na vo-
ljo v posebni embalaži Tetra Pak,
namenjeni uživanju na poti. Tetra
Pak in Fructal sta namreč med
prvimi v svetu slovenskemu trgu
predstavila posebno embalažo
Tetra Brik Aseptic 200 ml Edge.
Embalažo z značilno poševno
zgornjo površino zaznamujejo
enostavno rokovanje, nalivanje,
odpiranje in zapiranje. Primerna je
za napitke, ki jih ni potrebno shra-
njevati v hladilniku. Zaradi mo-
dernega in praktičnega dizajna je
idealna za urbane ljudi in tiste, ki
smo nenehno v gibanju._
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