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v zraku 
POLETJE 
FESTIVALOV
destinacija Budimpešta – v vrtincu urbanega dogajanja
filmska platna Na robu jutrišnjega dne
glasbeni izbor The Rolling Stones
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www.volkswagen.si

Emisije CO2: 116−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1–3,1 l/100 km. Emisijska 
stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0426–0,008 g/km. Emisije trdnih delcev: 0 g/km. Število 
delcev: 1,39–0. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.

Vozi samozavestno.  
Novi, naprednejši Polo.
Saj veste, kako je, ko prevažate sopotnike − »voznike«, ki so na vsakem ovinku polni nasvetov.  

Končno je prišel avto, v katerem bodo ostali brez besed. Vozite samozavestno in izkoristite napredne 

tehnologije v novem Volkswagen Polu. 

Novi Polo je opcijsko na voljo s sistemom za nadzor prometa Front Assist, kamero za vzvratno vožnjo 

Rear Assist, tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC in drugimi naprednimi rešitvami. 

Zdaj prvič tudi s tehnologijo BlueMotion Technology in z motorji, ki izpolnjujejo normo Euro 6.
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uvodnik

Za več informacij o storitvah Telekoma Slovenije obiščite
Telekomov center, www.telekom.si ali pokličite brezplačni številki
041 700 700 (za uporabnike storitev Mobitel) ali 080 8000.

Izbrala sem nov paket Mobitel Deezer neomejeni. 
Navdušil me je z vključeno novo glasbeno 
storitvijo Deezer, ki ima več kot 30 milijonov 
domačih in tujih pesmi. Najljubšo glasbo 
poslušam na svojem pametnem mobitelu, 
tablici, računalniku in na SiOL TV. Za le 26 EUR 
na mesec paket vključuje neomejeno količino 
minut pogovorov v vsa slovenska omrežja, 
sporočil SMS/MMS in 1 GB prenosa podatkov, 
še posebej pa mi je všeč, da omogoča tudi 
neomejen prenos glasbenih podatkov iz 
Deezerja v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

TViN SHRAMBA – VARNA IN 
PRAKTIČNA
Naročniki storitev Mobitel in SiOL imamo na 
voljo brezplačen paket TViN Shramba S, ki 
vključuje 5 GB prostora v oblaku. Na www.tvin.si 
sem si storitev naročila, tako da imam sedaj 
svoje fotografije, videoposnetke in glasbo 
varno shranjeno na enem mestu. Do njih 
dostopam prek računalnika, tablice, mobitela 
ali televizorja (BOX). Še posebej mi je všeč, da 
je za predvajanje vsebin in sinhronizacijo 
datotek med napravami in TViN Shrambo 
prenos podatkov prek mobilnega omrežja 
Telekoma Slovenije brezplačen.

50 % POPUSTA NA NAROČNINO
Za svojo tablico sem izbrala Mobilni Internet M
s 15 GB prenosa podatkov. Izkoristila sem
50 % popusta na mesečno naročnino do 
konca leta 2014. Za sproščeno brskanje po 
spletu, pošiljanje e-pošte in gledanje 
videoposnetkov praktično na vsakem koraku 
plačam le 10 EUR, namesto 20 EUR.

NA SPLETU PLAČUJEM Z MONETO
Mobilnik je že dolgo moja denarnica, kot 
plačilno sredstvo mi pride prav pri nakupih 
napitkov iz avtomata, z njo plačam tudi vožnjo 
z avtobusom, zadnje čase pa je Moneta 
nepogrešljiva tudi pri nakupih prek spleta. 
Všeč mi je, da mi omogoča pregled porabe in 
da strošek nakupov plačam naslednji mesec
z računom za telekomunikacije.

PAKET
MOBITEL 
DEEZER 
NEOMEJENI
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Glasbeni festivali,
ko nebo postane
akustična dvorana 
Spomini me kar vlečejo nazaj, ko pomislim na
glasbene festivale in na to, da se tisti pravi
rockerji, ki jih nadvse obožujem, starajo sku-
paj z mano, in prav letos se bodo skoraj vsi
meni najljubši mudili na stari celini. Medtem
ko preletavam datume tovrstnih dogodkov,
me navdaja sentimentalnost in preveva tisti
brezmejni občutek svobode, ko si spakiral
nahrbtnik, v katerem so bili obvezna oprema
pelerina, gumijasti škornji, klobuk in sončna
očala pa sendvič in čokoladno mleko za
dopoldansko malico ter keksi in "flaška" vode
za popoldanski vir energije. Proti večeru pa ti
je tisto potrebno vnemo že tako ali tako priskr-
bela evforija, ki si jo začutil, ko si zagledal veli-
ki oder in množico mladih in starih, ki so se
zgrinjali na kup, pa tudi pleničkarje z delav-
skimi naglušniki, ki so jih "štuparamo" nosili
njihovi, še bolj kot jaz, fanatični starši, in vse to
z enim samim razlogom – videti svoje največ-
je rockovske zvezde, ki so nas ponavadi ume-
telno gledale le z retuširanih posterjev, "nali-
manih" v svoji sobi. A dejstvo, da stojijo pod
istim zvezdnatim nebom, da dihajo isti zrak in

da jih slišiš na isti valovni dolžini, vse to ostaja
neprecenljivo. Festivalska sezona se je začela,
razburjenje ob priložnosti za interakcijo z glas-
benimi umetniki se bo nadaljevalo v poletje,
glavni cilj spontanega uživanja in druženja
ostaja. Mogoče že jutri odkrijemo kakšno
novo glasbeno zvezdo, vsekakor pa bomo
obogateni z izkušnjo velikega potovanja brez
dežnika in visokih pet ter z magično zgodbo,
ki jo bomo pripovedovali, ko se vrnemo
domov. Malo za hec, malo za res, sicer moram
delati, pa mi gre zato hrup včasih na živce,
vendarle se ne morem prenehati po tihem
smejati, ko slišim sosedovega fanta, ki jih po
mojem mnenju ne šteje niti deset, kako pre-
igrava Rolling Stonese; sedaj ima še mikrofon,
s katerim simpatično preglaša zvok z ulice, in
moram reči, da "tamal" premore velik talent in
ni daleč čas, ko bomo morda tudi mi pisali o
njegovih dosežkih._

nič ni lepšega 
od poležavanja 
v travi in
poslušanja
"komada"
najljubše
skupine, ki
odmeva nedaleč
stran, nad
množico ljudi, 
ki so tja prišli 
iz istega 
razloga – zaužiti
festivalsko
glasbeno vzdušje
s polno žlico.
© Péter Kálló/Sziget

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica

Več Vsebine na
citymagazine.si

CITYMAGAZINE.SI

03

CM03_UVODNIK 295_paris  22. 05. 14  14:02  Page 03



kazalo 04
VEČ VSEBINE NA
citymagazine.si

26/05/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

Letnik 10, številka 8.
Naslednja številka izide 9. junija 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 
Odgovorna urednica: Helena Peterlin – 040 474 008 –
helena.peterlin@citymagazine.si 
Oglasno trženje: 
Jana Glumac – 040 414 128 – jana.glumac@citymagazine.si, 
Nada Janša – 040 414 129 – nada.jansa@citymagazine.si, 
Bibijana Medved – 040 474 006 – bibijana.medved@citymagazine.si 
Uredništvo: Liza Cvetkovič, Neja Činkole, Špela Dobnikar, 
Jasmina Dvoršek, Vanja Hočevar, Valentina Jarc,
Nejc Kovačič, Tina Lagler, Alja Lah, Anja Mrevlje,
Nina V. Orlić, Miha Pečoler, Sara Rotter.
Fotografija: Ana Če, Matevž Maček, Mitja Puhar 
Lektura: Marjeta Klevže
Prelom: Biro Stara Ljubljana, d. o. o. 
Distribucija: Aleksandar Marković – 040 474 009 –
saso.markovic@citymagazine.si 
Tisk: Set, d. o. o., Vevška cesta 52, Ljubljana 
Layout: samourai.fr 
Naklada: 70.000 izvodov 
V uredništvu ne odgovarjamo za spremembe v programu 
prireditev po zaključku redakcije. Nenaročenih gradiv in 
materialov (besedila, fotografije) ne vračamo.

v zraku
06 - dan za …

08 - reportaža
Festivalska avantura 
po Evropi

10 - trend
Festivalska vročica

12 - destinacija
Budimpešta – v vrtincu
urbanega dogajanja

15 - šport
Tekaška akademija II

utrip mesta
16 - lokali in kulinarika
Gostilnica in kavarnica
Toscana, Unionski vrt

17 - city chef
Gostovanje Igorja Jagodica

18 - dom
Prijetno vzdušje v objemu doma

20 - moda
Brezskrbno uživanje

21 - zdravje & lepota

22 - pogovor
Dea Kaker in Eva Ferlan,
projekt Dea Eva

23 - svet po moško
Uporabne velike in male
sodobne igrače

24 - v objektivu
Poletne zabave s 
papirnatimi slamicami

25 - otroci
Na potep!

kulturni izbor
27 - filmska platna
Filmska poslastica: 
Na robu jutrišnjega dne

28 - glasba 
Rock: The Rolling Stones

29 - odri in razstave
Ljubljana praznuje 2000 let Emone

promo
30 - pssst

08 - reportaža
© Zoltán Balogh/Sziget

12 - destinacija
© Mika Tivadar Mulató Kert

28 - glasba
© Tyrone Lebon/RCA Records
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Kuharska akademija

MORSKE DOBROTE

h i š n i  a p a r a t i

KUHARSKA AKADEMIJA

Zunaj že pošteno diši po poletju, zato bomo tokrat skupaj s chefom
Draganom iz Gostilnice in pizzerije Kaval in slaščičarskim mojstrom
Gregom iz Lolite, brbončice razvajali z lahkimi morskimi
dobrotami kot sta ribji capucino in brancinov carpaccio.
Kulinarično popotovanje bomo začeli z elegantnim,
osvežilnim koktajlom Martini Royale in zaključili s
slastno penino Martini Asti.

Več info in prijave:
citymagazine.si/morske-dobrote

Razstavni salon BSH Hišni aparati 
(aktivna kuhinja Siemens), 
Litostrojska 48, Ljubljana
Cena udeležbe = 25 evrov

Sreda, 11. junij ob 17. uri
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za VIKEND

SOBOTA
31/05
DM-tek za ženske
DM-tek za ženske ni
samo rekreativna in
tekaška prireditev,
temveč predvsem zaba-
vna prireditev z dobro-
delno noto. Po teku se
tudi tokrat obeta velika
zabava in ogromno
pozitivne energije.
Park Tivoli, Ljubljana,
www.tekzazenske.si

Praznik češenj
Že nekaj časa nazaj je
zadišalo po prvih
češnjah, a tiste najslajše
šele prihajajo, skupaj z
briškim Praznikom
češenj. Praznik češenj je
dogodek, poln etnolo-
ških, kulturnih in špor-
tnih prireditev, ki vsako
leto privabi obiskovalce
od vsepovsod. Glavno
besedo imajo češnje in
dobrote iz tega sadeža.
Do 8. junija, 
Goriška brda, 
www.brda.si

PETEK
06/06
Maraton Franja
Maraton Franja je
rekreativno-tekmoval-
na prireditev z najdalj-
šo tradicijo pri nas. Tri-
dnevno dogajanje
privabi in povezuje
kolesarje vseh starosti
in generacij z različni-
mi prireditvami.
Do 8. junija, BTC City
Ljubljana, 
www.franja.si

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

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Špela Dobnikar
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PONE-
DEL -
JEK
26/05
fotografija

SRE-
 DA
28/05
monoko-
medija

SO-
BOTA
31/05
festival

Festival Fotonični trenutki 
– Mesec fotografije
Festival je usmerjen v raziskovanje in
promoviranje aktualnih tendenc sodobne
fotografije s težiščem na produkciji z
območja srednje in jugovzhodne Evrope.
V maju in juniju bo na ogled kar okoli
trideset samostojnih in skupinskih
razstav, te bodo dopolnjevali projekcije,
delavnice in predavanja. Med dogodki
velja omeniti Zipped Worlds, ki je projekt
dveh partnerjev (Centra za sodobno
fotografijo Photon in Trieste
Contemporanea)._
Do 30. junija, Kult3000, Metelkova 2 b in Galerija
Photon, Trg prekomorskih brigad 1, 
Ljubljana ter ostale lokacije po Ljubljani,
www.photonicmoments.net

Alfa Samica
Priljubljena radijka Polona Požgan je
radijski mikrofon zamenjala za
gledališkega. Z monokomedijo Alfa
Samica tokrat na Ljubljanskem gradu.
Predstava je namenjena ženskam in
seveda tudi ostalim, gledalec pa na
trenutke ne ve, ali gre čisto zares ali se
igralka šali. Alfi se dogajajo vsakdanje
stvari, kot to, da jo da mož na čevelj, v
službi dobi košarico, investira v Zvon 1 in
gre v stečaj. Potem pa začne investirati
vase. Alfa Samica na kocko postavi
stereotip o alfa samici. Vstopnice lahko
kupimo na eventim.si in v kavarnah ter
restavracijah Kaval group. Cena
vstopnice: 13 evrov._
Ob 20. uri, Goodlife Castle Lounge Bar 
(Ljubljanski grad), Grajska planota 1, Ljubljana,
www.kaval-group.si

ARTish se vrača pod modro nebo
Staro mestno jedro bo dobilo nov razlog
za obisk. Vsako zadnjo soboto v mesecu
zopet prihaja na prosto ARTish, prodajno-
razstavni umetniški festival, ki časti
umetnost v najrazličnejših oblikah. Že
tretje leto zapored se bodo predstavljali
slovenski in tuji umetniki in ustvarjalci. Za
obiskovalce bodo na voljo tudi
brezplačne delavnice, ki bodo prijetno
popestrile poletne dni._
Vsako zadnjo soboto v mesecu od 9. do 19. ure
do konca septembra, Gornji trg, Ljubljana,
www.artsih.si

TO-
REK
27/05
urbano

SRE-
 DA
04/06
film

SRE-
 DA
04/06
glasbaPark Tabor

Stvari in dogodkov, ki jih prinaša
radostna pomlad, nikakor ne moremo
prešteti na prste dveh rok. Od koncertov
pod zvezdami do igrivih delavnic in
najrazličnejših sejmov – vse to so
sladkosti, ki bodo tudi letos zaživele pod
zelenimi krošnjami dreves Parka Tabor,
obeta pa se tudi nekaj novosti, ki jih
prinaša odprtje parka. Pa vendarle bomo
tudi letos uživali v umetninah, dobri
hrani, še boljši družbi ali pa bomo dali
nov dom kakšni stvari, ki nekomu
drugemu ne služi več._
Do konec septembra, Park Tabor, Ljubljana,
prostoroz.org in facebook.com/parktabor

Čas je za Kino Otok
Staro mestno jedro Izole se bo zopet
spremenilo v pravi filmski otok, v središču
katerega na Manziolijevem trgu stoji letni
kino. To je tudi osrednje festivalsko
prizorišče, na katerem tudi v letošnjem
letu pričakujemo programski koncept,
ki temelji na pristnem in poglobljenem
filmskem dialogu med vsemi
udeleženci festivala. Obeta se pester
nabor filmov in avtorjev, deseti Kino
Otok pa bo otvoril nagrajeni festivalski
velikan Mahamat-Saleh Haroun._
Do 8. junija, staro mestno jedro, Manziolijev trg
in Odeon, art kino Izola, Kraška 1, Izola,
www.isolacinema.org

Godibodi
Festival sodobne avtorske in ljudske
glasbe Godibodi letos že sedmič poziva k
odpiranju ušes. Predvsem v čarobni
atmosferi terase ljubljanskega hostla
Celica pa tudi po ostalih mestih, kamor
bodo v okviru festivala glasbeniki ponesli
avtorske in ljudske pesmi ter glasbeno
predpoletno vzdušje._
Do 8. junija, različne lokacije po Sloveniji
(Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Ptuj),
www.godibodi.si

06

© Sara Kiršić

© Blaž Miklič

© Tamara Bizjak

© Grigris

© Volka

CM06_DAN ZA_sasve_the_date  22. 05. 14  15:04  Page 06



Na pogled povsem preprost, toda sila eleganten nov mobilni telefon HTC One (M8) s svojim
vrhunskim dizajnom zadovolji še tako prefinjene stilske navdušence, ki si želijo biti tako v
koraku z modnimi smernicami kot tudi z glasbenimi novostmi. Novi HTC One (M8) s
štirijedrnim procesorjem Qualcomm® Snapdragon™ 801 se lahko pohvali z živahnim 5-
inčnim ekranom visoke ločljivosti ter sofisticiranim ohišjem, narejenim iz enega samega
kosa aluminija. Za lažjo in intuitivno uporabo je nadvse priročen Motion Launch™, s katerim
upravljamo aktivacijo zaslona. Zasluga za ustvarjanje osupljivih fotografij pa gre novi Duo
Cameri s senzorjem UltraPixel™, s pomočjo katerega je mogoče zajeti fotografije pri
kakršnikoli svetlobi. HTC One (M8) je tudi glasnejši od svojih predhodnikov, saj ima povečan
HTC BoomSound™ z dvema sprednjima zvočnikoma, zato je glasbena storitev Deezer kot
nalašč, da si z najljubšo glasbo obarvamo dan. Deezer namreč omogoča dostop do zbirke
več kot 30 milijonov skladb vseh zvrsti domačih in tujih izvajalcev vedno in povsod. Izberite
nov paket Mobitel Deezer neomejeni, ki vključuje tudi neomejen prenos glasbenih podatkov
iz Deezerja v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.* Lahko pa Deezer tudi brezplačno
preizkusite. Pošljite SMS z besedo Deezer na 1918.* Ekskluzivno pri Telekomu Slovenije.

Cena mobilnega telefona HTC One (M8) na obroke je 24 x 23 evrov.**

2_ 4_ 6_ 

7_ 9_ 

5_ 

8_ 

3_ 

1. STRAST IN INOVATIVNOST. Mobilni telefon HTC One (M8), www.telekom.si. 2. NEDOLŽNA BELINA. Ženski top Next. 39,14 evra, www.next.co.uk. 3. PLAVAJOČA MODRINA. Sandali Topshop. 68 evrov, www.topshop.com. 4. POBALINSKO.

Hlače z naramnicami Zara. 39,95 evra, www.zara.com. 5. RESASTI NEON. Ženska torba Asos. 28,11 evra, www.asos.com. 6. VZORČASTO. Moška srajca H & M. 39, 95 evra, www.hm.com. 7. POLETNI ŠIK. Moške kratke hlače

Zara. 39,95 evra, www.zara.com. 8. SVOBODNI POGLED. Sončna očala Superdry. 34,95 evra, www.superdry.com. 9. ŽIVAHNO RASTLINJE. Kapa Topman. 32 evrov, www.topman.com.

*Naročniško razmerje s paketom Deezer neomejeni lahko sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporabnik. Paket Deezer neomejeni vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e, 1 GB prenosa podatkov, dostop do storitve
Deezer in prenos glasbenih podatkov prek storitve Deezer za mesečno naročnino 26 evrov. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.
S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 evra, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedene pakete pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 evrov. Naročniki paketa Deezer neomejeni
in naročniki opcije Deezer lahko brez dodatnih stroškov, pod pogoji storitve Deezer Premium+ družbe Blogmusik, dostopajo do vse razpoložljive glasbe prek storitve Deezer in do vseh razpoložljivih funkcionalnosti storitve Deezer na različnih napravah (pametni telefon, BOX, računalnik
in tablica). Za delovanje aplikacije Deezer na BOX-u, mora ta biti povezan v standardnem načinu delovanja. Prenos glasbenih podatkov prek storitve Deezer je vključen v paket Deezer neomejeni in v opcijo Deezer. Na opcijo Deezer se lahko naročijo novi ali obstoječi naročniki storitev
Mobitel ali SiOL, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Ob prvem naročilu na opcijo Deezer se naročnikom prvih 15 dni trajanja naročnine storitev ne zaračuna. V tem času lahko naročniki tudi prekinejo naročnino brez obveznosti. V kolikor naročnine po prvih 15 dneh ne prekinejo, se
jim naročnina na opcijo Deezer začne zaračunavati vse do trenutka prekinitve naročnine, po ceni 6,90 evra. Uporabniki se s poslano SMS-zahtevo strinjajo s pogoji storitve Deezer Premium+ družbe Blogmusik in ponudbo ter potrjujejo, da so seznanjeni s cenikom storitve. Cena
poslanega SMS-sporočila se obračuna po ceniku, ki velja za naročniški paket pošiljatelja. Prenos podatkov za storitev Deezer preko mobilnega omrežja Telekoma Slovenije je vključen v ceni storitve pod pogoji in omejitvami, določenimi v prodajni ponudbi in ceniku. Prenos podatkov
pri uporabi storitve Deezer preko mobilnih omrežij drugih operaterjev (npr. roaming, storitve drugih operaterjev v Sloveniji) se zaračuna po ceniku - pred tovrstno uporabo vam svetujemo, da preverite, kakšni bodo stroški prenosa podatkov ter da vključite in uporabljate ustrezne ukrepe
za preprečevanje prekomernih stroškov prenosa podatkov. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i, neomejen prenos podatkov in prenos glasbenih podatkov prek storitev Deezer so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli
škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za
samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da naročnikova uporaba storitve škoduje Telekomu Slovenije, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.
**Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel s paketom Mobitel Deezer neomejeni za obdobje vezave 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine. Plačilo kupnine je v 24 zaporednih mesečnih obrokih v zneskih po 23 evrov (skupaj
552 evrov) za HTC One (M8) na podlagi računa za storitve Telekoma Slovenije. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Količina naprav je omejena. Slike so simbolične. Telekom Slovenije si pridržuje pravico do sprememb cen
in pogojev. Cene so v evrih z DDV. Za več informacij o storitvah Mobitel in ostali prodajni ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana.

info_

1_ 

V koraku z glasbo na HTC One (M8)
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nNa radiu v avtu se že tretjič vrti ista skladba kot
pred eno uro, toda zato ni nič manj nadležna.
Tudi vožnja je vse prej kot običajna. Vsi smo v
kratkih rokavih, v sončnih očalih nam drug dru-
gemu odsevajo sončni žarki, z mislimi pa smo že
vsi na cilju. Na festivalu. Na travi med šotori. Pri-
peka in v daljavi, kot v peklensko vroči pušča-
vi, odsevajo koncertni odri, s katerih bobni glas-
ba. Da. To je pravi cilj, proti kateremu je le še
nekaj ur vožnje, rahla rdečica na licih pa napo-
veduje nepozabno festivalsko avanturo.

Po avanturo na sever
Z vlakom ali avtom – avantura bo zagotovo
dobila mesto v našem spominu, še posebno,
če ji bomo šli naproti v kakšen nam bolj odda-
ljen kraj. Kar nekaj festivalov na severu si je
ustvarilo znamenito ime, zato ne čudi, da jih
poznajo po vsem svetu. Roskilde festival na
Danskem je, denimo, eden največjih evropskih
glasbenih festivalov in velja za neprofitni dogo-
dek, katerega namen je razvijanje glasbe in kul-
ture na tem območju. Festival je znan kot enkrat-
na mešanica glasbe, 24-urnih zabav, organske
ter eksperimentalne umetnosti in dizajna.  Med
29. junijem in 6. julijem bo Roskilde stičišče
nepozabnih doživetij, ki jih bodo z glasbo napol-

ton spremenil v pravo glasbeno meko. Tudi letoš-
nji seznam nastopajočih je tako bogat, da si tež-
ko zamislimo izvajalca, ki ga tu ne bi mogli sli-
šati in videti v živo. Metallica, Lilly Allen, Ed
Sheeran, Lana Del Rey, Interpol, Goldfrapp, Bono-
bo, Kaiser Chiefs, Paroy Stelar in Richie Hawtin
so le nekatera izmed številnih sočnih imen, ki
bodo med 25. in 29. junijem nadaljevala festi-
valsko tradicijo, 26. junija pa bo na enem izmed
odrov stal tudi naš producent in MC N'toko. Šest
let pozneje, 1976, je svoje odre prvič postavil
belgijski festival Rock Werchter, ki bo blizu istoi-
menske vasi med 3. in 6. julijem gostil skupine,
kot so Pearl Jam, Placebo, Arsenal, White Lies,
Dropkick Murphys in The Wombats. Od najsta-
rejših festivalov pa k največjim – svojo pot je
leta 1985 začel Rock in Rio, ki velja za enega
največjih glasbenih festivalov na svetu in izvira
iz Brazilije. Toda letos nam ni treba na drugi
konec sveta, da bi doživeli to neverjetno glas-
beno masovko. Rock in Rio je namreč serija
glasbenih festivalov v treh mestih, Riu de Janei-
ru, Madridu in Lizboni. Prav portugalsko pre-

FESTI-
VALSKA

AVANTURA
PO EVROPI

Besedilo: Tina Lagler

Doživeti polnovrednost glasbenega festivala je "a must" vsake mladostne duše. Toda
izbira, kje zaužiti to edinstveno festivalsko vzdušje s polno žlico, je iz leta v leto večja,
zato ni mogoče, da se ne bi našlo nekaj za vsakega glasbenega sladokusca.

nili Arctic Monkeys, Major Lazer, Deerhunter,
Moderat in mnogi drugi. Južno od Danske so
Nemci znani po svoji ljubezni do rocka, kar pole-
ti ovekovečita sestrska dogodka. Rock am Ring
in Rock im Park festivala bosta, med 5. in 9.
junijem, Nürburg in Nuremberg spremenila v
mesti, ki bosta od žgočih viž pokali po šivih.
Festivala si delita tudi podoben program, med
katerim letos odmevajo zasedbe, kot so Kings Of
Leon, Iron Maiden, Nine Inch Nails in The Off-
spring. Iz Nemčije pa na Otok, kjer The Isle of
Wight festival uživa dolgo in slikovito zgodovi-
no. Svojo prvo uprizoritev je doživel leta 1968,
leto pozneje pa je Bob Dylan že nastopil pred
dvesto tisoč glavo množico. Medtem ko je The
Isle of Wight leta 1970 pred šeststo tisoč obi-
skovalci gostil legendarna imena – Jimija Hen-
drixa, The Doors in The Who, ga bodo letos s
svojim obiskom med 12. in 15. junijem počastili
tudi Red Hot Chili Peppers, Biffy Clyro, Rudi-
mental, The Pasenger in The 1985.

Pisati zgodovino, nadaljevati tradicijo
The Isle of Wight festivalu so se kmalu po prvi
izvedbi pridružili še drugi. Glastonbury, deni-
mo, svojo zgodovino piše od leta 1970 in je vse
od tedaj skoraj vsako leto angleško mesto Pil-

1

Pri nas nam
Rudimental ni
uspelo
doživeti, jih pa
lahko poleti
ujamemo na
Rock im Parku
v nemčiji.
© Rock im Park

2

Sziget festival
se letos širi
tudi v Kijev.
© Balázs Mohai

1

Več DOGODKOV na
citymagazine.si

1

2
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Nič ni lepšega
od poležavanja
v travi in
poslušanja
"komada"
najljubše
skupine, ki
odmeva
nedaleč stran,
nad množico
ljudi, ki so tja
prišli iz istega
razloga –
zaužiti
festivalsko
glasbeno
vzdušje s
polno žlico.
© Zoltán Balogh in Péter
Kálló/Sziget

ZANIMIVOSTI
Prvi festival Glastonbury se je zgodil dan
po smrti Jimija Hendrixa, vstopnina, 1
funt, pa je vključevala mleko iz bližnje
mlekarne.
Prvo izvedbo festivala Rock in Rio v
prestolnici Brazilije je obiskalo milijon in
pol glasbenih navdušencev.
Rock am Ring so leta 1985 organizatorji
sprva načrtovali kot enkratni dogodek,
ki je zaradi komercialnega uspeha postal
vsakoletni festival. 
Rock im Park se je prvič zgodil leta 1993
na Dunaju.
Eden od razlogov, da so festival Punk
Rock Holiday prestavili v idilični Tolmin, je
bila tudi potrditev koncerta zasedbe Nofx.

INFOMAT
roskilde-festival.dk
www.rock-am-ring.com
www.rock-im-park.com
www.isleofwightfestival.com
www.glastonburyfestivals.co.uk
www.rockwerchter.be
rockinriolisboa.sapo.pt
fiberfib.com
opener.pl
www.inmusicfestival.com
www.szigetfestival.com
www.exitfest.org
www.urbanartforms.com
www.svic.si
www.schengenfest.si
www.metaldays.net
www.punkrockholiday.com
www.unknowncroatia.com

stolnico bodo med 25. majem in 1. junijem obi-
skali The Rolling Stones, Linkin Park, Queens
Of The Stone Age, Tiga, Hercules and Love Affair,
Arcade Fire, Justin Timberlake in drugi.

Za resne ljubitelje glasbe 
Resni ljubitelji glasbe so verjetno edini, poleg
Špancev, ki so slišali za mednarodni Benicas-
sim festival. Benicassim je majhno pristaniško
mestece med Barcelono in Valencio, ki vsako
leto gosti fantastični istoimenski glasbeni festi-
val. Ta ponuja štiri nepozabne dneve alterna-
tivnega rocka, elektronske glasbe, znan pa je
tudi po dobrem rejvu. Letošnji program med 17.
in 20. julijem bo pester – s Kasabiani in Lily
Allen na čelu, pridružujejo pa se jim tudi Cha-
se & Status, Ellie Goulding, Tame Impala in dru-
gi. Nekoliko drugačno festivalsko izkušnjo ponu-
ja tudi mlad Open'er festival na Poljskem, ki bo
mestece Gdynia na severni obali zasedel med
2. in 5. julijem. Eklektični nabor glasbenikov,
med katerimi letos izstopajo The Black Keys,
Phoenix, Foster the People in MGMT, ponuja
središče različnih glasbenih žanrov – od elek-
tronike, pop glasbe in rocka do reggaeja, v festi-
valskem mestecu pa si bomo lahko ogledali
kakšen film, gledališko predstavo, našli kaj za
pod zob ali spominek za domov.

Pompozno tudi v domačih logih in pri sosedih
Če nam je Poljska predaleč, lahko The Black Keys
in MGMT ujamemo tudi na idiličnem majhnem
otočku na jezeru Jarun v neposredni bližini Zagre-
ba, kjer se bo 23. junija začel največji hrvaški festi-
val INmusic, ki bo v dveh dneh gostil še Pixies,
Flogging Molly, Crystal Fighters, slovenske barve
pa bodo zastopali N'toko, Your Gay Thoughts in
The Canyon Observer. Kot vsako leto bo vroče tudi
na Madžarskem, kjer ima v glavnem mestu Budim-
pešti srce Sziget festival. Dogodek, ki ga vsako
leto obišče več kot tristo petdeset tisoč ljudi, traja
teden dni in ob koncu tedna gosti okoli tisoč izva-
jalcev. Med 11. in 18. avgustom bodo tako na odru
med drugim kraljevali The Prodigy, Calvin Harris,
Imagine Dragons in London Grammar. Nič manj
vroče pa ne bo mesec dni prej na Exit festivalu v
Srbiji. Od 10. do 13. julija bodo temperaturo še
dodatno zvišali Damon Albarn, Disclosure, Skrillex
in drugi. In ko smo ravno pri elektroniki – okroglo
10. obletnico letos praznuje Urban Art Forms festi-
val, ki bo z imeni, kot so Fatboy Slim, Knife Party,
Netsky, W&W in Dirthyphonic, od 3. do 5. julija
tresel Schwarzlsee pri Gradcu. 
Vsekakor pa nikakor ne gre spregledati niti
pestrega dogajanja v domačih logih. Na Švi-
cu v Čatežu pri Trebnjem bomo 11. in 12. juli-
ja "švicali" z zasedbami Mi2, Elvis Jackson,
Tabu, Vlado Kreslin, SARS, Hladno pivo, Zablu-

jena generacija, DMP, Anavrin in ostalimi.
Schengenfest med drugim napoveduje žgoče
koncerte zasedb Die Antwoord, HIM, Morc-
heeba, 2 Cellos, Bajaga, Moveknowledgement
in Muff, ki bodo svoje glasbene instrumente
vihteli med 1. in 3. avgustom. Dva dneva poz-
neje, 5. avgusta, se bomo lahko v Tolminu sproš-
čali na punk-rockovskih počitnicah, nekoliko
prej, od 20. do 26. julija, pa na metalskih. Med-
tem ko bodo na Metaldays med drugim vla-
dali Volbeat in Megadeth, bodo na Punk Rock
Holiday 1.4 rohneli Nofx, v goste pa prihajajo še
Reel Big Fish, Sick Of It All in The Toasters. 

Indijanski zaključek
Za konec pa se nam obeta že druga edicija
Unknown festivala, ki bo tudi letos oblečen v
indijanske barve in za zaključek festivalske
sezone kot češnja na vrhu smetane. V slikovi-
ti gozdiček pri Rovinju med 8. in 12. septem-
brom vabijo Chic Ft. Nile Rodgers, Clean Ban-
dit, Forest Swords, Totally Enormous Extinct
Dinosaurs in drugi._

5

3

Urban Art
Forms že od
svojega
začetka, leta
2004, slovi po
izjemnih
vizualizacijah
in razsvetljavi.
© UAF

4

Festival
INmusic bo
poleg močnega
programa
zaznamovala
tudi razširjena
lokacija.
©Vedran Metelko
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Festivalska vročica

Nežen piš poletnih radosti. Vznemirljivo

stopnjevanje prihajajočih sladkosti.

Bučni odmev. Lahkotno zibanje. Ekstaza

na krilih brezmejne svobode!

trend VeČ TReNDOV Na

citymagazine.si

Pripravila: Neja Činkole

26/05/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

nežna divjina

Moška jakna Zara,

cena: 59,95 evra.

www.zara.com

urbano udobje

Moški superge Volcom Shoes, 

cena: 59,90 evra.

www.obsession.si

rumeni sijaj

Sončna očala Topman, 

cena: 60 evrov.

www.topman.com

logomanija

Moška majica s kratkimi 

rokavi Topman, cena: 32 evrov.

www.topman.com

črtasto

Moške kratke hlače Zara,

cena: 39,95 evra.

www.zara.com

pleteno
Čevlji Ted Baker, 

cena: 91,36 evra.

www.tedbaker.com

sladek pobeg

Nahrbtnik Herschel, 

cena: 126,50 evra.

www.herschelsupply.com 

lahkotno

Torba Asos Reclaimed Vintage, 

cena: 7,03 evra.

www.asos.com

po mačje

Sončna očala River Island, 

cena: 14,06 evra.

eu.riverisland.com

ljubko
Klobuk Topman, 

cena: 26 evrov.

www.topman.com

festivalska eleganca

Maxi obleka Zara, cena: 49,95 evra.

www.zara.com

udobni trend

Ženski sandali Birkenstock, 

cena: 34,95 evra. 

www.birkenstock-onlineshop.com

plemenski šik

Ogrlica Asos, cena: 21,08 evra.

www.asos.com

barvito

Ženska torbica H & M, 

cena: 29,95 evra.

www.hm.com

razkošno

Zapestnica H & M, 

cena: 12,95 evra.

www.hm.com

sproščeno

Klobuk River Island, 

cena: 17 evrov.

eu.riverisland.com
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Budimpešta – v vrtincu 
urbanega dogajanja 
Besedilo: neja činkole

Madžarsko prestolnico, ki slovi kot eno največjih mest znotraj evropske unije, odlikujejo bogata
zgodovina, kulturna dediščina ter umetnost. in ravno slednja v zadnjih letih postaja gonilna sila
predvsem mlade kreative, ki ustvarja nove, edinstvene urbane kotičke. Močne strasti so namreč
iz svoje prostočasne lahkotnosti prerastle v težko navdihujoče kraje, ki na enem mestu
združujejo pestrost neštetih dejavnosti, kot so kavarna, restavracija, kino, dizajnerske prodajalne
in nočni klubi. Mladostni utrip stopnjujejo še nepozabni festivali ter sproščujoča večerna druženja
v tako imenovanih kertih, pubih na prostem, umeščenih v alternativno umetniške in deloma
obnovljene "ruševinske" zgradbe. Budimpešta je tako kot nalašč za urbani odklop, pomešan z
brezskrbnim pohajkovanjem, neizmernim uživanjem in lovljenjem sladkih navdihov.

DIZAJN
Umetniški Printa  
Na ozki ulici Rumbach Sebe-
styén se skriva umetniški mul-
tilokal Printa, ki odlično
združuje dizajnersko trgovi-
nico, galerijo, tiskarski studio in
kavarnico. Trgovinica ponuja
nabor vsakdanjih predmetov,
oblačil in dodatkov mladih
madžarskih ustvarjalcev, s po-
udarkom na eko dizajnu in re-

ciklaži. Galerija je posvečena
razstavljanju sodobnih umetni-
ških grafik, ilustracij in printov
še nepoznanih madžarskih in
mednarodnih umetnikov. V
studiu nato vzorce razstavlje-
nih umetnin s pomočjo tehnike
sitotiska preslikajo v omejeno
serijo edistvenih oblačil in do-
datkov za dom, česar se lahko
priuči kdorkoli v okviru rednih
delavnic. Poleg merice ustvar-
jalnega navdiha postrežejo tudi
z okusnim espressom iz ročno

obranih kavnih zrn, praženih v
pravični Has Bean Coffee.
Printa
1075 Budapest, 
Rumbach sebestyén utca 10 
printa.hu 

KINO & KAVARNA
Toldi za kreativce 
in ljubitelje filmov
Obsežna renovacija pred še-
stimi leti je nadgradila po-

slopje z zavidljivo kinemato-
grafsko zgodovino, segajočo
vse nazaj do leta 1932. So-
dobno opremljena kinodvo-
rana s sedišči do 260
gledalcev sedaj gosti znane
filmske festivale, kot so Tita-
nic, Verzio, Anilogue in Eu-
shorts. A Toldi je skozi leta

postal več kot le kino. Kavar-
nica v umetniško pestrem
preddverju z visečimi razstav-
nimi eksponati in stenskimi
grafitnimi poslikavami je na-
mreč postala središče zbira-
nja mladih kreativcev. Poleg
sproščenega klepeta, poleža-
vanja na udobnih naslonjačih
in co-working snovanja novih
navdihujočih projektov se ob
večerih odvijajo tudi koncerti
in plesne predstave. 
toldi
1052 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky út 36-38
toldimozi.hu

KULINARIKA
Metropolitanski 
Bordó Bisztró
Nekdanja tiskarna iz prve po-
lovice prejšnjega stoletja
združuje preprosto klasiko
prvotnih bordo tal, od koder
tudi ime "Bordó", in betonsko
sivino zidov, ki tvorijo odprt,
dvonadstropni prostor, odet v
kombinacijo vintage in so-
dobnega dizajna. V prijetnem
ambientu Bordó Bisztró po-
nuja raznolika kosila s tremi
hodi in meni á la carte, kjer
se najdejo tako priljubljeni bi-
stro hamburgerji kot tudi jedi

Madžarska
prestolnica
postaja 
stičišče 
mladih 
kreativcev.

Printa, dizajn shop z odlično
kavo.

toldi, več kot le kino.

Več destinacij na
citymagazine.si
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INFOMAT
Festivali Sziget, 
Volt in Balaton Sound
Letošnji, že 22., največji multikulturni
festival v Evropi bo od 11. do 18.  av-
gusta na otoku sredi madžarske pre-
stolnice ponovno postregel s
številnimi koncerti največjih zvezd,
kot so Blink 182, La Roux, Placebo,
Lilly Allen in Stromae, ter dodatnimi
aktivnostmi, kot so zabaviščni parki,
instalacije in delavnice. Mesec pred
tem, od 2. do 6. julija, pa lahko v
manjši, a še vedno pestri festivalski
merici izkusimo festival Volt, odvija-
joč se v mestecu Sopron blizu avstrij-
ske meje, z nosilnimi izvajalci Artic
Monkeys, Foals in MGMT, ter Balaton
Sound na nabrežju istoimenskega je-
zera z Rito Oro in Rudimental Live, ki
bo potekal od 10. do 13. julija.
www.szigetfestival.com 
www.sziget.hu/volt_english
www.balatonsound.com 

azijske kulinarike. Poleg tega
razvajajo še z odličnimi sladi-
cami, kot je izjemna newyor-

ška skutina torta, ter s široko
izbiro kakovostnih vin madž-
arskega porekla. Edinstveni
notranji dizajn in okusna po-
nudba prinašata nepozabno
izkušnjo druženja.
Bordó Bisztró
1065 Budapest, Nagymező utca 3 
www.facebook.com/bordobisztro 

KULTURNO 
SREDIŠČE
Priljubljeni Telep

Poznan kot eno najbolj prilju-
bljenih zbirališč najrazličnejših
mladih ustvarjalcev, skejtarjev
in kolesarjev v Budimpešti,
Telep ponuja izbor okusnih
francoskih štručk, lokalnega
piva in vina, zvečer pa se
spremeni v underground
nočni klub. Prostor se poleg
tega nenehoma dopolnjuje z
umetniškimi razstavami, de-
lavnicami ročne izdelave
nahrbtnikov in longboardov,
filmskimi večeri in koncerti, s
čimer gradi na pestrem druže-

nju kreativne skupnosti.
Telep
1075 Budapest, Madách Imre út 8
www.facebook.com/TelepGaleria 

Moderno kulturni Anker

V objemu arhitekturno izjem-
nega prehoda konkavne oblike
med trgom Deák in ulico Király
se v mogočni zgradbi nekdanje
bančne institucije nahaja vse-
stranski lokal Anker, delujoč
kot pub, kavarna, restavracija,
umetniška galerija, koncertno
prizorišče in nočni klub. Po-
znan je predvsem po cenovno
dostopnih kosilih in brunchih
ob koncu tedna, belgijskem in
češkem točenem pivu ter ne-
pozabnih underground dogod-
kih. S tem se je Anker zasidral
kot moderno kulturno prizo-
rišče, kjer obiskovalci lahko po-
stanejo aktivni udeleženci pri
oblikovanju programa najrazli-
čnejših dogajanj.  
Anker
1062 Budapest, Anker köz 1-3
ankerklub.hu

MODA & 
NAKUPOVANJE
Iz druge roke
Nasproti odmevnega lokala
Anker ljubitelje vintage mode
razveseljuje trgovina z oblačili
in dodatki iz druge roke pod
znamko Retrock ter mladih
madžarskih kreatorjev, kot so
Use Unused, Tamara Barnuff
in Je Suis Belle v okviru Re-
trock Delux. S kar 12-letno tra-
dicijo ponujajo zares široko
izbiro unikatnih kosov za žen-
ske in moške, ki bodo s svojim

starinskim pridihom, prikroje-
nim sodobnim trendom, pope-
strili vsakdanji modni videz.
Nepozabna nakupovalna izku-

šnja v odprtem dvonadstrop-
nem ambientu z mešanico
minimalističnega retro in rahlo
ekscentričnega notranjega di-
zajna je tako neizogibna.
Retrock
1061 Budapest, Anker köz 2
www.retrock.com 

KERTI
"Ruševinski pubi" na 
prostem
Zgodba o nenavadnih kertih
naj bi se pričela nekje leta
2001, ko se je porodila ideja o
pubih na prostem, ponujajoč
cenovno ugodno pijačo mla-
dim, željnim drugačnega ve-
černega druženja. V
propadajoči in zapuščeni
zgradbi židovske četrti je tako
nastal prvi "ruševinski pub"
Szimpla Kert. S svojim boem-
skim videzom skrhane arhitek-
ture, neujemajočih se klopi in
miz iz druge roke, provokativ-
nih umetniških instalacij in gra-
fitov ter točenim velikim pivom
za manj kot dva evra je posta-
vil vzorec za nadaljnji val ne-

štetih budimpeških kertov. Z
leti je sicer Szimpla s svojo
svetovno priljubljenostjo zapla-
val med največje turistične
znamenitosti, s čimer je v očeh
domačinov izgubil na alterna-
tivnosti, a njegov ambient vse-
eno ostaja vreden obiska. 
Szimpla
Kazinczy utca 14
www.szimpla.hu

Izstopajoč in prepoznaven 

Med ostalimi kerti, ki so sledili,
izstopata še Fogasház, prepo-
znaven po velikanski skulpturi
zapeljivih ženskih ustnic na
strehi, ter Mika Tivadar Mulató
Kert s sproščujočo poletno
barvitostjo in okrepčevalnico z
zares okusnimi meniji ham-
burgerjev z vročim krompirč-
kom ali čebulnimi obročki. 
Fogasház
1072 Budapest, Akácfa utca 51
www.fogashaz.hu

Mika Tivadar Mulató Kert 
VII Kazinczy utca 47
www.mikativadarmulato.hu 

Sodobni pridih
Znani prehod Gozsdu Udvar
na enem mestu ponazarja
nabor "ruševinskih pubov" v
2.0 podobi s sodobnim pridi-
hom in "kul" ambientom. Zno-
traj tega najbolj izstopa
restavracija Spíler, katere po-
doba združuje noto lokalnosti
in newyorških mestnih pubov,
skupaj s premišljenimi, pogo-
sto re-use ali vintage interier
kosi v videzu ponošenega
šika. Kot eden prvih gastro
pubov v Budimpešti v edin-
stvenem ambientu med dru-
gim ponuja najrazličnejša

Bordó Bisztró, restavracija 
z izjemnim interierjem.
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madžarska piva in vina ter pici
podobne kruhke, imenovane
kenyérlángos. Ob koncu tedna
druženje ob odlični hrani in pi-
jači dopolni tudi elektronska
glasba priznanih didžejev._
Spíler
1075 Budapest, Király utca 13
spilerbp.hu/index_eng.html 

Vintage trgovina Retrock s široko
ponudbo modnih kosov. 

Prvi ruševinski pub Szimpla.

Festival Sziget bo ponovno 
postregel s številnimi glasbenimi
zvezdami. 

CITYMAGAZINE.SI

Telep, priljubljeno zbirališče
mladih kreativcev.

Anker, prizorišče umetnosti in
nočnih zabav.

Spíler, okusna izkušnja pristnega
gastro puba. 

Fogasház je znan po zapeljivih
ženskih ustnicah na strehi. 
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Od 22. maja do 1. junija v Cityparku

Poučna in zabavna avantura 

te popelje v svet podvodnega 

življenja, znamenitih ladij in 

pomorščakov, zanimivih 

svetilnikov in starinske 

potapljaške opreme.

www.citypark.si
www.facebook.com/citypark.si

Gostilna Pri Katrci, 01 422 8840, Rožna dolina, c. I/26A, 1000 Ljubljana
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Žita za zajtrk
Zlato polje

Brez dodanega
sladkorja 
za aktiven začetek
dneva

Novost med Sport müsliji je
nov, sadni okus, brez dodanega
sladkorja. Mešanici izjemno
rahlih polnozrnatih kosmičev
ovsa, rži, pšenice in koruze so
dodana bučna in sončnična se-
mena ter kar 35 % suhega
sadja. Sadni Sport müsli brez
dodanega sladkorja vsebuje le
naravno prisotni sladkor, pred-
vsem iz suhega sadja. Odlikuje
ga tudi visoka vsebnost
prehranskih vlaknin, zato je
odličen za zajtrk in malico.

NAJBOLJŠE
RAZMERJE MED
CENO IN
KAKOVOSTJO ZA
CRISPY IN SPORT
MÜSLI ZLATO POLJE

www.zlatopolje.si

         

15
v zrakušport     

Jana
voda s sporočilom
Voda ohranja zdravje našega
telesa, ravno tako pa ohranja
naš um. V današnjem hitrem
življenjskem ritmu si vsi
želimo, da nas kaj navdihne
ter spodbudi, da naredimo
nekaj drugačnega, boljšega.
Z navajanjem serije

motivacijskih in inspirativnih
citatov na zadnji strani
steklenic želi Jana spodbuditi
dobro počutje in pozitivne
spremembe, ki pa so lahko
nov začetek, tudi če gre za
tek. V dobrodelnem projektu,
ki bo potekal do konca jeseni,
lahko sodelujemo tudi sami z
zbiranjem "Jana kapljic"._
www.vodassporocilom.com
www.jana-voda.si

Sport müsli in
Crispy žita Zlato
polje 
za aktiven začetek
dneva 
S pravilno izbranim
zajtrkom bomo svojemu
telesu zagotovili energijo
za uspešno soočanje z
napori v službi, šoli in tudi
pri športnih dejavnostih.
In zakaj ne bi izbrali
žitaric, ki za pripravo
vzamejo le nekaj minut in
so bogate s kompleksnimi
ogljikovimi hidrati, ki
telesu zagotavljajo
prepotrebno energijo in so
prava zakladnica
vitaminov in mineralov, ki
v kombinaciji z mlekom ali

jogurtom ter sadjem
postanejo prvovrsten
zajtrk. Pri izbiri kosmičev
pa le bodimo pozorni tudi
na sestavine. Izbiro le-teh
si bomo vsekakor olajšali,
če bomo posegli po
kosmičih Zlato polje. Sport
müsli in Crispy žita

odlikujejo visoka
vsebnost prehranskih
vlaknin, kakovostne
naravne sestavine in
odličen okus ter so prav
gotovo prava izbira za
aktiven začetek dneva.
Omenimo še, da so v
raziskavi Best Buy Award
v lanskem septembru, ki
ga je opravila švicarska
hiša Icertias, slovenski
potrošniki Sport müsli in
Crispy žita Zlato polje
ocenili kot izdelke z
najboljšim razmerjem
med ceno in kakovostjo,
izmed vseh konkurenčnih
ponudnikov na
slovenskem trgu._
www.zlatopolje.si

Sport müsli in Crispy žita
Zlato polje za veliko nove 
energije.

Salomon Citytrail
za pobege od vsakda-
nje tekaške rutine

Tek je vrsta rekreacije, ki se je
poslužuje vedno več ljudi.
Tek je priljubljen tudi zaradi
dostopnosti, saj je teren
vedno pripravljen, ne glede
na to, kje se nahajamo.
Razgibani tereni, po katerih
tečemo, se med seboj
razlikujejo in predstavljajo
nenehno raziskovanje
enkratnih in neponovljivih
poti. S tem namenom so pri
Salomonu razvili povsem
novo linijo tekaške opreme
Citytrai, ki tako omogoča
svobodo gibanja in izjemno
vsestranskost._
www.salomon.com/si

Tekaška akademija II
Besedilo: City Magazine, fotografije: Mitja Puhar

V sredo, 7. maja, se je začela nova sezona Tekaške akademije. Uspešno
smo tekli in tudi ubežali dežju. Trenerja Anica Živko in Klemen Dolenc
sta vodila tekače po znanih in manj znanih gozdnih poteh Tivolija in
Rožnika ter s strokovnimi nasveti pomagala premagovati tiste prve
kilometre, ki so najbolj težavni. Po treningu smo si povrnili nekaj
izgubljene energije s Sport müsliji Zlato polje in se odžejali z uradno
vodo akademije – mineralno negazirano vodo Jana.

CITYMAGAZINE.SI
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Fuzija mediteranskih
okusov v gostilnici in

kavarnici Toscana
Besedilo: Tina Lagler in City Magazine

S kulinaričnimi užitki in slastnimi okusi Mediterana, ob
katerem vsi radi pomislimo na dišeče borovce in

pomirjujoče škržatke, na obrobju prestolnice diha sveža
kulinarična zgodba, ki ji bomo z veseljem prisluhnili, še

posebej pa bo to prava romanca za naše borbončice.

Toscana. Sliši se tako idilično in romantično. Ko izgovorimo ime te prekrasne
italijanske pokrajine, brezskrbno pomislimo na kulinarična razvajanja, ki pišejo
imenitno zgodbo gostilnice in kavarnice, umaknjene iz vsakdanjega vrveža na rob
Ljubljane. Udobje in ugodje sta le dva okusa, ki združujeta čarobnost Mediterana,
italijansko kulinariko in pridih mednarodne kuhinje. Edinstvena fuzija je tako le
vabilo, da se v Toscano podamo na pravo gurmansko potovanje. Nad preprostimi,
toda polnimi, zanimivimi in predvsem presenetljivimi okusi, ki jih bomo v Toscani
odkrivali znova in znova, so navdih našli njihovi ustvarjalci, ki se poznajo dolga leta
in so skupaj že sodelovali. V jedači in hladni pijači bomo v teh toplih dneh lahko
uživali na velikem letnem vrtu, kamor so vabljeni tudi naši hišni ljubljenčki.
Nedvomno bodo siti tudi oni, vsekakor pa bodo okuse preizkušali tudi želodčki
najmlajših, ki bodo pod svoj nosek dobili dišeč meni, namenjen le njim – Strela
McQueen za korenjake in Minnie miška za princeske. In kaj priporoča le chef?
Glavni kuhar se bo posvetil svežim in lokalno pridelanim sestavinam, iz katerih bo
pričaral jedi, ki jih morda še nikoli nismo poskusili, in nas pospremil v deželo
omamnih okusov. Za konec lahko le še prišepnemo – če bomo naročili eno od
sezonskih jedi, si bo nedvomno pomel roke in pripravil nekaj izvrstnega._
Gostilnica in kavarnica Toscana, Na Grivi 3 a, Dragomer
Odpiralni čas: pon.–čet. od 8. in 22. ure, sob. in ned. od 10. do 23. ure
Tel.: 082 05 04 40 in 040 50 60 80
www.toscana.si 
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Vsako leto v poletnih mesecih
zaživi letna restavracija in ka-
varna Unionski vrt s celotno
kulinarično in kavarniško po-
nudbo Grand hotela Union. Od
1. junija lahko v senci stoletnih
kostanjev v centru Ljubljane
uživamo ob kosilih in večerjah,
prigrizkih, kavah, domačih sla-
dicah ali kozarcu vina. Šef ku-
hinj Grand hotela Union in
mednarodno priznani kuharski
mojster Janez Dolšak je s svojo
ekipo sestavil svežo in privla-
čno kulinarično ponudbo, ki
bo zadovoljila vsakogar: na
meniju najdemo tradicionalne
slovenske jedi, mednarodno
kulinariko, jedi z žara, sladice iz

domače slaščičarne in tudi po-
sebno ponudbo za otroke.
Prvo junijsko soboto se na
Unionski vrt vrača tudi pro-
gram za otroke Varietejček, v
juliju in avgustu pa bo srede
popestrila glasba v živo._
Restavracija in kavarna 
Unionski vrt,
vrt Grand Hotela Union,
vhod s ploščadi Ajdovščina, 
Ljubljana
Tel.: + 386 (0) 1 308 1295
E-mail: info@unionskivrt.si
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Glavna enologinja kleti Rad-
gonske gorice, Klavdija Topo-
lovec Špur, je ob predstavitvi
nove podobe lanskoletnega
hita poletja Huga ter ostalih,
tudi sladkih, novosti iz njihove
kleti v začetku maja predsta-
vila presenetljivo novost iz
Radgonskih goric – čoko-
lado. Radgonske gorice že
nekaj časa sodelujejo s čoko-
ladnico Lucifer iz Velenja. Ko
smo razmišljali o popestritvi
njihove ponudbe, je nastala
spontana "čokoladna" ideja. V
ponudbo Doma penine so
vključili še tri vrste čokolad,
na eni strani kot del darilnega
programa, na drugi kot izziv k
uživanju penine in vina. Saj
namreč velja, da je užitkarsko
ali celo drzno kombinirati čo-
kolado z vini. Izbiramo lahko
med belo, mlečno ali temno

čokolado ter pralineji s penin-
sko kremo. Tako lahko sedaj v
prekrasnem ambientu Doma
penine uživamo v prestižnem
svetu vrhunskih čokolad, v
kombinaciji z izbranimi peni-
nami in vini. Seveda pa lahko
izkušnjo odnesemo tudi
domov, saj so vsi izdelki na
voljo v njihovi trgovinici._
Dom penine, Jurkovičeva 25, 
Gornja Radgona
www.radgonske-gorice.si

sla
dk

o Čokolada – sladka novost 
iz Radgonskih goric 

26/05/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

Unionski vrt vabi od junija naprej
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Sauvignon
hiša vina Doppler
Tokrat smo brbončice razvajali z
odličnim sauvignonom iz hiše
vina Doppler. Kombinacija
grozdja s treh različnih leg jim je
omogočila, da so glede na
različno tehnološko zrelost
grozdja znotraj ene vinifikacije
izrazili vse tiste atribute sorte, ki
so pomembni za občutenje. Vino
nam tako ponuja tipično
sauvignonsko noto na nosu, ki
se nadaljuje v prijeten srednje
dolg pookus. Hkrati pa nas
vedno znova preseneti in nam
da vedeti, da kljub mladosti lahko
nanj računamo še nekaj let._
Hiša vina Doppler, Kozjak 79,
Zgornja Kungota
www.doppler.si

Siemens 
sijajne ideje za čisto
posodo
S pomivalnimi stroji Siemens je
vsak cikel pomivanja posode
sijajen. Zahvaljujoč inovativni
tehnologiji in novim funkcijam
bomo vedno dosegli bleščeče
rezultate. Sodoben kuhinjski
dizajn je zasnovan na ravnih
linijah, prednja stran elementov
pa je elegantno oblikovana brez
ročajev. Pomivalni stroji
speedMatic s sistemom
openAssist se enostavno in
priročno odpirajo. Ko rahlo
pritisnemo na prednjo stran
pomivalnega stroja, se
elektronsko sproži sistem, ki
nekoliko odpre vrata. Brez
uporabe ročaja in vidnih odprtin.

Vario tečaj predstavlja odlično
rešitev za minimalne reže med
pohištvenimi pročelji, nizka

podnožja in visoke delovne
pulte. V celoti integrirano
pohištveno pročelje se pri
aparatih z vario tečajem ob
odpiranju aparata rahlo
pomakne navzgor. Večje reže
so tako pri visoki vgradnji
pomivalnih strojev le še
preteklost. Z majem je Siemens
razširil asortiman pomivalnih
strojev na slovenskem trgu in
do konca julija nudi kupcem ob
nakupu pomivalnega stroja
Siemens kar dve dodatni
ugodnosti: 99-dnevno testno
obdobje z možnostjo vračila
kupnine ob nezadovoljstvu z
nakupom ter darilo – polletno
brezskrbno pomivanje posode
s tabletami Finish all in 1._
www.siemens-home.si

Odpiranje vrat brez ročaja –
openAssist in popolna
prilagodljivost pri vgradnji –
varioHinge, to sta le dve novosti,
s katerimi se ponašajo pomivalni
stroji Siemens.

RECEPTI 
Rižota 
z divjim 
hmeljem
in špinačo
Sestavine: 150 g 
zelenjave brunoise,
olivno olje, sol, poper, 
170 g ješprenja, 1,5 l jušne osnove,
40 g šalotke, 125 ml belega vina,
40 g ribanega parmezana, 40 g
mlade špinače, 40 g vršičkov div-
jega hmelja, 10 g praženih pinij, 2
vejici timijana, 2 vejici žajblja,
drobnjak

Priprava: Ješprenj na suho pre-
pražimo. V ponvi segrejemo olje,
dodamo šalotko – prepražimo,
dodamo pražen ješprenj, zalijemo
z vinom – povremo, zalijemo z
juho in kuhamo kot rižoto od 30 do
40 minut. Nato ješprenju prime-
šamo kuhano zelenjavo brunoise,
mlado špinačo, vršičke hmelja,
pražene pinije, riban parmezan in
sekljana zelišča.

Čokoladni krambl
Sestavine: 50 g masla, 40 g
čokolade, jajce, 120 g sladkorja,
50 g moke, 6 g kakava v prahu, 
1 g pecilnega praška

Priprava: Čokolado in maslo sto-
pimo, dodamo jajce in ostale sesta-
vine. Vlijemo v pekač in na tanko
razmažemo. Pečemo 20 minut na
170 stopinjah Celzija. Postrežemo.

Gostovanje Igorja Jagodica
Besedilo: City Magazine, fotografije: Ana Če

Majska akademija je postregla s prijetnim presenečenjem
kuharskega mojstra Igorja Jagodica, ki pa nam svojih receptov ni
razkril do prvega srečanja. Pripravili smo tri jedi, ki jih tudi sam
pripravlja svojim petičnim gostom. Ker so njegove mojstrovine
preplet kulinarike preteklosti z gurmanskimi presežki sedanjosti,
smo pod njegovim vodstvom pripravili tri različne kulinarične
dobrote in okusen recept. Med akademijo so se predstavila tudi
vina Droppler. Uradna voda dogodka je bila Jamnica.
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trend Sveži kontrasti
Od Zare smo že navajeni všečnih, ljubkih, toplih kolek-
cij, ki z izbranimi materiali, barvami in nenazadnje tudi
vzorci pričarajo domačno, prijetno okolje. Taka je ra-
zumljivo tudi nova pomladno-poletna kolekcija, ki izsto-
pa s kontrastnimi barvami: zelo veliko je nežne beline, ki
jo raztrgajo modri, rdeči, leseni kontrasti. Izjemno sveža
kolekcija s kančkom vzorcev za potreben akcent, prefi-
njenih, dekorativnih dodatkov ter skoraj nevidnih, a klju-
čnih detajlov, ki nas začarajo._
www.zarahome.com

gugalniki
Pošasti
Serija gugajočih se
pošatkov je izjemno
posrečena izpeljanka
otroških gugalnikov,
najpogosteje v podobi
konja. Constantin
Bolimond se je poigral
s pravljičnimi,
domišljijskimi bitji ter
jih prenesel na igriva
otroška igrala. Serija
Pošast združuje
simpatično družino
lesenih strašljivih bitij,
ki bodo nedvomno
navdušila otroke ter
njihovo bujno
domišljijo. Če pošast
premami tudi odrasle,
ni skrbi, saj je le-ta
trpežna in zdrži tudi
pritisk odraslih._
bolimond.tumblr.com      

kopalnica Osvežena intima
Pomlad radi izkoristimo za prenovo stanovanja ali okolico hiše. Najbolj zahtevno
prenovo vsekakor zahtevata kuhinja ali kopalnica, toda inovativne rešitve nam se-
daj omogočajo kreativno oblikovanje prostora po lastnih željah brez prevelikega
napora ali velikih umazanih gradbenih del - razporeditev WC-ja, tuša, kopalne kadi
in umivalnika lahko individualno načrtujemo in prilagodimo svojim zahtevam brez
razbijanja sten._
www.geberit.si

svetila Nore 
3D-luči
Oblikovalec Nir Chehanoswki
iz studia Cheha je razvil origina-
len način oblikovanja svetil, po-
imenovan Bulbing. Vsakodne-
vne objekte vidi kot žarnice in
svetila, skozi svoje delo pa do-
mače objekte postavi v nove si-
tuacije, ki prvim vdahnejo nove
kontekste. Z uporabo žice sledi li-
nijam izbranih objektov ter jih pre-
nese v svetleče, na novo funk-
cionalne objekte. S tem, kot pra-
vi, prisili ljudi, da razmislijo o
svojem odnosu do izbranih pred-
metov. Ti funkcionalno počivajo
na nočni omarici ob postelji, na
kredenci v dnevi sobi ali dajejo
prostoru zgolj dekorativen pečat._
www.bulbing-light.com

Z osebno noto
Besedilo: Vanja Hočevar

domovanje ustvarijo detajli in topel občutek domačnosti. če temu
dodamo dober okus, izbrane izdelke, inovativne materiale in domiselne
oblikovalske rešitve, je drzen interier s karakterjem kot na dlani.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Ne zamudite dodatnih 
ugodnosti in promocij 

v delikatesi med
9. in 16. junijem 2014.
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OGLASNA VSEBINA

Izkoristite 
izjemno 
priložnost! 
Ob nakupu posebej 
označenega kombi-
niranega hladilno/za-
mrzovalnega aparata 
Gorenje, brezplačno 
prejmete zabojček 
volumna 35 l z ekolo-
škimi v Sloveniji pride-
lanimi pridelki. 

Akcija traja od 15. 5. 
do 31. 8. 2014!

www.gorenje.si

Slovenskih 

pridelkov

GRATIS 
EKO ZABOJČEK

Sveže, lokalno  
in okolju prijazno
Besedilo: Valentina Jarc

Za prihajajoče vroče dni so pri Gorenju pripravili prav posebno akcijo hladilnikov,
ki ta hip veljajo za najnaprednejše na trgu. V akciji so združili moči z Zelenim
zabojčkom, ponudnikom svežega, v Sloveniji pridelanega eko sadja in zelenjave, 
ki izbrane dobrote prijazno dostavi kar do našega praga. Do 31. avgusta bomo ob
nakupu vrhunskega kombiniranega hladilno-zmrzovalnega aparata Gorenje ION
generation prejeli tudi EKO zabojček domačih pridelkov. 

NNova generacija Gorenjevih hladilnikov ION gene-
ration (A+++) s svojo oblikovno in tehnološko izpo-
polnjenostjo sodi v sam vrh kombiniranih hladilno-
zmrzovalnih aparatov na trgu. Tehnološka inteligenca
družine ION omogoča prilagajanje delovanja vsa-
kemu gospodinjstvu posebej in s tem skrbi, da je naša
hrana sveža dlje, znesek na računu pa najnižji doslej.
Edinstvena ionska tehnologija IonAir, ki povzema
naravni proces ionizacije, omogoča prečiščen in s
kisikom obogaten zrak notranjosti hladilnikov. S tem
odstrani kar do 95 % vseh mikroorganizmov in
podaljša rok trajanja živilom, ki bi jih bili drugače pri-
morani zavreči. IonAir v kombinaciji s prvovrstnim
prezračevalnim sistemom, ki omogoča optimalno
kroženje zraka MultiFlow 360°, in funkcijo NoFrost
Plus zagotavlja idealno mikroklimo za dolgotrajno
shranjevanje živil. Vrhunska novost, ki zaznamuje hla-
dilnike ION, je med drugim tudi prilagodljiva tehnolo-
gija AdaptCool, ki na osnovi inovativnega senzornega
sistema spremlja uporabnikove navade in v skladu z
njimi optimizira delovanje hladilnika ter tako omogoča,
da hrana v hladilniku ostane sveža dlje časa, in pre-
prečuje, da bi se ob pogostem odpiranju vrat hladilnika
temperatura zvišala toliko, da bi škodila hrani. Poleg
tega varčno prilagaja delovanje hladilnika, energijski
razred A+++ namreč prihrani tudi do 60 odstotkov
električne energije v primerjavi z energijskim razredom
A. Pri najboljših hladilnikih ION delovanje aparata

spremljamo kar preko sodobnega LED-zaslona, ki
omogoča upravljanje na dotik.

EKO zabojček
Poleg vrhunske tehnologije bomo ob nakupu posebej
označenega kombiniranega hladilnika Gorenje do konca
avgusta prejeli tudi EKO zabojček svežega, v Sloveniji
ekološko pridelanega sezonskega sadja in zelenjave iz
Zelenega zabojčka. Dobrote Zelenemu zabojčku pri-
delujejo in dobavljajo slovenski kmetje iz vseh slovenskih
pokrajin. Sočne češnje pridejo iz Goriških brd, sladke
jagode iz Posavja, hrustljavo korenje in najboljši krompir
z bloških njiv. Od vsakega kmeta pride le tisto, kar mu naj-
bolje uspeva in ustreza strogim kriterijem, saj pri Zelenem
zabojčku stavijo zgolj na neprekosljivo sveže, lokalno
pridelano in izključno eko certificirano. Poljubno izbran
nabor svežega in zdravega nam pri Zelenem zabojčku
zložijo v lične zabojčke in jih vsak ponedeljek ter četrtek
z nasmehom na obrazu dostavijo prav do našega praga.
V prihajajočem poletnem času je izbira najbolj pestra,
zabojčki pa tako še posebej polni in barviti. Akcija, v
kateri sta Gorenje in Zeleni zabojček združila svoje moči,
bo tako kmetom, ki poleti zaradi dopustov ne prejmejo
veliko naročil, omogočila boljšo prodajo in s tem
uspešnejše leto._

www.gorenje.si
www.zeleni-zabojcek.si

Gorenje in Zeleni zabojček sta
združila moči v akciji, ki stavi 
na sveže in lokalno.
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Brezskrbno uživanje
Besedilo: Vanja Hočevar

dočakali smo najlepši del leta. dnevi so se podaljšali, topli večeri
pa nam ponujajo podlago za razgaljene, divje, razgibane modne
kombinacije. 

modna zgodba Etno pobeg
Oblačila modne znamke Marx še naprej pripove-
dujejo lepe zgodbe in pravljice. Motive tokrat črpa-
jo iz etnografske in umetniške dediščine ter jih žen-
stveno predstavljajo v svoji najnovejši kolekciji. Po-
nujajo romantično mešanico baročne ljubezni do de-
tajlov, kar poudarja kobaltna barva, ki je velika lju-
bljenka pomladne mode. Privoščimo si pobeg v raz-
košje, ki prinaša popolno sprostitev._
trgovine Sportina po Sloveniji, www.sportina.si

navdih Potepanje ob morju
Mavrica cvetličnih, barvitih potiskov na obleki ali majici v
družbi kratkih, ofucanih kavbojk in že smo pripravljene za
skok v mesto in poletna druženja. Ali pa bi raje mogoče
izbrale belo čipkasto obleko in čevlje s platformo? Če se ne
moremo odločiti, bomo jutri, v znak neodločenosti, oblekle
kontrastno črno-belo kombinacijo, ki bo uravnotežila naše
nove modne odločitve._
trgovine s.oliver po Sloveniji in www.soliver.com

očala Nove
ikone
Ray Ban je lansiral na
tržišče nove kolekcije
nepogrešljivih modnih
dodatkov. V njih so
združeni tako novi
modeli očal kot tudi
prenovljeni legendarni
modeli. Vsem linijam
je skupna uporaba
vrhunskih materialov
in najnaprednejše
tehnologije, kolekcija
Icons pa istočasno
ohranja prepoznaven
stil v novi posodobljeni
preobleki. Na drugi
strani je poskrbljeno za
klasike z novimi retro
očali z okroglimi okvirji
in inovativnimi
zložljivimi ročaji, ki so
bili navdahnjeni z
uporniško kulturo
šestdesetih let._
www.ray-ban.com

športno Svobodne in v gibanju
Kolekcija Nike Free izhaja iz raziskovanja tekaške noge v gibanju, in tako so po de-
setih letih nenehnih inovacij z uporabo novih tehnologij predstavili tekaški copat, ki
omogoča človeku čimbolj naravno gibanje. Skozi raziskave so spoznali, da se noge
tekačev ne premikajo linearno, kot se premika telo. Odgovor, kako omogočiti naravno
gibanje stopala med tekom, ponujajo modeli v kolekciji Nike Free: 3.0 Flyknit, Nike free
4.0 Flyknit in Nike Free 5.0. Prvi nudi več prilagodljivosti in štirimilimetrski odmik pete
do prednjega dela nog, drugi zagotavlja fleksibilnost z več oblazinjenosti, zadnji pa
povezuje naravno prožnost in tradicionalni tekaški čevelj. Za piko na i so čevlji na oko
privlačni in modni kot še nikoli doslej._
www.nike.com

trend Drzno
uživanje
Prvi pogoj za samozavesten na-
stop na plaži so vsekakor dobre,
všečne, po možnosti nove ko-
palke, ki nam vlivajo še kako po-
trebno samozavest za razgaljeno
preživljanje časa ob vodi. Le-
tošnji modeli C & A so vse prej
kot preprosti ali dolgočasni. Etno
vzorci, nenavadni kroji, volanč-
ki, asimetrični rezi, resice, nedrčki
v obliki osmic ali visoke retro
hlačke so le nekateri poudarki v
letošnjih kopalkarskih kolekci-
jah. Naredimo, kar se da, da se
bomo v kopalkah počutili čim-
bolje. Pa četudi to pomeni inve-
sticijo v nov model, ki nas bo na-
redil še zapeljivejše._
www.c-and-a.com

Več trendoV na
citymagazine.si
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razvajanje Svež obraz
Hočeš nočeš, utrujenost, zdravstveno stanje in skrbi se
nam vidijo na obrazu, zato je prav, da si redno privoščimo
primerno nego za čimbolj sijoč, napet, nahranjen obraz.
Lagoon Hydration je ena izmed osvežujočih obnovitvenih
neg, namenjena prav dehidrirani koži. Ker je omenjena
nega namenjena ravno izsušeni koži, ji privošči potopitev
v Polinezijsko vodo, da se koža napolni z vlago, da se in-
tenzivno navlaži ter osveži. Koristi učinkovite vlažilne
nege, ki je bogata z lagunsko vodo, in masažne tehni-
ke spodbujajo vpijanje aktivnih sestavin v kožo._
Sense spa center, Dunajska cesta 154, Ljubljana 
www.sense-club.com

mladosten videz Za bolj napeto kožo
Le katera ženska si ne bi želela mladostnejšega videza, bolj
napete in zdrave kože? V iskanju večnega odgovora se
poslužujemo raznih metod, za katere verjamemo, da nam
bodo čudežno pomagale. V zadnjem času se veliko govori
o  metodi LPG, ki pripomore k bolj mladostnemu videzu
telesa in obraza. LPG endermologija deluje na principu
mehanične stimulacije kože s pomočjo dveh motornih
valjev, lipomasaža izboljšuje mikrocirkulacijo, odstranjuje
celulit, zmanjšuje lokalizirano maščobo, vrača tonus
vezivnemu tkivu in pospešuje izločanje toksinov iz telesa.
Ker metoda deluje brez kirurških posegov in kemijskih
substanc, je postala zelo priljubljena, še posebno sedaj, ko
se bliža čas kopalk._
Strokovni center zdravja, Vodno mesto Atlantis, Šmartinska 152, Ljubljana 
wellness.atlantis-vodnomesto.si

lepotni trend Laserska 
odstranitev odvečnih dlačic
Skozi celo leto, toliko bolj pa v toplih mesecih, ko oživijo poletne oble-
ke, majice brez rokavov in kopalke, se zavemo tegob, ki jih imamo za-
radi dlačic, saj je v tem obdobju urejena in gladka koža še bolj zaže-
lena. Zaradi tega se čedalje več žensk, v zadnjem času pa tudi mo-
ških, odloča za lasersko odstranjevanje dlačic. Kaj sploh je lasersko
odstranjevanje dlačic in kako laser deluje? Le-ta deluje na žive dele
dlačnega mešička (folikla), ki so odgovorni za tvorbo in obnovo dla-
čnega korena. Laserski žarek določene valovne dolžine se ob prehodu
skozi kožo absorbira v pigmentu dlačic - melaninu, pri čemer pride
do sproščanja toplotne energije in uničenja dlačic. Da pride do traj-
nega uničenja dlačice, mora biti zadoščeno dvema pogojema. Dla-
čica mora biti dovolj temna in dovolj debela, da se sprosti dovolj ener-
gije za uničenje rastnega predela dlačnega mešička. Poleg tega mora
biti dlačica v aktivni fazi rasti. Če dlačica v času posega ni v aktivni
fazi, temveč v fazi mirovanja, bo v enem do treh mesecev ponovno
zrasla. Prav to je razlog, zakaj je potrebno postopek na določenem pre-
delu večkrat ponoviti. Običajno je potrebnih od pet do sedem pono-
vitev, da trajno odstranimo večino dlačic na nekem predelu. Laser de-
luje na dlačice, ki so v koži prisotne v času opravljanja postopka, zato
poseg ni uspešen, če so dlačice pred posegom na kakršenkoli na-
čin populjene. Naj spomnimo, da se je pred tovrstnim posegom do-
bro posvetovati z dermatologom, saj lahko le-ta presodi, ali je posa-
meznik primeren kandidat za lasersko odstranitev dlak._
Dermatološki center Parmova, Parmova 53, Ljubljana 
www.dcp.si

Nasmeh poletju
Besedilo: Vanja Hočevar

Ženske, čedalje bolj pa tudi moški, stremimo k temu, da skrbimo za
svoje zdravje, za svoje telo, za čimbolj zdravo in napeto, nahranjeno,
navlaženo kožo na obrazu in celotnem telesu ...
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Kako sta se prekrižali vajini poti in kaj je privedlo do odločitve o sodelovanju?
Spoznali sva se na tečaju risanja, saj sva se obe pripravljali za sprejemne izpi-

te. Povezalo naju je predvsem dejstvo, da sva se v tistem času obe soočali z ena-
kimi težavami in strahovi, ter tako hitro postali zaveznici in zaupnici. Po uspešnem
vpisu na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje sva v prvem letniku na
oglasni deski zagledali objavo za Top ideje in se v trenutku odločili, da bi lahko pri
natečaju sodelovali skupaj. 

Kaj vaju navdihuje? 
Navdih črpava iz vsega, kar naju obdaja, kar vidiva in doživljava. Meniva, da

mora biti oblikovalec predvsem dober opazovalec. To pri sebi najbolj opaziva med
procesom ustvarjanja, ko na dan pridejo dražljaji, ki so se nekoč, nekje vtisnili v
podzavest.

Pri oblikovanju dajeta prednost predvsem enostavnemu, prečiščenemu in 
multifunkcionalnemu. Vama je tovrstni slog že od nekdaj všeč? Imata enako 
vizijo ali izhajata iz različnih perspektiv in se poiščeta nekje na sredi?

Pri oblikovanju stremiva k preprosti in spontani uporabi ter multifunkcional-
nosti. Vsak element je dobro premišljen in ima natančno določeno nalogo. Naji-
ni pogledi so večinoma zelo podobni, drugače bi le stežka sodelovali. Kljub temu
se najine ideje velikokrat prepletajo, različni pogledi pa ne vodijo v konflikt, tem-
več večinoma prispevajo k večji kakovosti končnega izdeleka. 

Imata kakšnega domačega ali tujega vzornika oziroma vzornico?
Najini največji vzorniki so vsi tisti, ki so z vztrajnostjo in trdim delom dosegli, da

v življenju počnejo tisto, kar jih zares osrečuje. Med Slovenci naj omeniva Niko Zupanc
in Nika Kralja, oblikovalca, ki jima je s svojimi unikatnimi izdelki in filozofijo dela uspe-
lo pritegniti pozornost svetovno znanih podjetij ter s tem uveljaviti svoje ime izven
naših meja. Med tujimi vzorniki so to Ray in Charles Eames ter Tom Dixon.

Kakšne so vajine izkušnje z udeleževanjem razstav in natečajev?
Z natečajem Top ideje sva pričeli svojo pot, ki sva jo nadaljevali z udeležbo na

Ambientovi razstavi, razstavi Čar lesa in Pop-up domu. Kot največji dosežek šte-
jeva razstavljanje na Salone internazionale del Mobile v Milanu.

Na kaj sta do sedaj na svoji še mladi profesionalni poti najbolj ponosni? 
Ponosni sva na vse dosedanje delo, saj sva v vsako posamezno stopnjo pro-

cesa vložili veliko truda. Poleg mizice Kumi sva oblikovali še stojalo za časopise
Fo ter kolekcijo vaz in svečnikov Pina.

Kakšna zgodba se skriva za Kumi?
To je bil najin prvi produkt, ki sva ga oblikovali in izdelali. Hoteli sva oblikova-

ti klubsko mizico, ki je večfunkcionalna, nudi različne načine uporabe in je hkra-
ti preprosta ter izčiščena. Mladi, ki se preselijo na svoje, so velikokrat omejeni s pro-
storom, ki ga imajo na razpolago. Želeli sva jim ponuditi alternativo, kos pohištva,
ki postane eno s stanovanjem in ob tem omogoča izjemno uporabnost in dober
izkoristek prostora. Uporabniku v grobem ponuja vsaj pet različnih načinov upo-
rabe, ostalo pa je prepuščeno domišljiji vsakega posameznika.

Kakšni so načrti za naprej? Ali nameravata ostati na domačih tleh ali tudi vaju,
kot marsikaterega mladega slovenskega oblikovalca, privlači predvsem tujina?

Dea: Tujina je zame zelo mikavna, najbolj domač mi je Berlin, kjer sem že bila v
sklopu študentske izmenjave in delovne prakse. Ko enkrat izkusiš delovno klimo,
ki preveva študij v tujini, se je precej težko vrniti domov. V kolikor se bo ponudila pri-
ložnost, ne bom oklevala, priložnosti je namreč v tujini naprimerno več kot pa doma.

Eva: Načrtujem zgolj na kratek rok. Trenutno se veselim prakse v tujini, čaka
pa me tudi pisanje diplomske naloge._

www.deaeva.com

Projekt Dea Eva – eno-
stavno in funkcionalno,
vzdržljivo in poželjivo  
Dea Eva je projekt, ki združuje dve mladi ustvarjalni duši
– Deo Kaker in Evo Ferlan. Začetki njunega skupnega
delovanja segajo dve leti nazaj, ko sta s skupnimi močmi
ustvarili izredno funkcionalno, kakovostno in vizualno
privlačno mizico Kumi. Pri oblikovanju interierja in
dizajniranju produktov poznavalki poudarjata predvsem
enostavnost in multifunkcionalnost ter posegata po
kakovostnih materialih, ki so lokalno dosegljivi in
predvsem vzdržljivi. Zakaj bi menjali, ko pa se lahko
zaljubimo za vedno? 

Besedilo: Valentina Jarc
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"Dober oblikovalec mora biti predvsem dober opazovalec."
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Modulo – žepni polnilec
(cena: 99,99 evra)
Cilj prenosnih polnilcev je, da spra-
vijo dodatno energijo za prenosne
naprave v naš žep. Kaj pa, če en
polnilec ni dovolj? Recimo, da ima-
mo več prenosnih naprav, katerim
po Murphyjevem zakonu naenkrat
zmanjka baterije. Potrebovali bi več
prenosnih polnilcev, ki pa zaradi
svoje velikosti zavzamejo kar veliko
prostora. Tu nastopi ideja zložljivih
žepnih polnilcev – Modulo. Žepni
polnilec Modulo je narejen v veliko-
sti kreditne kartice in obljublja, da
napolni katerokoli napravo preko
USB-priključka. Kot pravi Jacques
Giribet, izvršni direktor podjetja
Idapt, se naše življenje vrti okrog
prenosnih elektronskih naprav. Zato
so ustvarili majhno prenosno bateri-
jo, ki lahko shrani 2.100 mAh ener-
gije, kar je dovolj za napolnitev veči-
ne pametnih telefonov. Posebnost
novega žepnega polnilca je, da lah-
ko skupaj sestavimo pet polnilcev
Modulo in si tako zagotovimo kar
10.500 mAh energije. Podjetje zatr-
juje, da več polnilcev omogoča tudi
hitrejše polnjenje. Modulo je na
Kickstarterju že presegel cilj želje-
nih sredstev in je prejemnik nagra-
de iLounge´s Best na sejmu CES
2014. Prve pošiljke lahko pričakuje-
mo že julija letos._
www.idaptweb.com

100 vrstic
Mini za vikend potepanja

Mini v poletnih mesecih navdušuje s
tremi posebnimi različicami svojih
modelov, namenjenih kampingu in
karavaningu, ki obenem predsta-
vljajo ene najmanjših bivalnih prikolic
ali avtodomov na svetu. Ne glede na
majhne mere pa Mini Clubvan cam-
per, Mini Cowley in Mini Countryman
ALL4 camp ponujajo vse potrebno bi-
valno udobje za vikend izlet na obalo
ali v gore. Ponujajo namreč tri razli-
čne načine akomodacije in tudi ku-
halni kotiček, s čimer zadovoljijo
različne želje avanturistov, ki se radi
podajo v neznano.
www.mini.com

moški namig

Domača 
pivovarna
Zakaj bi kupovali pivo, če pa
ga lahko naredimo kar
doma? Vse, kar potrebu-
jemo, je prava oprema in
malček potrpljenja. HopBox
Brewing Kit nam bo omogo-
čil, da ustvarimo svojo
znamko piva, ki jo bomo
lahko ponosno postregli
svojim prijateljem. HopBox
je preprost koncept varje-
nja piva v elegantnem lese-
nem zaboju, ki ga bomo
lahko imeli kar na doma-
čem šanku. Ročno obliko-
van zaboj iz borovega lesa
shranjuje vse, kar potrebu-
jemo za postopek, vključno
z 11-litrsko steklenico. 
hopbox.co

SandwichBike – 
sestavimo si svoje kolo
(cena: 799 evrov)
SandwichBike je kolo, ki ga dobi-
mo v paketu in si ga sestavimo
sami. Podobno kot pohištvo v Ikei.
Prihaja z Nizozemske, kar ni prese-
netljivo, saj več kot 30 odstotkov
prebivalstva uporablja kolesa kot
glavno prevozno sredstvo. Zanimiv
koncept si je leta 2006 zamislil
nizozemski oblikovalec Basten
Leijh in z začetkom letošnjega leta
dosegel komercialno proizvodnjo
za cel svet. SandwichBike meri
175 centimetrov v dolžino in 95
centimetrov v višino ter tehta 17
kilogramov. Okvir je narejen iz
bukovega lesa in primerno obde-
lan za slabše vremenske pogoje.
Dobimo ga skupaj s sestavnimi
deli in podporami iz aluminija.
Celoten paket vsebuje 52 delov ter
potrebno orodje za sestavo. Podje-
tje obljublja, da ga sestavimo v le
45 minutah. Na svoji spletni strani
imajo celo slogan, ki se glasi: "Če
lahko naredite sendvič, lahko
zagotovo sestavite SandwichBike."
Po velikosti je kolo primerno za lju-
di med 160 in 200 centimetri viši-
ne. SandwichBike lahko naročimo
na njihovi uradni spletni strani in
postanemo novodobni osvajalci
mestnih ulic._
www.sandwichbikes.com

Retro brivski set Truman
(cena: 15 evrov)
Malo verjetno je, da bomo spremenili
način britja, ki ga uporabljamo že vrsto
let. Vendar pa to ne pomeni, da ne
moremo zamenjati pripomočkov, še
posebno, če uporabljamo britvico in
peno za britje, katerima ne moremo več
določiti starosti. Z začetkom poletja pa
lahko v svoj vsakdan in svojo kopalnico
vnesemo nekaj svežine s pomladno-
poletnim brivskim setom Truman bla-
govne znamke Harry’s. Omejena izdaja
brivskega seta Truman podjetja Harry’s
je na voljo v štirih različnih barvnih
odtenkih – oranžni, palmino zeleni,
puščavsko rumeni in obalno sivi. Paket
vsebuje vse, kar potrebujemo za britje
– poleg lepo oblikovane lesene ročke
dobimo še tri rezila in tubo s peno za
britje. Harry’s Truman brivski set nas je
med drugim izjemno navdušil tudi s
svojo estetsko zasnovo in poletno bar-
vno svežino. Če smo se odločili za
zamenjavo svojega konvencionalnega
brivnika, lahko naročimo Trumanov set
na njihovi uradni spletni strani, pa kar
hitro, saj je setov na voljo le nekaj._
www.harrys.com

Uporabne velike in
male sodobne igrače
Besedilo: Nejc Kovačič in Miha Pečoler

V tokratni izdaji smo izbrali nekaj namigov in "igrač" za vse
sodobne moške, ki bodo prišli še kako prav – pa naj bo to set
za jutranje britje ali set za varjenje domačega piva.

CM23_SVET PO MOSKO 45 295_paris  22. 05. 14  15:07  Page 26



v objektivu 24
utrip mesta

Poletne 
zabave s 

papirnatimi
slamicami

Sladka nostalgija srkanja
Besedilo: Neja Činkole

Ljubka alternativa plastičnim
slamicam je v zadnjem času
postala pravi hit! Ne le da so
okolju prijaznejše, temveč so s
svojo barvitostjo in živahnimi
vzorci prava popestritev kate-
rekoli zabave. Pri poletni brez-
skrbnosti srkanja iz "mason
jarov", stekleničk in sadnih
skodelic tako ne sme manjkati
papirnata slamica. Verjetno se
mnogi med nami s sladko
nostalgijo spominjamo papir-
natih slamic, ki smo jih z naj-
večjim veseljem zapikovali v
najljubše sokce. Sedaj se
ponovno vračajo in prinašajo
tisto očarljivo piko na i najrazli-
čnejšim zabavam, kot so pikni-
ki, poroke, rojstni dnevi in kok-
tajl večeri. Klasično črno-bele,
nežno pastelne ali sočno
poletne, s pikicami, cvetlicami,
črtami ali zvezdami._

citymagazine.si/papirnate-slamice

26/05/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI
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25
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Male otroške hiške
s stilom
So otroške hiške in so otroške
hiške s stilom. Sodobne linije in
moderen oblikovalski pristop so
odlike otroških hišic
SmartPlayhouse. Navdihujeta
jih anglosaksonska in nordijska
tradicija. Rezultat so sodobne
mini hišice, ki bi jih večina
odraslih s čarobno paličico z
veseljem in brez sprememb

začarala v velike hiše. Pa niso le
lepe, otroške hišice
SmartPlayhouse so predvsem
funkcionalne in so prostor
brezmejne domišljije. Kot je
dejal ustanovitelj podjetja David
Lamolla, je ob rojstvu hčerke
vedel, da želi svoj čas posvetiti
izgradnji posebnega prostora
samo zanjo. Želel je ustvariti
prostor, ki bo varen tudi brez
neposrednega posredovanja

staršev, prostor, kjer lahko otrok
odkriva in raziskuje, kjer krepi
svojo samostojnost. Otroške
mini hišice tako vidi kot odličen
prostor za aktivno, poučno,
raziskovalno in zabavno
preživljanje prostega časa
malčkov. Pri SmartPlayhouse
so ustvarili štiri različne modele
hišic, dve izmed njih sta
prilagojeni tudi za notranjo
postavitev. Posebno pozornost
pri oblikovanju so namenili
visokim varnostnim
standardom in kvalitetnim
materialom, uporabili so les in
reciklirane materiale ter
zagotovili, da so hišice 100-
odstotno uporabne za ponovno
uporabo. S tako »stajliš« in
zabavno hiško otroci brez težav
preživijo poletne dni na svežem
zraku, vsaj kakšno popoldne
stran od računalnikov in ostalih
elektronskih igrač._
www.smartplayhouse.com
www.staskka.com

Ubooly – plišast
prijatelj, ki govori
in posluša
Ubooly se je, kot veliko dobrih
projektov zadnje čase, rodil na
Kickstarterju. Gre za pametno
igračo, ki malčke zabava in uči
hkrati. Je pametna interaktivna
igrača, ki poskrbi za aktivno
igro, pri kateri se otrok zabava

in hkrati razvija. Kot so dejali
njegovi ustvarjalci, svetu
otroške industrije ni več mar za
otroke in na trgu je vedno manj
kvalitetnih igrač. Zato so
dobrodošle sveže ideje, kot je
Ubooly. Ta otroku ponuja
zabavne avanture,
eksperimente, igre, šale,
zgodbe, prek Uboolyja se otrok
lahko uči matematike,
raziskuje okolico … Do novega
otroškega prijatelja z imenom
Ubooly vodijo štirje koraki.
Najprej je potrebno prenesti
aplikacijo, jo prilagoditi za
otroka, vstaviti pametni telefon
v medvedka in že zaživi
Ubooly. Ta rad govori in tudi
posluša, njegove številne
sposobnosti pa poskrbijo, da
Ubooly ni le igrača za dan ali
dva, temveč otroka zabava
daljše obdobje. Cena: od 22 do
44 evrov._
www.ubooly.com

Na potep!
Besedilo: Špela dobnikar

čas je za kratke hlače in potep. S kolesom, v "stajliš" in udobnih
oblačilih. čas je tudi za skrivalnice v samo moji hišici na vrtu. In za kino
na prostem. In - ker še niso čisto počitnice – še malo zabavnega učenja. 

PlaySmarthouse
so prostor
brezmejne
domišljije.

Ubooly ni le igrača za dan ali
dva, temveč malčke zabava
daljše obdobje.

agenda 
SOBOTA 31/05
S kolesi z Žabico Ljubo
Žabica Ljuba vabi družine na
zabaven družinski dan in
raziskovanje Plečnikove Ljubljane.
Zanimiv in razigran kolesarski
potep bo poln zanimivih nalog,
skozi katere bodo tudi najmlajši
spoznali arhitekturo naše
prestolnice. Primerno za otroke
od 6 do 10 let. V primeru slabega
vremena delavnica odpade.
Obvezne prijave do petka, 30.
maja, na prijava@mgml.si.
Ob 16. uri, odhod izpred 
Plečnikove hiše, Karunova ulica
4-6, Ljubljana. Cena družinske
vstopnice: 10 evrov.
www.mgml.si

ČETRTEK 05/06
Podmornica – Otok 
za mularijo
Kino Otok je zopet zanimiv tudi za
najmlajše, letošnja Podmornica bo
priplula s še več vsebinami. Odprl
jo bo večkrat nagrajeni film Bekas,
filmski program pa prinaša še
burleskno pravljico Potepuh
Tomaž, komedijo Sherlock Holmes
ml. in program kratkih animiranih
filmov Koyaa. Poleg tega pa ima še
eno posebno zanimivost – to so
projekcije filmov, ki so jih mladi in
otroci ustvarili sami.
Do 8. junija, različne lokacije,
Izola. Cena vstopnic: od 0 do 7
evrov. www.isolacinema.org

PETEK 06/06
Križnikov pravljični festival
Festival, ki bo letos že tretjič po
vrsti, pripravljata Matična
knjižnica Kamnik in Kulturno
društvo Motnik ter sodelavki Irena
Cerar in Ivanka Učakar. Motnik je
kraj, kjer se je rodil in živel Gašper
Križnik – zapisovalec folklornih
pripovedi in pravljic in je pravljični
kraj, na katerem v začetku junija
pridejo na vrsto mali in veliki
ljubitelji pravljic. 
Do 7. junija, Matična knjižnica
Kamnik in Kulturno društvo 
Motnik. Vstop je prost. 
www.motnik.net

"Funky" in urbani
Moi kidz
Moi Kidz je znamka za male
modne navdušence, ki je v
letošnjem letu požela veliko
zanimanja in še več
navdušenja. Minimalistično, a
prisrčno in nič preveč
pocukrano otroško. Preprosto
– skandinavsko. Četudi ne bi
zraven zapisali, je stil Moi kidz
nemogoče postaviti
kamorkoli drugam kot v
stilsko dovršeno
Skandinavijo. Prvo kolekcijo
so predstavili lansko poletje in
hitro je bilo jasno, da so mali
ljubitelji mode in njihove

mame dobili nov "a must''.
Črna in siva z drznimi
fluorostenčnimi detajli,
monokromatski vzorci in ptiči,

veliko pričev – vse to je Moi
kidz. V zadnjo kolekcijo
spadajo udobna krilca,
trenirke za "na lepše",
puloverji s kapuco, oblekice
in še vrsta oblačil, vsa pa (vsaj
po fotografijah sodeč) v prvi
vrsti izgledajo neverjetno
udobna. Prav takšna, kot
morajo biti za otroke. Oblačila
so izdelana tako, da jih lahko
brez težav kombiniramo
znotraj Moi kolekcije in
nasploh znotraj otroške
omare. Za povrh pa so
oblačilca Moi kidz izdelana
tudi s posluhom za okolje._
moi-kidz.com

oblačila Moi kidz - nov ''a must''
za modne malčke.

Več trendoV na
citymagazine.si
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•••••
Komični vestern kako ne umreti na zahodu
A Million Ways to Die in the West, ZDA, 2014
Režija: Seth MacFarlane. Igrajo: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson. 
5. 6., Kolosej

V vlogi režiserja, producenta,
soscenarista in igralca se zopet
predstavlja Seth MacFarlane, ki
je svojo režijsko palico že vihtel v
filmu Ted. Če je v slednjem
glavno vlogo odigral simpatični
in samozavestni medved, ki je

rad osvajal dekleta, se tokrat vsestranski režiser v novem filmu
osredotoča na strahopetnega kmeta, ki se zaljubi v damo, katere
mož slovi kot zloglasni revolveraš. Albert je strahopetni kmet, ki ga
po neuspelem dvoboju zapusti dekle in oddide z drugim. Ko se v
mesto preseli skrivnostna dama, se vanjo zaljubi, medtem ko ona
skuša zbrati svoj pogum. Toda v mesto, zaradi maščevanja, prispe
tudi njen mož, razvpiti razbojnik, ki kmetovo novo pridobljeno
vrlino postavi na preizkušnjo._

•••••
Triler Pionir
Pioneer, Finska, Francija, Nemčija, Norveška, Švedska, 2013
Režija: Erik Skjoldbjærg. Igrajo: Wes Bentley, Stephen Lang, Jonathan LaPaglia.
5. 6., Kolosej

Konec 70. let prejšnjega stoletja
pod Severnim morjem odkrijejo
velika naftna polja in Norveška
se odloči izkoristiti dragoceno
naravno bogastvo. V skupini
ameriških in norveških
potapljačev, ki 500 metrov pod

gladino pripravljajo teren za naftne ploščadi, sta tudi neustrašni
Petter in njegov brat. Toda med nevarnim potopom se zgodi
tragedija, zato Petter začne iskati krivca, ob tem pa naleti na
zidove molka in zanikanja. Zaplete se v nevarno zaroto
nepredstavljivih razsežnosti, kar ogrozi njegovo življenje, vendar
je odločen resnici priti do dna._

•••••
Animirana družinska pustolovščina

Hiša velikega čarodeja
The House of Magic, Belgija, 2013
Režija: Jeremy Degruson, Ben Stassen. Igrajo: Cinda Adams, Grant George.
29. 5., Kolosej

Mladi zapuščeni muc Blisk se
v iskanju zavetja pred neurjem
zateče v skrivnostni dvorec,
last upokojenega čarodeja
Lawrencea, znanega tudi pod
imenom Sloviti Lorenzo.
Lawrence svoj pravljični svet
deli z mnogimi živalmi in

osupljivo zbirko napravic in pripravic, ki znajo, pojoč in plešoč,
pripraviti zajtrk. Hitro poskrbi, da se tudi Blisk počuti
dobrodošel; toda zajec Jack in miš Maggie snujeta zaroto, da
bi se mucka znebili. Ko Lawrence pristane v bolnišnici, ga
skuša njegov nečak z ukano prepričati, da hišo proda. Vendar
pa se ostali prebivalci domislijo srhljivega načrta, kako svoj
dom obdržati: dvorec spremenijo v hišo duhov, pri čemer je
Blisk njihovo skrito orožje. Animirani film je sinhroniziran v
slovenščino._

Znanstvenofantastični triler

na robu jutrišnjega dne
edge of tomorrow, ZDa, 2014
režija: Doug liman. Igrajo: tom Cruise, emily Blunt, Bill Paxton, lara Pulver,
Jeremy Piven, Charlotte riley, Madeleine Mantock, Jonas armstrong.
29. 5., kolosej

Filmska zgodba se odvija v bližnji prihodnosti. Zemljo je neusmiljeno na-
padla tuja rasa, čigar sil ne zmore odvrniti nobena vojska na svetu.
Major William Cage je častnik, ki sovražniku na bojišču ni še nikoli zrl v
oči, a se brez posebnih ceremonij znajde na podvigu, ki se izkaže za sa-
momorilskega. V nekaj minutah ga ubijejo in nehote se po naključju po-
javi v nepojasnjeni časovni zanki, v kateri je prisiljen vedno znova
preživljati nasilno bitko, se bojevati in znova umirati. toda z vsako bitko
se zna Cage, ob boku z bojevnico posebnih sil rito Vrataski, z nasprotni-
kom spopasti z vse bolj učinkovitimi spretnostmi in vsak ponovljeni spo-
pad z nezemljani ju pripelje korak bliže k zmagi nad njimi._

•••••
Družinska fantazijska pustolovščina Zlohotnica
Maleficent, ZDA, 2014
Režija: Robert Stromberg. Igrajo: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley.
29. 5., Kolosej

Film pripoveduje zgodbo o
najbolj priljubljeni Disneyjevi
zlikovki, hudobni vili, ki nastopa
v Trnuljčici, animirani klasiki iz
leta 1959. Zgodba tokrat
razkriva skrita dejstva o tem,
zakaj se je njeno čisto srce

spremenilo v kamen, in o njeni preobrazbi iz lepega nedolžnega
dekleta v trdosrčno zlobnico. Zlohotnica je mlado dekle čistega
srca, ki svojo mladost preživlja v mirnem gozdnem kraljestvu, vse
dokler sovražna vojska ne ogrozi harmonije v deželi. Kmalu
postane najbolj zagreta zaščitnica dežele, a žal doživi kruto
prevaro. Ker se želi maščevati, se spusti v epsko bitko s kraljevim
naslednikom in posledično uroči novorojenko Auroro. _

filmska poslastica
NA PLATNU
"Abeceda", v režiji Erwina
Wagenhoferja (2013)
"Nevidna ženska", v režiji
Ralpha Fiennesa (2013)
"Tisti čudni občutek", v režiji
Toma Gormicana (2014)

NA KRATKO 
Razpotja
Urbani plesni film "Razpotja" je unikatna
adaptacija istoimenske uspešne
predstave, ki je lani nastala v
koprodukciji Cankarjevega doma. Močna
zgodba, polna čustev, odnosov, zapletov,
težkih odločitev in rasti, koreografija,
polna človeškosti, ter odlična igra,
izvedba in rast plesalcev so bili razlogi,
zakaj so predstavo adaptirali v film, ki je
v celoti posnet na različnih urbanih
lokacijah v Ljubljani, od zapuščene
tovarne Rog do obrežja Ljubljanice, kar
gledalcu daje občutek, kot da se celotna
zgodba odvija v realnem življenju. Film
bo na sporedu 4. in 5. junija, ob 20. uri, v
Cankarjevem domu.
www.cd-cc.si

Kino zemljevid
V Kinodvoru so v sklopu obeleževanja
90. obletnice delovanja kina izdali novo
publikacijo z naslovom Kino zemljevid.
Publikacija avtorja Klemna Žuna temelji
na raziskavi Kinodvorove pestre
zgodovine. Skoznjo se je namreč v
prestolnici filmski trak vrtel na več kot
sedemdesetih lokacijah oziroma kino
prizoriščih, v več kot dvesto različnih
kinematografih. Pestrost te ljubljanske
kinematografije je tako zbrana v knjigi
Kino zemljevid, ki poleg zemljevida z
označenimi lokacijami vključuje tudi
podatke o vsakem od kinematografov.
Na nekaterih od izbranih lokacij bodo v
sodelovanju z ustanovami oziroma
organizacijami, organizirali tudi filmske
projekcije s posebnim spremljevalnim
programom.
www.kinodvor.org

HIŠNI KINO 
"Trnuljčica", v režiji Clyda
Geronimija (1959)
"V vročini noči", v režiji
Normana Jewisona (1967)
"Beda", v režiji Roba Reinerja (1990)

•••••

Besedilo: City Magazine

Več kulture na
citymagazine.si
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rock

The Rolling Stones 
angleška glasbena skupina, ki je začela svojo
glasbeno pot v začetku šestdesetih letih prejš-
njega stoletja. S svojo glasbo so prav gotovo
že na svojem začetku zaznamovali zakonitosti
rocka in postali megazvezde svetovnega kova.
Na svoji glasbeni poti so "razburkali morja" na
glasbenem področju, prav tako tudi s svojimi
zasebnimi življenji. Kljub temu, da je preteklo že
kar nekaj vode od njihove ustanovitve ter da
se le malokateri glasbeniki lahko pohvalijo s
tako dolgo in uspešno kariero, njihovi koncer-
ti še vedno polnijo stadione, tudi z novo sveto-
vno turnejo "14 On Fire". Nekaj vstopnic bo
morda na voljo tik pred koncertom, tako da lah-
ko svojo srečo preizkusimo na prizorišču
samem. A špekulacije s cenami niso izključe-
ne, saj so vstopnice pošle s svetlobno hitrost-
jo. Če smo si zagotovili vstopnico pravočasno,
se lahko pripravimo na vrhunsko rockovsko
doživetje. Če vstopnice še nimamo … no, ja, pra-
vijo, da upanje umre zadnje! Cena vstopnic: od
164,99 do 214,99 evra._
16. junij ob 20. uri, stadion ernst Happel, Dunaj, avstrija
www.rollingstones.com

The Rolling
Stones se bodo
v okviru tur-
neje "14 On
Fire" ustavili
tudi na Dunaju.

pop

Bang, bang, prihaja
Miley Cyrus!

Na svojo četrto turnejo se je februarja podala
glasbena in filmska zvezda Miley Cyrus, ki bo
tako nastopila tudi v naši bližini. Miley Cyrus,
ki je v zadnjem času s svojim stasom in glasom
dvignila kar nekaj prahu, bo počistila tudi dunaj-
ski oder, kamor prihaja v okviru svoje četrte tur-
neje Bangerz Tour, s katero predstavlja svoj zad-
nji, četrti studijski album Bangerz. 21-letna
pevka, televizijska in filmska igralka, ki je nase
opozorila predvsem v TV-seriji Hannah Monta-
na, za katero je posnela tudi glasbo in postala
pravi najstniški idol. Toda iz najstniškega idola,
ki je 2007 začel svojo samostojno glasbeno
kariero, se je Miley prelevila v upornico. Njena
preobrazba se je začela leta 2009, ko je izdala
EP The Time of Our Lives z najbolj prodajanim
singlom Party in the U.S.A. Dve leti zatem se je
odločila, da se osredotoči na igralsko kariero,
leta 2012 je podpisala pogodbo z založbo RCA
Records in svojo kontroverzno naravo upodobila
s seksualnim javnim nastopom med promocijo
omenjenega zadnjega ploščka. Singla We Can’t
Stop in Wrecking Ball sta pospremila provoka-
tivna videospota, slednji pa je postal njen prvi
vrhunec na Billboardovi lestvici najboljših sto. Ni
dvoma, da Miley Cyrus ne bo tudi pri sosedih
ušpičila kaj žgečkljivega. Cena aranžmaja: od
99,99 do 137,99 evra._
10. junija ob 19.30, Stadthalle, Dunaj, avstrija 
www.koncerti.net

Rolling Stonesi prihajajo na Dunaj. Da, glasbe-
ne legende, ki že od začetka šestdesetih živijo
"rock and roll" življenski slog, bodo 16. junija
nastopili pri naših sosedih, na dunajskem sta-
dionu Ernst Ha-ppel. The Rolling Stones je

Miley Cyrus
© Tyrone Lebon/RCA Recordsgypsy punk

Gogol Bordello 
Odštekani, energični, samosvo-
ji in vedno aktualni Gogol Bor-
dello se vračajo na oder Cvetli-
čarne. Za nekatere so člani
skorajda že kultne zasedbe
Gogol Bordello trubadurji svo-
bode in strasti, za druge so sod-
obni križarji v boju zoper pleh-
kost globalizirane pop kulture ter
nje amerikanizaciji, vsekakor pa
vrhunska glasbena skupina, ki
bo zopet poskrbela za energi-
čne ritme v ljubljanski Cvetličar-
ni. Cena vstopnice: 25 evrov v
predprodaji._
11. junija ob 21. uri, Cvetličarna,
Kranjčeva 20, Ljubljana
www.eventim.si

energični in samosvoji – Gogol
Bordello.
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praznovanje

Ljubljana praznuje
2000 let Emone
Ljubljana praznuje! V letih 2014 in 2015 obele-
žujemo 2000 let izgradnje Emone, kar je zagoto-
vo mejnik, ki si zasluži posebno praznovanje. Stro-
kovno in laično javnost vabijo številne razstave,
prireditve in projekti. V Mestnem muzeju Ljublja-
na bo na ogled razstava Emona: mesto v imperi-
ju, ki vabi obiskovalca, da vstopi v svet izjemnih
rimskih dosežkov in odzvena Emone v 20. stole-
tju. Razstava prikazuje ustroj mesta, kako je nasta-
lo, kakšne odnose so prišleki imeli s staroselci in
na kakšen način so krepili zavest Emoncev ozi-
roma Rimljanov. Prav tako razstava na ogled posta-
vi obsežnejša arheološka izkopavanja in kopico
predmetov, podjetij in projektov, ki so svoje poime-
novanje našli v rimski preteklosti Ljubljane. V okvi-
ru praznovanja dvatisočletnice Emone si bomo
med drugim lahko ogledali še razstavo Josefa
Koudelke: Sledi/Vestiges 1991-2012 v Galeriji
Jakopič, fotografski natečaj ter razstavi Ostanki
mesta in Foto Emona, ki bosta v poletnih mesecih
razstavljeni v Jakopičevem razstavišču, v parku
Tivoli in na Krakovskem nabrežju v Ljubljani, poleg

tega pa še razstavi iLjubljana in Urbani razvoj Lju-
bljane, ki bosta na ogled na Ljubljanskem gradu.
Ostanke Emone si bomo lahko ogledali tudi v cen-
tru Ljubljane, v nedavno prenovljenem parku Emo-
na. Velika razstava Rimske zgodbe s stičišča sve-
tov bo na ogled v Narodnem muzeju Slovenije.
Poleg razstav se obetajo še številni zanimivi dogod-
ki, ki bodo navdušili tudi najmlajše, kot je na pri-
mer Na potep z emonskimi duhovi. Cena vstop-
nic je odvisna od posamezne prireditve._
Do 3. septembra, različne lokacije po Ljubljani
www.ljubljana.si 
www.mgml.si
www.nms.si

Ob prazno-
vanju 2000
let Emone 
se nam obeta
pester 
program 
s številnimi
razstavami in
prireditvami.

gledališče

Drama festival 
Devet vznemirljivih predstav, devet zgodb, devet
igralskih ansamblov, pogovori z ustvarjalci in
debate o poteh gledališča, druženje in ples. Vse
to in še več je Drama festival, ki je nastal iz želje,
"da bi predstavili dosežke gledališč, s katerimi
sodelujemo", kot je dejal ravnatelj ljubljanske
Drame, Igor Samobor. V festivalskem tednu tako
Drama postane presečišče gledaliških množic,
krivulj in premic, ljudi in zgodb. Festival bo otvo-
rila predstava Marina Abramović ali kako sem
izgubil pot do Antigone. Predstava je četrti pro-
jekt v ciklu, ki ga simbolno poganja Brechtova
misel varovanja divjine: "Največji sovražnik div-
jih slonov so udomačeni sloni." Kot so zapisali,
je bil osnovni vzgib za uprizoritveno raziskavo
predstave Marina Abramović ali kako sem izgu-
bil pot do Antigone "vozel etičnega, ki preči so-
dobno umetniško in politično prakso na poboč-
ju, ki ga je Alain Badiou kot "strast do realnega"
ritmiziral skozi vprašanja "jaz-a" in "mi-ja", sko-
zi vprašanja singularnega in kolektivnega. Ker
je tudi sodobno(st) po postmoderni maska mita

in razrednega boja, je bilo v pokrajino raziska-
ve postavljeno Antigonino dejanje in performa-
tivna ontologija sodobne umetnice Marine Abra-
mović." Po uvodni predstavi si bomo v
naslednjih dneh Drama festivala lahko ogleda-
li še Pet modernih no dram; Garderober; Nekaj
sporočil za vesolje; Vse o Ivanu; Kako poveš,
kar si odigral; MandićStroj; Tri sestre in Hamlet.
Cena vstopnic: od 8 do 18 evrov._
Od 1. do 7. junija, Slovensko narodno gledališče Drama
Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana, 
www.drama.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

gibalna predstava
27/05
Amor omnia vincit
Anton Podbevšek Teater, Prešernov trg 3,
Novo mesto. Začetek: ob 20. uri. 
Cena vstopnic: od 8 do 12 evrov. 
www.antonpodbevsekteater.si
Zgodba o Blanche, Marie in Jane (Amor omnia
vincit) v dramatizaciji Blažke Müller Pograjc je
poetična, a kruta zgodba, ki jo je režiser Matjaž
Pograjc poimenoval čarovniška gibalna pred-
stava. Le-ta odkriva skrivnost ljubezni, v njej pa
se ustvarjalci pogumno odpravljajo na nevarno
ekspedicijo v temno uganko, središče človeka.

gledališče
02/06 – 11/06
SiTi pod zvezdami
Dvorišče Ljubljanskega gradu, Grajska 
planota 1, Ljubljana. Cena vstopnice: 15 evrov. 
www.sititeater.si
SiTi Teater BTC tudi letošnjo sezono zaključuje
na poseben način – tako, da se seli pod neskon-
čno nebo, na dvorišče Ljubljanskega gradu.
Cikel predstav odpira predstava Mulc … vas
gleda, sledil ji bo TAK SI, tretji bo na vrsti Star
fotr, cikel predstav pa zaključuje Jamski človek.

šanson
03/06
La vie en rose
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 
Ljubljana. Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic:
od 16 do 32 evrov. www.cd-cc.si
Ob stoletnici Franeta Milčinskega – Ježka bo
mednarodni večer šansonov na odru zbral
vrhunske izvajalce, tokrat že petnajstič po vrsti.
Po idejni zasnovi Vite Mavrič  bodo predstavili
njegov nesmrtni opus, katerega bridka satira
brez rje na rezilu nemilostno opozarja na ne-
smisle in krivice sveta.

premiera
28/05 – 01/06
Selfed
Plesni teater, Kersnikova ulica 4, Ljubljana.
Začetek: ob 21. uri. Cena vstopnic: od 5 do 7
evrov evrov. ptl.si
Koreografski prvenec mladega belgijskega umet-
nika Kevina Trappeniersa – predstava Selfed zno-
traj sodobnega plesa vključuje priljubljeno urbano
športno-plesno formo parkour. V njem umetnik
raziskuje mejo med resničnostjo in percepcijo, ki
temelji na pojmu energije jaza in samožrtvovanja.

100 vrstic

Drama festi-
val se prične
s predstavo
Marina 
Abramović 
ali kako sem
izgubil pot do
Antigone.   
© Borut Peterlin
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Fructal Natura 100 % –
BIO granatno jabolko
Granatno jabolko je okusen in sočen sadež mamljive živo rdeče bar-
ve. V Perziji in Grčiji ga gojijo že od starodavnih časov, zaradi iz-
jemnega okusa, eksotičnega videza in številnih pozitivnih lastnosti
pa je postal priljubljen tudi pri nas. Tako kot druga BIO sokova (BIO
jabolko in BIO borovnica) iz linije Fructal Natura 100 % BIO je tudi
sok granatnega jabolka izdelan iz najkakovostnejših, ekološko pri-
delanih surovin po načelu ekološkega kmetovanja v sožitju z nara-
vo in zagotavljanja ravnovesja v sistemu "tla-rastline-živali-človek".
Za popoln užitek so granatnemu jabolku primešali še jabolka, črni
ribez in grozdje, ki skupaj vzpostavijo novo harmonijo okusa._
fructal-natura.si

retrospektiva Umetniški nakit
Ob praznovanju desete obletnice FREYWILLE
Slovenija se lahko pridružimo fascinantnemu

potovanju skozi čas na Retrospektivi FREYWILLE
umetniškega nakita iz emajla, ki bo potekala med 26.
in 31. majem. Odkrivali in občudovali bomo, kako je

nastal originalni FREYWILLE slog skozi njihove
različne kolekcije, ki so edinstvene zaradi

avtentičnega umetniškega oblikovanja, bogatega s
pisanimi in živahnimi motivi, glede katerih se
zgledujejo po največjih mojstrih slikarstva._

Butik FREYWILLE, Mestni trg 8, Ljubljana, www.freywille.si

Cukrček Čokoladni izdelki za vse okuse
Podjetje Benedict je slovensko družinsko podjetje, v
katerem že več kot 15 let z ljubeznijo in predanostjo
izdelujejo vrhunske čokoladne izdelke, ki so vsak posebej
ročno izdelani. Svoje izdelke ustvarjajo z inovativnostjo, ki
se kaže v božanskih okusih čokoladnih izdelkov. Pogleda v
ta čudoviti svet božanskih ročno izdelanih čokolad pa smo
bili deležni tudi sami. Skupaj z ekipo čokoladnih mojstrov
smo uživali pri kreativnem ustvarjanju edinstvenih čokolad
po svojem okusu. Bili smo navdušeni._
www.cukrcek.si

čaji Spletni
nakup Tea
Time
Tea Time je
specializirana
trgovina s čaji in
čajnim priborom v
središču Ljubljane.
Izbiramo lahko med
različnimi vrstami
čajev in obilo
vrhunskega čajnega
pribora. Ker pa je Tea
Time prijazna trgovina
s čaji, se nam zdaj ne
bo več potrebno ob
vsakem vremenu
odpraviti v trgovino,
saj so vsem ljubiteljem
najboljših čajev sveta
omogočili udoben
spletni nakup._ 
www.teatime.si/nakup

penina Martini Rosé
Martini Rosé se zgleduje po matični regiji blagovne znamke Martini, regiji Piemont
– domovini številnih znanih belih in rdečih vin. Martini Rosé je polsuho, elegantno,
rožnato peneče se vino. Izdelano je iz različnih vrst grozdja, nežno stisnjenega, da se
ohranijo razločne, sugestivne arome in lepa barva. Odlikuje ga kompleksen, mika-
ven, aromatičen okus po divjih jagodah, malinah in divjih vrtnicah, ki ga dopolnjuje
čudovito nežna sadnost. Odlično se poda h kosilom in k piknikom s prijatelji. Idea-
len je z morskimi sadeži ali mesninami – od dimljenega lososa in kaviarja do šunke
ali pečenega purana. Čudovito se ujema tudi s pečenimi pikantnimi jedmi. Zakaj ne
bi uživali s prijatelji v pridihu začinjenosti, ob eksotičnih azijskih in indijskih jedeh?_
www.eshop.dvc-plus.si, www.merit-international.si

Barcaffè
Cappuccino
caramel
Toplejši dnevi so kot nalašč za
srkanje sladkih koktajlov. Pri-
pravimo si slasten kavni koktajl
Almond Dreams, za katerega
potrebujemo eno vrečko Bar-
caffè Cappuccino caramel, tri
žličke mandljevega sirupa in tri
žlice stepene smetane. Vsebino
vrečke stresimo v kozarec in jo
prelijmo z 1,5 dl vroče, vendar ne
vrele vode. Premešajmo. Dodaj-
mo sirup ter narahlo premešaj-
mo. Smetano skupaj z zdroblje-
nimi kockami ledu stepimo v
multipraktiku ali električnem me-
šalniku in z njo okrasimo napitek.
Posujmo ga z nastrgano čoko-
lado in dodajmo vejico sveže
mete. Postrezimo za lepši dan!_
www.barcaffe.com
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