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CITY SAILOR 2014

MAJ 2014

265 €* 4 dni

JADRANJE
1. MAJ
KORNATI
CITY SAILOR

citymagazine.si/citysailor

30. APR 3. MAJDO

City Magazine ti v sodelovanju z navtičnim 
specialistom agencijo Active Sailing ponuja 
nepozabno doživetje. 
Skupaj bomo jadrali po enem najčistejših 
morij na svetu, odkrivali skrite zalivčke, spoz-
navali utrip mediteranskih vasi in mest in na 
poti preizkušali pristne lokalne specialitete. 
Izkušena ekipa skiperjev bo poskrbela za 
varno plovbo in zabavno turo, zato pustite 
skrbi doma in se prepustite avanturi.

Start > Biograd na moru > Kornati > Telaščica > Salij
> Kaprije > Matična marina Biograd

PLOVNA POT - CITY SAILOR 2014

 4 dni najema jadrnice, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS, 
ležišče na jadrnici, izkušenega in profesionalnega skiperja, welcome drink, 

večerja v dalmatinski konobi, polno založena jadrnica s hrano in pijačo, 
turistična taksa (1 EUR/osebo/dan), čiščenje plovila, posteljnino, plin, 

brisače, gorivo, privezi, ter obilo navdušujoče zabave.

CENA: 265 eur/osebo *(all inclusive)

Pohiti s prijavo, saj prvih 14 udeležencev jadranja dobi 
GRATIS prevoz Ljubljana – Biograd – Ljubljana z udob-

nim turističnim avtobusom in agencijo GoOpti.

PRIJAVE in več informacij: 
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Pobiralci prahu 
Olimpijske evforije in nizanja medalj je konec.
No ja, ne morem pa mimo tega, da našim
junakom ne bi namenila teh nekaj besed, pa
čeprav so šele dobro pristali in že odhajajo
novim uspehom naproti. Peter Prevc je ravno-
kar prevzel rumeno majico oziroma si jo je
"vzel nazaj". Pa tudi vesele novice o naši Tini
ne bi nihče pričakoval, če ne bi vedel, da je ta
trenutek preprosto najboljša. Naj vam nami-
gnem, da je naša dvakrat zlata Črnjanka
izbranka, ki se bo potegovala za najprestižnej-
šo športno priznanje na svetu, nagrado lau-
reus. Da se je s tem ob bok postavila največ-
jim športnicam, kot je teniška igralka Serena
Williams, sploh ne bom omenjala, ker je že
tako samoumevno. Naši hokejisti so še ena
zimska pravljica, ki nam bo grela srce in v naš
predal spominov potisnila še eno radost,
ponos in veselje, ki jih zlepa ne bomo pozabili
ali vsaj, dokler se ne zaprašijo naše sive celi-
ce. Te težko zaslužene medalje pa prav goto-

vo ne bodo končale kot "pobiralci prahu", kot
končajo stvari, ki se nabirajo na policah moje-
ga doma. A tudi pomlad že trka na okna in
čas je, da spet uredim svoj "brlog", stenam pa
privoščim osvežitev bodisi z barvami, s knji-
žno polico ali s fotografijo več. Že sama misel
na pospravljanje pa me spravlja v obup. Sem
namreč človek, ki se nikakor ne more ločiti
od predmetov, pa četudi so absolutno neupo-
rabni. Moja slabost je prav gotovo prevelika
navezanost, saj vsakemu žerjavu, narejene-
mu iz papirja, pripišem pomembnost in
nenazadnje si omislim zgodbo oziroma je
vedno kar resnična, ki jo bom pripovedovala
vsakemu interesentu. Sem daleč od materia-
lista, prej kakšen, kako bi temu rekli, "hrček",
ki zbira na kup. Si predstavljate, kako bi bilo,
če bi morala vse to nekam preseliti, po potre-
bi se od stvari ločiti, jih zavreči, oddati. Niti
pomisliti ne smem, ker potem pride na vrsto
tehtanje oziroma miselno razsodišče, ki odlo-
ča, kaj je smotrno shraniti in česa ne. Takrat
me ponavadi vedno začne boleti glava. Reši-
tev, ki sledi, je nakup škatel za shranjevanje

in zadeva je rešena. Ko je vse pospravljeno,
se veselim vsaj dejstva, da mi ni potrebno
brisati prahu. Na stara leta, ko ne bom več
videla niti brati, ko se ne bom spominjala
nikogar več, ko ne bom imela več svojih
davno izgubljenih zgodb, bodo te reči dobile
novo dimenzijo, mogoče za nekoga, ki jih bo
cenil in si ustvaril svoj domišljijski svet, s
katerim bo po možnosti s še bolj izvirnimi
besedami zalagal vedoželjne male razisko-
valce. Kako združiti staro z novim ali obratno,
da bo naš dom zažarel, pa si lahko preberete
v tokratni izdaji City Magazina._

1, 2

Nizozemski
oblikovalski
studio Bernotat
& Co je ustvaril
prêt-à-porter
kolekcijo oblačil
za stole.
© Arhiv Bernotat & Co,
fotografije: Marleen
Sleeuwits

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica

1 2
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Naslednja številka izide 17. marca 2014.
Mestne revije, d. o. o. 
Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 60 05 575 
Fax.: (01) 60 05 579 
E-mail: info@citymagazine.si
Direktorica: Janja Prijatelj – 041 788 889 –
janja.prijatelj@citymagazine.si 
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Oglasno trženje: 
Anja Celar – 040 474 005 –  anja.celar@citymagazine.si, 
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29 - odri in razstave
Odrski spektakel: Afrika! Afrika!

promo
30 - pssst

08 - reportaža
© Gubi

28 - glasba
© Arhiv James Blunt
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Na naslovnici
Volkswagen
www.volkswagen.si

CITYMAGAZINE.SI

SI ŽELITE ŠE VEČ VSEBINE?

SKOČITE NA

CITYMAGAZINE.SI!

21 - moda
© Rok Tržan
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Emisije CO2: 119–196 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–8,4 l/100 km. 

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne. Akcija traja do 30. 4. 2014. *Podarili bomo Apple iPad mini Wi-
Fi 32 GB v beli barvi. **Primer izračuna za finančni leasing pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana, za model Touran 
FAMILY 1.2 TSI, 77 kW Comfortline. Vsi pogoji so razvidni iz ponudbe na spletni strani www.porscheleasing.si in na www.volkswagen.si.

www.volkswagen.si

Za MINI razvade in MAKSI potrebe.

Bogato opremljeni družinski modeli Volkswagen Family – Caddy, Touran, Sharan in Multivan – so vam 

zdaj na voljo z izjemnim prihrankom in darilom ob nakupu: iPad mini Wi-Fi 32 GB. Ne glede na to, kakšne so 

vaše želje, potrebe ali pa mini razvade, boste med veliko izbiro Volkswagnovih družinskih modelov 

zagotovo našli idealnega zase. Zdaj že za 202 EUR/mesec**!

Za MINI razvade in MAKSI potrebe.

+ Darilo*
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za VIKEND

SOBOTA
08/03
53. Pokal Vitranc
Ko se zima prevesi v
zadnji mesec, ko se je še
razveselimo, je čas za
še enega letošnjih
vrhuncev zime – Pokal
Vitranc. na podkorenski
strmini se bodo pomerili
moški v svetovnem
pokalu in četudi med
našimi smučarji ni favo-
ritov, se pričakuje
pestro športno navija-
ško dogajanje, ki bo
postreglo tudi s kanč-
kom zabave. 
Do 9. marca, Podkoren,
Kranjska gora,
www.pokal-
vitranc.com

NEDELJA
09/03
Shaolin Kung Fu 
V Ljubljano prihaja
spektakularna in dih
jemajoča predstava
menihov Shaolin Kung
Fu, v kateri bomo spo-
znali skrivnostno moč
duha, energijo či gonga
in borilnih veščin. V
predstavi bomo videli
veščine, kot so lomlje-
nje železnih palic z
udarjanjem ob lastno
telo, lebdenje z lastnim
telesom na ostrih suli-
cah na najbolj občutlji-
vih delih telesa, razbija-
nje zidu z lastnim
telesom, premikanje
predmetov z energijo in
druge veščine. 
Ob 18. uri, Dvorana
Tivoli, Celovška cesta
25, Ljubljana

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

SRE-
DA
05/03
šport

TO-
REK
11/03
bivanje

TO-
REK
11/03
razstava

Biatlonci na Pokljuki
Pokljuka bo gostila svetovni pokal v
biatlonu, ki bo hkrati prvo mednarodno
biatlonsko tekmovanje najvišje ravni po
zimskih olimpijskih igrah v Sočiju.
Morda bo letos vse še bolj evforično po
še sveži olimpijski medalji naše
šampionke Teje Gregorin in odličnem
četrtem mestu Jakova Faka. Prvi
tekmovalni dan, v četrtek, bosta na
sporedu moški šprint na 10 kilometrov
in ženski šprint na 7,5 kilometrov, v
soboto bodo na vrsti zasledovalne
tekme, v nedeljo pa skupinski štart
moških na 15 kilometrov ter skupinski
štart žensk na 12,5 kilometrov._
Do 9. marca, Rudno polje, Pokljuka, 
www.biathlon-pokljuka.com

Sejem Dom
Spet je čas za Sejem Dom, ki predstavlja
številne trende in smernice s področja
rabe energije, zelene tehnologije, hišne
tehnike in bivanja nasploh. Ob tem vsako
leto poskrbijo še za bogat obsejemski
program, kjer obiskovalci med drugim
lahko dobijo nasvet strokovnjakov,
predvsem s področja varčne, varne in
trajnostne gradnje._
Do 16. marca, Gospodarsko razstavišče, 
Dunajska 18, Ljubljana, www.sejemdom.si

Amy Winehouse: Družinski portret
Letos se bliža tretja obletnica smrti
pevke, ki se je ne bomo spominjali samo
po njeni glasbi, ampak tudi zaradi
njenega posebnega in edinstvenega
videza, zaradi katerega je odstopala od
drugih zvezd zabavne industrije. V
londonskem judovskem muzeju je bila v
spomin na britansko pevko postavljena
razstava, ki se letos seli na Dunaj.
Razstava z naslovom Amy Winehouse:
Družinski portret na ogled med drugim
postavlja zbirko knjig, zgoščenk, oblek,
čevljev in fotografij pevke. Pri postavitvi
razstave je pomembno vlogo odigrala
tudi pevkina družina._
Do 20. avgusta, Judovski muzej, Dunaj,
www.jmw.at

SREDA
05/03
kulinarika

SO-
BOTA
15/03
šport

Tradicionalna Slanikova pojedina
S pustnim torkom se končuje
tradicionalno veselo in razigrano obdobje,
pepelnična sreda pa v krščanskem
izročilu narekuje štiridesetdnevni post. V
preteklosti so strogost in resnost tega
dneva nekako obšle mestne gostilne s
pripravo tako imenovanih slanikovih
pojedin. Tudi Grand hotel Union tradicijo
oživlja še danes. Letošnja 89. Slanikova
pojedina ponuja kulinarično razstavo za
oči in slanikove dobrote za brbončice.
Letošnja novost je pokušina vin devetih
vrhunskih vinarjev iz različnih slovenskih
vinskih pokrajin, degustacijo pa bodo
pospremili slanikovi prigrizki._
Od 11. do 16.30, Grand Hotel Union, Miklošičeva 1,
Ljubljana, www.union-hotels.eu

Red Bull Home Run tokrat na Voglu
Po premieri, ki je bila leta 2012 na
Krvavcu, se Red Bull Home Run tokrat
seli na Vogel, kjer se bodo z vrha Šije
pognali zagrizeni smučarji in deskarji.
Gre za tekmo s skupinskim štartom, ki se
je lahko udeležijo tako smučarji kot
deskarji. Edini pogoj je starost nad
šestnajst let. Po preizkušnji sledi super
zabava All Styles after session & full
moon party. Za gramofoni bodo za pravo
vzdušje poskrbeli JAMirko & K'Pow, na
mikrofonu pa Murat  –�  beatbox._
Ob 13. uri, smučišče Vogel, 
www.redbull.com

06

© The Jewish Museum/The Winehouse family

PE-
TEK
14/03
urbana
kultura

Ulična eksplozija 
Sredi marca se obeta prava eksplozija
dobre glasbe, ki jo bo po več kot desetih
letih znova "zakrivil" eden največjih hip
hop festivalov pri nas – Street Explosion.
Tokratni ediciji festivala Back to the Roots
bodo vladali bosanski hip hoper Edo
Maajka, "trnowski" Prešeren Klemen
Klemen, legenda in začetnik hip hop
scene na Hrvaškem General Woo,
beograjski hip hop kavboji Bad Copy in
hiphoperska senzacija Kiša metaka iz
Splita. Vrelo in žarelo pa ne bo le od
nabritih rim, temveč se bo iskrilo tudi
izpod rok didžejev._
Ob 20. uri, Cvetličarna, Kranjčeva ulica 20, 
Ljubljana

© Red Bull
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Zdravo in okusno 

Info in prijave na spletu 
citymagazine.si/zdravo-in-okusno
Cena: 25 evrov/osebo 

KUHARSKA AKADEMIJA

19 MAR ob 17h

Na tokratni akademiji se bomo naučili kako zdravo hrano pripraviti na hiter in zelo okusen 
način. Dokazali bomo, da so tudi sladice lahko zdrave, samo prave sestavine je potrebno 

umešati. Sladico bomo pripravili s pomočjo super živil znamke Nutrisslim.

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

Spletna BIO trgovina
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Viseča luč, 
&tradition

Svečnik, 
Bloomingville

Viseča luč, 
one nordic

Svečnik, 
Bolia

Viseča luč, 
space Copenhagen

Talno svetilo, 
Moooi

 
 

Pripravila: Vanja Hočevar

Kaj je lepšega od pogleda na prijeten domač ambient, v katerem se bohotijo čudoviti
kosi pohištva? Trendi za letošnje leto namigujejo, naj pripravimo prostor za nova
svetila z bakrenim leskom, dodamo v prostor najmanj sled pastelnih odtenkov,
privoščimo interierju vsaj kapljico barve žareče orhideje, si damo duška z močnimi
vzorci ter posežemo po pohištvu iz svetlega lesa. 

Kovinski lesk
Žlahten lesk bakrenih lepotic letos

močno odseva. Kovinski videz,
predvsem zlatooranžnega bakra,

prekriva svetila in dodatke za dom._

Začinjeno 
s trendi

CITYMAGAZINE.SI

Več TReNDOV Na
citymagazine.si
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Skodelica, 
Ferm Living

Modularna sedežna garnitura, 
Ligne Roset

Naslonjač, 
Gubi Mizica in skodelice, 

Rice

Pastelna stena in viseča luč, 
Bolia

Zofa in blazine, 
&Tradition

Sedežna garnitura, 
Muuto

Dekorativna blazina, 
Design House Stockholm

Servis, 
Seletti

Fotelj, 
Moooi

Naslonjač, 
Pinch Design

Stoli, 
Form us with Love Posteljnina in preproga, 

Zara Home

©
 J

am
es
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er

re
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Nežni pasteli
Delikatni, sladki, nežni pastelni
odtenki barvajo letošnje interierje.
Sedežne garniture, blazine, kavne
mizice, svetila, stene ali dodatki v
kuhinji so začinjeni z najslajšimi
odtenki._

Poplava vzorcev
Vzorcev ni nikoli preveč. In letos se imajo
intenzivni, glasni, kričeči vzorci tako zelo radi, 
da se družijo, stiskajo, spajajo, nalagajo ..._

CITYMAGAZINE.SI
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Svetel les
Pozabimo na temne odtenke, letos prevladuje

svetel les. Zaznamovan s prefinjeno obdelavo ter
svetlo mehkobo naravnega materiala se bo

naselil v vse prostore domovanja._

Kavna mizica, 
Ligne RosetZofa, kavna mizica, preproga, barva stene, 

Normann Copenhagen

Dekorativne doze za dom, 
Zara Home

Kuhinjski dodatki, 
Ikea

Zofa, 
Space Copenhagen

Jedilna miza s stoli, 
One Nordic

Ogledalo, 
Pinch Design

Miza, 
Dede Dextrous Design

Parket, stol, svetilo, 
Bolia

©
 J
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Žareča orhideja
Pantone je pred časom razglasil barvo

letošnjega leta: radiant orchid. Vijolični odtenki 
v velikih ali manjših količinah so sestavni del

letošnje notranje opreme._

Pisarniški stol, 
Zuo Modern

CITYMAGAZINE.SI

Kuhinjska kredenca, 
Burbidge

Svetilo, 
Color Plus

Dekoracija stene, 
Ikea

Več TReNDOV Na
citymagazine.si
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Celje, Maribor
22. 2. - 6. 3.

Kranj
8. 3. - 22. 3.

Koper
8. 3. - 3. 4.

Tuš Center BTC Ljublana
24. 3. - 3. 4.

velika razstava

www.planet-tus.si 
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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

CM11  26. 02. 14  15:39  Page 1



pogovor 12
v zraku

03/03/14 CITY MAGAZINE

Kako je nastal vajin "kreativni par"?
Maruša: Spoznala sva se v tretjem letniku na Fakulteti za dizajn. Skupaj sva prak-

tično začela sodelovati takoj, še preden sva postala par v osebnem življenju, ampak,
saj veste, ena stvar pelje k drugi. Tako sva se našla in popolnoma ujela, kar je pelja-
lo k ambiciji po skupnem sodelovanju. Prvi najin projekt izven fakultete je bila insta-
lacija na Oblikovalski okuševalnici v okviru Meseca oblikovanja 2013, kjer sva tudi
prejela nagrado za najboljšo interpretacijo teme Svetloba na mizi.

Tam sta tudi prvič predstavila svetilni set PoM. Za kakšne luči gre? 
Jan: Da, na Oblikovalski okuševalnici sva sodelovala z restavracijo Rizi Bizi,

kar je vplivalo na barvo in obliko luči PoM, saj smo skušali malce vplesti tudi nji-
hovo celostno grafično podobo. Obliko je izrisala Maruša, jaz pa sem potem bolj
poskrbel za izvedbo. Celotno senčilo luči je bilo takrat monolitno, narejeno s
pomočjo 3D-tiskalnika v studiu ajdovskega Pipistrela, od januarja dalje pa ima-
va lasten 3D-tiskalnik, kar bo bistveno zmanjšalo produkcijske stroške.

Torej stremita k temu, da bosta v prihodnosti vse izdelke ustvarjala s pomočjo
3D-tiskalnika?

Jan: Seveda, vendar ni namen zgolj proizvodnja novih stvaritev, temveč tudi
prototipiranje. S tem želiva namreč vnesti nekakšno dodatno vrednost, vsaka
"napaka" pa izdelke naredi še edinstvenejše. 

Maruša: Poleg tega se pri najinem 3D-tiskalniku skriva še dodatna tržna niša,
saj tiska izdelke iz PLA, torej na osnovi koruznega škroba. Torej, če se nama kaj
ponesreči, lahko izdelek brez slabe vesti zavrževa, saj gre za biorazgradljiv
material. Prav tako tiskalnik pride prav v vsakdanjem življenju, ko se na primer
na plastični namizni luči kaj odlomi ali potrebuješ nov obešalnik, si vse to pre-
prosto stiskaš. 

Jan: Ideja 3D-tiskanja je namreč ravno v tem, da ga kar se da izkoristiš takrat,
ko ostali proizvodni procesi stanejo več, so bolj zapleteni ali ne moreš doseči takš-
nega končnega izida. 

Kakšna zgodba se skriva za vajinim drugim dosežkom, lučjo Li?
Maruša: Sprva sem ustvarila skico mize, ki je imela zanimivo obliko noge. Ko

sva jo z Janom nadalje raziskovala, sva ugotovila, da ne bo izvedljiva, saj miza ne
bi mogla stati. Kasneje je Jan prišel na idejo, da dizajn noge uporabiva tako, da
ga obrneva na glavo in dodava LED-luči. Li je tudi okolju prijazna, saj je ogrodje
narejeno iz zlepljenih lesnih odpadkov.

Zakaj ravno ime Kumomi?
Maruša: Nekega dne sva se peljala domov in v avtu poslušala zgoščenko zased-

be Nujabes, na kateri se nahaja pesem z naslovom Kumomi. Ime mi je bilo neiz-
merno všeč, saj je ob izgovorjavi lepo zvenelo, tako, malo po japonsko. Kasneje
sem preverila še pomen besede, ki se nanaša na kontekst opazovanja oblakov.
A poglavitno je bilo to, da me je nekaj vleklo k temu imenu. Ker je zvenelo dovolj
preprosto, a hkrati še vedno prepoznavno, sva ga ohranila. 

Kako izgleda vajino sodelovanje, imata določene vloge?
Jan: Nujno skupaj – morda se niti ne zavedava, kako vplivava drug na dru-

gega. Zase lahko rečem, da sem minimalist, medtem ko Maruša daje veliko pozor-
nosti na sam izgled in dodelavo oblike. Tako lahko na primer naredim osnovo, ki
jo bo Maruša vizualno še obogatila.

Maruša: Ali obratno, s tehničnimi vložki in popravki Jan nadgradi neko mojo
skico. Zares se odlično dopolnjujeva in tako skupaj sodelujeva na vseh stopnjah
ustvarjanja._

kumomidesign.com

Kumomi - kreativni 
par prihodnosti 
Maruša Jenko in Jan Foraus poosebljata navdihujočo
vizijo prihodnosti oblikovanja. Svojo strast namreč
nadgrajujeta s sodobno tehnologijo 3D-tiskanja, okolju
prijaznimi materiali in energetsko učinkovitimi LED-
lučmi. V minimalističnem slogu z veliko mero estetike,
domiselnosti in celostnega pristopa tako prinašata
izjemne novodobne stvaritve interierja. 
Besedilo: Neja činkole
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"Nujno skupaj – morda se niti ne zavedava, kako vplivava
drug na drugega."

Več INTeRVJUJeV Na
citymagazine.si
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(anti)kliše v objektivu 13
v zraku

Domiselna
oblačila 
za stole

Kolekcija Chair Wear 
nizozemskega oblikovalskega

studia Bernotat & Co
Besedilo: Neja Činkole

Če že oblačimo svoje pamet-
ne naprave, avtomobile in
hišne ljubljenčke, zakaj ne bi
popestrili tudi videza pohi-
štva, ki nam vsakodnevno
nudi tako delovno oporo kot
tudi sproščujoč počitek?
Nizozemski oblikovalski stu-
dio Bernotat & Co je ustvaril
prêt-à-porter kolekcijo Chair
Wear, nabor "oblačil" za pre-
novo starih ali izboljšanje
neudobnih sedišč. Navdihnje-
na z babičinimi pleteninami,
kuhinjskimi rokavicami, topli-
mi hoodiji, mrežastimi naku-
povalnimi vrečkami in delav-
skimi pajaci ter obilico
premišljenih atributov, kot so
žepi za shranjevanje časopi-
sov, kolekcija igrivo spreminja
našo vsakdanjo izkušnjo
sedenja. Domiselno, mar ne?_

www.bernotat.eu

CITYMAGAZINE.SI
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Chicago – ljubezen na drugi pogled
Besedilo: jasmina dvoršek  fotografije: turistični urad Choose Chicago

tretje največje mesto v Združenih državah amerike je manj znano kot večja "brata" New York
in Los angeles. Mesto, v katerem marca, ko ogromna irska skupnost proslavlja praznik svetega
Patrika, pobarvajo reko v zeleno barvo, se "ponaša" z nadimkom vetrovno mesto, pisatelj
Nelson algren pa ga je opisal kot "oktobrsko mesto, tudi ko je pomlad". Vendar Chicago ponuja
veliko več kot le zeleno vodo in hladen veter. Chicago je čudovita mešanica moderne arhitekture
in življenjskega sloga, ki iz življenja v mestu dela umetnost. 

NAMIG
Krog okoli kroga
Čikaški finančni in poslovni
center The Loop poznamo iz
filmov. Čezenj, nekaj metrov
nad glavami pešcev in stre-
hami avtomobilov, po zastra-
šujoče zastarelih kovinskih
konstrukcijah, drvijo kompo-
zicije vlakov javnega prevoza
Chicago Transit Authority. Iz
vagonov na rahlo povišanih
tirnicah imamo odlično pri-

ložnost za ogled mesta. Naj-
bolje se je usesti na rjavo li-
nijo, ki prečka The Loop.
Vstopimo pri stavbi Merc-
handise Mart, ki je bila leta
1930, ko so jo odprli, naj-
večja stavba na svetu
(stavba je tako velika, da ima
svojo poštno številko), in iz-
stopimo na postaji
Clark/Lake, preden rjava li-
nija oddrvi nazaj. 
Chicago transit authority, 
567 West Lake street, 
www.transitchicago.com

Raziskovanje s kolesom
Chicago ni Amsterdam, a v
Združenih državah Amerike
je z nekaj sto milj dolgo
mrežo kolesarskih stez kole-
sarjem najbolj prijazna metro-
pola. Popolnoma zaprta za
avtomobilski promet je pribli-
žno 30 kilometrov dolga
steza ob jezeru Michigan od
Uptowna do Hyde Parka, kjer
so še do pred nekaj leti živeli
Obamovi. Solidno kolo si
lahko izposodimo že za 35
ameriških dolarjev dnevno in

se podamo na najbolj aktivno
raziskovanje mesta. 
Bike and Roll, 
239 east Randolph street, 
www.bikeandroll.com

RESTAVRACIJE
Kuharski mojster 
Grant Achatz
Zrezek? Za prst debela pica?
Hot dog? Vse to so tipične
specialitete Chicaga in, če
nam domačini izdajo prave
naslove, presneto dobre spe-
cialitete. Škoda pa bi bilo, da
bi se omejili samo na ome-
njeno hrano, saj se v Chicagu
kuha tudi veliko bolje. Naj-
večja zvezda v svetu brbon-
čic je Grant Achatz, eden
vodilnih kuharskih mojstrov
molekularne gastronomije.
Če ne bomo dobili proste
mize v eni od njegovih dveh
restavracij Alinea in Next, v
kateri lahko rezerviramo 
mizo le tako, da dolgo vna-
prej kupimo vstopnico (ki
stane do 500 dolarjev na
osebo), lahko kljub temu uži-
vamo v nepozabnih kulinari-
čnih doživetjih. 
Restavracija alinea, 
1723 North Halsted,
www.content.alinearestaurant.com

Gosje stopalo 
Chrisa Nugenta
Restavracija s prav posebno
filozofijo in življenjsko zgodbo
kuharskega mojstra Chrisa
Nugenta je Goosefoot. Ime re-
stavracije nima nič skupnega
s pernatimi živalmi oziroma
navdušenjem nad stopali,
ampak gre za ime družine

Chicago
razveseljuje
navdušence
nad
arhitekturo 
in izzivi
urbanega
življenja.

Vožnja z vlakom po finančnem
centru the Loop.

Več destiNaCij Na
citymagazine.si
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Nočni pogled na "vetrovno mesto"
Chichago.

CM14-15_DESTINACIJA mesta novo_paris  27. 02. 14  11:39  Page 1



15
v zraku

rastlin, ki so zelo pomembne
za kulinariko. Okoli 150 razli-
čnih vrst zelenjave je del te
družine, med njimi blitva in
kvinoja. Chris se je v svoji ku-
harski karieri kalil z mnogimi
mojstri kuhe, leta 2009, ko
mu je v tragičnem dogodku
umrl brat, pa se je zavedel
minljivosti življenja in po-
membnosti kakovostnega
preživljanja vsakega trenutka.
Leta 2011 je odprl restavra-
cijo Goosefoot v soseski Lin-
coln Square, njegova
kuharska filozofija pa temelji
na uporabi lokalno pridelanih
sestavin ter svežih in domi-
selnih jedeh. Zanimivo je tudi,
da restavracija spodbuja filo-
zofijo "prinesi vino iz svoje
kleti", kar pomeni, da lahko
gostje brez doplačila v resta-
vracijo prinesejo svoje vino in
ga spijejo ob odlični hrani.
Restavracija Goosefoot, 
2656 West Lawrence Avenue, 
www.goosefoot.net

Izpod rok Tonija Mantuana
V modernem krilu čikaškega
Umetnostnega inštituta (Art
Institute of Chicago) je resta-
vracija Terzo Piano obvezen
postanek za kosilo, nedeljski
brunch ali četrtkovo večerjo.
Vodi jo priznani čikaški kuhar-
ski mojster Toni Mantuano, ki
se je proslavil z restavracijo
Spiaggia. Poleg jedilnika, ki
sledi letnim časom, je resta-
vracija znana tudi po svoji po-
nudbi vin in ameriških sirov,
sami pa izdelujejo tudi osve-
žilne brezalkoholne napitke.
Jedi ali pijačo si lahko privo-

ščimo v restavraciji ali na od-
prti terasi, ki ponuja lep po-
gled na Millennium Park in
avenijo Michigan. 
Restavracija Terzo Piano, 
159 East Monroe Street, 
www.terzopiano.com

ZABAVA
Na pijačo
Kdo sedi v kletki – gostje za
mrežo ali natakarji – je nepo-
membno vprašanje. Najpo-
membnejše vprašanje je, kako
priti v The Aviary, bar v lasti
kuharske zvezde Granta Ac-
hatza v predelu Meatpacking
District. Nasvet: prihod pred
18. uro. In če nam kljub zgod-
nji uri ne uspe vstopiti? Privo-
ščimo si krajši izlet v
trendovski Bucktown in se po-
mešajmo med kreativne in
uspešne mlade ambiciozneže,
ki se zbirajo v barih, kot je na
primer Red Door. 
The Aviary, 
955 West Fulton Market,
www.theaviary.com

Red Door, 
2118 North Damen Avenue,
www.reddoorchicago.com

Večer z glasbo
V migracijskem valu z juga je v
Chicago prišlo ne le črnsko
prebivalstvo kot delovna sila,
ampak tudi njihova glasba.
Mesto še danes slovi po svojih
džez in blues klubih. Že skoraj
sto let na odru kluba Green Mill
v Uptownu gostujejo znani
džezovski glasbeniki. Med naj-

bolj znanimi nastopajočimi je
bil prav gotovo Frank Sinatra,
klub pa sta oboževala tudi
Charlie Chaplin in zloglasni Al
Capone, ki je bil nekaj časa
celo lastnik kluba. Nekaj zavo-
jev po reki Chicago proti se-
veru lahko ljubitelji džeza v
klubu Andy Jazz Club uživajo
v melodijah v času kosila, zad-
nji nastopi pa se ne končajo
pred polnočjo. Še eno džezov-
sko svetišče je klub Buddy
Guy's Legends, katerega last-
nik je legenda bluesa Buddy
Guy, ki večkrat tudi sam na-
stopi na odru.
Green Mill, 
4802 North Broadway Avenue,
www.greenmilljazz.com

Andy's Jazz Club, 
11 East Hubbard Street, 
www.andysjazzclub.com

Buddy Guy's Legends, 
700 South Wabash Avenue,
www.buddyguy.com

ARHITEKTURA
Nebotičniki
Za ljubitelje moderne arhitek-
ture je Chicago obljubljena de-
žela. Ker je večina čikaških
stavb zgorela v velikem požaru
leta 1871, je mesto privabilo
vlagatelje in arhitekte, ki so ga
spremenili v pravo arhitekturno
poslastico. Tu so "izumili" ne-
botičnike, tu sta delala Frank
Lloyd Weber in Mies van der
Rohe, v mestu so sedeži naj-
bolj znanih svetovnih arhitek-
tov, kot na primer Helmuta

Džezovski klub The Green Mill
ohranja duh štiridesetih let
prejšnjega stoletja.

The Red Door privablja mlade,
predvsem finančne uspešneže.

sti. Moderni "prizidek" je delo zna-
nega arhitekta Renza Piana. Našteti
superlativi in še veliko drugih zna-
menitosti Chicaga bodo prepričali še
celo zagnane zaljubljence v New York
in Los Angeles, da obiščejo tudi sred-
nji zahod ZDA in cvetoči Chicago. 
Willis Tower,
233 South Wacker Drive,  
www.willistower.com

Muzej znanosti in industrije, 
5700 S. Lake Shore Drive, 
www.msichicago.org

Planetarij Adler, 
1300 South Lake Shore Drive,
www.adlerplanetarium.org

The Art Institute of Chicago,  
111 South Michigan Avenue,
www.artic.edu

Ena od specialitet restavracije
The Goosefoot.

Eden najboljših načinov za 
spoznavanje Chicaga je vožnja 
po reki Chicago.

Moderni prizidek umetnostnega
muzeja The Art Institute.

CITYMAGAZINE.SI

INFOMAT
Naj v Chicagu
In če nas ne pritegnejo ne restavra-
cije ne džez klubi, potem nas bodo
morda prepričale naslednje zname-
nitosti: do odprtja newyorškega One
World Trade Center ostaja najvišja
stavba v severni Ameriki  Willis
Tower s 108 nadstropji in 442 metri.
V 103. nadstropju se lahko prepri-
čamo, ali nas daje vrtoglavica, če sto-
pimo na The Ledge – polico s
steklenimi tlemi, ki nam odpira po-
gled 412 metrov navzdol. Največji
muzej znanosti na severni polobli je
Museum of Science & Industry, v ka-
terem se lahko sprehodimo po čisto
pravi nemški podmornici U-505. Naj-
bolj napredna digitalna kinodvorana
je v planetariju Adler, kjer je v dvo-
rani Grainger Sky Theater slika
osemkrat bolj ostra kot v navadnih
digitalnih kinodvoranah. Ena največ-
jih zbirk francoskih impresionistov
na svetu se nahaja v muzeju The Art
Institute of Chicago. Ko smo tam, si
moramo ogledati tudi stavbo, imeno-
vano Modern Wing, ki hrani obsežno
zbirko moderne in sodobne umetno-

Umetnostni muzej The Art
Institute of Chicago hrani eno
največjih zbirk impresionistov 
na svetu.

Jahna, studia Skidmore in
Owings and Merrill. Rezultat so
fascinantne zgradbe, ki si jih
bomo najbolje ogledali s po-
močjo vodnikov Čikaške arhi-
tekturne fundacije, ki slikovito
razložijo zgodovino arhitektur-
nih slogov in z veseljem delijo
zanimive zgodbe najbolj zna-
nih stavb v mestu._
Chicago Architecture Foundation,
224 South Michigan Avenue,
www.architecture.org
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Ni nam treba več čez mejo, da
bi okusili slastne sendviče
Subway. Sveže pripravljene
dobrote v toplih štručkah si
zdaj lahko privoščimo tudi v
Ljubljani. Če bi radi kaj na hitro
prigriznili in se izognili pakira-
nim malicam, lahko skočimo
za Bežigrad, kjer se je lan-
skega decembra odprla sveto-
vno znana veriga sendvičev. V
restavraciji Subway se tako
lahko razvajamo z okusnimi in
pred našimi očmi pripravlje-
nimi sendviči in solatami, kate-
rih sestavine lokalnih

dobaviteljev si izberemo sami.
Poleg pestre izbire zelenjave in
dodatkov se nam bodo sline
zagotovo pocedile ob send-
viču s Teryaki piščancem, ki
velja za Subwayev fenomen,
da pa brbončic ne bi prikrajšali
za posladek, si lahko privo-
ščimo še slastne piškote z ma-
kadamijo ali dvojno čokolado._

Subway, 
restavracija s sendviči, 
Dunajska cesta 115, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–ned. od 7. 
do 23. ure

Cube Burger vabi 
na hitro kulinarično

izkušnjo
Besedilo: City Magazine

Na Letališki cesti v Ljubljani se je odprla nova
okrepčevalnica, ki nam ponuja izbiro prvovrstnih jedi 
s pravega žara na oglje, slastnih osvežujočih solat ter

odličnih burgerjev brez primerjave

Loving Hut 
Veriga restavracij sledi viziji
harmoničnega življenja drug
z drugim, v sožitju z naravo.
Tako vsakodnevno ponujajo
okusen nabor 100 % vegan-
skih jedi, narejenih z ljubezni-
jo. Hitro pripravljene poslasti-
ce so narejene iz organsko
pridelane zelenjave in gensko
nespremenjenih sestavin
lokalnih pridelovalcev. Poleg
odličnih domačih jedi in
predjedi se poigravajo tudi z
okusi sveta. V naravnih kosi-

lih lahko uživamo v objemu
prijetnega ambienta na pro-
stem ali jih vzamemo kar s
seboj. Loving Hut strmi k ide-
ji, da bi rastlinska prehrana, ki
je prijazna do okolja in naše-
ga zdravja, morala biti
dostopna prav vsem, zato so
take tudi cene njihove
ponudbe. Svojo dušo in telo
bomo nahranili na njihovi lju-
bljanski lokaciji na Viču in
nasproti glavne železniške
postaje v naši prestolnici._

Loving Hut, Koprska ulica 72 
in Trg osvobodilne fronte 14, 
Ljubljana
Tel.: 070 631 500
Odpiralni čas: pon.–sob. od 9. 
do 20. ure
ljubljana.lovinghut.si
www.facebook.com/lovinghut.lj 

Ker v Ljubljani primanjkuje kakovostne in raznovrstne hitre prehrane, sta se lastnika
Cube Burgerja Dejan in Zoran odločila odpreti restavracijo, kjer lahko hitro in
kakovostno potešimo našo lakoto. Ljubitelja jedi z žara stavita na svežino, pestro
ponudbo in meso izključno slovenskega porekla. Poleg slastnega Cube Burgerja in
Kraljevega burgerja za najbolj lačne v pisani ponudbi najdemo tudi piščančjega
Pohančka, vegeterijanski Vege Burger in polnozrnati Light Burger za vse tiste, ki
pazimo na svojo linijo. Pestra ponudba poskrbi tudi za vse, ki se izogibajo kruhu, saj
jih na meniju pričakujeta piščančji in puranji file z bučkami ter paradižnikom.
Polnjena vešalica bo idealna izbira za vse, ki obožujemo polnjeno svinjsko meso,
kajmak in čebulo ter nam za okusen obrok ni odveč počakati kakšno minuto dlje.
Največji ponos okrepčevalnice pa je vsekakor po tartufih dišeč Roastbeef, ki ga
postrežejo v popečeni polnozrnati ciabatti, obloženi z namazom iz tartufov, svežo
rukolo in slastnim sirom brie. Hitro in slastno._

Cube Burger, Letališka cesta 3 D (pred trgovino Harvey Norman), BTC City, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 10. do 24. ure, nedelje in prazniki zaprto
Tel.: 041 513 514
www.cubeburger.si
www.facebook.com/cube.burger.lj
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100 vrstic 
Svinjska 
ribica v
hrustljavi
srajčki 
Sestavine: svinjska
ribica, sol, poper,
listnato testo, bučke,
korenček, koromač, krompir,
kislo zelje, mleko, maslo, 
ricotta, jajce
Priprava: Zelenjavo narežemo na
tanke trakove, začinimo in ume-
šamo ricotto. Razvaljamo testo, na
sredino položimo posteljico iz zele-
njave, na njo položimo svinjsko ri-
bico, potem še malo nadeva na
ribico in zavijemo v rolado. Posta-
vimo na pomaščen pekač in pečemo
približno 35 do 40 minut na 180 do
220 °C. Za prilogo pa pripravimo kla-
sični krompirjev pire, v katerega
umešamo kislo zelje.

Pustni kolaček
Sestavine: 240 g moke, 240 g
sladkorja, 180 g kakava, pecilni
prašek, sol, 120 ml olja, 120 ml
mleka, 2 jajci, 100 g kisle smetane,
vaniljev sladkor
Priprava: Zmešajmo moko, slad-
kor, kakav in žličko pecilnega
praška. Posebej zmešajmo olje,
mleko in jajca. Združimo s suho
mešanico. Mešamo, dokler se
sladkor ne stopi. Dodamo kislo
smetano in vaniljev sladkor. Na-
polnimo modelčke do polovice in
pečemo 25 minut. Okrasimo.

S polno paro 
skozi naše perilo
Pranje in likanje nam po
kuhanju in obilnem kosilu 
ali večerji žal ne uide. Če se
nam nabere kup kuhinjskih
krp in velik prt, nas pri
likanju reši novost iz 
Boscha – kompaktni parni
generator Sensixx‘x DI90.
Ključ do izjemne
učinkovitosti delovanja tega
likalnika je v integriranem
motorju, ki poviša stopnjo
izpusta pare in tako 
zagotovi večjo zmogljivost
pare ob vsaki uporabi. Para
prodre globoko v tkanino,
tako da so oblačila gladka,
kot bi mignil. Varnostna
funkcija SensorSteam

prepreči nesreče – senzor
na dotik izklopi toploto in
paro takoj, ko izpustimo

ročaj. Da je likanje
brezskrbno in brez
spreminjanja temperature 
pa omogoča funkcija i-Temp
Advanced. Potrebna je ena
sama nastavitev za
temperaturo in paro za vse
tkanine, ki se jih sme likati, 
to pa pomeni, da perila ni
več potrebno predhodno
razvrščati. Funkcija
AntiShine olajša likanje
občutljivih in temnih 
oblačil. Zmanjša nastajanje
neželenih svetlečih madežev,
ne da bi pri tem potrebovali
dodatno likalno ploskev 
ali morali med likalnik in
tkanino postaviti dodatno
krpo, da bi jo zaščitili._ 
www.bosch-home.si

S pomočjo funkcije MotorSteam
deluje Boschev Sensixx‘x DI90
tako hitro in zmogljivo kot 
parna postaja.

Pust širokih ust
Besedilo: City Magazine, fotografije: Mitja Puhar

Februarja smo se na CITY CHEF kuharski akademiji v aktivni kuhinji
Siemens pripravljali na prihajajoče pustne dni. Skupaj z Draganom
iz Kavala smo pripravili prekajen goveji jezik na posteljici s
hrenom, svinjsko ribico v hrustljavi srajčki s pire krompirjem in
kislim zeljem. S slaščičarjem Gregorjem pa smo mojstrsko
pripravili in okrasili še pustne kolačke z različnimi nadevi. Uradna
voda akademije je bila Jamnica.

Cabernet 
Sauvignon 2009
Vinarstvo Blažič, 
Na tokratni kuharski akademiji
smo lahko uživali ob vinih Blažič
iz Goriških brd. Med njimi je bilo
tudi rdeče vino Cabernet
Sauvignon, ki je sestavljeno iz
90-odstotkov vinske sorte
cabernet sauvignion in 
10-odstotkov merlota. Vino je
rubinasto rdeče barve s prijetno
aromo po zrelih borovnicah,
črnih češnjah, suhih slivah do
pikantnih zeliščnih not. Na
okusu prijetna harmonija
strukture taninov in kislin daje
vinu pitnost. Prileže se v
kombinaciji s zrelimi siri,
salamami, klobasami, rdečim
mesom in divjačinskimi jedmi._
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Optika Sentina
V Ljubljanskem Cityparku je odprla svoja vrata Optika Sentina, z vrhunsko opreml-
jeno ambulanto in 3000 razstavljenimi modeli. Izjemna ponudba korekcijskih
in sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Za vsak okus in vsak žep! •

Optika Sentina Citypark Ljubljana
Ljubljana1@sentina.si
tel: 01/320 60 55

3. praznik Kavalovih vinarjev meseca
14. marca 2014 od 15. do 21. ure v restavraciji EVERGREEN

Predstavitev čez 60 slovenskih in tujih vinarjev. 
Degustacija vin in druženje z vinarji.

Izbor zmagovalnih vinarjev Kaval Group.

www.kaval-group.si
evergreen@kaval-group.si

+386 41 366 249 | Smlednik 200

Čokoladni atelje Dobnik
Vrhunski edinstveni okusi ter navdušujoč izgled, to so novi trufi iz Čokoladnega
ateljeja Dobnik. Devet povsem novih okusov (konjak kava, pistacija, kokos
rum, chilli grapa...) v odličnih čokoladnih lupinicah ter  v edinstveni elegantni
embalaži. Prava paša za oči in okus. Preverite v vseh prodajalnah Čokoladnega
ateljeja Dobnik. •

Ljubljana: Trg Republike 1 (pasaža Maximarketa) • 01 42 53 141
Maribor: Pobreška cesta 18 (Europark Maribor) • 02 74 90 561
Celje: Mariborska 100 (City Center Celje) • 03 54 13 520
Žalec: Šlandrov trg 1 • 03 710 3106

info@cokoladniatelje.si • www.cokoladniatelje.si

Spoznajte kaj je globoka intimnost
Naučite se kako lahko izboljšate  zavedanje samega sebe in drugega.
Povečajte  senzitivnost  dotika.Toplo vabljeni na:

» 3 - urno delavnico INTIMNOST – S SEBOJ IN PARTNERJEM«
Petek, 28. marca od 18.30 do 21.30 ure.

Osnove masaže za pare. Tantra. Dihalne tehnike. Meditacija.  
Na seminarju boste prejeli  tudi osnovno pisno gradivo za izvajanje vaj doma.

Vse vaje se izvajajo v udobnih oblačilih.
Delavnice se lahko udeležijo posamezniki ali pari.

Programe vodi Blaž Bertoncelj, izkušeni učitelj joge, tajske masaže in somatike. 
Prijave in informacije na : www.parinama.si ali 030 / 66 55 44, info@parinama.si
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super hrana

CITYMAGAZINE.SI

Pripravil: City Magazine

bio ašvaganda

Ajurvedsko zelišče, ki

pomirja, blaži stres in

dviguje raven energije. 

Cena za 125 g: 8,22 evra.

zdrav posladek

Nutrisslim Mango rezine so najbolj okusne

in zdrave, brez dodanega sladkorja, zelo

nizkokalorične in tako priljubljene pri

hujšanju in uravnavanju zdrave telesne teže. 

Cena za 150 g: 11,23 evra.

kokos

Ekološki kokosovi lističi za

dodatek h kosmičem, sadnim

solatam, smoothijem,

marmeladam ... lahko pa jih

zaužijemo kot samostojen obrok. 

Cena za 100 g: 2,62 evra.

za lepe lase in kožo

Čudežno super živilo Neem je eno

izmed indijskih ajurvedskih zelišč, ki

odpravlja številne kožne težave ter

ugodno vpliva na lase, kožo in nohte. 

Cena za 125 g: 8,85 evra.

super sadje

Ta super hranilni musli

sestavljajo sama super živila,

kot so goji jagode, chia

semena, marelice, kvinoja

kosmiči in sultanine. 

Cena za 250 g: 3,77 evra.

razstrupljanje

Fino mleta Himalajska kristalna

sol z veliko minerali za boljše

zdravje, počutje in izgled. 

Cena za 500 g: 8,37 evra.

imunski sistem

Nutrisslim ekološke goji jagode so

polne antioksidantov, krepijo

imunski sistem, odpravljajo

glavobole in znižujejo holesterol ter

pomagajo proti stresu. 

Cena za 250 g: 19,90 evra.

skodelica sadja in vlaknin

Musli s kombinacijo polnovrednih

kosmičev, ribeza, brusnic,

sladkanih z jabolčnim sokom, in

zamrznjeno sušenih višenj ter

sončničnih semen. 

Cena za 450 g: 5,14 evra.

hrustljavi kosmiči

Nadvse odlična čokolada s 70 %

deležem kakava, kokos in

zamrznjeno sušene višnje, polne

vitaminov za sladko-kisli okus, ki

ga še nismo okusili. 

Cena za 300 g: 3,94 evra.

polnovredno

Ekološko pridelani Nutrisslim musli

Aktiv je zasnovan po svetovno znani

Montignacovi shujševalni metodi in

vsebuje polnovredne žitarice, izbrano

sadje ter oreščke. 

Cena za 450 g: 4,66 evra.

mmm čokolada

Za vse čokoladne odvisneže je tu

slasten, a zdrav musli z odlično čokolado,

ki vsebuje 70 % delež kakava, kokos ter

hrustljave lešnike in mandlje. 

Cena za 375 g: 4 evre.

za dobro kri

Nutrisslim bio klorela je največji

vir klorofila, ki čisti kri in

razstruplja telo. 

Cena: 13,49 evra.

Energija za vsak dan

Super hrana je posebna kategorija živil, ki

jo najdemo v naravi. Uporablja se kot

dodatek k prehrani in ima izredno bogato

hranilno vrednost. Bogata je z

antioksidanti, minerali, vitamini,

beljakovinami in esencialnimi maščobnimi

kislinami. Uživanje super hrane zmanjšuje

tveganje za mnoge bolezni in pripomore k

boljši prebavi, boljšemu splošnemu

počutju ter porastu telesne energije.

www.nutrisslim.com

OGLASNA VSEBINA
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Sprošču
joče

sladkos
ti

Lahkotna razvajanja duše

in telesa, ki odpihnejo težo

vsakdanjega.

lepota VeČ TReNDOV Na

citymagazine.si

CITYMAGAZINE.SI

Pripravila: Neja Činkole

vonj nostalgije

Gel za tuširanje Nivea Creme Care,

cena: 2,46 evra.

www.nivea.si 
gladki sijaj

Rokavica za piling Hydrea London,

cena: 5,98 evra.

www.hoopersstores.com

na poti

Ročni masažni pripomoček

Highland Soaps, 

cena: 5,75 evra.

www.highlandsoaps.com

vznemirljiva živahnost

Pripomoček za masažo lasišča Be-Bop,

cena: 4,20 evra.

www.denmanbrush.com 
razvozlano

Krtača za lase Tangle Teezer Salon,

cena: 16,95 evra.

www.tangleteezer.com prvinsko

Glinena maska za telo Instinctual,

cena: 35,70 evra.

www.sparitual.com

lesketajoče

Hranilna maska za lase Les

Couvent des Minimes, 

cena: 21,11 evra.

fr.lecouventdesminimes.com 

svilnato

Losjon za telo z retinolom Paula’s Choice,

cena: 31 evrov.

www.paulaschoice-eu.com

odraz lepote

Masažna krtača za obraz Pure Nature, 

cena: 12,70 evra. 

www.purenature24.co.uk

mehkobni korak

Negovalne nogavice Bliss, 

cena: 51,69 evra. 

www.asos.com 

nežni dotik

Masažne ploščice Wiccy Magic Muscles,

cena za 70 g: 9,25 evra.

www.lush.si

zapeljiva stopala

Paket za pedikuro Velvet

Smooth Express Pedi,

cena: 14,99 evra.

www.scholl.com 

afriški duh

Slani piling Africa Ximenia & Salt Scrub,

cena: 18 evrov.

www.thebodyshop.co.uk

aromatično

Masažno olje z arniko Weleda, 

cena: 11,35 evra.

Na voljo v dm-drogeriemarkt po Sloveniji.

www.dm-drogeriemarkt.si

razpršeno

Losjon v spreju s kosmiči

in karitejevim maslom,

cena: 4,40 evra.

www.stives.com
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Pogledujemo k pomladi
Besedilo: Vanja Hočevar

Ob pričakovanju zelene pomladi že komaj čakamo nove razgibane
modne kolekcije pa tudi domače modne dosežke.

Športni copati Rio
(vel. 24-33)

Redna cena: 49,99 €
Akcija:  

39,99 €

Športni copati Pico

(vel. 20-27)
Cena: 22,99 €

(vel. 28-35)
Cena: 27,99 €

Športni copati LK Trainers 5 CFK

(vel. 19-27) 
Redna cena: 32,95 €

Akcija: 29,99 €
(vel. 28-35) 

Redna cena: 39,95 €
Akcija: 34,99 €

* Na voljo v izbranih trgovinah. 
Akcijska cena velja do odprodaje zalog.

Športni copati Adrian
(vel. 24-33)

Redna cena: 49,99 €
Akcija:  39,99 €

OBUTEV ODSLEJ 
TUDI V VEČJIH 

ŠTEVILKAH 
do 35*

www.babycenter.si

     1 24.2.2014   11:32:27
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minimalizem
Skrivnosten pogled
Model Daria Werbowy je stopila v manekenske čevlje
Mirande Kerr in jo tako zamenjala v vlogi obraza Man-
gove kampanje za letošnjo pomlad in poletje. Barvno
neizrazite fotografije odkrivajo minimalistično kolek-
cijo, v kateri prevladujeta bela in črna barva. Osuplji-
ve fotografije, ki jih je na kanarskem otoku Lanzarote
posnel fotograf Josh Olins, navdihujejo z enobarvni-
mi, seksi, zapeljivimi oblačili, oropanimi kičastih de-
tajlov. Čudovita kolekcija, zaradi katere že komaj ča-
kamo pomlad._
www.mango.com

modna scena Uporniški duh
Revolver Heart, blagovna znamka, za katero stojita sestri
Tijana Busić aka Tijana Bass in Sanja Busić aka Sanja
Cherish, je relativno mlada blagovna znamka, ki je zaživela
na slovenski modni sceni spomladi 2013 in ustvarja
inovativne modne potiskane majice, izdelane po filozofsko-
pop-art konceptu. Njunega močnega grafičnega elementa
– lomljenje in sestavljanje podob, barvit pristop ... – ne
moremo spregledati, saj kar kriči z njunih oblačil. Če sta se
s prvo kolekcijo spraševali "Who Am Eye?", kdo ljudje
pravzaprav smo, je odgovor ponudila že druga kolekcija,
jesen zima 2014/15 "Anima"._ pomoško Intenzivni

občutki
Italijanska luksuzna modna blagovna
znamka Z Zegna je svojega moškega za
prihajajočo pomlad odela v kolekcijo, ki
izraža inspiracijo: kontraste nasprotij.
Eden glavnih poudarkov kolekcije je
enostavno prehajanje stajlingov iz dnev-
nih v večerne ter najbolj izstopajoč par li-
nije: športnourbana eleganca je sproš-
čena v družbi sodobnega krojenja. Vol-
na in moher v zelenih, vijoličnih in modrih
odtenkih se podita po mladostnih obla-
čilih, ki postrežejo z ostro, strogo krojenimi
oblačili v več plasteh._
www.zegna.com
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Gospodinjski
dnevi -30%do

od 1. do 22.marca

Ne zamudite dogajanja!

GRAVIRANJE NA STEKLO (Steklarna Rogaška)

Delavnica PEKE MAFINOV

GRAVIRANJE NA STEKLO (Steklarna Rogaška)

mestne skrivnosti

Nadgrajeni Cutty Sark
Priljubljen Cutty Sark pub v Knafljevem prehodu se je od poletja poslovil
s koncertom skupine Xequtifz, se prelevil v šekši navijaško cono, vmes pa
predstavil še novo južno teraso. 

Jesenske večere ob pivu in tekmah vaših najljubših moštev bo popestrilo
prasketanje velikega kamina, izbrani pivski prigrizki in še kakšno glasbeno
presenečenje. •

Knafljev prehod 1, 1000 Ljubljana
051 686 209, 08 / 385 91 44

www.cuttysarkpub.si  

Spoznajte kaj je globoka intimnost
Naučite se kako lahko izboljšate  zavedanje samega sebe in drugega.
Povečajte  senzitivnost  dotika.Toplo vabljeni na:

» 3 - urno delavnico INTIMNOST – S SEBOJ IN PARTNERJEM«
Petek, 28. marca od 18.30 do 21.30 ure.

Osnove masaže za pare. Tantra. Dihalne tehnike. Meditacija.  
Na seminarju boste prejeli  tudi osnovno pisno gradivo za izvajanje vaj doma.

Vse vaje se izvajajo v udobnih oblačilih.
Delavnice se lahko udeležijo posamezniki ali pari.

Programe vodi Blaž Bertoncelj, izkušeni učitelj joge, tajske masaže in somatike. 
Prijave in informacije na : www.parinama.si ali 030 / 66 55 44, info@parinama.si
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Kidfix
XP SICT
Skupina 2/3
od 4 do 12 let
od 15 do 36 kg

IZBOR VARNIH
AVTOSEDEŽEV
NAŠI ZMAGOVALCI V

VSEH SKUPINAH

Pallas 2-Fix
Skupina 1/2/3
od 1 do 12 let
od 9 do 36 kg

*Izbor avtosedežev je narejen na podlagi pridobljene
ocene ADAC ali prodajnih rezultatov v vsaki skupini.

Pebble + FamilyFix
Skupina 0-, do 1 leta/do 10 kg

Juno 2-Fix
Skupina 1

od 1 do 4 let
od 9 do 18 kg

otroci

Sissy + Marley, 
otroške sobice, 
polne zgodb
"Čudovit začetek" bi v prevodu
lahko povzeli slogan otroških
sobic Sissy + Marley, ki so
polne zgodb, idej in domišljije.
Vanje se z veseljem skrijejo
tudi očki in mamice. Sissy +
Marley je družinska zgodba iz

New Yorka. Osrednje vloge
imajo Chelsea, Rachel in
Diana. Njihovi kritiki so
šestletni Ryan Marley ter
štiriletnika Logan Casper in
Sebastian Myles. Povezava je
takšna: Chelsea in Rachel sta
sestri, Diana je njuna mama,
preostali trije kratkohlačniki pa
njuni otroci. Ves ženski del je

izjemno ustvarjalen. Pa smo
pri Sissy + Marley. Če bi želeli
njihovo delo opisati z nekaj
besedami, bi bilo zagotovo
moderno, čisto, sanjsko in
sofisticirano. Delijo si strast do
vsega lepega in imajo ostro
oko za detajle. Vse to
izžarevajo njihove otroške
sobice in igralnice s tisoč in
eno preprosto in ljubko idejo.
"Šik za malčke s stilom" so
nekje zapisali o Sissy +
Marley. Poleg opremljanja
otroških sobic Sissy + Marley
nudi tudi ostale storitve, kot so
delavnice "naredi si sam" in
organiziranje zabav ob
pričakovanju dojenčka . Zdi
se, da česarkoli se Chelsea,
Rachel in Diana dotaknejo,
naredijo nekaj posebno
ljubkega in nežnega._
sissyandmarley.com

Svetila BuoKids, 
za malčke z veliko 
domišljije
BuoKids so moderna in
očarljiva svetila za najmlajše,
ki so polna domišljije. Idejo in
inspiracijo jim dajejo sestrica
in dva bratca – Angela, Carlos
in Daniel. Gre za osebni in kar

družinski projekt Roberta
Celade in Raquel Esteve ter
njunih treh otrok. Prav slednji
imajo zelo pomembno vlogo
pri BuoKids, saj prav njihova
inspiracija daje dušo vsem
izdelkom. Gre za stilsko
dovršena svetila iz papirja in
filca, ki so namenjena obema
spoloma in različnim
generacijam. Vsak stil
papirnatih svetil je na voljo v
šestih različnih barvah, na njih
pa lahko plavajo jadrnice ali
kiti, leta čebelica, nas
pozdravljata konj ali slon,
avtomobili, ceste, ribice, ptiči,
geometrijski vzorci ali pa, če
želimo, z neba otroške sobice
visi svetilo z otrokovim
imenom. Pa še to: Buokids
verjamejo v svet, ki temelji na
vrednotah spoštovanja,
sodelovanja, trajnosti. Zato so
vsi njihovi izdelki ustvarjeni
tudi s posluhom do okolja._
www.buokids.com

Ideje za malčke s stilom
Besedilo: Špela dobnikar

otroci so lahko odlična inspiracija za tisoč in eno šik idejo. naj gre za
ljubke otroške sobice, pomembne mini detajle ali multifunkcionalne
izdelke, katere jim zavidamo tudi odrasli.

Mama, dve
hčerki in trije

vnučki so ekipa,
ki dela ambiente

Sissy + Marley
tako posebne.

Buokids z domišljijo popestri
čisto navadno otroško sobico.

Skiro + rolka 
+ nahrbtnik 
= RollJet
RollJet je najhitrejša torba v
mestu, ki se izven šolskega
dvorišča spremeni v super
zabavno transportno
sredstvo, za šolskimi zidovi
pa se transformira v čisto
navaden nahrbtnik. Je hibrid
skiroja, rolke in nahrbtnika.
Namesto pešačenja ali vožnje
z avtobusom se tako malček
do šolskega dvorišča prav
zabavno pripelje, tam pa rolko
spremeni v nahrbtnik in ga
nosi na ramenih ali pa ga vozi
kot šolsko torbo na kolesih. A
ker imamo tudi odrasli radi
zabavne rešitve, ni treba, da je

RollJet namenjen le mladini. Z
lahkoto se lahko, ko se doma
pridno pišejo domače naloge,
uporablja kot nakupovalni
voziček ali sredstvo za
rekreacijo ali pa na poti v
službo. Deska RollJet je
ojačana s steklenimi vlakni,

uporabniki pohvalijo njeno
stabilnost, saj inovativna
konstrukcija omogoča, da
lahko stoji sama ali zložena
na dveh kolesih in tački. Tudi
za vizualno podobo je dobro
poskrbljeno. Če ima malček
željo, lahko proizvajalec na
nahrbtnik izveze njegovo ime,
izbiramo pa lahko med
črnim, belim, sivim, rjavim,
rdečim, modrim, rumenim,
zelenim, oranžnim in lila
ogrodjem skiroja. Za bratce 
in sestrice torej, tudi po
barvni paleti. In če smo v
dvomih, nam ga za trideset
dni tudi posodijo, za lažjo
odločitev seveda._
www.rolljet.com

rollJet je zabavno transportno
sredstvo in nahrbtnik v enem.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Pred kratkim ste se vrnili iz Varšave, kjer ste kot fotograf delali za športno
trgovino AveBMX. Kako, kdaj, zakaj?

Varšavo sem prvič zares okusil, ko sem se odločil študijsko leto 2010/11 pre-
živeti na praktičnem usposabljanju v tujini. Leto kasneje so mi pri AveBMX ponu-
dili delo uradnega fotografa BMX, ki sem ga z veseljem sprejel ter se v mestu dokon-
čno ustalil. Z organizacijo, ki si prizadeva za razvoj kulture BMX na Poljskem,
AveBMX, sem preživel skoraj tri leta. Delo je bilo raznoliko in skoraj nikoli dolgo-
časno, saj sem fotografiral na njihovih uradnih tekmovanjih, potovanjih s spon-
zorirano skupino "riderjev", fotografiral pa sem tudi prodajne izdelke za potrebe
njihove spletne trgovine. Delo je bilo naporno, a sem ga opravljal z veseljem, saj
mi je dalo ogromno širino, ki mi dandanes pride še kako prav.

Pravite, da vam je življenje v poljski prestolnici prineslo veliko ustvarjalnih
priložnosti. V katerih medijih lahko zasledimo vaše delo?

Na Poljskem je bilo moje delo objavljeno v reviji Bunnyhop, katalogih podje-
tij, kot je na primer DartBMX, in na spletnih portalih The Come Up ter Ride UK, ena
izmed fotografij pa je prišla celo v finale Red Bull Illume image quest 2013 in bila
natisnjena v njihovi častni knjigi. Pred kratkim je luč sveta ugledal tudi dokumentarec
o mojem življenju. Posnel ga je moj bivši sodelavec Mateusz "Usz" Kanownik, ki
verjame, da sem kot oseba, ki je verjela v svoje sanje in jih tudi uresničila, inspi-
racija vsem, ki jih je, tako kot naju, prevzela ekstremna športna fotografija.

Zakaj ste se odločili priti domov ... kam vas pelje pot naprej?
Enostavno sem začel pogrešati dom, prijatelje in družino. Verjamem, da je tudi

v Sloveniji veliko priložnosti za delo, če le veš, kaj si želiš in hočeš. V bodoče želim
delati doma in v tujini ter nadaljevati svoje poslanstvo v promoviranju ekstremnih
športov preko fotografije. 

Zakaj ravno ekstremni športi?
Spremljajo me že celo življenje, saj me je oče postavil na jadralno desko takoj,

ko sem lahko dvignil jadro. Pred tem sem smučal, zamenjal smučke za desko in
končno crosscountry kolesarjenje za kolo BMX. Enostavno obožujem ekstrem-
ne adrenalinske športe in si življenja brez njih sploh ne predstavljam. 

Kje se vidite čez desetletje?
Definitivno še vedno v športni fotografiji, zagotovo pa bom počel še kaj dru-

gega. Morda se vidim v vlogi učitelja fotografije in ustvarjalca inovativnih produktov.
Idej je veliko in vse je mogoče.

Pravite, da ste vztrajni samouk ...
Za menoj sta dve leti izobraževanja na višji šoli za fotografijo v Sežani, vendar

študija nisem zaključil. Sem namreč eden izmed tistih, ki se naučijo zgolj tistega,
kar jih zares zanima. Menim, da sem v svoji stroki odnesel največ s praktičnim uspo-
sabljanjem preko dela in fotografskih delavnic ter preko samoučenja s pomočjo splet-
nega sveta. 

Kaj bi sporočili vsem mladim, nadobudnim fotografom, ki šele začenjajo svojo
fotografsko pot?

Čeprav se zdi, da živimo v težkih časih, vedno obstaja način za dosego
lastnih ciljev. Vendar, ker nič ne pride samo od sebe, verjamem, da mora delo
izžarevati identiteto, ki si jo ustvarjalec izoblikuje preko velikega vložka lju-
bezni in trdega dela._ 

Fotogalerijo Uroševih fotografij in video posnetkov si lahko ogledamo na naši
spletni strani citymagazine.si/uros-rojc in na urosrojc.com.

Uroš Rojc: Drzni 
športni fotograf, ki
verjame in prevzame 
Uroš Rojc je eden izmed tistih, ki verjamejo in si
upajo. Kljub temu, da ni profesionalno izobražen
fotograf in prihaja iz male vasice med Novo Gorico ter
Ajdovščino, je eden tistih, ki je že ogromno prepotoval
in s svojim delom popolnoma očaral. Da je temu tako,
so kriva leta praktičnega dela, ljubiteljskega
samoučenja in vztrajno sledenje svojim ciljem.
Besedilo: Valentina Jarc

"Idej je veliko in vse je mogoče."
CITYMAGAZINE.SI
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Lotus C-01, umetnina 
na dveh kolesih
Motor Lotus C-01 ni plod dela in domi-
šljije podjetja Lotus, je le prvi super špor-
tni motor, ki nosi njihovo licenčno ime.
Zasnovalo ga je podjetje Kodewa skupaj
s podjetjem Holzer (obe podjetji sta del
Lotusove poslovne skupine) pod vod-
stvom dr. Colina Kollesa in v sodelova-
nju z dizajnerskim gurujem Danielom
Simonom, ki je bil v preteklosti zadolžen
kot oblikovalec tudi pri Bugattiju. Tehno-
loško napredni super športnik podjetja
Kodewa je zgrajen iz jekla, titana in kar-
bonskih vlaken. Moč mu daje KTM-ov
štiritaktni motor, ki proizvede kar 200
konjskih moči. S težo 181 kilogramov in
aerodinamično obliko bo zagotovo
dosegal neverjetne hitrostne rezultate.
Oblikovalec Daniel Simon si je obliko,
videz in dizajn motocikla zamislil po
legendarnih Lotusovih športnih dirkalni-
kih, pa vendarle nedvoumno izpostavil
tudi moderno in tehnično zasnovo so-
dobnega dvokolesnika. Cena motorja
Lotus C-01 še ni znana, pričakujemo pa
zelo visoko številko, saj bodo v omejeni
seriji naredili le sto modelov tega prestiž-
nega super športnega motocikla. Če si
ga lahko privoščimo, zagotovo že komaj
čakamo toplo vreme in razgret asfalt._
www.lotus-motorcycles.com

100 vrstic
S pravim oljem 
vse gladko teče

Nas čaka redni servis vozila? Do konca
aprila lahko izkoristimo ugodne pa-
ketne cene menjave olja in oljnega filtra
pri AMZS d.d. Cene paketov menjave
motornega olja se pričnejo že pri 45
evrov. Za to ceno dobimo že štiri litre
motornega olja (10W40), oljni filter
vključno s storitvijo menjave. Istočasno
ne pozabimo na akcijo letnih pnevmatik,
ki se prične že kmalu, to je 15. marca.
Na voljo so nam priznane znamke, po-
skrbeli pa bodo tudi za ugodne cene
pnevmatik v paketu z menjavo. Seveda
je s člansko kartico vedno še ugodneje.
www.amzs.si

moški namig

MacGyver 6.0
Lokalna BEST skupina Lju-
bljana že šesto leto zapored
organizira največje študent-
sko inženirsko tekmovanje
MacGyver 6.0, na katerem
študentje preizkušajo svoje
spretnosti. Tekmovanje bo
potekalo 6. in 7. marca na
Gospodarskem razstavišču,
študentje pa se bodo pomerili
v izdelavi naprave, ki opra-
vlja določeno nalogo. Na voljo
sta jim le omejen material in
pa čas, zato se tukaj še pose-
bej izkaže njihova kreativ-
nost. Na koncu bo seveda
treba prepričati še žirijo.
www.macgyver.si

Športna ura, ki jo je 
preprosto treba imeti 
v svoji kolekciji
(cena: 745 evrov)
V čast enemu izmed najbolj razburlji-
vih športov v zgodovini, motocikliz-
mu, je podjetje Tissot ustvarilo uro, ki
skozi svoj dizajn pripoveduje zgodbo
o razvoju motocikla. Nova ura Tissot
T-Race MotoGP Limited Edition
2013 tako prikazuje elemente, ki so
skozi leta služili mogočnim dirkalnim
strojem. Poleg tega, da je podjetje
Tissot znano po svoji natančnosti in
visokem standardu, je znano tudi kot
uradni časomerilec prvenstva
MotoGP, zato ne preseneča, da je
nova zapestna ura ultimativna
športna ura. To odraža predvsem s
svojimi drznimi detajli, ki predstavlja-
jo komponente dirkalnih motociklov.
Dinamičen efekt doseže z modrimi
črtami na črnem paščku, številčnico
pred poškodbami varuje safirno ste-
klo, ki je tudi odporno proti praskam,
medtem ko je 45,3 milimetra veliko
ohišje iz nerjavečega jekla s prevle-
ko PVD. Zahvaljujoč posebni snovi
Super-LumiNova se dobro vidne
bele številke tudi svetijo v temi.
Odlikuje jo še vodoodpornost do
100 metrov pod vodno gladino, kar
sicer ni značilno za prvenstvo
MotoGP, je pa zelo dobrodošla last-
nost ure. Ura je omejena na 8.888
kosov in je zapakirana v privlačno
škatlo v obliki čelade._
www.slowatch.si
www.tissot.ch

Potovalna torba za 
urbanega popotnika
(cena: okoli 101 evro)
Patagonia je ena bolj priznanih bla-
govnih znamk, predvsem ko gre za
modo, namenjeno prostemu času.
Prav gotovo je izjemno cenjena tudi
med svetovnimi popotniki, saj njiho-
vi izdelki slovijo zaradi trpežnih in
kakovostnih materialov pa tudi po
oblikovni dovršenosti in praktičnosti.
Potovalna torba Patagonia je načelo-
ma vsaj na prvi pogled izjemno pre-
prosta. Šele resen natančen pregled
odkrije 101 podrobnost, ki jo dela
izjemno uporabno. Torba, ki nosi ime
"Patagonia Black Hole Duffel 90 L",
kot že samo ime pove, premore 90
litrov prostornine, v katero lahko
"natlačimo" marsikatero prepotrebno
potrebščino za naše avanturistične
podvige. Zaradi mehke strukture in
zasnove to pomeni precejšnjo fleksi-
bilnost pri pakiranju naše popotni-
ške opreme. Seveda je torba tudi
vodoodporna, 101 malenkost pa
preverimo na spletni strani._
www.patagonia.com

CITYMAGAZINE.SI

Sodobni popotniki
Besedilo: Nejc Kovačič, Jan Macarol

Bencinski hlapi, razgret asfalt, visoki obrati in urbana popotovanja
že kličejo pomlad in nove avanture.
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•••••
Animirani film Pustolovščine
Peabodyja in Shermana
Mr. Peabody & Sherman, ZDA, 2014
Režija: Rob Minkoff. Igrajo: Ty Burrell, Max Charles, Stephen Colbert, Ariel Winter.
6. 3., Kinodvor & Kolosej & Cineplexx

G. Peabody, najbolj dovršeni pes
na svetu, in njegov navihani
posvojenec Sherman se s
pomočjo časovnega stroja Nazaj
podajata na neverjetne
pustolovščine. Zaplete se, ko
Sherman Nazaj uporabi, da bi

napravil vtis na prijateljico Penny. Ponesreči v vesolju povzročita
zmešnjavo med najbolj pomembnimi dogodki v zgodovini. Preden
docela spremenita preteklost, sedanjost in prihodnost, jima mora
na pomoč priskočiti g. Peabody in se spopasti z najhujšim izzivom
katerega koli obdobja: dognati mora, kako biti starš._ 

•••••
Drama nimfomanka
Nymphomaniac, Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, 2013
Režija: Lars von Trier. Igrajo: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf.
13. 3., Kolosej & Cineplexx

Nimfomanka je divja in poetična
zgodba o doživetjih ženske od
njenega rojstva do starosti
petdesetih let. Pripoveduje jo
glavni lik Joe, samooklicana
nimfomanka. Nekega hladnega
večera Seligman naleti na
pretepeno Joe. Odpelje jo v

svoje stanovanje, kjer jo med negovanjem sprašuje o njenem
življenju ter pozorno prisluhne pestri, večplastni zgodbi, ki jo Joe
strne v osem poglavij, polnih asociacij in prepletajočih se
dogodkov. Prvi del si bomo lahko v naših kinematografih ogledali
od 13. marca dalje, drugi del pa v prvi polovici maja._

•••••
Triler nonstop
Non-Stop, Francija, ZDA, 2014
Režija: Jaume Collet-Serra. Igrajo: Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong'o.
13. 3., Kolosej & Cineplexx

Ostareli šerif Bill Marks po
naključju pade v skorajda
neobvladljivo situacijo, ko med
čezoceanskim poletom iz New
Yorka v London začne dobivati
vrsto skrivnostnih SMS-
sporočil na svoj mobilni telefon.

V sporočilih od njega zahtevajo, naj letalsko družbo prepriča, da
na točno določen bančni račun nakaže 150 milijonov dolarjev.
Dokler denarja ne bo na računu, bodo vsakih 20 minut ubili
enega potnika. Pregon se sprevrže v napeto igro mačke z mišjo,
pri kateri na nitki visijo življenja več sto potnikov._

•••••
Športna komedija Montevideo, se vidimo!
Montevideo, vidimo se!, Srbija, 2014
Režija: Dragan Bjelogrlić. Igrajo: Miloš Biković, Petar Strugar, Armand Assante,
Branko Đurić, Viktor Savić, Nebojša Ilić, Vojin Četković, Predrag Vasić, Elena Martinez.
6. 3., Kolosej & Cineplexx

Film je nogometna pravljica in
temelji na resnični zgodbi o
zgodovinskem uspehu
jugoslovanske nogometne
reprezentance na prvem
uradnem svetovnem prvenstvu

leta 1930, ki se je odvijalo v glavnem mestu Urugvaja. Po
napornem tednu potovanja prek Atlantika se reprezentanca
takratne Kraljevine Jugoslavije znajde v družbi udeleženk
prvega svetovnega prvenstva. Ekipa iz majhne balkanske
države, ki nima veliko možnosti za uspeh, pri žrebu dobi za
nasprotnika največjo favoritinjo, reprezentanco Brazilije. Na krilih
navdušenja, vizije in bratstva se Tirke, Moša, Milutinac, Jakša in
drugi s svojo nadarjenostjo, mladostjo in vztrajnostjo pojavijo na
športnem zemljevidu sveta._

akcijski domišljijski spektakel

300: Vzpon imperija
300: rise of an empire, ZDa, 2014
režija: noam Murro. Igrajo: Sullivan Stapleton, rodrigo Santoro, eva Green.
6. 3., kolosej & Cineplexx

novo poglavje sage, ki je nastala na podlagi najnovejšega stripa Xerxes,
avtorja Franka Millerja nadaljuje vizualno osupljivo podobo uspešnice
300, ki dogajanje popelje na povsem novo bojišče, na morje. le-tu skuša
grški general themistokles združiti celotno Grčijo ter jo voditi v napad,
ki bo spremenil potek vojne. themistokles se tako spopade z obsežnimi
perzijskimi silami, ki jih vodita v boga prerojeni smrtnik Xerxes in arte-
misia, maščevalna poveljnica perzijske mornarice. Vizualno bogat spek-
takel, ki združuje zgodovinske dogodke in fantazijo, bo zagotovo navdušil
ljubitelje antike in akcije, ogledamo pa si ga lahko tudi v 3D-formatu._

filmska poslastica NA PLATNU
"Panika", v režiji 
Barbare Zemljič (2013)
"Priseljenka", v režiji 
Jamesa Graya (2014)
"3 dni za uboj", v režiji 
McGja (2014)

NA KRATKO 
Festival frankofonskega
filma 2014
Od 10. do 26. marca bo v Kinodvoru in
Slovenski kinoteki potekal Festival
frankofonskega filma. Tuja
veleposlaništva v Sloveniji, ki so člani
Mednarodne organizacije za
frankofonijo, katerim je skupen
francoski jezik, bodo tako že tretje leto
zapored praznovala dan frankofonije s
pripravo Festivala frankofonskega filma.
Dan frankofonije je dogodek na svetovni
ravni, ki ga države članice Mednarodne
organizacije za frankofonijo praznujejo
vsako leto 20. marca in tako počastijo
svoje kulturne raznolikosti.
www.kinodvor.org
www.kinoteka.si

16. FDF – Festival
dokumentarnega filma
Od 13. do 20. marca bo potekal že 16.
festival dokumentarnega filma, ki nam
bo tudi tokrat ponudil pregled
najboljšega iz sodobne produkcije
dokumentarnih filmov. Ogledali si bomo
premiere filmov slovenskih avtorjev, se
pogovorjali z gosti in se udeležili raznih
seminarjev. Že šestič pa bo potekal tudi
tekmovalni spored na temo človekovih
pravic, v sodelovanju z Amnesty
International Slovenija.
www.fdf.si 
www.cd-cc.si

HIŠNI KINO 
"Vroče noči", v režiji Paula
Thomasa Andersona (1997)
"Praznovanje", v režiji Thomasa
Vinterberga (1998)
"Bojevnik", v režiji Gavina
O'Connorja (2011)

•••••

CITYMAGAZINE.SI

Besedilo: City Magazine

Več kulture na
citymagazine.si
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pop rock

James Blunt na Dunaju

tudi na Kosovu. Od takrat je preteklo kar nekaj
vode in James tudi ne opravlja več poklica voja-
ka. Prepustil se je glasbi in nadaljeval svojo glas-
beno kariero. Izdal je še nekaj albumov. Njegov
četrti, ki ga je izdal prejšnjega julija, nosi naslov
Moon Landing. S slednjim se je odpravil na turnejo,
da bi svojo glasbo predstavil oboževalcem tudi v
živo. Zelo rad koncertira in prav slednje je razlog,
da so njegovi koncerti prav posebno doživetje.
Kako se Blunt sliši v živo, lahko preverimo sami z
obiskom koncerta na Dunaju. Poleg njegovega
novega glasbenega izdelka z gotovostjo ne bo
manjkalo niti njegovih starejših uspešnic. Cena
aranžmaja: 86,99 evra._

20. marca ob 19.30, Stadthalle, Dunaj, avstrija,
www.koncerti.net in www.jamesblunt.com

Kulturni evro 
v Kinu Šiška

Kino Šiška, Trg prekomorskih 
brigad 3, Ljubljana, 
www.kinosiska.si
V Kinu Šiška so se odločili za
drzen ter pravilen korak na-
prej v nabiranju sredstev za
pomoč mladim ustvarjalcem
na področju kulture. Socialni
položaj kulturnikov je v času
gospodarske krize vse težji.
Zagnali so projekt Kulturni
evro. Vse, ki so zapisani na
listi gostov ali listi novinarjev,
vse imetnike letnih vabil ali
prejemnike nagradnih kart
bodo prosili za obvezni prispe-
vek v višini dveh evrov za vse
nadaljne koncerte in priredi-
tve v Kinu Šiška. Brezplačnih
vstopnic ne bo več. Z našo do-
nacijo bomo tako podprli

mlade upe. Partner projekta je
Eventim, ki se v korist projekta
odpoveduje tisku kulturnih
vstopnic in tudi proviziji. Pri-
čakujejo, da se bo v skladu
nabralo med tri in štiri tisoč
evrov. Letos se bodo za zbrana
sredstva lahko prijavili preko
razpisa vsi, ki načrtujejo sne-
manje glasbenega albuma.
Tako posamezniki kot sku-
pine, edini pogoj bo, da so
stari do 25 let. Naslednje leto
bodo na vrsti ustvarjalci so-
dobnega plesa. Z majhno do-
nacijo bomo pomagali pri
zagonu novih glasbenih sku-
pin, ki zagonska sredstva še
kako potrebujejo. Več informa-
cij o projektu si lahko prebe-
rete kmalu v intervjuju z vodjo
projekta Urošem Bonškom 
na spletni strani citymaga-
zine.si/uros-bonsek._

James Blunt
ob izidu

novega albuma
Moon Landing. jazz

Jazz Klub Mons 
in eva Hren
Predstavljajmo si popolno soboto, ko ob hrani zapre-
mo oči in zamrmramo od ugodja. Iz ozadja se sli-
šijo vrhunske, jazzovske interpretacije in tam smo
tudi mi s svojo najljubšo družbo. Se sliši mamljivo?
Eva Hren je že stara znanka Big Banda RTV Slo-
venija, skupaj sta leta 2009 celo izdala album Etno,
prav tako pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Je aka-
demska kitaristka, profesorica kitare, predvsem pa
izvrstna vokalistka, članica skupine Sladkor. Eva
Hren na inovativen način predeluje slovenske ljud-
ske pesmi. Nekatere bomo slišali tudi v tem veče-
ru. Za priredbe je poskrbel Tadej Tomšič, tudi član
saksofonske sekcije Big Banda, sicer pa dirigent,
skladatelj in aranžer. Velja za enega najvidnejših
slovenskih jazzistov. Za njim je že več kot petdeset
zgoščenk, na njih pa je sodeloval v različnih vlogah.
Med prijatelji in občinstvom je znan po tem, da se
nikoli ne zadovolji z oceno, ki pomeni manj kot –
vrhunsko. Dobro zagotovilo za izjemen dogodek.
Cena vstopnice: od 18 do 20 evrov._

15. marca ob 20. uri, Hotel Mons, Pot za Brdom 4, 
Ljubljana, www.hotel.mons.si

pop

Rufus Wainwright 
v Ljubljani

V Cankarjevem domu bo nastopil Rufus Wain-
wright, eden največjih vokalistov, tekstopiscev in
performerjev svoje generacije. Predstavil se nam
bo v solo različici s klavirjem v sklopu promocij-
ske turneje ob izidu njegovega novega, prihajajo-
čega albuma Vibrate: The Best of Rufus Wain-
wright. Rojen v New Yorku, odraščajoč v Montrealu,
je v svoji bogati glasbeni karieri izdal sedem
odmevnih studijskih albumov in dva live albuma.
Za album Rufus Does Judy At Carnegie Hall pa
je prejel tudi prestižno nagrado grammy. Nje-
govo glasbo smo mnogokrat slišali tudi v filmih,
kot sta Moulin Rouge ter Gora Brokeback. Znan
je tudi po svoji odrski prezenci, ki nikogar ne
pusti ravnodušnega. Kot odličen zabavljač in
vrhunski glasbenik je sodeloval tudi s številni-
mi svetovnimi glasbenimi velikani, kot so Pet
Shop Boys, Shirley Bassey, Elton John, Anto-
ny, David Byrne, Joni Mitchell, Robert Wilson,
Lou Reed, Boy George, Mark Ronson in Robbie
Williams ter mnogi drugi. Tudi pri nas ne bo nič
drugače. Rufus nam bo pripravil vrhunski kon-
cert, o katerem se bo še dolgo govorilo in ki bo
ostal še dolgo v našem  spominu. Cena vstop-
nic: od 35 do 39 evrov v predprodaji._

29. marca ob 20. uri, Cankarjev dom, Prešernova 10,
Ljubljana, www.cd-cc.si in www.rufuswainwright.com

James Blunt, prikupen, čuteč mladenič, ki ogreje
še tako hladno srce, prihaja čisto blizu nas, natan-
čneje na Dunaj. Kar težko verjamemo, da je mini-
lo že desetletje od izida srce parajoče melodije
You're Beautiful, ki je Jamesa Blunta izstrelila med
svetovno znane glasbene izvajalce. S svojim prvim
albumom Back to Bedlam, ki je bil prodan v enaj-
stih milijonih izvodov, je glasbene lestvice zavzel
kot vihar. Pred svojo več kot uspešno glasbeno
kariero je opravljal poklic vojaka in bil stacioniran

eva Hren vnovič
sodeluje z Big
Bandom RTV 
Slovenija.
© Hugo Šekoranja

Rufus
Wainwright
nam bo
predstavil svoj
novi album
Vibrate.
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odrski spektakel

Afrika! Afrika!
Lanskega oktobra se je André Heller, eden naj-
boljših vsestranskih multimedijskih umetnikov,
podal na sedemmesečno pot po Nemčiji, Avstri-
ji in Švici z najnovejšo produkcijo mednarodnega
spektakla Afrika! Afrika!. Gledalci so jo že v pre-
teklosti "noro dobro" sprejeli, kritiki so ji pripisali
naziv enega najbolj uspešnih odrskih spektaklov
v zadnjih dvajsetih letih. Če je spektakel leta 2006
osvajal pod šotorskim platnom, se je tokrat prestavil
na oder. André Heller je dejal, da ko je razmišljal
o obuditvi spektakla, mu je bilo jasno eno – nič več
šotora in nič več neskončnih neprestanih turnej.
Najboljšo rešitev je tako našel v ustvarjanju kako-
vostnega in inovativnega odrskega spektakla, ki
v nobenem mestu ne ostane dlje od enega tedna.
Najnovejša Afrika! Afrika! združuje vrhunce legen-
darnih spektaklov iz let 2006 in 2008, ki so jim
dodane spektakularne atrakcije. Očitno težko pri-
čakovane, saj je bilo prvih 40.000 kart za prvih 15
mest tokratne turneje razprodanih v slabih osmih
tednih. Na odrske deske predstava pripelje več
kot 70 umetnikov iz 14 držav in obljublja še bolj

eklektično in spektakularno vzdušje, kot je bilo
tisto pred sedmimi leti. Prvič se bo pojavila stena
iz LED-svetil kot odrska arhitektura. S tremi LED-
elementi, ki se razprostirajo na 140 kvadratnih
metrih, Heller ustvarja slike, čustva in vtise "afriške
preteklosti in sedanjosti, njene norosti, lepote, inten-
zivnosti, zasanjanosti". Kostumi, ki nosijo močno
noto, so delo afriških modnih ustvarjalcev, v spek-
taklu pa za glasbo v živo skrbijo znani afriški glas-
beniki. Afrika! Afrika! se nam najbližje obeta v mar-
cu, ko spektakel prihaja v Gradec. Cena vstopnic:
od 32,10 do 91,50 evra._

15. in 22. marca ob 15. in 20. uri, od 17. do 21. marca ob
20. uri in 23. marca ob 14.30 ter 19. uri, Stadthalle Graz,
Messeplatz 18010, Graz, Avstrija,
www.mcg.at/de/stadthalle, www.afrikaafrika.de

Afrika!
Afrika! je
eden najbolj
uspešnih
spektaklov 
v zadnjih
dvajsetih
letih, tokrat
na odrskih
deskah.  
© www.afrikaafrika.de

ples in gledališče

Cabello 22,11
22 metrov in 11 centrimetrov je dolžina las dekli-
ce Sierve Marie, katere krsto odprejo nekaj let po
njeni smrti in z grozo ugotovijo, da lasje še kar
rastejo. Zgodba deklice Sierve Marie, v kateri gre
za motiv iz dela O ljubezni in drugih demonih
kolumbijskega pisatelja, publicista in aktivista
Gabriela García Márqueza, je navdihnila plesal-
ko, koreografinjo in hispanistko Ano Pandur, ki se
posveča proučevanju in raziskovanju flamenka.
Márquezovo delo predstavlja izhodišče za ples-
nogledališko predstavo, "ki temelji na gibih fla-
menka, na konceptu magičnega realizma ter bese-
dilih bluesa in flamenka, v ozadju česar je človek,
ki si prizadeva za boljše življenje," so zapisali v
predstavitvi. Avtorica Ana Pandur je k ustvarjanju
privabila priznane ustvarjalce: kontrabasista Rober-
ta Jukiča in kitarista Vita Marenčeta, gledališkega
in filmskega režiserja Matjaža Latina, dramaturgi-
njo Andrejo Kopač in koreografinjo Rosano Hribar.
Predstava se razpenja med flamenkom in sodob-
nim plesom ter zrcali njuna razmerja, opozarja na
moč nasilja in zanikanje svobode samostojnega

odločanja o lastni usodi in telesu posameznika –
kot so prepoved abortusa, razglašanje norosti,
podpihovanje fanatizma. "To so tisti demoni, ki s
pomočjo magičnega realizma v romanu O ljube-
zni in drugih demonih Gabriela Garcíe Márqueza
odslikavajo vlogo ženske, ki v določenih okvirih že
stoletja ostaja nespremenjena. Travma, ki pripelje
do katastrofe, je seštevek majhnih, na videz nepo-
membnih dejavnikov in se nadaljuje tudi po smrti."
Cena vstopnice: 10 evrov._

4., 6. in 7. marca ob 20. uri, Cankarjev dom, 
Prešernova 10, Ljubljana, www.cd-cc.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

predstava
05/03, 06/03
Vse o Ivanu
Gledališče Koper, Verdijeva ulica 3, Koper.
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: od 10 do 12
evrov. www.gledališče-koper.si
O čem bi se dandanes pogovarjale, razpravljale,
kje bi to počele in kako bi gledale na svet in na
svoja (literarna) življenja in na pisatelja, ki jih je
ustvaril, ženske dramske osebe iz Cankarjevih
del? Na to konceptualno vprašanje, ki ga je za-
stavil, režiser in tekstopisec Mare Bulc v avtor-
ski predstavi išče odgovore skupaj s
svetovljansko popotnico Jacinto iz Pohujšanja,
Lojzko iz Hlapcev in Heleno Gruden iz Narodo-
vega blagra, ki kot gostje v programu kanala
Ivan TV, kjer se jim pridruži še Cankarjeva
mama, obračuna(va)jo med seboj in s pisateljem.

monokomedija
09/03, 15/03, 21/03
Mulc … vas gleda
SiTi Teater, BTC City, Šmartinska cesta 152,
Ljubljana in Avditorij Portorož – Portorose,
Senčna pot 10, Portorož. Začetek: 9. in 21.
marca ob 20. uri v SiTi Teatru in 15. marca ob
19.30 v Avditoriju Portorož – Portorose. Cena
vstopnic: od 12 do 19 evrov. www.sititeater.si 
Po Fotru in Starem fotru prihaja še Mulc. V novi
monokomediji, ki se hudomušno ukvarja z dru-
žinskimi odnosi, se v glavni vlogi mulca pred-
stavlja Bojan Emeršič. Le-ta se poglablja v svet
odraslih, pasti sodobne vzgoje, družinske od-
nose in prve ljubezni. Vse to skozi otroške oči in
z veliko mero humorja. 

drama
13/03
Mi, otroci generacije Fix
Bazen Kranj, Stara cesta 25 a, Kranj. Začetek:
ob 20. uri. Cena vstopnice: od 3 do 5 evrov.
www.bazen-kranj.si
Mi, otroci generacije Fix je drama, sestavljena iz
desetih zgodb mladih, ki se vsak na svoj način
spopadajo z odvisnostjo, vse pa povezuje prijatelj,
ki je naredil samomor. Drama razkriva resnico
odvisnosti in prikazuje njene grde strani. Morda
je vse skupaj še bolj dramatično, ker gre za res-
nične zgodbe kranjskih odvisnikov, ki so bile pri-
lagojene in predelane v dramski tekst. Gre za
prvo predstavo Mladinskega odra Kranj, v režiji
Ajdina Huzejrovića.

100 vrstic

V ozadju
predstave, 
ki se razpenja
med 
flamenkom 
in sodobnim
plesom, je
človek, ki si
prizadeva za
boljše 
življenje.   
© Darja Štravs Tisu
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lepota Soraya
Vsaka ženske se rada počuti lepo in zaželeno ter se vsaj
enkrat na dan pusti razvajati. V Slovenijo je tako prišla nova
kozmetična blagovna znamka Soraya , ki že od leta 1984
pomaga ženskam slišati "kako čudovito danes izgledaš".
Različne linije izdelkov zagotavljajo pravo nego za vsak
tip in starost kože. Med linijami lahko najdemo tako nego
proti staranju, izdelke za glajenje gubic, kot tudi izdelke
za nego kože s popokanimi kapilaricami ter izdelke pro-
ti mozoljem in aknam. Še posebno je vredno izpostavi-
ti linijo Art & Diamonds, ki vsebuje delce mikroniziranih
diamantov, le-ti pa kožo v trenutku vidno pomladijo in ji
vračajo lepoto ter mladosten sijaj. V liniji World of Natu-
re z dragocenimi olji z vseh koncev sveta pa se bo na-
šel prav vsak tip kože. Suha in občutljiva koža bo hvale-
žna za kremo z arganovim oljem iz Maroka, mastna ali
mešana koža pa bosta lahkotno navlaženi s kremo z oljem
iz alg iz čistega morja Bretanije._
www.soraya.si

bivanje Ortenia
V idilični vasici Podčetrtek se rojeva nova zgodba Ortenia
– Apartmaji v naravi. Le-te so odprli v začetku februarja in
so prvi ekološki apartmaji v Sloveniji, ki so se uvrstili v
mednarodno združenje Eco hotels certified, zasnovani na
sodobnih principih inovativne trajnostne gradnje. V okviru
celotnega koncepta eko posesti je šest studio apartmajev
ter vrsta skupnih prostorov za popestritev bivanja, kjer
najdemo prostor za sprostitev s spa centrom, prostor za
druženje pa tudi prostor za vadbo s fitnesom in masažami.
S premišljeno izbiro zdravih materialov in principov
delovanja bodo apartmaji ponudili visoko kakovostno
bivalno ugodje, kjer bomo lahko odkrivali najlepše
trenutke življenja._
www.ortenia.com

mono store Pepe
Jeans London 
Za drzne in predvsem
opazne je Pepe Jeans
na valentinovo v
nakupovalnem
središču City center
Celje odprl novo
"mono store" trgovino,
ki bo namenjena
vsem ljubiteljem
jeansa, trendovskih
oblačil ter modnih
dodatkov ene najbolj
vročih modnih
znamk. Da pa ne
bomo modni samo
odrasli, pa kolekcija
prvič pri nas vključuje
tudi oblačila za
malčke s kolekcijo
Pepe Jeans Kids._
Citycenter Celje, 
Mariborska cesta 100, Celje
Odpiralni čas: pon.–pet. od 9. do 
21. ure, sob. od 8. do 21. ure, ned. 
od 9. do 15. ure
www.pepejeans.si

peneče vino Martini Prosecco
Prosecco je po vsem svetu priljubljeno peneče se vino zaradi svojega, že v prvem
trenutku všečnega, slastno trpkega, a sadnega okusa. Vino Martini Prosecco priha-
ja s področja Veneto iz Furlanije na severovzhodu Italije in je edinstveno, popolnoma
uravnoteženo in aromatično, s pridihom svežega jabolka in žajblja. Je čudovito vse-
stransko, da ga lahko uživamo samega, kot aperitiv ali s kanapeji in predjedmi. Mar-
tini Prosecco je igriv, saden, svež in s stilom. Popoln v vsakem trenutku._
www.merit-international.si

mmm Masleni
toast Žito
Žito letošnjo pomlad ljubitelje
toasta preseneča z novimi oku-
si, še večjo svežino in izvirnim
pakiranjem. Okus so prilagodili
željam slovenskega potrošnika in
pripravili slovenski toast. Mmm,
masleni toast je tako narejen iz
100 % slovenskega masla. Poleg
tega bomo v novem pakiranju, z
dodanim plastičnim klipom za
ponovno odpiranje in zapiranje,
našli še ostale okuse, kot so
special beli, polnozrnati, rženi
in pirin toast. "Odlično", bi rekli ku-
harski mojstri, ker je vedno pri
roki, svež, okusen in zdrav._
www.zito.si
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Menjava olja (BP, Castrol) in oljnega 

filtra, za člane AMZS še ugodneje!

S pravim oljem 
vse gladko teče.

Darilo za 
PRVIH 100 
kupcev:
praktični 

nahrbtnik

*Ekološka taksa v višini 3,56 € ni vključena v ceno. Trajanje akcije:  
od 01. 03. do 30. 04. 2014. Cena velja ob predložitvi članske izkaznice.

A I
T

Članska kartica Membership Card amzs.si

www.amzs.si

že od 45,00 €*

4 litri motornega olja BP 
VISCO 3000 10W40 +  
oljni filter + storitev

od 61,00 €

4 litri motornega olja BP 
VISCO 5000 C 5W40 + 
oljni filter + storitev

že od 63,00 €*
redna cena od 85,00 €

redna cena 

TRENDIPomlad Poletje

v petek, 7. marca 2014, ob 18. uri

MODNI SPEKTAKEL 
POMLAD-POLETJE

pomladno-poletne 
kolekcije 2014

· · ·
osrednji prireditveni prostor

· · ·
vrhunski slovenski modeli: 

Iryna Osypenko, Karin Škufca, 
Mirela Korač, Anamarija Avbelj, 

Daša Podržaj, Jure Rugani, Matija 
Dušak, Taiji Tokuhisa ...

· · ·
moderatorka:

modna mrha Manja Plešnar

Ne zamudite velike Europarkove modne revije in 
skočite z nami v svet najnovejših modnih trendov za 
prihajajočo pomlad in poletje. Po modni stezi se bodo 
sprehodili vrhunski slovenski modeli in predstavili 
aktualne pomladno-poletne modne trende ženskih, 
moških in otroških oblačil priznanih blagovnih znamk. 
Družbo na odru jim bo delala simpatična modna 
poznavalka Manja Plešnar.

Prijazno vabljeni!

zobozdravniki po vsem sv
et

u

 š
t.

1 
m

ed soničnimi zobnim
i 

ki  jo uporablja

jo
ščetkami

Št.1
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