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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 paket Deezer neomejeni, ki mi za 
26 EUR na mesec omogoča neomejene pogovore 
v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-e ter TViN 
Shrambo S. Še posebej mi je všeč, da paket vključuje 
tudi storitev Deezer z več kot 30 milijoni pesmi, 
ki jih lahko neomejeno prenašam iz Deezerja v 
mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in jo 
predvajam prek svojega mobitela, tablice, spleta 
ali SiOL TV. Počitnice in druženje s prijatelji si 
bom tako popestrila s svojo najljubšo glasbo.

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.

NEOMEJENI MOBILNI INTERNET 
NA HRVAŠKEM
Septembra bom vikende preživela na Hrvaškem, 
zato sem poslala SMS z vsebino HT INTERNET na 
1918 in si za 10,90 EUR na mesec zagotovila 
neomejen mobilni internet. Tako bom prek svojega 
mobitela v mobilnem omrežju operaterja Hrvatski 
Telekom sproščeno brskala po spletu in pošiljala 
sporočila MMS tudi, ko bom na vikendu. 

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
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Šolski izlet 
September, sonce in konec poletnih koncertov v
dežju … Pravkar smo se vrnili s počitnic in čas je,
da sedemo nazaj za pisalne mize in v šolske
klopi. Na srečo imajo naši mali posamezniki ta
privilegij, da jim ni potrebno več nositi težkih
nahrbtnikov, saj sedaj za sabo "tiho" vlečejo tor-
be, ki se prevrnejo vsakič, ko stopijo s pločnika
na prehod za pešce … In "te pametne stvari", ki
so za starše dodatni, skoraj pretirani, rekvizit za
popolni nadzor, najmlajšim pa omogočajo hitre
povezave s prijatelji in simpatijami. Pa za pisanje
prikritih in skrivnostnih sporočil pa izmenjavo
"plonkcev", za igranje igric, za "selfieje", za foto-
grafiranje in snemanje najbolj (ne)smešnih pri-
god, akcij in potez, ko tega tehnološkega sveta
nevešči profesorji z objavami prej omenjenega
na spletnih medijih izgubljajo še dodatne atome
avtoritete. S poplavo spletnih šolskih dogodiv-
ščin pa zbledijo tudi spomini na dogodke, ki so
se pripetili v mojem lastnem otroštvu. A še ved-
no jih je nekaj, ki ostajajo kot zgodbice za pozna
leta, ki privabljajo smeh in odganjajo pogovore o
vremenu. Seveda bi danes imeli več klikov na
socialnih omrežjih, kot jih ima posamezna parla-
mentarna seja, a kaj, ko moji šolski dnevi sežejo
še v dobo fotoaparatov, ko si imel na voljo foto-
film z največ 36 posnetki, VHS-posnetki pa so
bili rezervirani le za posebne dogodke. Si pred-
stavljate moj šolski izlet, ki nikoli ne bo zabele-
žen na filmski trak, pa čeprav je skoraj vedno
vse skupaj izpadlo prav "filmsko". Učiteljica slo-
venskega jezika, ki nikoli ni snela svojih "štrum-
pantlov", učitelj zgodovine, ki je vedno zvijal
smrkelj v svaljke in jih "frcal" naokrog ... Seveda
v avtobusu ni manjkalo povprečno meter in pol

velikih nadobudnežev, ki so nestrpno pričako-
vali cilj, medtem pa se kratkočasili z raznimi igri-
cami. Namesto mini slušalk na vseh mini ušesih
smo si takrat izmenjevali "walkmane" z maksi
slušalkami, iz katerih zvok ni nikoli v celoti pre-
glasil glasbe, ki se je vila iz zvočnikov avtobusa
in je bila izbrana izključno po šoferjevem okusu.
Ko smo prispeli tja, kamor smo bili pač name-
njeni, je kot prvo dejanje sledilo odvijanje folije z
doma narejenimi sendviči, medtem ko danes
otroci slikajo vsepovprek polne krožnike in foto-
grafije objavljajo na spletu. Sledi še neskončno
"selfijev" pa pregledovanje, malo hitre obdelave
in spet objava na spletu. Včasih si moral prositi
nekoga, da te je slikal. Šele doma si ugotovil,
da je vsak drugi posnetek zamegljen ali pa
imaš odrezano glavo. Popravkov ni bilo. Če pri-
merjam povratek domov, smo vsi podpisovali
razglednice, ki so šle od rok do rok. Dandanes
je ponavadi slišati le "tapkanje" po pametnih
telefonih, glasne zvočne signale, ki oznanjajo
prejem sporočila, ter hihitanje in muzanje ob
branju le-tega. Kakorkoli že, začenja se novo
šolsko leto …_

Predstavljamo
vam kreativne,
sveže, drugačne,
pisane, barvite
trgovine za
otroke, ki dražijo
in prebujajo
otroški
domišljijski svet. 
© Dylan’s Candy Bar
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Peterlin
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za VIKEND

SOBOTA
06/09
Ritem mladosti
Tokrat se bomo lahko ob
koncu poletja zabavali
že na osmem Ritmu mla-
dosti, ki letos prinaša
prenovljen koncept vse-
bin v sklopu Parka mla-
dosti. Prenove je bil
deležen tudi večerni del,
ki se bo kot atraktivni
multimedijski šov spre-
menil v največjo pop-up
diskoteko pod zvezdami.
Od 10. do 1. ure, BTC City,
Ljubljana

SOBOTA
13/09
Slovenska popevka
Festival Slovenska
popevka se po šestih
letih vrača v čarobne
Križanke. Na festival-
skem odru se bo ob
spremljavi velikega
revijskega orkestra
RTV Slovenija predstavi-
lo 14 novih popevk. 
Ob 20.30, Križanke, 
Ljubljana,
www.ljubljanafestival.si

PETEK
19/09
Festival 
pohodništva
September in oktober
sta najlepša meseca za
odkrivanje pohodnih poti
in za Festival pohodni-
štva. V času festivala si
bomo lahko ogledali raz-
stave, muzeje in se ude-
ležili različnih prireditev.
Do 5. oktobra, 
Dolina Soče, 
www.dolina-soce.com

dan za ... v zrakuVEč DOGODKOV NA
citymagazine.si

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

01/09/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

ČETR-
TEK
04/09
festival

PE-
TEK
05/09
razstava

SREDA
10/09
CITY CHEF
kuharska
akademija

Nostalgija
Že osmič po vrsti bo v pričetku
septembra čas za najbolj nostalgično
prireditev. Festival Nostalgija obiskovalca
popelje v stare čase z vonjem po
naftalinu. V sklopu festivala se bo odvijalo
marsikaj: vse od razstav starodobnikov
do bolšjega sejma starin, vintage, retro in
heritage predmetov ... Večerni del festivala
bo koncertno in plesno obarvan z
nastopom "pin up" deklet ter swing,
rock’n’roll in rockabilly zasedb._
Od 4. do 6. septembra, Gospodarsko 
razstavišče, Ljubljana

Najboljše fotografije preteklega leta
V dunajski galeriji Westlicht bodo od 5.
septembra do 12. oktobra letos na ogled
najboljše fotografije preteklega leta, ki so
bile izbrane na mednarodnem
fotografskem natečaju World Press Photo.
Potujočo razstavo tega najprestižnejšega
fotografskega tekmovanja si po celem
svetu vsako leto ogleda več kot tri milijone
obiskovalcev. Devetnajstčlanska
mednarodna žirija fundacije World Press
Photo je 53 fotografom iz 25 držav podelila
nagrade za najboljše fotografije leta 2013,
in sicer v devetih kategorijah. Za
zmagovalko je bila razglašena fotografija
Johna Stanmeyerja iz ZDA._
Do 12. oktobra, Galerija Westlicht, 
Westbahnstraße 40, Dunaj, Avstrija
www.worldpressphoto.org

Hrana za možgane
September je čas za nove kreativne
podvige in delovanje naših možganov je
zelo povezano s hrano, saj s pomočjo le-
te ohranjamo zdravje, spomin in
možgansko aktivnost. Med najbolj
cenjeno "pametno hrano" spadajo
borovnice, divji losos, oreščki in semena,
avokado, rdeča pesa, žajbelj ter
polnozrnati izdelki. Kako hitra in
enostavna je lahko priprava hrane, ki bo
aktivirala in spodbudila naše možganske
celice, pa bomo spoznali z novo sezono
naših kuharskih akademij. Uradna voda
dogodka je Jamnica. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati (akti-
vna kuhinja Siemens), Litostrojska 48, Ljubljana,
prijave na citymagazine.si/hrana-za-možgane

ČETR-
TEK
04/09
kulinarika

Festival Okusov na Vinskem sejmu
Vzporedno z Vinskim sejmom, ki letos
poteka že petdesetič, bo potekal
Festival okusov. Obe prireditvi
združujeta vinarje, gostince ter druge
kulinarične akterje. Za nas pripravljajo
posebne festivalske menije po
promocijskih cenah, lahko pa se bomo
udeležili še vrsto gastronomskih in
vinskih dogodkov, delavnic ter
tekmovanj, kuharskih šovov in
predstavitev. Festival okusov se nato z
Gospodarskega razstavišča širi vse do
18. septembra v izbrane restavracije ter
druge gostinske lokale po Sloveniji in
Hrvaški ter v obmejnih Italiji in Avstriji._
Od 4. do 6. septembra, 
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
www.vinoljubljana.si, www.festivalokusov.si

06

SRE-
DA
10/09
film

17. Festival slovenskega filma
Skozi selekcijsko sito se je v program
Festivala slovenskega filma prebilo 71
filmov, ki jih bomo lahko videli v
tekmovalnih programih in panoramah. Za
dodatne filmske užitke bo za nas
poskrbljeno s skrbno izbranimi 15 filmi, ki
sestavljajo program za otroke, mlade in
družine, na sporedu pa bodo tudi tri
posebne projekcije. Filmske projekcije bo
tudi letos popestrila glasbena spremljava
festivala, ki se bo tokrat opirala na nastope
skupin Fake orchestra, Repetitor in
Katalena, zadnja bo zaznamovala
zaključno slovesnost s podelitvijo nagrad._
Do 14. septembra, Avditorij Portorož
www.fsf.si

© Taslima Akhter
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Paket Mobi oziroma paket brez vezave je lahko povsem enostavna rešitev za našega
šolarja, obenem pa v paketu Mobi najdemo tudi nadvse priročen Samsung Galaxy
Trend Lite. Gre za povsem preprost mobilni telefon, ki najmanj zahtevne uporabnike
zadovolji s 4 GB vgrajenega spomina, preko spletne trgovine Google Play pa lahko
brskamo za aplikacijami. Nakup aparata z 1 GHz procesorjem, operacijskim
sistemom Android 4.1. v slovenskem jeziku in s SIM-kartico s telefonsko številko
prinaša tudi 10 evrov dobroimetja, ki je že naloženo na račun Mobi. Vsekakor ne gre
spregledati prenovljenih 30-dnevnih opcij Mobi 100 in 200, ki vključujeta 100
oziroma 200 enot storitev za samo 5 oziroma 9 evrov*. Opciji vključimo tako, da
pošljemo SMS s ključno besedo MOBI 100 ali MOBI 200 na 1918, vključene enote
pa lahko uporabniki Mobi porabimo čisto po svoje, za klice, SMS-e ali prenos
podatkov. Odličen uvod v novo šolsko leto!

Paket Mobi Samsung Galaxy Trend Lite, cena 168 evrov*.
www.telekom.si

Samsung Galaxy Trend 
Lite v paketu Mobi

2_ 4_ 6_ 

7_ 9_ 
5_ 

8_ 

3_ 

1. TRENDOVSKI. Mobilni telefon Samsung Galaxy Trend Lite, www.telekom.si. 2. DOMAČA NALOGA. Pisalna miza Les Gambettes.170 evrov, www.lesgambettes.fr in en.smallable.com. 3. MODNO. Krilo Okaidi. 19,99 evra,

www.okaidi.com. 4. UDOBNO. Pulover Bobo Choses. 49 evrov, trgovina Sisi Shop, Stari trg 30, Ljubljana, www.sisishop.eu. 5. PO DEŽJU. Otroški škornji Hunter. 55,24 evra, www.hunter-boot.com. 6. ŠOLSKI NAhRBTNIK COLLEGE

KIPLING. 122 evrov, trgovina Bag's, Wolfova 1, Ljubljana, www.bags.si. 7. IGRIVO. Peresnica Lilliputiens Arnold. 16,99 evra, kakadu.si. 8. PO ULICI. Skiro Micro Maxi. Od 99,99 evra naprej, www.micro-skiro.com. 9. PRIROČNO.

Otroški bidon Camelbak, cena: 13,49 evra, shop.camelbak.com in www.camelbak.com.

*Bonus 10 evrov velja za paket Mobi Samsung Galaxy Trend Lite in je v obliki prednaloženega dobroimetja na računu Mobi. Količina paketov Mobi je omejena. Telekom Slovenije si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. 
Do 31. 8. 2014 sta bili uporabnikom Mobi na voljo opciji Mobi 50 za 5 evrov in Mobi 100 za 9 evrov. Od 1. 9. 2014 sta na voljo prenovljeni opciji Mobi 100 za 5 evrov in Mobi 200 za 9 evrov (prenovljeni opciji z novim imenom vključujeta v primerjavi z dosedanjimi opcijami Mobi
dvojno količino enot po enaki ceni). Za vklop opcije Mobi 100 in/ali Mobi 200 uporabnik Mobi pošlje sporočilo SMS z besedilom MOBI 100 ali MOBI 200 na 1918. Poslano sporočilo SMS za vklop se zaračuna skladno z veljavnim cenikom. Vključene količine enot pri opcijah
Mobi 100 in Mobi 200 veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. 1 enota je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja ali 1 poslanemu sporočilu SMS ali 1 MB prenosa podatkov. Veljavnost opcije je 30 dni od vklopa, neporabljena količina enot storitev po preteku tega
obdobja zapade. Opravljene storitve nad vključeno količino se zaračunavajo po veljavnem ceniku pred iztekom 30 dni in po preteku tega obdobja, če si opcije ne vključite ponovno. Posamezni opciji se lahko zakupi večkrat, možen je tudi sočasen zakup. Klici na premijske,
komercialne in posebne številke ter videotelefonija in prenos podatkov prek klicne povezave se zaračunavajo po veljavnem ceniku in se ne odštevajo iz količine zakupljenih enot storitev. Količine iz opcij Mobi 100 ali Mobi 200 se ne seštevajo s količinami ostalih 30-dnevnih opcij
(opcije Mobi A, B in C, opcije SMS Mobi, opcije Mobilni Internet Mobi). Opciji Mobi 100 in Mobi 200 ne podaljšujeta datuma veljavnosti ostalim 30-dnevnim opcijam (opcije Mobi A, B in C, opcije SMS Mobi, opcije Mobilni Internet Mobi) ali 1-dnevni opciji Mobilni Internet Mobi 1
GB 1 Dan ob morebitnem sočasnem vklopu in obratno. Pred opravljenim nakupom oz. vklopom ene od opcij Mobilni Internet Mobi ali Mobi 100 in Mobi 200 je potrebno prekiniti morebitno obstoječo GPRS sejo, ker se drugače do naslednjega parcialnega zapisa, kljub vklopu
ene od opcij, prenos podatkov še vedno zaračunava po ceniku in se ne odšteva iz vključenih količin za prenos podatkov v opcijah Mobilni Internet Mobi ali Mobi 100 in Mobi 200.
Cene so v evrih z DDV. Slike so simbolične. Za več informacij o ponudbi Mobi, paketih Mobi ter opcijah Mobi 100 in Mobi 200 obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
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Three Potato Four, London
Simpatičen, igriv, retro napis iz kock nad vhodom vabi v trgovinico, kjer
se čuti vonj po otroštvu. Ročno izdelane kreacije, osupljivi dizajni, nad vsem
pa veje ljubezen do lepih in nostalgičnih predmetov. Prava zakladnica uni-
katnih, drugačnih izdelkov, od oblačil, igrač, dodatkov za otroške sobe,
knjig, ustvarjalnih setov, skodelic, doz za shranjevanje, odeje, blazine ...
poleg tega se v osupljivi zakladnici skriva tudi frizerski salon. Subtilna me-
šanica vintage izdelkov, moderne klasike ter mode za otroke._
www.threepotatofour.co.uk   

KONCEPTUALNE
TRGOVINE PO

MERI OTROŠKE
DOMIŠLJIJE

Lego Store, Zagreb
V Zagrebu je z letošnjim septembrom zaživel 150 kvadratnih metrov velik raj za otroke, ime-
novan Lego Store. Za izvirno Lego izkušnjo bo poskrbel celoten Lego asortiman kreativnih igrač
za otroke in odrasle, med katerimi se bodo našle tudi ekskluzivne linije, kot so "Architecture"
za arhitekte, "Technic" za tehnično podkovane posameznike, oboževalci filmov Vojna zvezd
pa bodo navdušeni nad linijo "Star Wars". Lego trgovina ne bi bila Lego, če ne bi bilo mogo-
če kar v njej sestavljati kock, za otroke navdušujoč del trgovine pa bo tudi stena, "Pick-A-Brick",
na kateri se šibijo kocke v vseh velikostih, oblikah in barvah. Te bodo naprodaj poljubno, na
kilograme. Vsekakor kreativna, barvita, domišljije polna oaza za otroke. In odrasle._
www.arenacentar.hr         

Dylan’s Candy Bar, New York City 
Leta 2001 je Dylan Lauren z lansiranjem svoje blago-
vne znamke Dylan's Candy Bar tlakovala pot današnjim
trgovinam s sladkarijami. S prepletom sladkega sveta
in sveta umetnosti, mode in pop kulture je spremenila
pogled na bonbone, kot jih vidimo danes. V njenih trgo-
vinah se prebudi kreativni duh ter notranji otrok v vsa-
komur, saj je obkrožen z umetniškimi dekoracijami, kot
da bi stopil v tovarno sladkarij. Vse prekipeva od barv,
oblik in vonjev: pop art instalacije, kot so predimenzio-
nirano drevo iz lizik, stebri iz sladkarij, police iz čokolad,
stopnišče iz bonbonov. Stene, police in izložbe kar kri-
čijo od živahnih barv, tekstur, vpijoče grafike, kreativnega
pakiranja, osupljivih vzorcev in norih oblik._
www.dylanscandybar.com

FAO Schwarz, New York City
Je najstarejša trgovina z otroškimi igračami v ZDA. Ustanovljena leta 1862
ima danes že kulten status, saj velja njihova trgovina na Peti aveniji v New
Yorku za izjemno priljubljeno turistično destinacijo. Slovijo po svoji ponud-
bi, ki presega otroško domišljijo: plišaste živali v naravnih velikostih, igre,
punčke, edinstvene igrače, z eno besedo: za vsakim vogalom preži zaba-
va. Vstop v čudežno deželo se začne ob vhodu v trgovino, kjer obiskovalce
pričaka v vojaka oblečen človek, vedno pripravljen za skupno fotografi-
ranje. Ob vhodu v veliko dvorano Grand Hall obiskovalce pozdravijo pli-
šaste živali v naravnih velikostih, zabava se nadaljuje na predimenzioni-
ranem pianinu iz kultnega prizora iz filma Big. Obiskovalci so vabljeni, da
zaplešejo in norijo po črno-belih tipkah na tleh, bolj kreativni pa lahko
ustvarijo svojo lutko Muppet. Zabava zagotovljena!_
www.fao.com

Besedilo: Vanja Hočevar

Morda otroci res ne marajo trgovin, toda če jih bomo peljali v
katero od spodaj omenjenih, jih bodo zagotovo navdušile.
Predstavljamo vam kreativne, sveže, drugačne, pisane, barvite
trgovine za otroke, ki dražijo in prebujajo otroški domišljijski
svet. Potopimo se z njimi v čudovite, razgibane, mavrične
globine, ki jih žal prepogosto izgubimo.
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Keet in Huis, Amsterdam
Pomeni v prevodu "zabava v hiši", kar otroci v trgo-
vini tudi občutijo. Njihova ponudba za otroke je iz-
jemno široka, od oblačil, pohištva, postelj, previjalnih
miz, posteljnine, vozičkov, knjig, oblačil ... Keet in
Huis je zasnovana po otroških zamislih. Trgovino
v več etažah povezuje klančina, ki nudi mnogo za-
bave in platformo za igro. Pravi otroški domišljijski
svet prebudijo tricikli, ki visijo s stropa, ali razsta-
vljeno pohištvo, po katerem se lahko pleza. Igral-
ni kot za otroke pa tudi staršem omogoča, da lah-
ko v miru raziščejo to navdušujočo trgovino._
www.keetinhuis.nl 

La Petite Maison, Stockholm
Je manjša trgovinica z otroškimi igračami, ki kljub svoji velikosti navduši. Otroške igrače so subtil-
no zložene na policah, medtem ko se s stropa spuščajo baloni, svetila, lampijoni, zastavice, ki tvo-
rijo čarobno, pisano strukturo. Trgovina s švedskim karakterjem ter pravljična bitja, barve in oblike
privabljajo otroške poglede, ki se od nasičenosti ne morejo naužiti domišljijskih dražljajev._
lapetitemaison.se

De Winkel van Nijntje, Amsterdam
Le kateri otrok ne pozna malega zajčka Miffy (po nizozemsko Nijn-
tje), ki ga je že leta 1955 oživel nizozemski umetnik, ilustrator in
grafični oblikovalec Dick Bruna? Zajček, ki je najprej zaživel v knji-
gah, je pri otrocih zelo hitro postal izjemno priljubljen karakter, zato
se je začel pojavljati na igračah, oblačilih, zvezkih, milih, vseh otro-
ških izdelkih. Če vas pot zanese v Amsterdam, morate otroku pri-
voščiti potop v Miffyjev svet, v Miffyjevo trgovino, kjer ga bodo
začarali izdelki z njegovo podobo._
www.dewinkelvannijntje.nl

Petit Pan, Pariz
Barvit svet, ki prekipeva od
čudovitega tekstila in oblačil, v
živih barvah in vzorcih, odse-
va popularno kitajsko kulturo.
Pisane butike Petit Pan sta
ustanovila kitajski izdelovalec
zmajev ter belgijska umetni-
ca, ki ustvarjata oblačila, torbe,
pregrinjala, posteljnino, ... poleg
tega pa pri njima najdejo svoj
prostor rabljeni otroški pred-
meti, od vozičkov do otroške-
ga pohištva._
www.petitpan.com
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Nina Žerjal: Spontano
učenje tujih jezikov
Nina Žerjal je po poklicu profesorica angleščine in
italijanščine. Ko je iskala metode učenja jezika za
svojo hčer, je naletela na Helen Doron. Metoda jo je
tako prevzela, da jo je pripeljala v Slovenijo. Danes se
v Sloveniji na ta način angleščine uči preko sedemsto
otrok. Najmlajši so stari komaj tri mesece.  

Besedilo: Špela Dobnikar

Več INTeRVJUJeV Na
citymagazine.si
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Po poklicu ste profesorica angleščine in italijanščine. Kako to, da ste iskali me-
tode učenja angleščine za svojo hčer?

Tisto, kar so nas učili na "faksu", se mi nikakor ne zdi primerno za majhne
otroke. Po internetu sem brskala za kakšno idejo in tako sem naletela na Helen
Doron. Metoda me je prevzela, je povsem drugačna od ostalih načinov uče-
nja. Helen Doron je sicer Britanka, ki živi v Izraelu. Nekoč je spoznala način pouče-
vanja glasbe, pri katerem se otrok uči na primer violine na način, kot se uči mater-
nega jezika. Spontano, brez znanja, gre za to, da otrok sliši glasbo. Idejo je pred
tridesetimi leti povezala z učenjem tujega jezika. Metodo sem šla pogledat v tuji-
no, govorila sem z učitelji in starši otrok, ki so kazali neverjetne rezultate. 

Kaj vas je najbolj prevzelo, navdušilo?
Tisto, kar prevzame večino. Metoda Helen Doron prične poučevati že

dojenčke. Meni se je to zdelo nekaj razumsko težko doumljivega. 

Zakaj bi pričeli z učenjem tako zgodaj?
Otrok ima neskončen potencial. Do sedmega leta se lahko nauči veliko šte-

vilo jezikov in če jim je dovolj sistematično in pogosto izpostavljen, jih bo govoril
z znanjem maternega jezika. Do sedmega leta imajo otroci odprto to okno v
možganih, ki pa se z vstopom v šolo in z učenjem logičnega razmišljanja prične
zapirati. Če torej otrok do sedmega leta osvoji tuj jezik, ga uporablja spontano, pri
uporabi o ničemer ne razmišlja. 

Kako v praksi potekajo urice angleščine pri Helen Doron?
Enkrat na teden imamo skupinske urice, od 45 minut pri najmlajših do 90

minut pri starejših. Pri nas ni nič podobnega klasični šoli. Vsi sedimo na tleh,
učitelj ne poudarja avtoritete. Pri uricah pa se zabavamo in igramo, vse v angle-
škem jeziku, brez vsakršne uporabe slovenščine. Otrok nima frustracij, kakr-
šne imamo odrasli, ko nečesa ne razumemo. Otrok gleda, opazuje, funkcioni-
ra in počaka, da iz okolice dobi toliko informacij, da razume. Za našimi "zabavnimi
uricami" se skriva izpiljena metoda, ki daje čudovite rezultate.

Kako pa trimesečnega dojenčka pravzaprav učiti angleščine?
Otroci in starši pridejo enkrat na teden k nam in takrat preko zvokov,

pesmic, kartic otrokom predvajamo angleščino. Poslušajo jo, kot poslušajo
materni jezik. Običajno taki otroci pri dveh letih, ko spregovorijo, hkrati spre-
govorijo tako v maternem jeziku kot tudi v angleščini. Seveda pa enkrat na teden
ni dovolj, zato starši otrokom dvakrat na dan po dvajset minut doma predva-
jajo zvočne zapise in, ko so otroci malce starejši, tudi risane epizode v angle-
ščini. Tu ne gre za skoncentrirano poslušanje, temveč za "igranje" anglešči-
ne nekje v ozadju, ko se vozimo v avtu, med hranjenjem … 

Kaj pa otroci, ki prihajajo iz dvojezičnih družin, se lahko učijo več jezikov hkrati?
Otroci se z lahkoto učijo več jezikov. Imamo veliko primerov otrok iz družin, kjer

govorijo na primer doma madžarsko ali italijansko, slovensko v vrtcu in angleško
pri nas. Otroci s tem nimajo nobenih težav, njim je to zelo spontano. 

S hčerko tudi v prostem času uporabljata angleščino?
S hčerko se absolutno pogovarjam v slovenščini, slovenščina je moj mater-

ni jezik. Ravno zato, ker se nisem počutila dobro, če sem z njo govorila angleško,
sem iskala njej zabavne metode učenja. Moja hči je pričela z metodo Helen Doron
pri dveh letih in danes, pri petih, zelo dobro govori angleško. V prostem času pa
sicer veliko potujem in raziskujem, tako da tuje jezike uporabljam pogosto tudi izven
delovnega časa._

"Do sedmega leta imajo otroci odprto okno v možganih, ki pa
se z vstopom v šolo in z učenjem logičnega razmišljanja
prične zapirati."
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REPERTOAR 2014/2015 

VELIKI  ODER
Dominik Smole ZLATA ČEVELJČKA 
Colin Teevan ŠVEJK 
Francis Scott Fitzgerald VELIKI GATSBY 
Homer, Jernej Lorenci, Matic Starina, Eva Mahkovic ILIADA 
Petra Pogorevc, Marko Manojlović NEKI NOVI TIPI 
Bertolt Brecht DOBRI ČLOVEK IZ SEČUANA

MALA SCENA
Moritz Rinke LJUBIMO IN NIČ NE VEMO
Jaša Koceli, Eva Mahkovic DO ZADNJEGA DIHA. ZDAJ
Nejc Gazvoda MENJAVA STRAŽE
Ivor Martinić KO JE OTROK BIL OTROK
Boštjan Tadel ČASOVNI STROJ AVANTGARDE

IN  KOPRODUKCIJA

VPISI ABONMAJEV 
ZA NOVE ABONENTE 
od 1. do 12. septembra
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PPraga, Češka
Češka prestolnica ima enega najboljših žival-
skih vrtov na svetu. Leta 1881 so ob poroki
habsburškega princa Rudolfa z belgijsko prin-
ceso Stephanie v predelu Troja, na pobočjih hri-
ba nad reko Vltavo, odprli zoološki vrt, ki se
danes razprostira na 45 hektarjih, v njem pa
prebivajo predstavniki kar 696 živalskih vrst.
Praški živalski vrt se v svoji dolgi zgodovini
ponaša z zavidljivimi uspehi. Že leta 1938 so
dobili prvi prirastek andskih kondorjev v uje-
tništvu, danes pa so najbolj ponosni, da preko
svojega zelo uspešnega programa v Mongoliji
znova naseljujejo divje konje, ki so jih v divjini
nazadnje videli leta 1966. Najboljši pogled na
živalski vrt se odpira s sedežnice, ki je še pose-
bej priljubljena med otroki. Poleg goril, orangu-
tanov, črede slonov, podvodnih konjev in osta-
lih predstavnikov daljnjih divjin, nam najlepši
pogled na živali omogočata domovanje žiraf, s
panoramskimi okni, in ogromni ograjeni del, v
katerem lahko opazujemo tropske ptice med
letom in gnezdenjem. 
www.zoopraha.cz

Dunaj, Avstrija
Orjaški panda, ki ga tako velikokrat vidimo v
risankah, na logotipih najpomembnejših usta-
nov za zaščito divjih živali in ga tako radi sti-
skamo k sebi v obliki plišaste igrače, je s svojo
pojavo in obnašanjem fascinantna žival. Ker je
v naravnem okolju tako redek, je vsak ZOO, v
katerem živijo pande, pravi hit. Nam najbližji je
dunajski zoološki vrt, ki je tudi najstarejši žival-
ski vrt na svetu, ustanovljen že davnega leta
1752. Leži na področju Schönnbruna, poletne
rezidence Habsburžanov, in je zaradi čudovite-

ga baročnega parka in zgradb uvrščen na UNES-
CO-v seznam svetovne kulturne dediščine. Ena
od čudovitih zgradb je tudi domovanje pand. Fu
Bao je že tretji mladič, ki se je rodil paru Yang
Yang in Long Hui, kar je izjemen podvig žival-
skega vrta, saj je ženska panda plodna le dva
dneva v letu. Fu Bao je prava zvezda dunajske-
ga živalskega vrta, poleg pand pa je atrakcija
tudi novi polarium, 11 milijonov evrov vredna
investicija, ki nam zelo realistično prikaže življenj-
ske pogoje, v katerih živijo živali v arktičnem
krogu in na Antarktiki.  
www.zoovienna.at

Živalska kraljestva v mestih
Besedilo: jasmina dvoršek

Kako otroku predstaviti živali, ki živijo v naših gozdovih? Kaj šele
eksotične vrste z drugih kontinentov, ogrožene živalske vrste ali celo
izumrle orjaške dinozavre? Peljimo jih v živalski vrt! Ljubljanski
zoološki vrt, umeščen v okolje krajinskega parka, ponuja lep vpogled v
živalski svet, z otroki pa na potovanjih po evropi spoznajmo še nekatere
od najbolj zanimivih ZOO-jev, ki slovijo po svoji zgodovini, arhitekturi in
seveda prebivalcih. 

Berlin, Nemčija
Največji, najboljši in najbolje obiskani živalski
vrt v Nemčiji in Evropi, vse to so naslovi, s kate-
rimi se kiti berlinski ZOO, ki ga je lani obiskalo
prek tri milijone obiskovalcev. A Berlin nima le
enega, ampak, kot je za nekoč razdvojeno mesto
značilno, kar dva zoološka vrta. Bolj znan in obi-
skan je Zoologischen Garten Berlin, v katerem
si lahko ogledamo več kot 1.400 živalskih vrst.
V bivšem vzhodnem delu Berlina leži Tierpark
Berlin – Friedrichsfelde, kjer si med drugim lah-
ko ogledamo slonje mladiče med kopanjem in
gozd lemurjev. Berlin Zoologischen Garten v
zahodnem delu mesta je tudi najstarejši nemški
zoološki park, odprt leta 1844, žalostno usodo
pa je doživel ob koncu druge svetovne vojne
med zavezniškim bombardiranjem, ko je bila
večina parka uničenega, bombardiranje pa je
preživelo le nekaj živali. Največji zvezdi žival-
skega vrta sta bili polarni medved Knut, ki ga je
ob rojstvu mati zavrgla in je preživel zahvaljujoč
skrbni negi zaposlenih, a je na veliko žalost vse
Nemčije nenadoma umrl leta 2011, in orjaški
panda Bao Bao. 
www.zoo-berlin.de

Hranjenje živali je
ena glavnih

atrakcij vseh
živalskih vrtov,

čas hranjenja pa je
točno vnaprej

določen. 
© Daniel Zupanc

V dunajskem
zoološkem vrtu

so letos odprli
novo ogrado za

severne medvede,
ki so ponos

najstarejšega
ZOO-ja na svetu.

© Daniel Zupanc

Več destinacij na
citymagazine.si
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Pred ogradami
z igrivimi
medvedi nikoli
ne manjka 
radovednih
obiskovalcev.

Budimpešta, Madžarska
Eden najstarejših evropskih zooloških vrtov
velja tudi za pravi arhitekturni biser in je eden
redkih, ki leži kar v centru mesta. Svoja vrata, ki
so postala ena od najbolj fotografiranih zna-
menitosti madžarskega glavnega mesta, je odprl
leta 1866. Že dve leti kasneje je živalski vrt
dobil prvi dve eksotični živali, žirafi, ki sta svoj
novi dom v Budimpešti dobili po posredova-
nju cesarice Elizabete, ki je oboževala Mad-
žarsko. Razdejanje druge svetovne vojne je pre-
živelo le 15 živali, težki časi pa so se ZOO-ju
pisali tudi v času komunizma. Šele leta 1994 so
začeli s temeljito obnovo in danes je zoološki
park večji in modernejši, raziskovalni center pa
je ponosen na svoje dosežke, predvsem na
prvo rojstvo nosorogov v ujetništvu z umetno
oploditvijo. Aprila letos so poleg živalskega vrta
odprli Holnemvolt Park, tematski park, kjer lah-
ko obiskovalci opazujejo ali celo vzpostavijo
kontakt z večino eksotičnih (emuji, flamingi,
noji) in domačih (poniji, alpake, lame, koze, ovce)
živali, zabavajo pa se lahko tudi z vožnjo na
vrtiljaku, vlakcu smrti, v pravljičnem čolnu ali se
sprehodijo po začaranem gradu. Leta 2016 bo
budimpeštanski zoološki vrt praznoval 150.
obletnico, za pomembni jubilej pa obljubljajo, da
bodo področje parka še razširili in več kot mili-
jonu obiskovalcev letno pripravili še dodatna
presenečenja. 
www.zoobudapest.com

Zagreb, Hrvaška
Zagrebški živalski vrt leži v več kot dvesto let sta-
rem parku Maksimir, ki velja za enega najlepših

evropskih parkov, v neposredni bližini centra
mesta. Na več kot sedmih hektarjih lahko opa-
zujemo 275 živalskih vrst s skoraj vseh konti-
nentov. Poleg ogleda je mogoče prisostvovati
tudi različnim izobraževalnim programom, pose-
bej zanimivo pa si je ogledati hranjenje živali, saj
skrbniki v tem času z obiskovalci delijo svoje
izkušnje in mnoge druge zanimivosti o živalih. 
www.zgzoo.com

Verona, Italija
Parco Natura Viva je najboljši živalski vrt v Ita-
liji, saj je, bolj kot omejeno območje živalskih
kletk, park, ki se razprostira na območju 45 hek-
tarjev čudovitega sredozemskega rastlinja, z
okoli 500 papagaji, ki svobodno letajo in gnez-
dijo v krošnjah dreves. Živalski vrt je razdeljen
na dva dela. Leta 1969 so odprli Parco Safari del
Garda, v katerem obiskovalci živali opazujejo iz
vozil, drugi del pa je Fauna park, ki je name-
njen le sprehajalcem. Deset let po odprtju safa-
ri parka, so odprli zanimiv park dinozavrov, ki pa
je leta 2009 in 2010 zrasel v Park izumrlih živa-
li. Danes 74 živalskih in rastlinskih vrst izumre
vsak dan in če se bo trend nadaljeval, bomo
ogrozili tudi lastno preživetje na Zemlji, zato je
pomembno, da se naučimo, da je izumiranje
delno naravni proces, delno in vse preveč kru-
to pa vanj posegamo ljudje. Modeli izumrlih živa-
li v parku so "hiperrealni", saj so bili narejeni v
sodelovanju s paleontologi iz milanskega Pri-
rodoslovnega muzeja, ki so zagotovili, da mode-
li niso le plod otroške domišljije, ampak čisto
pravi znanstveni projekti._
www.parconaturaviva.it

V safari parku
Parco Natura
Viva lahko iz

avtomobila
povsem od

blizu
opazujemo
divje živali.

© Tomáš Adamec

Čreda slonov 
in gorile
privabljajo
obiskovalce
praškega
živalskega
vrta.
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Sladkarnica in 
marmeladnica Lotos 

Takoj, ko vidimo ljubke kolačke ali cupcake pisanih barv, ki
nas omamno vabijo, že (po)mislimo, da so najbrž umetni.
Povsem z drugačno filozofijo pa delujejo v Sladkarnici in

marmeladnici Lotos. Vse izdelke, razen zmrznjenega jogurta,
vode Evian in kave Lavazza, proizvajajo sami. Izdelani so

ročno iz dnevno svežega sadja in ostalih sestavin. Vse
njihove pregrešne sladice so narejene brez jajc, brez

umetnih barvil, brez ojačevalcev arom in okusov ter brez
umetnih konzervansov.

Poleg raznovrstnih cupcake-ov, med katerimi so tudi diabetični, veganski in brez
glutena, se pri njih lahko posladkamo tudi s polnjenimi čokoladnimi kolači, slanimi
in sladkimi mafini, zavitki iz vlečenega testa raznih okusov, maslenimi piškoti,
zmrznjenim jogurtom, pri katerem si lahko izberemo prelive iz njihovih marmelad
in džemov. Marmelade in džemi vsebujejo najmanj 70-odstotni sadni delež
svežega sadja. Poleg bolj znanih okusov, kot so jagoda, malina, sliva, marelica in
gozdna borovnica, izdelujejo še bolj eksotične, kot so banana, ananas, mango,
kivi, figa, pomaranča, granatno jabolko, mandarina, papaja, melona, lubenica,
praznično jabolko, praznična sliva, aronija, praznična hruška in navadno jabolko.
Ponujajo tudi EKO linijo marmelad in džemov in pa linijo s 100-odstotnim sadnim
deležem. Obljubljajo, da se bo nabor in izbor njihovih izdelkov le še večal in večal.
Med drugim sprejemajo tudi naročila za praznovanje rojstnih dni, kjer si lahko
poleg mini in velikih cupcake okusov po našem izboru naročimo tudi "gigantske"
cupcake-e v velikosti torte. Med takšno in drugačno ponudbo pa bomo našli tudi
darilni program, tako marmelad in džemov kot tudi cupcake-ov, ter poslovno-
darilni program._
Sladkarnica in mameladnica Lotos, Breg 16, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 10. do 21. ure, ned. od 10. do 17. ure
Tel.: 031 653 759
www.sm-lotos.com
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Za vse ljubitelje pravega italijan-
skega sladoleda – gelata, čoko-
ladne navdušence in gurmane
je v središču Ljubljane in na ko-
prski promenadi letošnje poletje
svoja vrata odprla sladoledarna
Vigò Ice Cream. V sladoledarni
nam ponujajo pravi italijanski
gelato, ki ga njihovi mojstri pri-
pravljajo vsak dan pred našimi
očmi po dolgoletni italijanski
metodi. Sladoledno ponudbo
bogatijo odlična italijanska kava
(kot je npr. Amaretto Disaro-
nnom z mandljevim sladole-
dom, tekočo smetano in
mandljevimi lističi), izbor slo-

venskih in tujih vin ter vsak dan
sveže pripravljeni sendviči po
italijanskih receptih. Prav tako
se lahko posladkamo še s
temno ali belo vročo čokolado
iz pipe. Pri njih jo uporabljajo kot
preliv za sladolede, kot dodatek
posebnim kavicam in sladicam,
lahko pa si jo privoščimo tudi
kar samo._
Vigò Ice Cream, Pristaniška ulica 3,
Koper in Mačkova 2, Ljubljana
Odpiralni čas v Kopru: pon.–ned.
od 10. do 22. ure
Odpiralni čas v Ljubljani: pon–
sob. od 9. do 23. ure, ned. od 9.30
do 22. ure
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Stična točka za vse, ki ce-
nimo in uživamo v vrhunskih
okusih – to je Malamačka. In
je novomeška kavarna in vin-
ski bar, ki kljub centralni loka-
ciji obljublja udobno zatišje
pred mestnim vrvežem. Je
skrita oaza, kjer se lahko pu-
stimo razvajati z vrhunskimi
kavami – od klasičnega
espressa do prave turške
kave – smoothiji, prigrizki lo-
kalnih ponudnikov, kolački,
domačim kruhom in seveda
vrhunskimi vini, pivi in ostalo
pijačo. Proste urice nam v ka-

varni Malamačka popestriijo
tudi z akustičnimi koncerti,
predavanji in degustacijami,
nudijo pa tudi možnost na-
jema prostora za poslovne
zajtrke, popoldanske sestanke
in večerne sprostitve. V koli-
kor želimo rezervirati mizo za
pokušanja, pišimo na
meta@malamacka.si._
Malamačka, Vrhovčeva ulica 14,
Novo mesto
Odpiralni čas: pon.–čet. od 7. do 22.
ure, pet. od 7. do 24. ure, sob. od 9.
do 24. ure
malamacka.si/kavarna-malamacka
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Besedilo: Valentina Jarc in Lucija Marko
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Alenka Godec
  CENTER INTERSPAR VIČ JE MOJA PRVA IZBIRA!
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multifunkcionalnost
Večnamenska simpatija
Woodieful je sveža blagovna znamka na slovenskem tržiš-
ču, ki se predstavlja s svojim prvim, multifunkcionalnim iz-
delkom Stolžek. Vodilo blagovne znamke, za katero stoji ab-
solventka notranje opreme na Fakulteti za dizajn, Klavdija
Jarc, je poudarjati pomembnost lesa, njegovo naravno le-
poto in vsestransko uporabnost. Stolžek je izdelan iz smre-
kove in bukove vezane plošče ter nato prosojno barvan - da
se ohrani videz in tekstura lesa. Izdelek je večnamenski, slu-
ži lahko kot otroški stol, ko ga preraste, ga uporabimo kot no-
čno omarico, mizico, odlagalec za revije ali knjige ... Na ogled
bo v sklopu Meseca oblikovanja in sejma Ambient._
www.facebook.com/woodieful
instagram.com/woodieful

trend Subtilno
Več kot 250 izdelkov sestavlja novo kolekcijo Bolia za
prihajajoče leto. Nova kolekcija je verjetno najbolj živahna,
energična in kreativna do zdaj. Še vedno izhaja in je
navdahnjena z novim skandinavskim dizajnom, istočasno
pa je polna drznih in presenetljivih detajlov. Les, usnje,
velur, kovinske površine, barvano steklo, marmor in veliko
zlata tvorijo kolekcijo, ki je po stilu skandinavska, črpa pa
tudi iz japonskih silhuet. Zofe, naslonjač, mizice, svetila in
preproge se spogledujejo z retro stilom in minimalizmom v
prefinjenih, nežnih pastelnih tonih._
www.bolia.com

splet Dom idej
Na spletu je zaživela
nova spletna stran, ki
ponuja sveže ideje za
ureditev doma. Dom
idej, od ideje do
izvedbe, predstavlja
novice in nasvete v
naslednjih sklopih:
novice, notranji
prostori, arhitektura,
pohištvo, uporabne
ideje, razgiban vrt ter
hiša sedanjosti. Ponuja
novice iz sveta
notranjega
oblikovanja, zanimivih,
inovativnih produktov,
arhitekturnih rešitev,
predstavitve "naredi
sam" rešitve ter
predstavlja številne
odgovore na pogosta
vprašanja glede težav,
pred katerimi se
znajdemo v naših
domovih._
domidej.si 

kuhinja ChopChop
Kuhinja industrijskega oblikovalca Dirka Biotta, ChopChop, ni le ljubka in vabljiva na
pogled. Poleg uporabne estetike je izjemno prilagodljiva uporabniku, tudi starejšim
ljudem ali invalidom. Zasnovana je z namenom, da olajša delo v kuhinji. Bogatijo jo
veliki prostori za shranjevanje, čez umivalnik leži deska za rezanje, na debelem lese-
nem delovnem pultu je vgrajen ribežen, pod katerim je skrita doza za smeti, pipa ima
izjemno dolgo cev, tako da je z njo izjemno lahko upravljati, ob ročnem pranju poso-
de čez umivalnik položimo odcejalno površino, na kateri se posoda posuši. Pult je obo-
gaten s prefinjenimi, praktičnimi detajli, ki jih po potrebi namensko uporabimo. Ku-
hinja je nominirana za German Design Award 2015._
www.dirkbiotto.com

stoli Minimali-
stičen odtis
Oblikovalec Philippe Malouin je
s stolom, zasnovanim za majhna
domovanja, ki se soočajo s pro-
strosko stisko, zakrivil novo ob-
sesijo na tržišču. Za podjetje
Umbra Shift je zasnoval stol Han-
ger Chair, ki predstavlja origina-
len dizajn kot nalašč za majhne
prostore. Narejeni iz lesa so na
voljo v petih barvah: sivi, rume-
ni, oranžni, modri in črni. Zložljiv
stol v zloženi obliki enostavno
obesimo, saj ima na vrhu naslo-
njala za hrbet kljuko, in tako zav-
zame izjemno malo prostora._
www.umbrashift.com

Lesena simfonija
Besedilo: Vanja Hočevar

Pogledujemo proti novim kolekcijam za naslednje leto, ki se držijo
minimalističnega stila, mešanja materialov, pastelnih barv, ter proti
posameznim izdelkom, ki stavijo na praktičnost ter na pomen uporabe lesa. 

Več trendoV na
citymagazine.si
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HRANA ZA MOŽGANE
KUHARSKA AKADEMIJA

Delovanje naših možganov je zelo povezano s hrano. Na tokratni
akademiji bomo spoznali katera hrana spodbuja možganske celice 
k najboljšim dosežkom. Izvedeli bomo  zakaj je pametno v
naš jedilnik umestiti lososa, oreščke, stročnice, avokado
in ostalo 'hrano za možgane'. 
Ob dobri hrani se bosta predstavila vinarja Piro Jakončič
in Dveri Pax. Uradna voda dogodka je Jamnica.

Več info in prijave:
citymagazine.si/hrana-za-mozgane

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

Sreda, 10. september ob 17. uri
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Prenovljena modna tabla
Besedilo: Vanja Hočevar

Barve zemlje in zamolkli toni z nekaj udarnimi barvnimi žarki bodo
ovili modo v jesensko atmosfero, v kateri ne manjka živalskih in karo
vzorcev, toplih pletenin, usnja ter vojaških motivov. 

kolekcija Modna idila
s.Oliver nas z jesensko-zimsko kolekcijo odpelje v osrčje fran-
coskih Alp, pod vznožje Mont Blanca, v tradicionalno smu-
čarsko središče Megeve, kjer vlada sproščeno in veselo dru-
žinsko vzdušje. Kolekcija pričara prijetno atmosfero v na-
ravi, v kateri imajo veliko vlogo debele pletenine zamolklih
barv, karo vzorci, živalski motivi, oblačila iz jeansa, ozko kro-
jene hlače, šali in topla pokrivala. Razgibana, igriva, vše-
čna, modno osveščena kolekcija._
trgovine s.oliver po Sloveniji, www.soliver.eu

trend Nova era
Kampanja za novo Dieslovo kolekcijo nosi naslov "Neo-
neoclassic" in združuje klasično, digitalno in realno.
Kreativni direktor Diesla Nicola Formichetti s kolekcijo
napoveduje novo obdobje, ki bo privabilo na površje tri
Dieslove ikone: usnje, jeans in vojaški stil, ki so med seboj
neločljivo povezane, hkrati pa povzemajo bistvo blagovne
znamke. Drzna estetika z nezamenljivim podpisom je v
aktualni sezoni svobodomiselna, medtem ko nas v stilu
urbanih nomadov popelje na različne glasbene festivale._
www.diesel.com

vzorci
Optična igra
Kenzo nas bo s svojo
jesensko-zimsko
kolekcijo Neon
hipnotiziral. Karirasti
vzorec, ki se igra s
perspektivo, je eden
izmed potiskov, ki
prevladuje v moški in
ženski kolekciji.
Močan vzorec
ponavljajočih
kvadratov ustvarja
optično iluzijo in s tem
močan grafičen videz,
za katerega so našli
navdih v delu
slavnega filmskega
režiserja Davida
Lyncha, ki služi kot
glavna inspiracija za
jesensko-zimsko
kolekcijo 2014. Vzorci
na plaščih, oblekah,
srajcah, hlačah,
jaknah, šalih so bodisi
osvetljeni z neonskimi
barvami ali pretopljeni
v bolj umirjene
barvne kombinacije._ 
www.kenzo.com

pletenine Najljubši letni čas
Mojster pletenin, italijanski Stefanel, v letošnji jesensko-zimski kolekciji prinaša ita-
lijansko modno klasiko v ženstveni, nežni, čutni eleganci. V kolekciji, ki je meša-
nica 50. in 60. let prejšnjega stoletja v posodobljeni izvedbi, izstopajo detajli ter ka-
kovostna izdelava. Širše krojena oblačila, ki kljub temu poudarijo žensko postavo,
vabijo v toplo zavetje pletenin v rjavih, sivih, modrih, zelenih in vijoličnih barvah._
www.stefanel.com

aktivno Posne-
manje narave
Že dobro uigran oblikovalski
tandem, Adidas in Stella McCart-
ney, je navdih za aktualno ko-
lekcijo adidas by Stella McCart-
ney črpal iz narave, ki se kaže v
atraktivnih živalskih vzorcih, mo-
tivih imitacije lesa,  zemeljskih od-
tenkih pa tudi drznih barvah, ki
pričarajo občutek pristnosti, ener-
gije in svobode. Britanska obli-
kovalka je v kolekcijo, ki jo se-
stavljajo trije segmenti – tek,
joga in zimski športi, vključila šte-
vilne trajnostne kose, med dru-
gim organski bombaž in recikli-
rane materiale._
Intersport, Šubičeva 2, Ljubljana,
www.adidas.com

Več trendoV na
citymagazine.si
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VVodilni predstavnik francoskega impresionizma
je hrepenel po nemogočem. Njegov namen je
bil predstaviti lepoto atmosfere. Zatočišče in
navdih je našel v vrtu Giverny, kjer je mirno
jezero z mostom v japonskem stilu objemalo
obilje perunik, lilij, glicinij in vodnih lilij. Od tod
izhajajo slike njegovega znamenitega opusa
lokvanjev in vodnih lilij. Navdihujoče slike vod-
nih lilij si lahko ogledamo v pariškem Musée
de l'Orangerie. Tam se v minimalističnem
ambientu in otipljivem miru vodne lilije nahajajo
kar na skoraj stotih metrih v dolžino in ustvar-
jajo notranji Giverny. 

Šarm Normandije 
Monet je rad ustvarjal na bregovih Sene v
različnih obdobjih leta in predvsem v različni

svetlobi. Prav tako je lepoto svetlobe in raz-
položenja iskal v Londonu, od tam izhaja cikel
več kot stotih slik. Kot na mnoge umetnike, je
tudi nanj vplival šarm Normandije. Slike zahodne
fasade katedrale v Rouenu so tiste, ki so publiki
in občinstvu vzbudile zanimanje za Moneta.
Pristanišče Honfleur in regija, ki ga obdaja, sta
postala center kreativne aktivnosti v Moneto-
vem času. Lepota honfleurških rož in cvetov,
predvsem krizantem, je imela za umetnika pose-
ben pomen, saj je oboževal naravo in poveličeval
cvetne motive v svojih delih. 

Monet navdihuje tudi danes
Njegova dela so večna in navdihujejo. Tako lju-
bitelje umetnosti kot umetnike. Med drugim je
navdih za svoje delo v Monetovih umetninah iskal

skladatelj Claude Debussy, znano je, da je umet-
nik navdihnil tudi nekatere sodobne umetnike,
kot sta Jackson Pollock in Andy Warhol. Navdih
so v njegovih delih našli tudi v najnovejši kolek-
ciji FREYWILLE z imenom Hommage a Claude
Monet  in s tremi novimi oblikovanji. V dizajnu
Giverny so vsi elementi tekoče usklajeni: flora,
surova narava, svetloba in abstraktne barve. V
nakitu poplesujejo odsevi na travi in cvetovih.
Dizajn Honfleur predstavlja umetniku tako ljube
krizanteme. Ker je imel Monet najraje rdečo,
oranžno in rožno barvo za svoje slike krizantem,
so se umetniki FREYWILLE držali iste palete barv
za moderne interpretacije. Dizajn Orangerie pa
je alegorija idealnosti z nežnimi motivi vodnih lilij,
ki vzbujajo občutke in čustva. Kot celotna kolek-
cija Hommage a Claude Monet._

Claude Monet, 
večno v navdih
Besedilo: Špela Dobnikar

Kombinacija barv, učinek svetlobe, slikanje v naravi in
slikanje stvari točno take, kot je v danem trenutku,
kontrastna uporaba močnih barv za senčenje, lov za bežečim
trenutkom, kratke in sproščene poteze čopiča – vse to se
skriva v delih Clauda Moneta. 

CityMagazineLimited_215x94_010914.indd   1 25.08.14   15:57
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Hyundai Grand Santa Fe 
zapeljal na naše ceste
Hyundai je ostarelega ix55 zamenjal kar
z grand različico santa feja, ki ga je
podaljšal na 4,92 metra. Pod pokrovom
še vedno 2,2-litrski dizel, štirikolesni
pogon in prestavna avtomatika, znotraj
pa sedem sedežev in obilo opreme. Da
pred nami stoji grand in ne santa fe, je
najbolj očitno na zadku, kjer je grand
dobil bolj pompozne luči, očitna razlika
pa je tudi na boku, kjer se lepo vidi, da
se je grand konkretno potegnil, saj meter
v dolžino sedaj pokaže skoraj pet
metrov. Prirastek se čuti predvsem v
drugi in še posebej v tretji sedežni vrsti.
V drugi vrsti lahko izbiramo tudi med
klasično klopjo in dvema ločenima
sedežema. Pod pokrovom se vrti 2,2-litr-
ski dizelski motor, ki razvija 145 kW in
436 Nm navora. Slednji je prek šeststo-
penjske avtomatike speljan na prednji
kolesni par, po potrebi pa se največ 50
odstotkov navora prenese na zadnja
kolesa, vozniki pa lahko pogon tudi
zaklenemo. Opremska paketa sta dva,
že osnovni pa vključuje: usnjeno oblazi-
njenje, biksenonske luči, parkirno kame-
ro, ogrevane in električno pomične
sedeže, bogatejši pa bomo primaknili še
za panoramsko streho in elektrificirana
vrata prtljažnika. Cene se gibljejo od 50
do 54 evrskih tisočakov._
www.hyundai.si

100 vrstic
Svetovno prvenstvo v 
košarki na Šport TV

Prva polovica septembra bo vse navdu-
šence nad košarko in ostale športne
entuziaste priklenila pred televizijske
ekrane, saj bo potekalo svetovno košar-
karsko prvenstvo, ki je letos svoj pro-
stor našlo v temperamentni Španiji. Mi
smo izbrskali, da na Šport TV-ju med
svetovnim prvenstvom stavijo na nove
medije. Prva slovenska športna televi-
zija bo nam gledalcem do 14. septembra
ponudila 51 tekem svetovnega prven-
stva iz Španije v HD-tehnologiji. Novost v
prenosih bo t. i. "social media TV", kjer
bo poudarek na interakciji z gledalci in
navijači. Ekipa Šport TV bo na terenu s
pomočjo mobilnih aplikacij preverjala
utrip po Sloveniji, navijači pa bomo pre-
nose doživljali preko družbenih omrežij
ter komunikacije s komentatorji. Pro-
gram najdemo na njihovi spletni strani.
www.sport-tv.si

moški namig

Mestna 
kolesa
Čeprav količinsko proizvod-
nja koles že zadnjih petdeset
let prekaša vsemogočno
proizvodnjo avtomobilov, pa
kolesarstvo šele v zadnjem
desetletju in pol doživlja neke
vrste renesanso, s katero po
zgledu avtomobila dobiva
vlogo statusnega simbola.
Kolesa so postala udobna,
lahka, bolj varna, priročna in
oblikovalsko dovršena.
Nekaj koles z osebnostjo si
poglejmo na
citymagazine.si/mestna-ko-
lesa-z-nenavadnim-dizajnom!

Polaroid Cube: mini 
akcijska kamera za velike
avanture
(cena: 74 evrov)
Če želimo snemati "akcijske" posnet-
ke, pa nam stara kamera ni všeč, je
prava izbira za nas Polaroid Cube.
Čeprav gre za kockico, ki ni dosti
večja od kocke sladkorja, a vseeno
"sladka na pogled", pa ima vse, kar
imajo veliki. Je vodoodporna, imuna
na udarce, Full HD (v ločljivosti 1080
p), s pomočjo magnetka pa se adap-
tira na vse mogoče površine ali
objekte. Polaroid Cube zaradi svoje
majhnosti (35 mm) ne trpi za
pomanjkanjem vsestranskosti kot
tudi ne kvalitete. Podpira SD-kartico
z 32 GB, baterija zmore delovati do
90 minut, magnet na dnu pa poskrbi,
da se česarkoli prime kot klop. Najsi
bo to čelada, rolka ali kovinska povr-
šina, kot je palica za golf ... Z njo se
lahko potopimo in zabavamo tudi v
vodi, le ne spustimo se več kot dva
metra globoko. Senzor s šest milijoni
slikovnih pik in širokokotni objektiv
s124-stopinjskim kotom pa sta le še
pika na i tej izvrstni, avanture željni
mini kameri._
polaroidstore.com

Citroën C5 CrossTourer –
gospod iz Toskane
Citroënovega C5 CrossTourerja najlažje
pripišemo uglajenemu gospodu iz Toska-
ne. Takšnemu, ki potrebuje vsestransko
vozilo za vse priložnosti. Vozilo, ki svoje
adute zna pokazati, a hkrati tudi uspešno
skrivati. C5 CrossTourer je izjemno zani-
miv izdelek, ki s svojo zrelostjo piše še
zadnje poglavje trenutno aktualne gene-
racije citroëna C5. Citroën C5 je model-
sko praktično nespremenjen na trgu že
dobrih šest let. Razvojniki so mu tokrat
namenili še poslednjo modelno različico
te generacije, navdahnjeno s terenskim
priokusom, ter jo poimenovali CrossTou-
rer. S tem so C5 dvignili visoko nad pov-
prečje – tudi z dinamičnim podvozjem in
njegovimi "višinskimi" centimetri. Kljub
temu da na žalost nima terenskega 4 × 4
pogona, pa navdušuje z mnogo drugimi
aduti. Vse skupaj pa govori v prid same-
mu konceptu in pristopu francoskih obli-
kovalcev, ki so pred leti znali ustvariti
avtomobil, ki kljubuje času in še vedno
ostaja oblikovno svež. Usklajenost linij in
detajlov deluje elegantno, na trenutke celo
prestižno, in prav na koncu pusti občutek
diskretne športnosti. Gospod pa ni le od
zunaj, temveč tudi od znotraj. Več pa v
"City avto testu" na naši spletni strani city-
magazine.si/test-citroen-c5-crosstourer._
www.citroen.si

VeČ TReNDOV NA
citymagazine.si

Jesenska avantura
Besedilo: Jan Macarol, Miha Pečoler in Anže Pompe

Čeprav je poletje nekako čas za počitek in brezdelje, pa
temu ni tako v mobilnem svetu in svetu tehnoloških 
napredkov. Tudi to poletje so nas zasuli z novostmi, ki kar
same kličejo po novi avanturi.
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Planet Tuš Kranj

Več na www.planet-tus.si 
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METEOR ZABAVEMETEOR ZABAVE

CECAPOZIV
ALLEGRO BAND, MC STOJAN, MR. HARMONIKA, DJ EDI & MC MALIK

KOPER

Informacije: meteor.zabave@tus.si  I  Disco Planet Koper, Celje, Kranj ali Maribor. Veè na www.planet-tus.si

CM21  27. 08. 14  09:27  Page 1



več kot7% lanenihsemen

BREZDODANIHADITIVOV

CM22_188_1314-09c_Mercator  27. 08. 14  09:02  Page 1



23

01/09/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

otroci
OGLASNA VSEBINA

Pripravil: City Magazine

utrip mesta

modna jesen

Krilo BC kids, velikost 92-128.

Cena: 16,99 evra.

športna vzgoja

Športni copati Nike Flex Experience, velikost:

19-27, 28-35. Redna cena: od 34,99 evra;

akcijska cena: od 29,99 evra 

(velja do 30. septembra 2014).

udobno

Šolski copati BC Kids, vel. do 35.

Cena: od 7,99 evra.

piši-briši

Lesena risalna tabla Woody, ki je na eni

strani magnetna, na drugi pa piši-briši tabla

za flomastre. Cena: 15,99 evra.

peresnica

Dvojna polna peresnica Target vsebuje 12 barvic, 12

flomastrov, šilček, radirko, brisalec črnila, kemični

svinčnik, granitni svinčnik, ravnilo, nalivno pero in dve

bombici za nalivnik. Redna cena: 12,99 evra, akcijska

cena: 9,99 evra (velja do 10. septembra 2014).

risani junaki

Šolske torbe in nahrbtniki za v vrtec. Redna

cena: od 14,99 evra, akcijska cena: od 9,99

evra (velja do 10. septembra 2014).

živalski svet

Majica, velikost 92-140.

Cena: 15,99 evra.

jesenski dež

Dežni škornji, velikost 22-32.

Cena: 12,99 evra.

Nazaj v šolo

Počitnic je konec, zazvonil je šolski

zvonec, šolske klopi pa so polne

nadobudnih šolarjev. Polne in pisane pa

so tudi police prodajaln Baby Center, ki

v svojem asortimanu ponujajo vse, kar

potrebuje naš šolar – od oblačil, knjig

do šolskih potrebščin.

www.babycenter.si

prosti čas

Jeans hlače, velikost 92-128.

Cena: 19,99 evra.

klasične uspešnice

Knjige Maček Muri, Čudežni vrt, Mali princ,

Muca copatarica, Velika knjiga za kratek čas,

Naučimo se risati  in druge za vsako otroško

knjižno polico. Cena: od 9,99 evra.

pisano

Dežniki, različni motivi.

Cena: od 10,99 evra.
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BC Ride Travel 
3 v 1,
za udobno vožnjo
Da bodo prvi skupni družinski
sprehodi kar se da udobni,
potrebujemo kar se da udoben
in vsestranski voziček. Prav
takšen, kot je BC Ride Travel 
3 v 1. Štirikolesnik Travel
sestavljajo ogrodje, športna
sedežna enota, košara za

novorojenčka in avtosedež
skupine 0 +. Odlikujejo ga
velika nakupovalna košara,
nastavljiv naslon hrbtišča,
vrtljiva sprednja kolesa z
možnostjo zaklepanja, nožna
zavora, napihljiva in snemljiva
kolesa ter po višini nastavljiv
ročaj. Vse to zagotavlja udobno
vožnjo malčkom in prav tako
udobno manevriranje za

starše, saj je voziček zelo
okreten. Poleg tega se ga
izjemno enostavno sestavlja in
razstavlja. Na voljo je v modri
ali rdeči barvi z usklajenimi
dodatki – mehka sedežna
podloga, previjalna torba in
zimska vreča, ki jih lahko
kupimo naknadno. Cena:
399,99 evra._
www.babycenter.si

Torbe in torbice
Miniséri 
s francoskim pridihom
Miniséri so torbe, torbice in
dodatki, ki jih navdihuje
francoski stil. Kolekcija za
otroke ponuja čudovite šolske
torbice. Lepa šolska oprava je
še kako pomembna za veselo
obiskovanje pouka. Ko se je za
trenutek zazdelo, da je razvoj

šolskih torbic obtičal nekaj let
nazaj in se menjavajo le še
vzorci, smo odkrili Miniséri.
Leta 2007 je znamko
ustanovila Céline Basset, tedaj
je bila namenjena le otrokom.
Sčasoma so razvili še žensko
in moško kolekcijo, ki prav tako
navdušujeta. Ker je čas, da se
otroci vrnejo v šolske klopi,
smo pogledali v kolekcijo
šolskih torbic. Te so v prvi vrsti
kakovostne in udobne, nič pa
ne zaostajajo vintage dizajn in
potiski. Torbe se lahko nosijo
na obeh ramah, naramnice pa
so snemljive, tako da se torba
prilagaja posamezniku. Roza,
rdeče, marelične, modre ali
črne, pikčaste in z retro potiski
– vsaka Miniséri je tako
posebna, da se je težko
odločiti, katera nam bo lepšala
pot v šolo. Pri nas so nekateri
modeli dostopni v otroški
trgovini Babadu._
www.miniseri.com

Vrnitev v šolske klopi
Besedilo: Špela dobnikar

Prvi dnevi v šoli ali vrtcu so vedno razburljivi. Zdaj na vrsto med
drugim pridejo nova šolska torbica in šik dežna oprava. Ljubek uvod 
v še eno uspešno šolsko leto. 

BC ride travel 3 v 1
za dolge sprehode
po mestnih ulicah.

Miniséri torbe in torbice 
navdihuje francoski stil.

agenda 

PETEK 05/09
Na Noetovi barki ob osmih
Zagotovo prva letošnja otroška
premiera prinaša divjo
pustolovščino, kjer ne manjka
duhovitih in iskrivih dialogov iz
kljunov treh pingvinov.
Ob 18. uri (premiera), 6. septem-
bra ob 11. uri (ponovitev), Mini
teater, Križevniška 1, Ljubljana.
Cena vstopnic: od 6 do 8 evrov.
www.mini-teater.si

ČETRTEK 11/09
Otroški bazar
Leto je naokoli in najbolj vesel
dogodek za družine se vrača v
mesto. Na Gospodarskem
razstavišču vas čakajo zabavne in
izobraževalne vsebine, delavnice,
predstave in še mnogo več.
Do 14. septembra od 9. do 19. ure,
Gospodarsko razstavišče, Dunaj-
ska cesta 18, Ljubljana. Vstop je
prost. www.otroskibazar.si

PETEK 12/09
Čarovnik iz Oza
Gre za eno najbolj priljubljenih
zgodb ameriške kulture, dobro
poznano zgodbo o Doroteji, ki jo
vihar odnese v pravljično deželo.
Tokrat si jo bomo lahko ogledali v
obliki pravljičnega muzikala. 
Ob 18. uri, SNG Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica.
Cena vstopnice: 7 evrov.
www.sng-ng.si

PETEK 12/09
12. Mednarodni lutkovni 
festival
Izbor domače in tuje lutkovne
produkcije že dvanajstič prinaša
Mednarodni lutkovni festival, Lutke
2014. Pet dni lutkovnih predstav bo
otvorila premiera, glasbeno-
lutkovna predstava Krabat.
Do 16. septembra, Lutkovno 
gledališče Ljubljana, Krekov trg 2,
Ljubljana. Cena vstopnice: 4,50
evra. www.lgl.si

Jesenski dež 
v dežni opravi Hatley
Dež je ''in'', odslej očitno tudi
poleti, kaj šele v prihajajoči
jeseni. Bo pač treba razmisliti
o dopolnitvi garderobe v
smislu nepremočljivih
plaščkov, ki poskrbijo, da
malčkov prve kaplje ne
preženejo v stanovanje.
Zgodba kanadskega Hatleya
se je pričela že pred
dvajsetimi leti in še vedno
sledijo filozofiji ponuditi
zabavne, lepe in okolju
prijazne izdelke za vso
družino. V prvi vrsti so kar
otroci, ki jih razveseljujejo z
naravnimi vzorci in
zabavnimi barvami. Pokukali

smo v najnovejšo jesensko
kolekcijo in si prav zares
zaželeli dežja. Vsaj toliko, da

bodo male modne
navdušenke lahko obule
rdeče ali rumene lakaste
škorenjce, bolj nežne punčke
pa morda pastelno roza
odtenek s potiski konj. Zraven
se podajo dežni plaščki v
enakih vzorcih, temno moder
mornarski z rdečimi dodatki
za v gledališče in moder
plašček s pentljicami za
raziskovanje jesenskih
gozdov. Tudi fantki ne bodo
prav nič prikrajšani. To
sezono jih na rdečih
škorenjčkih in dežnih plaščih
čakajo tovornjaki ali letala pa
še cel kup drugih vzorcev in
barv. Že dežuje?_
www.hatley.com

Modna dežna oprava Hatley je
tako prikupna, da si skorajda
zaželimo dežja. 

Več trendoV na
citymagazine.si
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Helen Doron English je revolucionarna metoda učenja angleškega
jezika, ki temelji na naravnem pristopu, ki ga dojenčki uporabljajo
za učenje maternega jezika. 

Programi Helen Doron English so prilagojeni razvojnim stopnjam
otrok različnih starostnih skupin, od 3 mesecev do 19 let.
Otroci in najstniki se angleščine učijo skozi igro, zgodbe, pesmi
in glasbo. Tečaji potekajo v sproščenem in pozitivnem vzdušju
majhnih skupin od 4 do 8 otrok.

Poiščite vam najbližji Helen Doron English učni center na
www.helendoron.si
(Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Sežana, Lendava, Nova Gorica)

Helen Doron Slovenija
www.helendoron.si

slovenia@helendoron.com
051 665 700

FB: HelenDoronSlovenija

Helen Doron English Slovenija 
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•••••
Komedija Bog, le kaj smo zagrešili?
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, Francija, 2014
Režija: Philippe de Chauveron. Igrajo: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan.
4. 9., Kolosej

Zakonca Claude in Marie
Verneuil imata štiri hčere. Kot
pripadnika katoliškega
meščanstva gojita vrednote
stare tradicionalne Francije. A
različne komične življenjske
situacije od njiju ves čas
zahtevajo, da sta odprtega

duha. Najtežje sprejmeta, da se je njuna prva hči poročila z
muslimanom, druga z Judom in tretja s Kitajcem. Ko njuna
najmlajša hči oznani, da se bo poročila v katoliški cerkvi, sta
prepričana, da je njen zaročenec vzgojen katolik iz meščanske
družine. Toda temu sledi grenko razočaranje._

•••••
Romantična komedija čarovnija v mesečini
Magic in the Moonlight, ZDA, 2014
Režija: Woody Allen. Igrajo: Colin Firth, Antonia Clarke, Emma Stone.
18. 9., Kolosej

Kitajec Wei Ling Soo je najbolj
priljubljen čarodej svojega
časa, toda le redki vedo, da se
za njegovo odrsko podobo
pravzaprav skriva Stanley
Crawford, nadležen in
prevzeten Anglež,
samovšečnež, ki čuti odpor do

sleparskih spiritualistov in njihovih lažnih čarovnij. Na pobudo
dolgoletnega prijatelja se odpravi na Azurno obalo na graščino
družine Catledge, kjer se predstavlja za poslovneža Stanleyja
Taplingerja, v resnici pa skuša razkrinkati privlačno mlado
jasnovidko Sophie Baker, a njegovo prepričanje je nenadoma
pod velikim vprašajem. Sledijo dogodki, ki so čarobni v
vsakem pomenu besede. Na koncu je največji trik tisti, ki bo
preslepil vsakogar._ 

•••••
Romantični road movie Pot v raj
Pot v raj, Slovenija, 2014
Režija: Blaž Završnik. Igrajo: Ajda Smrekar, Klemen Janežič, Stane Tomazin, Igor Žužek.
18. 9., Kolosej

Žak, mlad fant, se po smrti
svojih staršev odpravi na
jadrnico v iskanju miru in
spominov, a pot mu prekriža
Lučka. Pretirano zgovorna
punca se mu prilepi na hrbet in
mu sledi vse do jadrnice v
marini. Prepriča ga, da jo

vzame s sabo na krov, in na jadranju po Jadranu se izkaže, da
sta drug drugemu najboljše zdravilo za usodi, ki ju prestajata._

Drama

Fantovska leta
Boyhood, ZDa, 2014
režija: richard linklater. Igrajo: Patricia arquette, ellar Coltrane, ethan Hawke.
4. 9., kinodvor & 11. 9., kolosej

leta 2002 se je režiserju richardu linklaterju porodila ideja za filmski
projekt, kakršnega še ni bilo: naslednjih dvanajst let bo enkrat na leto
pred kamero zbral isto skupino igralcev ter skupaj z njimi ustvaril
zgodbo o odraščajočem fantu in njegovi družini. nastal je izjemen film, ki
beleži majhne in velike trenutke v življenju mladega Masona od njego-
vega šestega do osemnajstega leta. Spremljamo ga skozi viharno obdobje
odraščanja, skozi vrtinec družinskih selitev, ločitev, novih družin, novih
šol, prvih ljubezni pa vse do vstopa na univerzo. Film je prejemnik števil-
nih mednarodnih nagrad in je obenem eksperiment, v katerem se mo-
zaik bežnih utrinkov iz vsakdanjega življenja odraščajočega fanta in
njegove družine zlije v edinstveno filmsko doživetje._

•••••
Drama Inferno
Inferno, Slovenija, 2014
Režija: Vinko Möderndorfer. Igrajo: Marko Mandić, Medea Novak, Marko Bukvič,
Lara Volavšek, Renato Jenček, Jernej Šugman, Jana Zupančič, Sebastian Cavazza,
Silva Čušin, Marko Okorn, Silvo Božič, Jožica Avbelj, Marinka Štern, Valter Dragan.
11. 9., Kolosej

V ospredju sta mlada
brezposelna delavska družina
in njen vsakdanji boj za
preživetje. Kot vsaka običajna
evropska družina hoče in
zmore preživeti zgolj z delom
svojih rok. Njihovo življenje se
je zaradi globalne krize znašlo

v slepi ulici. Vse kaže, da ni izhoda. Da se posameznik ne more
boriti proti krivici, proti nesreči, proti nevidni oblasti kapitala._

filmska poslastica
NA PLATNU
"Zulu", v režiji Jérôma Salleja (2013)
"Šef", v režiji Jona Favreauja (2014)
"Jimmyjev dom", v režiji Kena
Loacheja (2014)

NA KRATKO 
Kaj ti je film
V svojem celovečernem prvencu,
dokumentarnem manifestu, režiserka
Sabina Đogić dvajset ključnih slovenskih
režiserjev sprašuje o vlogi in pomenu
filma v njihovem življenju in širše. Skozi
dvajset filmskih vinjet tako dobimo
zanimiv vpogled v to, kako slovenski
film misli samega sebe. Na ogled v
Kinodvoru 2. septembra,ob 21. uri.
www.kinodvor.org 

Velika parada
V Letu kina in ob stoti obletnici začetka
prve svetovne vojne Kinodvor v
sodelovanju s SNG Opera in balet
Ljubljana predstavlja enega največjih
protivojnih filmov vseh časov, Veliko
parado. Restavrirano klasiko iz leta
1925 bodo predvajali 7. septembra, na
edinstvenem prizorišču SNG Opere in
Baleta v Ljubljani, kjer je od maja 1915 do
septembra 1918 deloval Kino Central.
Film bo na klavirju v živo spremljal Neil
Brand, eden vodilnih svetovnih
spremljevalcev nemih filmov.
www.kinodvor.org, www.opera.si

Kurja polt 1: 
urbano vs. ruralno
Društvo Kurja polt v sodelovanju s
Slovensko kinoteko in Kinodvorom,
predstavlja vikend-festival filmske groze
Kurja polt, posvečen kultom, klasikam in
žanrskim odpadnikom, praznovanju,
predvsem pa kakovostni projekciji,
ogledu in razmisleku o pomenu in
definicijah filmske grozljivke. Festival bo
potekal od 18. do 21. septembra, več o
predvajanih filmih pa si lahko
preberemo na njihovi spletni strani.
kurjapolt.org

HIŠNI KINO 
"Kes", v režiji Kena Loacheja (1969)
"Škrlatna roža Kaira", v režiji
Woodyja Allena (1985)
"Zadeti in zmedeni", v režiji
Richarda Linklaterja (1993)

•••••

Besedilo: City Magazine

Več kulture na
citymagazine.si
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rock

editors v Zagrebu
je ugledal luč sveta dve leti kasneje in se zavihtel
na prvo mesto britanske lestvice najbolj prodaja-
nih albumov. Z albuma so odstranili pet singlov
(najopaznejši je gotovo Smoker Outside The Hospi-
tal Doors), ki so jim med drugim prinesli tudi prve
nastope na festivalu Glastonbury. Gotovo pa je
skupina dosegla največji uspeh s tretjim albumom
– In This Light And On This Evening (2009), na
katerem najdemo njihovo najbolj prepoznavno
uspešnico Papillon. Po več turnejah in odhodu
Chrisa Urbanowitza je skupina izdala svoj četrti
studijski album The Weight Of Your Love. Do sedaj
so Editors v Zagrebu nastopili trikrat in poskrbeli
za fenomenalno atmosfero, kar je pokazatelj, da
je to ena najbolj priljubljenih britanskih skupin zad-
njega desetletja, z ramo ob rami z bendi, kot so
Franz Ferdinand, Arctic Monkeys in Bloc Party.
Cena vstopnice: okoli 20 evrov._
4. septembra ob 21. uri, Tvornica kulture, Zagreb,
Hrvaška, www.tvornicakulture.com

12. september

elektronika
Troy Pierce in Minilogue
odpirata novo sezono K4

Klub K4, Kersnikova 4, 
Ljubljana. Začetek: ob 23. uri.
Cena vstopnic: od 10 do 13
evrov. www.klubk4.org
Klub K4 odpira svoja vrata z
novo sezono, novim vodstvom
in svežim pristopom. Na glav-
nem plesišču bo nosilec otvo-
ritvenega dogodka berlinski
didžej Troy Pierce, ki deluje pod
založbo Items & Things. Rad se
giblje od temačnih, težkih rit-
mov do svetlejšega minimali-
stičnega tehna s konstantnim
strmenjem k novim eksperi-
mentom, kar njegovo glasbo
naredi drugačno. Osredotoča

se na iskanje novih glasbenih
izzivov ter talentov, ki premi-
kajo meje tehna ter odkrivajo
nove dimenzije plesnih ritmov.
Na manjšem prizorišču Štirke
nas bosta v novo sezono pope-
ljala Sebastian Mullaert in Mar-
kus Henriksson, znana tudi kot
Minilogue. Po pobegu iz klasi-
čne glasbe je švedski duo začel
preizkušati meje zvokov sodob-
nosti. Skupaj ustvarjata odli-
čno glasbo s srcem in
energijo, ki je nalezljiva. Kljub
temu, da njuni nastopi v živo
dajejo videz spontanosti, v le-
te vložita veliko energije in
mnogo priprav. Prav zaradi
tega je njun set nekaj poseb-
nega. Svoj pečat otvoritvi pa
bodo dali tudi domači ustvar-
jalci. Nova sezona kluba K4
je pred vrati, ne ostanimo
pred njimi!_

Britanska 
alternativna
rock skupina
editors.

dub & reggae

Dub Diggerz &
RootsInSession 
Ina Di Yard
Za vse ljubitelje reggae, dancehall, dubstep, dub,
roots, hip hop, d'n'b, traphall in drugih podzvrsti
dotične glasbe se obeta na KMŠ Hangover vrtu
jesenski piknik oziroma glasbena roštiljada, ki
mu ni para. Za malo mešano na žaru bo skrbe-
la prijetna in nasmejana ekipa KMŠ Hangover
yarda, za glasbo in pozitivne vibracije pa kar dve
ljubljanski ekipi, ki bosta na dotičnem vrtu nasto-
pili prvič. Da bodo po vrtu odmevali z basi pod-
krepljeni dubstep ter roots zvoki, bodo poskrbe-
li DubDiggerz. RootsInSession pa nam bodo
zavrteli svojo letošnjo festivalsko playlisto, ki jo
bodo seveda prilagajali glede na vzdušje in ener-
gijo prisotnih na pikniku pozitivnih vibracij, dobre
družbe in odlične glasbe. Vstop je prost._
12. septembra ob 19. uri, 
KMŠ Hangover yard, Tržaška 2, Ljubljana
www.soundcloud.com/dubdiggerz
soundcloud.com/roots-in-session

pop

Pharrell Williams 
prihaja na Dunaj

Ameriški pisec, raper, producent in tudi modni
oblikovalec, Pharrell Williams, ki je letošnje leto
zaznamoval z glasbenim hitom Happy, 18. sep-
tembra prihaja na Dunaj, natančneje v koncert-
no dvorano Marx Halle. Pharrel Williams je ame-
riški multitalent, ki ga že od malih nog veseli
glasbeno udejstvovanje. Vse se je pričelo, ko je
v poletni koloniji pod roke dobil bobne in sinte-
sajzer ter s prijateljem Hugom na saksofonu
navdušil skromno občinstvo kampa. Nadobudna
glasbenika sta nadaljevala z ustvarjanjem in
leta 1990 ustanovila štiričlansko R’n’B skupino
"The Neptunes", z nastopom katere sta na šol-
skem šovu talentov očarala lastnika bližnjega
glasbenega studia. Zvezda je bila rojena! Phar-
rell Williams je svoj prvi singel "Frontin" izdal
leta 2003, leta 2006 nadaljeval s prvencem "In
My Mind" in letošnje leto navdušil z mega plošč-
kom "Girl". Lahko se pohvali, da je lastnik sed-
mih grammyjev in številnih drugih glasbenih
nagrad. Prav tako je lastnik uspešne znamke "I
am Other", pri kateri gre za inovativen koncept,
ki združuje raznolika področja zabavništva, glas-
be, umetnosti in mode. Je nekakšen dežnik,
pod katerim so med drugim zbrani Pharrellovi
projekti, kot so Billionaire Boys Club, Billionaire
Girls Club, Ice Cream apparel in tekstilno pod-
jetje Bionic Yarn. Glasbenikovo pozitivno ener-
gijo bomo lahko v živo preverili že prihodnji
mesec pri naših severnih sosedih. Cena aranž-
maja: od 96,99 do 118,99 evra._
18. septembra ob 20. uri, Marx Halle, Dunaj, avstrija
www.koncerti.net

Britanski dark indie mojstri Editors bodo v začet-
ku septembra kot uvod v jesensko glasbeno doga-
janje pri naših sosedih nastopili v Tvornici kultu-
re v Zagrebu. Prihajajo v sklopu evropske turneje,
na kateri promovirajo svoj zadnji studijski album
The Weight Of Your Love. Glasbena skupina, ki je
nastala leta 2002 v mestu Stafford v Angliji, je po
prvih treh letih delovanja doživela klasičen uspeh
otoških rokovskih superzvezd. Njihov debitantski
album The Black Room in singli Munich, Blood in
Bullets so jim zagotovili nominacijo za prestižno
nagrado Mercury ter vstopnice na velike festiva-
le, kot so T in The Park, Isle of Wight, Lollapaloo-
za in Coachella. Naslednji album End Has A Start

Pharrell 
Williams
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bienale

BIO 50
Bienale oblikovanja v Ljubljani že vse od leta 1964
proučuje stanje sodobnega oblikovanja. BIO 50
prinaša enajst tematskih skupin. "'BIO 50 bo kom-
pleksen transformativni dogodek, katerega namen
je krepitev lokalnih in mednarodnih oblikovalskih
mrež, iskanje alternativ že uveljavljenim sistemom
s pomočjo oblikovanja ter ustvarjanje osnove za
nastanek vzdržljivih struktur, ki se lahko razvijajo
tudi po zaključku bienala," je zapisal kustos Jan
Boelen o prihajajočem bienalu. Letošnjo žirijo sesta-
vljajo industrijski oblikovalec Konstantin Grcic,
mednarodno uveljavljena komentatorka oblikova-
nja Alice Rawsthorn in Saša J. Mächtig, eden
pomembnejših industrijskih oblikovalcev v Slo-
veniji. BIO 50 prinaša enajst tem, skupin. Dostop-
no življenje obravnava vzroke in posledice praznih
in nerabljenih stavb v mestih. Spoznaj svojo hra-
no se opira na lokalno poznavanje hrane, njenih
virov, proizvodnje potrošnje in virov. Javna voda –
javni prostor bo vodo ponovno postavila v ospre-
dje vsakdanjega javnega življenja. Hoja po mestu
se spušča na raven pešca in zavzema javni pro-
stor kot privilegirano sprehajalno platformo. Skri-

te obrti bodo povezale lokalna podjetja z oblikovalci
v raziskovalnem procesu. Skupina Sistem mode se
sprašuje o institutu mode in njegovih številnih
obrazih. "Hekanje" gospodinjskih aparatov raz-
stavlja, prenavlja in preoblikuje stare gospodinj-
ske aparate. Nanoturizem se sprašuje, ali obstaja-
jo nevsiljivi načini za promocijo turizma. Skupina
Motorne enote si bo prizadevala oblikovati evolu-
cijsko, modularno transportno sredstvo. Opazo-
vati vesolje raziskuje nove ideje, ki se lahko poro-
dijo ob prisotnosti človeka v vesolju. Skupina
Oblikovanje življenja pa se bo ukvarjala z biologi-
jo in različnimi drugimi znanostmi._
Od 18. septembra do 7. decembra, Muzej za arhitekturo
in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana, bio.si

Kiosk K67 
oblikovalca
Saše J. Mäch-
tiga. Izvajalec:
Imgrad, 1966.
Razstavljeno
na BIO 5 (1973).  
© Arhiv oblikovalca

festival

EX PONTO, mednarodni
festival uprizoritvenih
umetnosti
September je čas za EX PONTO. Letos nadalju-
je s temo ''Novi mostovi", v prihodnosti pa želijo
odpirati nova geografska, estetska, socialna in
politična področja. Mednarodni festival uprizo-
ritvenih umetnosti je prepoznaven po programu,
ki združuje vrhunsko gledališko estetiko, social-
no in politično aktualnost in vztrajno spodbuja
festivalsko koprodukcijo. EX PONTO, ki se odvi-
ja septembra na različnih lokacijah v Ljubljani,
obiskovalca popelje v svet gledališča, plesa in
filma. Festival bo letos otvoril B. Brecht: Švejk v
drugi svetovni vojni v produkciji Teatar Vojdan
Černodrinski in v režiji Martina Kočovskega. V
nadaljevalnih osmih dneh se bo zvrstila vsak
dan vsaj ena produkcija. Ogledali si bomo lahko
predstavo Pavana za Antigono, kjer se preple-
tajo intimne avtorske izpovedi, ki sevajo krik sod-
obnega človeka po pomirjenju s samim seboj in
svetom. V Slovenski kinoteki bosta na ogled fil-
ma Pravi človek za kapitalizem in Mobitel. Prvi je

nastal v režiji Dušana Moravca, drugi pa v režiji
Nedžada Begovića. V Plesnem Teatru Ljubljana
si bomo lahko ogledali Nevidni 2# in Tobelijo, ki
bo v okviru festivala doživela tudi slovensko pre-
miero. Če omenimo še nekatere izmed predstav:
Iščoč srečo, Življenje je, Seks, Marijine,
TANT'AMATI, Let iznad kosovskega gledališča,
Unplugged, Gangster te ljubi. Letošnji EX PON-
TO se bo zaključil s predstavo Amarillo v novo-
meškem Anton Podbevšek Teatru. Cena vstop-
nice je odvisna od posameznega dogodka._
Od 14. do 21. septembra, različne lokacije po Ljubljani in
Anton Podbevšek Teater, Prešernov trg 3, Novo mesto
exponto.net

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

fotografija
Do 24/09
Potujoča razstava na vlaku
Vlaki na relaciji Ljubljana-Maribor, med viken-
dom tudi Koper. Cena vstopnice: vstopnica za
vlak. www.tecaji-fotografije.si
Po tirih slovenskih železniških prog potuje edin-
stvena fotografska razstava. Ogledamo si lahko
črno- bele fotografije devetih avtorjev. Na njih so
motivi železniškega prostora z najrazličnejših vidi-
kov, od postajališč in drvečega vlaka do peronov in
notranjosti.

gledališče
01/09 – 07/09
Cankarjada
Različne lokacije v mestu Vrhnika in njegovi
okolici. Vstop je prost. www.cankarjada.si
Letošnji, že devetnajsti po vrsti, gledališki festival
Cankarjada prinaša Gledališče Unikat s pravljično
urico babice Pra, ki sploh ne pričakuje tigra; kon-
cert Iztoka Mlakarja; Grand pok – virtuozni kaba-
ret; Red Cabaret with Suprises – cabarRret; impro
predstavo gledališča Iglu; stand up komedijo Perice
Jerkovića – rojen v Jugi in ulično predstavo To-
maža Lapajneta – Aida.

klasična glasba
05/09 – 11/09
Festival Maribor
Različne lokacije mesta Maribor in njegove
okolice. Cena vstopnic: od 15 do 120 evrov.
www.festivalmaribor.si
Vsako leto se Festivala Maribor udeležijo medna-
rodno cenjeni in uveljavljeni umetniki, tako tuji
kot domači glasbeniki. Dvotedenska prireditev
prinaša koncerte, delavnice in razstave pa tudi
multimedijske projekte in prvinsko etnično, kla-
sično vzhodnjaško ali džezovsko glasbo. Koncept
in osrednja tema letošnjega festivala nosita na-
slov Ukradeno?. 

literarni festival
02/09 – 07/09
Vilenica
Različne lokacije po Sloveniji. 
www.drustvopisateljev.si
Mednarodni literarni festival Vilenica je srečanje
pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz
Srednje Evrope pa tudi drugih držav. Tokrat po-
teka že devetindvajsetič. Osrednje ime festivala je
prejemnik nagrade Vilenica 2014, madžarski pi-
satelj László Krasznahorkai. Letošnja osrednja
tema festivala je Iz jezika v jezik.

100 vrstic

Prizor z 
otvoritvene
predstave B.
Brecht: Švejk
v drugi sve-
tovni vojni.   
© Igor Gjorgjijoski
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moda H & M na Čopovi v 
Ljubljani ima novo podobo
V petek, 22. avgusta, je H & M odprl vrata svoje prenovljene
prodajalne na Čopovi ulici v Ljubljani z močnim modnim
sporočilom. Na več kot 1.470 m² in v petih nadstropjih je
sedaj na voljo širok in pester izbor ženske in moške mode,
kolekcija oblačil za najstnike in modni dodatki. Nova ko-
lekcija, ki so jo navdihnila 90. leta, združuje zelo ozke kro-
je s predimenzioniranimi kosi. Videz v črno-beli kombinaciji
deluje moško, a še vedno elegantno. Pri moški modi je po-
udarek na klasičnih oblačilih, kot so pleteni puloverji in sraj-
ce, s katerimi bomo dosegli elegantno sproščen videz za
vsako priložnost._
Prodajalna H & M, Čopova ulica 42, Ljubljana, www.hm.com

modni kotiček Comma v Maxiju
Nemška modna znamka Comma je sinonim za stil,
samozavest in kakovost. Znana je po svojih elegantnih
krojih, vrhunskih materialih in modnem oblikovanju. Ime
znamke v slovenskem jeziku pomeni vejica in njeni
oblikovalci pravijo, da Comma dela z modo to, kar naredi
vejica s stavki: jih povezuje in razširja. Poleg klasičnega
poslovnega stila, kot so obleke, krila, bluze, hlače in suknjiči,
lahko izbiramo tudi oblačila za posebne priložnosti. Comma
ponuja oblačila za žensko 24 ur na dan, sedem dni v tednu,
za vse priložnosti. Bogato ponudbo dopoljnjujejo tudi
torbice in modni dodatki. Svoj kotiček pa je Comma konec
avgusta našla tudi v ljubljanskem Maxiju._
Modni kotiček Comma, blagovnica Maxi, Trg republike 1, Ljubljana, www.comma-fashion.com

e-mobilnost
Zero Tour
E-mobilnost in
samooskrbni vrtovi
omogočajo svež,
trajnostno naravnan
pristop do življenja in
turizma v Sloveniji.
Takšno teorijo
udejanjajo na
dvodnevnih mini
počitnicah Zero Tour,
na katere organizator
vabi predvsem družine
in posameznike z
električnimi avtomobili.
V dveh dneh bodo
skupaj obiskali nekaj
najlepših kotičkov pri
nas, doživeli posebna
presenečenja, se
družili in zabavali ... Za
prevožene poti ne
bodo porabili niti
kapljice naftnih
derivatov, koši za
smeti bodo ostali
nedotaknjeni. Tako
bodo dosegli
poglavitni cilj Zero
Toura, preživeti mini
počitnice brez
škodljivega učinka 
na okolje._
www.zerotour.eu

novost Gap odprl vrata tudi pri nas 
Priznano podjetje Gap, vodilni svetovni proizvajalec oblačil, dodatkov in izdelkov za
osebno nego, je podpisalo novo pogodbo s podjetjem Magistrat International za prvo
odprtje treh prodajaln v Ljubljani. Prvi dve samostojni prodajalni, ena za odrasle ter
druga za otroke in dojenčke, sta v začetku septembra zaživeli v ljubljanskem naku-
povalnem središču Citypark. Največji nakupovalni center v Sloveniji je tako z Gapom
dopolnil že dosedaj bogato otroško ponudbo._
Gap, nakupovalno središče Citypark, Šmartinska 152 g, Ljubljana, www.gapinc.com 

zaščita Repe-
lent Ben's 
Jesen je lahko zelo prijetna za
hojo v naravi, izlete ali potovanja.
Repelent Ben’s je preudarna za-
ščita pred nadležnimi piki žuželk,
ki so lahko tudi nevarna nepri-
jetnost. Nekatere žuželke pre-
našajo številne bolezni, kot so
klopni meningoencefalitis, lym-
ska borelioza, virus zahodnega
Nila, malarija in druge nalezljive
bolezni. Ben's 30 pršilo s 30 %
DEET (dietiltoluamid) je zane-
sljiva in učinkovita zaščita pred
klopi, komarji in tigrastimi ko-
marji, dišava limonske trave pa
mu daje prijeten vonj. Ben's na-
tural pršilo učinkovito ščiti pred
piki komarjev in je nekemični
(naravni) repelent na osnovi ci-
triodiola, izoliranega iz evkalip-
tusa. Oba izdelka sta primerna
tudi za otroke._
www.toppharma.si
www.zascitapredklopi.si 
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Athlet! Prvi brezžični sesalnik Bosch z močjo 2.400 W* 
sesalnika, ki popolnoma nadomesti klasični sesalnik.

Preverite ponudbo v trgovinah Big Bang, M Tehnika, Harvey Norman in Merkur.
www.bosch-home.si

Končno! Bosch Athlet. 
Brez kabla. Brez kompromisov. 

SensorBagless™ tehnologija brez filtrske vrečke

TEST THE BEST!
Zadovoljni? Ali pa vam vrnemo denar!***

NOVO

/BoschHomeSlovenija

* Moč sesanja v primerjavi z 2.400 W sesalnikom Bosch (BGL32400) na preprogi in trdih talnih oblogah z robovi, merjeno v skladu z EN 60312.
** Vsi kupci sesalnika Bosch Athlet lahko v času trajanja akcije „TEST THE BEST“ od 1. 5. do 31. 12. 2014 v obdobju 30 dni od dneva nakupa testirajo sesalnik Bosch Athlet.

Če z nakupom niso zadovoljni, jim vrnemo kupnino.
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