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kazalo

Pnevmatike na avtomobilih smo že zamenjali za
zimske, tudi iz dimnikov se že kadi in te dni bi si
nekateri bolj želeli, da bi tiste kaplje dežja zame-
njale snežinke, bližnji hrib pa pobelil sneg, vsaj za
centimeter ali dva, pa bi bilo vzdušje čisto druga-
čno. Sicer me ne moti, da je zunaj nadpovprečno
toplo, a raje vidim, da me v prste zebe, kot da vsak
dan gledam dnevne novice z žalostnimi zgodba-
mi. Sicer upam, da so to zadnja tovrstna poroča-
nja in da bo nekdo končno nekaj ukrenil, da bi
tudi ti, neposredno prizadeti, ljudje vsak večer
padli v trden sen in bili brez skrbi. Da zima že trka na
vrata, pa pričajo že božično okrašene trgovine ter agencijski ponud-
niki s svojimi prospekti, ki obljubljajo nepozabne zimske avanture.
Vsako leto pa se seznamu takih in drugačnih zimskih aktivnosti pri-
druži še kakšna nova, še bolj inovativna in drznejša, ki (ne)hote poti-
ska naše stare smuči v kot ali pa kliče po dodatku, ki bo našo pusto-
lovščino spremenil ne samo v atrakcijo, ampak tudi v adrenalinski

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica

In kaj bo novega to zimo?
"spin". Spominjam se, da sem kot otrok s svojimi
sovrstniki že »davna« leta nazaj z navdušenjem
gledala tiste dva ali tri posebneže, ki sta se oziro-
ma so se z "big footi" spuščali po strminah. Da bi
koga videli na deski ... nikakor. Takrat se je kaj ta-
kega preprosto zdelo kot "misija nemogoče". Pa
vendar so prišli časi, ko tudi smučke niso več
samo ravne, dolge in kratke, sani lesene in drsalke
bele barve. Dandanes s tabo nekaj ni v redu, če
čudno in postrani gledaš tiste »čudake«, ki se pri-
peti v veliki prozorni žogi (op. p. žogi zorb) valijo po
snežnem kanalu ali tiste spretneže, ki skušajo s
kolesom ujeti pravo linijo med slalomskimi vratci.
Tudi kakšen raft se najde ali pa velika rumena ba-
nana z vreščečimi mladoletniki, katerih cilj je sko-
raj vedno v kupu zametanega snega. No ja, poleg
takšnih in drugačnih vragolij pa še vedno prevla-
duje tista tradicionalna zimska avantura z malo
počasnega, včasih hitrega vijuganja sem in tja, s
smučkami na nogah, trdno na tleh in z mehkimi
koleni; in seveda po vožnji ali dveh sledi obvezen
zavoj v planinsko kočo, na postanek za čaj ... In
temu se, v naši prelepi podalpski deželi, reče "tista,
ta prava zimska smuka"._
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za VIKEND

NEDELJA
23/11
Alive Step Up
Kristalna palača bo za
en dan postala pravi
tekaški poligon, kjer
se bomo lahko s tekom
na najvišjo stavbo pri
nas preizkusili vsi
tekaški navdušenci.
Športni dogodek bo
potekal tudi dobrodel-
no, zbrana sredstva
pa bodo predana Dru-
štvu A Veš?, ki skrbi
za osveščanje in
pomoč poškodovanim
pri poškodbah 
hrbtenjače.
Kristalna palača, 
BTC City, 
Ljubljana, 
alive.si

SOBOTA
29/11
SILA bazar
na letošnjem medna-
rodnem dobrodelnem
bazarju SILA se bo
predstavilo preko 40
držav, katerih pred-
stavniki živijo in deluje-
jo v Sloveniji. Vsi izdel-
ki, ki se bodo prodajali,
bodo predstavljali tipi-
čno kulturo svojega
naroda. Celoten izkupi-
ček od prodaje bo
namenjen v dobrodelne
namene. 
Ob 10. uri, 
Gospodarsko 
razstavišče, 
Dunajska cesta 18, 
Ljubljana, 
www.sila.si

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

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Meta Pavlin in Ajda Šubelj

CITYMAGAZINE.SI

PONE-
DEL-
JEK
17/11
fotografija

SRE-
DA
26/11
knjige

ČETR-
TEK
27/11
medijski
trendi

Mesec fotografije na Dunaju
''Eyes On'' – Mesec fotografije na Dunaju je
največji avstrijski fotografski festival, ki že
od leta 2004 poteka vsaki dve leti. Veliko
fotografskih projektov je zraslo z namenom
izmenjave idej med fotografi iz številnih
evropskih držav. Mnogo fotografskih
razstav, ki bodo na ogled, je nastalo iz
skupnega sodelovanja med fotografi
različnih narodnosti, ki so s skupnimi
močmi ustvarili nekaj novega in izjemno
zanimivega. Program festivala med drugim
vključuje tudi različne razprave,
predstavitve knjig, predavanja, delavnice
in preglede fotografskih portfeljev._
Do 30. novembra,
različne lokacije mesta Dunaj, Avstrija, 
eyes-on.at

30. slovenski knjižni sejem
Največja s knjigo povezana prireditev pri
nas bo v Cankarjevem domu potekala
med 26. in 30. novembrom, vsak dan
med 9. in 20. uro. Vstop je prost, v bogati
prodajni razstavi knjig pa so zajete vse
novejše izdaje. Na štirih odprtih odrih –
Pisateljski oder, Debatna kavarna, Forum
za obiskovalce in Kulinartfest (ki se letos
predstavlja prvič) – poteka raznovrsten
program, posebej za 30. rojstni  dan pa
bo sejem odprt v petek do 22. ure. Ne
zamudimo še afterpartyjev, kjer bodo
nastopili znani glasbeniki, ter sobotnega
zajtrka s Svetlano Makarovič._
Do 30. novembra, Cankarjev dom, Prešernova
cesta 10, Ljubljana, www.knjiznisejem.si

Sempl
Konec novembra bo v Portorožu
organizirana že 16. konferenca medijskih
trendov – Sempl, ki se letos predstavlja
pod sloganom "Prerojeni" oziroma
"Reborn". Sempl nam ponuja enkratno
priložnost za deljenje idej, sklepanje novih
prijateljstev, številne poslovne možnosti in
neskončno nepozabnih trenutkov. S
predavanji tujih in domačih govorcev,
okroglimi mizami ter delavnicami Sempl v
Portorož vsako leto zvabi številne
strokovnjake tržnega komuniciranja. Letos
bo konferenca gostila več kot 30
mednarodnih govorcev, poleg tega pa bo
na prireditvi podeljenih tudi šest nagrad
zlati sempler in nagrada veliki sempler za
najboljšo medijsko strategijo._
Do 28. novembra, Grand hotel Bernardin, 
Portorož, www.sempl.si

PE-
TEK
28/11
festival

SO-
BOTA
29/11
dobrodelno

Kurzschluss
Festival za glasbene sladokusce
Kurzschluss letos gradi na izjemnem
programu z glasbeniki, ki s svojimi nastopi
polnijo tudi največje koncertne dvorane. V
klub prihaja več kot dvajset mednarodno
nagrajenih glasbenih ustvarjalcev, skupin
in DJ-ev. Ponočnjaki bomo od otvoritve,
28. novembra, do 31. decembra lahko
uživali vse petke in sobote, tudi kakšno
sredo in četrtek, posebno presenečenje pa
prihaja v obliki božičnega koncerta in
odštevanja zadnjih minut starega leta._
Do 31. decembra, pod poslovno stavbo 
Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana, 
www.kurzschluss.si

Dražba fotografij deskarjev na snegu
Smučarska sekcija druš� tva Sonč� ek GDCP
in slovenski fotografi deskanja na snegu
zadnjo soboto v novembru organizirajo
druž�enje deskarjev in srč� nih Sonč� kovih
smuč� arjev. V okviru večera bo potekala
dobrodelna dražba fotografij, s pomoč� jo
katere bodo zbirali sredstva za prilagojeno
šolo alpskega smuč� anja v prihajajoči
smučarski sezoni. Fotografije za
dobrodelno dražbo so brezplačno donirali
fotografi: Samo Vidic, Peter Podobnik,
Miha Matavž� , Peter Fettich, Katja Pokorn,
Domen Bizjak, Janez Kocbek, Alen
Ž� vokelj, Peter Perunovič in Alenka Klinar._  
Ob 18. uri, Galerija KULT 3000, 
Metelkova 2 b, Ljubljana 
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© Andreas Mühe, im MUSA

© Miha Fras

SRE-
DA
03/12
kultura

Ta veseli dan kulture 2014 
Na obletnico rojstva dr. Franceta
Prešerna bodo svoja vrata ponovno
odprli številni nacionalni in občinski
kulturni zavodi, zvrstili se bodo
brezplačne predstave, razstave,
koncerti, predavanja, vodenja in
delavnice. Pobuda "Ta veseli dan
kulture" je z leti prerasla v množičen
kulturni dogodek in veselo praznovanje
Prešernovega rojstnega dne, ki na
najlepši način združuje dostopnost in
željo ljudi po kulturi. Letošnje
brezplačne prireditve bodo konec
novembra objavljene na spletni strani
Ministrstva za kulturo._
3. decembra, po Sloveniji, www.mk.gov.si  

© Narodna galerija, Ljubljana

© Miha Matavž
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NNa prvi pogled se zdi, da zima ne dopušča veliko
možnosti za gibanje. Mrzlo je in zgodaj se zveče-
ri, zato s cest kar naenkrat izginejo tekači ter kole-
sarji. Vendar to ljubiteljev hladnejšega letnega časa
ne ovira. Med sprehodom opazimo malčke, ki se
kepajo, sankajo in valjajo po snegu. Mimo nas
drvijo tekači na smučeh, na okoliškem jezeru drsa-
jo. Med vikendi se ljudje gnetejo na smučiščih.
Pozimi lahko počnemo še marsikaj drugega. Sne-
žno kajtanje, dirkanje po ledu z luksuznimi avto-
mobili in "airboardanje" so le nekateri izmed nena-
vadnih športov, ki so v zadnjih letih s hitrostjo
snežne nevihte prevetrili ponudbo zimskih športov.

Ko nam sankanje ni dovolj …
Sankanje že dolgo ni več zgolj v domeni otrok.
Ponudba je napredovala tudi pri nas, dobili smo
urejena zimska in letna sankališča. Je odličen
način za sprostitev adrenalina, miganje in zabavo
na snegu za celo družino. V kolikor smo se san-
kanja že naveličali, nam svetujejo, da preizkusimo
"airboardanje". Airboard je napihljiva, dober meter
dolga vijugasta blazina, namenjena spustom po
snežnih strminah. Nanjo se uležemo z glavo naprej,
upravljamo jo s pomočjo ročajev, nagibanjem tele-
sa ter nogami. Pri tem moramo nositi kolenčnike
in čelado, saj je vožnja z njim vse prej kot nedol-

Snežno kajtanje
Smučanje ter deskanje na snegu sta v Sloveniji
izredno priljubljena. Žal sta športa iz leta v leto draž-
ja, med vikendi pa nam brezskrbno smuko otežu-
jejo dolge gneče pri žičnicah. Kaj, ko bi se name-
sto z žičnico na vrh pripeljali kar z zmajem?
Poizkusimo snežno kajtanje. V zadnjem času je
kajtanje na vodi postalo eden izmed najbolj prilju-
bljenih poletnih športov. In ker so se kajtarji želeli s
svojim konjičkom ukvarjati tudi pozimi, so izumili

Zimski
športi malo

drugače 
Besedilo: Sara Rotter

Ko zapade prvi sneg, iz omare vzamemo smuči, snežne deske ali sanke. Kaj, ko bi
letos poizkusili kaj novega? Pripravili smo izbor malce drugačnih, drznejših in
zanimivih zimskih športov. Morda pa smučem letos dodamo še padalo.

žna. Airboard lahko doseže hitrost do 141,79 kilo-
metra na uro. Posebno priljubljen je v Švici, kjer so
mu namenili lastne proge, žičnice in tekmovanja.
Pri nas jih zaenkrat ni, "airboardamo" lahko na
smučišču. Naj nas prej omenjena hitrost ne pre-
straši. Zaustavimo se preprosto, z nogami. 

Snežno gorsko kolesarjenje
Ko pomislimo na zimske športe, kolesarjenja po vsej
verjetnosti ni med njimi. Moralo bi biti. "Tolsto kole-
sarjenje" ali "fat bikin" ni pravzaprav nič drugega
kot zimska različica gorskega kolesarjenja. Šport se
je razvil v devetdesetih na Aljaski in kaj kmalu postal
stalnica ameriških kolesarskih tekmovanj. "Tolsteži",
kakor jih imenujejo kolesarji, so posebna kolesa z glo-
boko urezanimi širokimi zračnicami. Primerna so
za spolzek in nestabilen teren. Izgledajo malce okor-
no, vendar je ravno njihova struktura tista, ki snežno
gorsko kolesarjenje spremeni v čisti užitek. Pose-
bno zabavna je vožnja po ostrih ovinkih, saj drseča
podlaga omogoča "driftanje". Z njimi lahko izvajamo
raznovrstne trike ter jih uporabljamo v snežnih par-
kih. Kolesa so primerna tudi za čiste začetnike, nudi-
jo pa še eno prednost – padec na snegu je precej
mehkejši od padca na kamne. Naslednjič, ko bomo
med smučanjem na progi zagledali kolesarja, bomo
vedeli, kaj se je zgodilo.

1, 2

Debelejše
zračnice
omogočajo 
zabavno
vožnjo po
snegu.

1

2

Več TReNDOV Na
citymagazine.si
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Pozabimo na
sanke, tu je
airboard.

ZANIMIVOSTI
Airboardanje
"Airboardanje" je razširjeno tudi pri nas.
Naučimo se ga lahko na Voglu, "airboar-
darje" pa najdemo tudi na Krvavcu. 
www.airboarding.si
www.vogel.si/zima/ponudba/airboarding

Snežno gorsko kolesarjenje
Kolesarimo lahko kjer koli, ponudba
pa je še posebej razvita na avstrijskih
smučiščih, kjer potekajo tudi fat bike
tekmovanja.
snow-epic.com/snowepic/epic-details

Snežno kajtanje in padalstvo
Šport je malce bolj, kot je pri nas, pri-
ljubljen na smučiščih okoliških alpskih
držav. Tam potekajo tudi šole kajtanja,
kjer si lahko snežne kajte izposodimo.
snowkiting.com
www.xtremespots.com/fly-
sports/speed-flying/

Dirkanje na snegu
Če nam okoliško parkirišče ni dovolj,
potem svetujemo, da se odpravimo v
Skandinavijo. 
www.porsche.com/international/moto
rsportandevents/driving-
experience/winter/iceforce

snežno kajtanje. Šport deluje po enakem principu
kot njegova poletna različica. Športnik – kajtar ima
okoli pasu pritrjen kajt, vrsto športnega zmaja. Vod-
no desko nadomešča snežna oziroma smuči. Veter
snežnega kajtarja vleče po zasneženih travnikih,
naravnost, navzgor ali navzdol. Zmaj športnika
občasno rahlo dvigne od podlage in mu omogoča
izvajanje trikov. Sliši se zabavno, mar ne?

Smučanje … s padalom?
Če smo adrenalinski tip človeka, se bomo nav-
dušili nad smučanjem s padalom. Na prvi pogled
je nekoliko podobno kajtanju, vendar smučarski
padalci smučajo z malimi padali. No, morda izraz
smučanje ni najbolj ustrezen. Smučarski letalci
namreč večino časa letijo. Ko smučajo, se pada-
la napolnijo z zrakom in namesto, da bi ob skoku
takoj pristali na snegu, nanj počasi priletijo. Med-
tem ko se kajtanja lahko nauči skoraj vsak, je za
uporabo padala potrebno veliko vaje in znanja.

Dirkanje na ledu
Smo ljubitelji adrenalina, a smo že pozabili, kje v
kleti so skrite smuči in drsalke? Spadamo med
tiste, ki ob prvem snegu s svojim avtomobilom
oddrvijo na najbližje parkirišče in izkoriščajo spolz-
kost ceste v svojo korist? Tovrstno se zabavajmo
tudi letos, in to v stilu. Na Švedskem, Finskem in
Norveškem obstaja cela vrsta ponudnikov, ki na
zaledenelih jezerih ponujajo dirkanje na ledu. Poza-
bimo na povprečnost. Čez zaledenelo jezero lah-
ko drsimo z najnovejšimi in najprestižnejšimi avto-
mobili. Tuthill Porsche je za ledeno dirkanje pripravil
posebno različico legendarnega modela 911. Pre-
delana verzija je opremljena z zaščitno dirkaško
kletko, ki voznika ščiti v primeru trka ali zdrsa s pro-
ge. Porscheji imajo več kot 300 konjskih moči in
posebno odziven menjalnik, ki vozniku omogoča
kar najbolj prefinjeno drsenje med ovinki. Tuthillov
Porsche 911 je avtomobil, ki si ga prav gotovo
želimo za vožnjo po ledu. Drsanje na ledu se odvi-
ja na odmaknjenih jezerih, daleč od skandinavskih
mestnih središč. Strah, da bi bilo udeležencem po
končanem dirkanju dolgčas, je odveč. Ponudniki
paketov dirkanja združijo zabavo še z odličnim
kosilom, ki ga mojstri skandinavske kuhinje pri-
pravijo v eni izmed bližnjih koč. Zraven spadata še
obisk in sprostitev v spa in velnes centrih. 

Zima in sneg nam dajeta neskončne možnosti za
rekreacijo. Nekateri prisegamo na tradicionalne,
spet drugi na nenavadne športe, za katere se
nemalokrat vprašamo, ali to sploh so? Pri vsem
tem je najpomembnejše, da se tudi pozimi giba-
mo in s tem skrbimo za dobro počutje in zdravje.
Tistim bolj lenim še zmeraj preostane udobje smu-
čarske koče in kozarec kuhanega vina, ki nas v
hladnih zimskih dneh vedno pogreje._

3

4 5

3

Zabavo na
snegu si lahko
popestrimo
tudi v takšnih
ali drugačnih
snežnih
parkih.

5

Ali obstaja še
več užitka v
vožnji po
zasneženi
cesti?

6

Smuči bomo pri
"speedridingu"
večinoma
obdržali v
zraku.

6

©
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Zima – najlepši čas leta 

Spet je čas za "uživancijo" na snegu.

Za smučanje, deskanje, kepanje,

sankanje ali zgolj sprehajanje. Sneg

poskrbi za čarobnost.

CITYMAGAZINE.SI

Več TReNDOV Na

citymagazine.si

Pripravila: Vanja Hočevar

17/11/14 CITY MAGAZINE

alpski stil

Smučarske palice

Pursuit Black,

Rossignol. Cena: 20

evrov. Trgovina Forma

F+, Kristalna palača,

Ameriška 8, Ljubljana.

www.fplus.si

ljubko tudi na snegu

Otroška smučarska

očala AMP White Birds

Vermillon, Bollé. 

Cena: 29,95 evra.

www.rodeoteam.si

nepremočljiva

Ženska puhovka Zala, AND by

Andraž. Cena: 359 evrov, doplačilo

za snemljivo krzno Eco je 15 evrov.

www.andraz.si

z ljudskim motivom

Otroško termo perilo Helly Hansen.

Cena: 82,98 evra.

shop.hellyhansen.com

etno

Moške smučarske rokavice

Burton. Cena: 36 evrov. 

www.burton.com

pogumno

Snowboard Prospector Split, 

Never Summer. Cena: 999 evrov.

www.neversummer-europe.com

zabava zagotovljena

Krožniki za sankanje Walrooz.

Cena: 8 evrov. 

store.ben-bat.com

v trendu

Moška bunda Käppeli, Colour

Wear. Cena: 209,95 evra.

www.blue-tomato.com

obožujemo sneg

Moški čevlji za deskanje Launch

boa str8jkt JP, Salomon. Cena po

povpraševanju.

www.salomon.com/si/

po hribu
Set smuči in vezi

RRD02BR Pursuit 16 Ti

Axium 120 TPX,

Rossignol. Cena: 600

evrov. Trgovina Forma

F+, Kristalna palača,

Ameriška 8, Ljubljana.

www.fplus.si

aktivno

Moški smučarski čevelj

Tecnica. Cena: 299 evrov.

Trgovina Proshop, Mašera

Spasičeva 8, Ljubljana.

www.proshop.si

tigrica

Bunda Roxy. Cena: 199,95 evra.

Trgovina Forma F+, Kristalna

palača, Ameriška 8, Ljubljana.

www.fplus.si

vpadljiva

Torba za smučarske čevlje, 30 l,

Dakine. Cena: 38,21 evra.

www.snowandrock.com

za vsak dan

Kapa Dakine. Cena: 31,83 evra.

www.snowmoment.co.uk

udobne

Moške smučarske hlače Colour

wear. Cena: 149,95 evra.

www.blue-tomato.com

s stilom

Ženske drsalke Powerslide

Classic, Sugar Scull. Cena:

od 50 do 57 evrov. 

www.amazon.co.uk

za izbran okus

Ženske smučarske hlače

Lasse Kjus. Cena: 429 evrov.

Trgovina Proshop, Mašera

Spasičeva 8, Ljubljana. 

www.proshop.si
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PRAZNIČNA DOŽIVETJA
KUHARSKA AKADEMIJA

Lepo pogrnjena miza, svečke, babičin porcelan ... predjed ali dve, 
bogata glavna jed, Martini penine ter za konec sladke pregrehe. 
Seveda pa ne pozabimo na našo neskončno domišljijo 
pri pripravi edinstvene slavnostne praznične večerje.

Uradna voda akademije je Jamnica

Več info in prijave:
citymagazine.si/praznicna-dozivetja

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

Torek, 2. december ob 17. uri

         

Nova didaktična
družabna igra
za celo družino

www.babycenter.si

Nova znanja in
veliko zabave

Lahko navedeš 5 rumenih cvetlic?
Kaj pa 5 nogometašev?

5 pesmi skupine Beatles?

Navedi 5 je zabavna družabna igra, v kateri
lahko preveriš svoje znanje, iznajdljivost in
poiščeš vprašanja, na katere (mogoče) že
poznaš odgovore. Preveri!

Verjamemo, da znaš!

*Akcijska cena Akcijska cena velja od 6. 11. do 31. 12. 2014 oziroma do
odprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo, druge akcije in promocije izključene.
Zaloga po posameznih trgovinah Baby Center je različna. Slike so simbolične.

PRIMERNO
ZA STAROST10+PRIMERNO
ZA STAROST10+

CM_OglasiPrazni_4-2014  12. 11. 14  15:14  Page 1
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HHermon, Izrael
Res je, turistov ni ravno priporočljivo pošiljati
na Bližnji vzhod, a Sveta dežela je izjema. Izrael
je kljub napeti politični situaciji država, ki pri-
vablja množice obiskovalcev, razlogi za obisk
pa so verski, zgodovinski, sociološki in, redke-
je, smučarski. A država, ki si jo večina ljudi pred-
stavlja kot puščavsko, ima tudi bolj "hladno plat".
Na severu države, na Golanski planoti, se v
zimskih mesecih razvijejo ugodni pogoji za smu-
ko. Gora Hermon je edini smučarski center v
Izraelu, s smučišči na višini od 1.600 do 2.140
metrov nad morjem. Smučarska sezona je krat-
ka, saj traja le od januarja do marca, a v zimskih
mesecih se na sneg zgrne okoli 300.000 obi-
skovalcev, medtem ko je središče v poletnih
mesecih športno-rekreacijski center, v katerem
se na svežem gorskem zraku giba približno
40.000 aktivnih počitnikarjev. Smučarjem je na
voljo približno 28 kilometrov smučarskih
prog, enajst vlečnic, smučarska šola in izpo-
sojevalnica smučarske opreme. Dve progi je
Mednarodna smučarska zveza potrdila tudi kot
primerni za največja tekmovanja, ostale strmi-
ne pa bi veliki smučarski narodi uvrstili med
otroške poligone, a pomembna je zabava, ki je
ne manjka, saj se obiskovalci lahko zabavajo
tudi na snežnem toboganu ali sankaški stezi.  
www.skihemron.co.il

Tiffindell, 
Južnoafriška republika
Ko se na južni polobli začne zima, oživi tudi
eden redkih afriških smučarskih centrov Ti-
ffindell. Po temeljiti prenovi središča so ga juni-
ja lani zopet odprli, zimska sezona pa traja tja do
septembra. Smučarski center na nadmorski viši-

ni 2.720 metrov so odprli leta 1993 in od skrom-
nih začetkov se je razvil v center z možnostmi
umetnega zasneževanja, žičnicami, restavraci-
jo in prodajalno smučarske opreme. Smučišč
ni prav dosti, vsega skupaj za 1,3 kilometra, a
med svoje uspehe štejejo organizacijo južnoa-
friškega državnega smučarskega in deskar-
skega tekmovanja, kar je razumljivo, saj so edi-
ni smučarski center v Južnoafriški republiki. Ker
je očitno v Južni Afriki smučanje tako eksoti-
čno kot safari na Tirolskem, majhno smučišče z
namestitvenimi zmogljivostmi za približno 150
gostov svojo ponudbo oglašuje kot kraj za dru-

Smučanje za ljubitelje eksotike
Besedilo: Jasmina Dvoršek

Smučanje je za mnoge velik finančni zalogaj in resno delo, zato večina
smučarjev zimski oddih želi preživeti v katerem od znanih, velikih, s
snegom preskrbljenih zimskošportnih središč. Drugi pa smo drugačni,
radi se odpravimo v neznane kraje, bolj pomembna so nam doživetja
krajev in ljudi, če pa je doživetje začinjeno še s ščepcem avanture, toliko
bolje! Če se bomo pognali po strminah naslednjih nekaj smučišč, bomo
prav gotovo zvezde letošnje zime, morda ne zaradi prevoženih
kilometrov, prav gotovo pa zaradi zgodb, ki jih bomo prinesli domov. 

žinski oddih, kjer se družina lahko kepa in posta-
vi snežaka, se zapelje po snežnem toboganu, bar
Ice Station na smučišču pa je najvišji "pub" v
Južnoafriški republiki. 
www.tiffindell.co.za

Pas de la Casa, Andora
Ena najmanjših držav v Evropi in priljubljena
nakupovalna točka za vse, ki mislijo, da je brez-
carinska cona razlog za zapravljanje, se ponaša
tudi z najvišje ležečim smučiščem v Pirenejih.
Pas de la Casa ali krajše Pas leži na 2.000
metrih nadmorske višine, le nekaj sto metrov od
francoske meje, najvišja sedežnica pa nas bo
popeljala do višine 2.640 metrov. Od postavitve
prvih sedežnic leta 1957 do danes se je, pred-
vsem s povezavo centra Pasa de la Casa s
sosednjimi središči Soldeu, El Tarter, Canillo
in Encamp, otvorila smučarska regija Grand-
valira, ki ponuja 210 kilometrov smučarskih
prog. Življenje v Grandvaliri se ne konča, ko pre-
nehajo obratovati žičnice, smučarska regija
namreč slovi kot pirenejska Ibiza in kar nekaj
barov se zapira šele v poznih jutranjih urah. Utru-
jenim ponočnjakom, ki se dan kasneje ne more-
jo postaviti na smuči, so na voljo vožnja z avto-

Pas de la Casa v
Andori je najvišje

ležeče smučišče v
Pirenejih.

Nova zimska
meka za

jugonostalgike je
Kosovo,
oziroma

smučarki center
Brezovica.

© Matevž Maček
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mobili po ledenih površinah, paintball in ostale
moške pogruntavščine. 
www.pasdelacasa-andorra.com

Dizin, Šemšak in Točal, Iran
Načrtovanje obiska bližnjevzhodne države mal-
ce spominja na loterijo, a kljub nenehnim grož-
njam z napadom na enega najhujših sovražni-
kov Združenih držav Amerike in člana ''osi zla''
Iran ostaja mirna država, čigar kulturna in nara-
vna bogastva prekaša le iskreno gostoljubje nje-
nih prebivalcev. Čeprav se je v državi potrebno
podrediti nekaterim zakonom Islamske republi-
ke (alkohol je prepovedan, ženske morajo nosi-
ti ruto), Iran že leta privablja ogromno Slovencev,
od sezonskih turistov do alpinistov in smučar-
jev. Najbolj priljubljena iranska smučišča ležijo
v pogorju Albrus, le približno dve uri vožnje iz
Teherana. Med najbolj priljubljenimi sta Dizin
(največji) in Šemšak, najbližje prestolnici pa leži
Točal. Dizin je navečje iransko smučišče, leži pa
na višini 2.650 metrov, žičnice pa se dvignejo
na kar 3.600 metrov, kar smučišču zagotavlja
odlične snežne pogoje, Šemšak pa se nahaja
na nadmorski višini 2.250 metrov in čeprav se
ne more primerjati z alpskimi mega smučar-
skimi središči, velja za najbolj svetovljansko iran-
sko smučišče. Kar seveda ne pomeni, da bomo
v kavarnah na smučišču lahko naročili kuhano
vino, bombardino ali podoben "zvarek", znan z
zahodnih smučišč, žejo pa pogasi tudi jabolčni
približek pivu. Prav tako se morate pripraviti na
kulturni šok, ki ga zahodnjakom predstavljajo
stroge uredbe Islamske republike. Na večini
smučišč je namreč moškim in ženskam prepo-
vedano smučati skupaj, nekatera smučišča ima-
jo prav posebne proge za različne spole ali pa
je ena proga pregrajena, po enem delu lahko
vijugajo moški, po drugem pa ženske. Tudi vrste

na sedežnicah so razdeljene, kar pa niti ni sla-
bo, saj so ženske vrste vedno veliko krajše.

Brezovica, Kosovo
Jahorina, Popova Šapka, Kopaonik so ''out'',
nova zimska meka za jugonostalgike je Kosovo,
oziroma smučarki center Brezovica. Smu-
čarski center so na pobočjih Šar Planine zače-
li razvijati že v petdesetih letih, v času zimskih
olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984 pa je bila
Brezovica izbrana za alternativno smukaško
progo, v primeru, da se tekmovanja na Jahori-
ni in Bjelašnici ne bi mogla izpeljati. Kasneje je
bilo smučišče v veliki meri zapostavljeno, posto-
poma se je začelo razvijati šele v zadnjih nekaj
letih. Glavna privlačnost centra je, da ima zago-
tovljen sneg od sredine novembra do skoraj
maja, povprečno pa naštejejo kar 128 smučar-
skih dni v sezoni. Čeprav je število prog še ved-
no neznatno v primerjavi z večjimi evropskimi
centri, trenutnih devet prog, dolgih od 300 do
3.500 metrov, še zdaleč ni končno število, z
investicijami v zadnjih letih se center širi, tako po
površini kot z gostinsko in namestitveno ponud-
bo in celo organizacijo nekaterih pomembnih
tekmovanj v regiji. Prav gotovo se bo Brezovica
kmalu znašla na programu slovenskih agencij,
ki ponujajo smučanje z obilico zabave.
www.brezovicaresort.com

Pobočja Velikega Atlasa, 
Maroko
Največji in najvišji afriški smučarski center leži na
pobočjih Velikega Atlasa v Maroku. Oukai-
meden je vasica, ki le z veliko domišljije spomi-
nja na alpske vasice z visoko razvito smučarsko
infrastrukturo. Čeprav je v vasici nekaj hotelov,
snežna odeja ni zagotovljena, zato je bolje biva-
ti v približno 80 kilometrov oddaljenem Marake-

Slovenski
deskarji, ki

sodelujejo pri
filmskem
projektu

Untouched
project, in
smučarski

center
Brezovica v

ozadju.
© Matevž Maček

šu in se na smučarski izlet podati za en dan. Ure-
jenost in označenost prog se ne moreta primer-
jati z Evropo, a ko je snega dovolj, se je zabavno
s počasno žičnico odpeljati na nadmorsko viši-
no 3.258 metrov in uživati v čudovitem pogledu
na Atlaško gorovje. Smučarski center se lahko
pohvali s smučarsko šolo, izposojevalnico, ne
ravno najnovejše smučarske opreme, in resta-
vracijami, tako da dan, preživet na eni od dvajsetih
prog, od katerih jih je pet omembe vredno, osta-
le pa bi lažje pretekli kot presmučali, resnično
zadovolji tiste, ki ne morejo brez vsaj malce sne-
ga. Najbolj zabaven del smučanja v Maroku pa je
jutranji sprehod skozi Marakeš v kratkih rokavih
in s smučarsko opremo._
www.visitmorocco.com

Smučarska
regija
Grandvalira v
Andori ponuja
210 kilometrov
smučarskih
prog.

CITYMAGAZINE.SI

Največji in
najvišji afriški
smučarski
center leži na
pobočjih
Velikega Atlasa
v Maroku.
© Completemorocco.com

Pogled na goro
Hermon v
Izraelu.
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utrip mestalokali in kulinarika

Dear Kitchen – 
zakladnica veganskih

receptov 
Dear Kitchen je sinonim za spletni blog, kjer najdemo

zakladnico preprostih receptov, prilagojenih raznolikim
okusom, lokalni ponudbi in sezoni, s katerimi lahko hitro in

enostavno pričaramo pravo vegansko pojedino.

Dear Kitchen stavi na dobro in kakovostno, na zasanjane okuse in prijetne
kulinarične dogodivščine. Slovenski blog, ki je prava zakladnica preprostih
veganskih receptov, je gurmanski otročič Anje Tomlje, zaprisežene veganke, ki z
ljubeznijo preizkuša ter izboljšuje domače in tuje recepte, spečeno in skuhano pa
okusno aranžira, lepo fotografira ter tudi prikupno opiše. Včasih se ji pri ustvarjanju
pridruži še sestra Sandra, ki stavi na vse, kar je povezano s čokolado. Recepti za
prefinjene kolače in rajske čokoladne torte bodo ponavadi kar njeni. Skozi fotografijo
in prijazna navodila kako in kaj želita sestri približati kuhanje mladim in jih prepričati,
da je stvar veliko bolj preprosta, kot se zdi. Le začeti je potrebno. Kljub temu da sta
obe veganki in vse jedi pripravita izključno iz rastlinskih sestavin, z okusnimi recepti
zadovoljita tudi najbolj zahtevne okuse. Poseben izziv jima predstavlja veganiziranje
raznolikih jedi, najraje pa se znajdeta v kuhinji, ko se zdi, da je hladilnik skoraj prazen
in so vse trgovine zaprte. Takrat je potrebna domišljija, ki tudi iz ostankov pričara
zdrav in okusen obrok. Anja, po poklicu kostumografinja, je navdušena nad
prirejanjem zabav, zato med barvitimi recepti najdemo tudi veliko takšnih, ki
poskrbijo, da bomo ob naslednjem druženju ob kozarčku vina blesteli kot najboljši
gostitelji daleč naokoli, Sandra pa je kot velika ljubiteljica čokolade odgovorna za
recepte, ki posladkajo in pocrkljajo._
dearkitchen.net

blo
g

Ob pogledu na čokolado nam
v dneh, ko prazniki že trkajo
na naša vrata, zapojejo tudi
borbončice. Zanimivo, da je ta
slastna skušnjava, ki se ji več-
krat nikakor ne moremo upreti,
prav take barve, kot jo riše
jesen. In kaj je bolj mikavnega,
kot da se prepustimo in ugriz-
nemo v to žlahtno bonboniero
Iz jutra v večer, v kateri je v
čokolado ujeta zgodba enega
dne. Da bo tudi praznična
zgodba edinstvena in nepo-

zabna, se zjutraj prebudimo ob
pralinejih s kavo, se čez dan
sladkajmo z okusi nugata in si
po kosilu privoščimo digestiv
z alkoholnimi pralineji, zvečer
pa se zasanjajmo v sen zeliš-
čnih okusov. Minimalistično,
toda okusa polno bonboniero,
narejeno iz najboljše belgijske
čokolade brez dodatnih kon-
zervansov in okusov, najdemo
v trgovinah Čokoladnega ate-
ljeja Dobnik._
www.cokoladniatelje.si

čo
ko

lad
a

Ko si zaželimo sprememb v
svojem vsakdanu in narediti
nekaj za svojo vitalnost, dobro
počutje in sprostitev, je Savna
klub Breza lahko tista prava
odločitev. Strokovnjakinja za
zdravo prehrano in hujšanje,
Sendi Lešnjak (mag. inž.
preh.), nam bo po analizi
naših prehranskih navad
ustrezno svetovala in nam pri-
pravila programe hujšanja, ki
so povezani s prilagojeno tele-
sno aktivnostjo v Brezinem fit-
nes studiu in s plavanjem v
bazenu. Da bodo rezultati in
počutje še boljši, se lahko v
Klubu Breza sprostimo še v
savnah, masažnem studiu in
ostalih storitvah kluba._ 
Savna klub Breza, 
Lepodvorska 13, Ljubljana
www.savnabreza.com/si

na
sv

et Novost v Savna klubu Breza – nasveti za
zdravo prehrano in hujšanje

17/11/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

S slastno skušnjavo iz jutra v večer

Besedilo: Valentina Jarc in Lucija Marko
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city chef 13
utrip mestaVEČ KULINARIKE NA

citymagazine.si

ročice mešalnega sistema že s
pritiskom na gumb, in pa tudi
samodejno zvijanje kabla, ki
hitro in priročno pospravi
kabel. Ne glede na to, ali
pripravljamo lazanjo, okusne
zelenjavne jedi ali imenitne
sladice – z uporabo
kompletov praktičnega
pribora, osnovne opreme ali
široke palete posebne opreme
nam MaxxiMUM omogoča
uživanje v pripravi naših
najljubših jedi. Naj se peka
prazničnih dobrot prične._
www.bosch-home.si

Kuhinjski aparat
Bosch MaxxiMUM 
Bliža se december in naša
kuhinja bo zadišala po
prazničnih dobrotah. Pri
potici, piškotih in vsem
ostalem nam lahko med
drugim priskoči na pomoč
tudi univerzalni kuhinjski
aparat Bosch MaxxiMUM. Ta
sodobni kuhinjski
pripomoček odlikujejo
trenutno najzmogljivejši
motor na tržišču, z močjo
1600 W, izjemna velikost
posode, ki znaša 5,4 litra,

široka paleta dodatnega
pribora in izboljšani sistem
mešanja 3D PlanetaryMixing
ter pametni senzor za
optimalno pripravo testa,
primeren tako za gosto testo za
peko kruha kot za maso za
biskvit. Kuhinjski aparat
MaxxiMUM spremeni pripravo
hrane v užitek, zahvaljujoč
visoko kakovostnemu
kovinskemu ohišju s
kromiranim robom ter posodi iz
brušenega nerjavečega jekla.
Priročna sta tudi funkcija
EasyArm Lift, ki omogoča dvig

Univerzalni kuhinjski aparat
Bosch MaxxiMUM je praktičen,
zmogljiv in uporaben.

100 vrstic 
Zvitki s
pršutom,
bivoljo
mocarelo,
rukolo in
češnjevim
paradižnikom
Sestavine: rezine pršuta, bivolja
mocarela, češnjevi paradižniki,
radič, olivno olje, poper, rukola
Priprava: Bivoljo mocarelo nare-
žemo na tako velike koščke, da jih
lahko zavijemo v rezino na tanko
narezanega pršuta. Zvitke na
hitro popečemo na olivnem olju.
Krožnik okrasimo z radičem, ru-
kolo in narezanimi češnjevimi pa-
radižniki. Nanj položimo zvitke s
pršutom in bivoljo mocarelo, malo
popopramo in pokapamo z ekstra
deviškim domačim oljem. Postre-
žemo kot predjed.

Florentinski piškoti

Sestavine: 150 g kandiranih 
pomarančnih kock, 225 g slad-
korja, 75 g medu, 240 g smetane,
75 g kandiranih češenj, 150 g
mandljevih lističev
Priprava: Skupaj zmešamo med,
sladkor in smetano ter segrejemo
do vrelišča. Kuhamo približno tri
do štiri minute. Prelijemo čez
mandeljne, kandirane češnje in
pomarančne kocke. Ko se vse
skupaj ohladi, naredimo kroglice,
položimo v pekač in pečemo na
150 stopinjah Celzija do lepe rjave
barve. Na koncu pomočimo še v
stopljeno čokolado.

Italijanske mesne specialitete 
Besedilo: City Magazine, fotografije: Ana Če, www.anacephoto.com.br

Na novembrski CITY CHEF kuharski akademiji smo pod vodstvom kuharskega
mojstra pripravljali italijanske mesne specialitete, ki smo jih na koncu
zaokrožili z odličnimi sladicami. Pripravili smo zvitke s pršutom, bivoljo
mocarelo, rukolo in češnjevim paradižnikom, na koncu smo se posladkali s
profiteroli, florentinskimi piškoti in panakoto. Glavne jedi je pripravljal chef
Gostilnice in picerije Kaval, Dragan Marjanović, za sladice pa je poskrbel
slaščičarski mojster iz Lolite, Grega Rode. Ob hrani se je predstavil Kavalov
vinar meseca novembra Klen’art. Uradna voda dogodka je bila Jamnica.
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mestne skrivnosti

Čokoladnica Cukrček
Ste se že kdaj odločali, katere praline Čokoladnice Cukrček bi kupili? Ne? Potem
ne veste, kaj pomeni težka odločitev. Pri Cukrčku vas razvajajo z žlahtno temno,
odlično mlečno in slastno belo čokolado ter okuse, za katere sploh niste vedeli,
da se jih da dobiti v kombinaciji s to sladko pregreho. Njihove praline že desetletja
na slovenski trg prinašajo drznost. Ni jih veliko, ki si upajo združiti okus soli,
jabolčnega zavitka in rdečega popra ali pa ribezovega likerja s čokolado. Ne glede
na to ali kupujete sladko pregreho zase ali pa želite vašim najdražjim podariti
nekaj res posebnega, s Cukrčkovimi pralinami ne boste zgrešili. •

Čokoladnice Cukrček : Mestni trg 11, Miklošičeva 4, 
Pasaža Nebotičnika, Mercator Šiška.

SiTi ZA DOBRO MUSKO
Cikel koncertov,ki obiskovalcem gledališča ponuja možnost uživanja v koncertih
ustvarjalcev slovenske popularne glasbe, bo do konca tega leta gostil še Patetico
(četrtek, 27.11. ob 20h) in Bossa de Novo (petek, 26.12. ob 20h). Za prvega bi
lahko rekli, da je največji underground band vseh časov, saj se še danes ne ve ali
obstajajo še kje drugje kot na koncertih. Drugi pa je edina slovenska jazzovska
zasedba, ki se ukvarja z brazilskimi glasbenimi izrazi. Privoščite si koncert za
dehidrirana srca in žgečkljivo bossa novo za zaključek leta!

Patetico - Četrtek, 27.11. ob 20h. Bossa de Novo - Petek, 26.12. ob 20h
Vstopnice: 13,5-15€ (predprodaja) - 18€ (na dan koncerta). •

www.sititeater.si • 070 940 940 • info@sititeater.si

Obisk Kluba Breza je lahko lepo darilo
Želite sebe, svoje najdražje, prijatelje in znance ali pa sodelavce in poslovne
partnerje prijetno presenetiti? Savna klub Breza v svojem butičnem ambientu
predstavlja popoln prostor tako za dušo kot za krepitev in sprostitev telesa.
Razvajanje v savnah, na masažah in v toplem bazenu ob zdravih prigrizkih in
osvežilnih pijačah, kakor tudi individualne in skupinske vadbe z osebnim
trenerjem ter NOVOST, programi hujšanja in prehranski nasveti s strokovnjakinjo
Sendi Lešnjak (mag. inž. preh.), zaokrožajo ponudbo in so domiselno darilo ter
prijetno presenečenje za pobeg od vsakdanjih skrbi in mrzlih dni. •

Savna klub Breza, Lepodvorska 13, Ljubljana
www.savnabreza.com/si/
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Čeprav Warhol svojih del ni obrazlagal, je svojo
vizijo Coca Cole obrazložil na način, da si jo
lahko privoščijo in pijejo prav vsi sloji prebi-
valstva, od predsednika do berača. Med zna-
nimi obrazi je imel izredno rad Marilyn Monroe,
njegovo najbolj znano delo je prav  "Marilyn
Diptych", s katerim je zaslovel leta 1962, po
smrti Marilyn Monroe. 

Njegov duh še živi
Čeprav je Andy Warhol umrl leta 1987, njegov
duh še živi v marsikateri sodobni zgodbi. Ena
izmed njih se odvija prav ta trenutek. Absolut je
v začetku oktobra predstavil novo omejeno se-
rijo steklenic Andy Warhol Edition, ki slavi ust-
varjalnost, pop art in ikonsko sodelovanje
blagovne znamke z umetnikom. Na steklenico
Absolut Andy Warhol Edition so prenesli iz-
virno sliko, in tako si vsakdo lahko odnese
umetnino Andya Warhola domov. V podporo
promociji te omejene serije steklenic Absolut
predstavlja tudi dva inovativna koncepta: "War-
hol Spirit by Absolut", ki briše mejo med umet-
nostjo in nočnim življenjem ter v občinstvu
zbuja spoznanje, da z ustvarjalnostjo lahko

Pop art ikona 
Andy Warhol
Besedilo: Špela Šimenc

andy Warhol je tipičen predstavnik pop art gibanja, ki je večno "in" ter
danes aktualno bolj kot kadarkoli prej. Popularna umetnost,
oglaševanje, stripi, fotografija, masovna potrošnja in zabavna industrija
– vse to je v središču njegovega ustvarjanja. 

dosežemo kar koli, ter umetniško izmenjavo
"Andy Warhol Art Exchange by Absolut", ki
vsakega izmed nas poziva, da se pridružimo
ustvarjalnemu procesu z ustvarjanjem svoje
umetnosti. Izvirno in "odbito", povsem v stilu
legendarnega umetnika._
absolut.com/warholspirit
absolut.com/artexchange

CITYMAGAZINE.SI

aAndy Warhol je bil umetnik, slikar, oblikovalec
slik, zbiralec in tipični predstavnik pop art gi-
banja, ki ustvarja motive popularnega sveta.
Gibanje se je pričelo v petdesetih v Veliki Bri-
taniji, vrhunec pa doseglo deset let kasneje
čez lužo

"Umetnost je nekaj, s čimer 
jo lahko poceni odneseš" –
Andy Warhol
Vzpon Andyja Warhola se je pričel z njegovim
prvim delom, ko je bil komercialni umetnik pri
reviji Glamour in že tam prejel vrsto nagrad in
priznanj. A danes je prepoznaven predvsem
po ustvarjanju, ki je sledilo po tem obdobju. In
tudi po svojih izjavah. "Umetnost je nekaj, s
čimer jo lahko poceni odneseš," je le ena
izmed njih. Najpogostejši elementi njegovega
ustvarjanja so oglasi, stripi in zvezdniki, med
tehnikami pa je pogosto uporabljal tehniko re-
produciranja slik s sitotiskom. Njegova prva sa-
mostojna razstava je prikazovala 32 enakih (a
vendarle različnih) pločevink juhe Campbell.
Prav tako odmevno je bilo "tihožitje" v obliki
210 različno napolnjenih stekleničk Coca Cole.

Več trendoV na
citymagazine.si
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dizajn Barvit pljusk
Duhovit, odprt, sproščen pristop je pomemben na mno-
gih področjih, tudi pri opremljanju prostora. Kavna mizica
Frog, ki lahko služi tudi kot nočna omarica, na zabaven
način nudi prostor za shranjevanje knjig, revij, dodatkov
pa tudi večjih kosov. Nastala v oblikovalskem studiu Nab
Design v svoji zeleni maniri posnema istoimensko žival.
Ob boljšem pogledu ta kos leseno-jeklenega pohištva ra-
zriva velike oči, široko odprta usta in noge, ki sprejmejo
medse poljubne predmete._
www.nab-design.com

kopalnica Čas za kopel 
Kopalna kad je redko najmočnejši element v kopalnici,
toda kad Controstampo proizvajalca Falper si nedvomno
zasluži osrednji prostor v tem intimnem prostoru. Prefinjen,
samostoječ  izdelek ponosno stoji sredi prostora, kljub
temu da je industrijski del, njegova podpora, izpostavljena.
Ravno nasprotno, ogrodje je osrednji del osupljivega
dizajna, za katerim stojita oblikovalca Dario Gaudio in
Vittorio Venezzia._
falper.it

Lumar
Slovenski 
paviljon 
v Milanu
Lumar IG je v sredini
novembra v Milanu
začel z gradnjo
slovenskega paviljona
za EXPO 2015, ki bo v
času svetovne razstave
ključno stičišče
predstavitve Slovenije
več kot 20 milijonom
obiskovalcev. Paviljon,
ki so ga zasnovali
SoNo arhitekti, bo
postavljen na elitni
lokaciji ob italijanskem
in avstrijskem
paviljonu. Gre za
izjemno zahteven
projekt, v katerega bo
Lumar kot glavni
izvajalec skušal v
različne faze gradnje
vključiti čim več
slovenskih podjetij.
Paviljon bo
predvidoma zgrajen do
konca februarja 2015._
www.lumar.si

multifunkcionalno Domači brlog
Orwell je kos pohištva, ki predstavlja zofo, posteljo in "hišico" obenem. Ime odzvanja
originalno idejo produkta, ki zaobjema intimo, ki jo včasih izgubimo celo znotraj last-
nega doma. Po želji zaprt ali odprt kos pohištva nas mamljivo vabi, da v njem poči-
vamo, oddremamo, beremo, ležimo ali klepetamo, saj v svojo notranjost sprejme več-
je število ljudi. Spuščene zavese, ki so enostavno zamenljive, povečajo občutek inti-
me, miru, tihega zavetja za popoldanski spanec ali košček mirnega kotička._ 
www.goulafiguera.com

trend Detajli
ustvarijo dom
Tako kot njihova modna kolek-
cija je tudi kolekcija dodatkov za
dom švedskega proizvajalca
H & M, povzemajoč aktualne
trende, všečna, privlačna, estet-
ska, mikavna. Zimska kolekci-
ja je ovita v praznične zlate, rde-
če, zelene in sive odtenke, ki še
podkrepijo praznično obdobje,
ki se bliža. Dom brez osebnega
pečata je prazen, z dodatki, ki
puščajo osebne sledi, pa mu
vdahnemo dušo. Najsi bo vaza
s cvetlicami, prižganimi sve-
čami, okrasnimi blazinami na
kavču ali postelji, okraski na
steni, obešalnikih, policah ...
hm.com

Topel dom
Besedilo: Vanja Hočevar

Pozimi tudi mi na nek način zimujemo. Pripravimo domači brlog in se
obdamo s stvarmi, med katerimi se počutimo najbolje: s toplimi
odejami, svečkami, detajli, ki naredijo dom še bolj domač in toplejši.  

Več trendoV na
citymagazine.si
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Odeje David 
Fussenegger 

za mrzle zimske
večere 
Oviti v mehkobo

Besedilo: Vanja Hočevar

Zima je pred vrati in z njo vse, kar prinaša zim-
ska idila. Zunaj mraz in veter, medtem ko se mi
v zavetju doma prijetno grejemo z okusnim
čajem, vročo čokolado, objemom ali mehko
odejo. Te v zimskih mesecih lahko postanejo
naše najboljše prijateljice. Odeje priznanega
avstrijskega proizvajalca David Fussenegger
odlikuje visoka vsebnost bombaža; ker ne vse-
bujejo volne, nas zoprno ne pikajo, istočasno pa
so izjemno tople in velike. Motivi na odejah so
različni in odvisni od posamezne linije. Tako je
odeja Deco zaradi posebne tehnike tkanja pose-
jana z reliefnim grafičnim vzorcem v bež barvi.
Kolaž vzorcev v temno sivi barvi na odeji Bam-
boo z ničemer ne razkriva, da je narejena iz
naravnih materialov: iz 60 odstotkov bombaža
in 40 odstotkov viskoze, pridobljene iz tri do štiri
leta starega bambusa v pokrajini Yunnan na
Kitajskem. Še ena v vrsti čudovitih, razkošno
vzorčastih in diskretno obarvanih odej je Capri,
ki nas bo prijetno grela ob hladnih večerih in
mrzlih nočeh._

Citypark,
Šmartinska 152 g, Ljubljana
Podhod Plave Lagune,
Dunajska 50, Ljubljana
Mercator center Ljubljana,
Cesta ljubljanske brigade 32, Ljubljana
Europark Maribor,
Pobreška cesta 18, Maribor
Mercator center Domžale,
Cesta talcev 4, Domžale
Spletna trgovina: 1001dar.si

predmet poželenja 17
utrip mesta
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Svoje znanje o modi, modnem svetu, upravljanju luksuznih znamk in digi-
talnem komuniciranju predaja študentom uglednih univerz na Otoku. Konec
novembra prihaja v Portorož, kjer bo na konferenci medijskih trendov SEMPL ude-
ležencem razkril recept za uspešno sodelovanje med modnimi znamkami in blo-
gerji. Med čakanjem na letališču, ki je sestavni del njegovega delovnega vsa-
kdanjika, nam je med drugim zaupal, da je avtentičnost vse in največ, kar
potrebuje uspešen bloger.

Katere so vaše najljubše modne znamke?
Moram priznati, da nisem strasten privrženec nobene modne znamke. Na svo-

jih potovanjih pa rad odkrivam lokalne oblikovalce. Med svojim nedavnim obiskom
Istanbula sem bil, na primer, izjemno navdušen nad trudom, ki ga v svoje delo vla-
gata modna oblikovalca Hatice Gökçe in Serdar Uzuntas, medtem ko sem v Bra-
ziliji odkril tamkajšnjo prestižno znamko Osklen, ki jo je ustvaril Oskar Metsavaht.
Občudujem tudi mednarodne oblikovalce, kot so Tom Ford, Valentino in Hedi Sli-
mane. Med britanskimi modnimi znamkami pa so mi najbolj pri srcu E. Tautz, Baart-
mans and Siegel, Gieves & Hawkes in Xander Zhou. 

Katere modne blagovne znamke odlično komunicirajo na družbenih omrežjih?
Družbeni mediji se dogajajo v trenutku. Ali ste na njih dobri in konsistentni ali

pa se jih raje ne poslužujte. Moja najljubša znamka, ki odlično komunicira na druž-
benih omrežjih, je P & G Prestige – imajo izjemno ekipo strokovnjakov, ki deluje-
jo strateško in prihajajo  do zelo navdihujočih idej skozi čas. Digitalna ekipa bla-
govne znamke Brooks Brothers ima tudi veliko znanja in izkušenj in z njimi sem
doživel najboljšo blogersko izkušnjo. In ne nazadnje, tudi Tommy Hilfiger in Car-
tier sta letos oba ustvarila veliko inovativnih in edinstvenih digitalnih vsebin.

Sodelujete z nekaterimi najbolj priljubljenimi modnimi znamkami na svetu.
Česa o teh znamkah ne bi nikoli zapisali, tvitali ali objavili na Instagramu?

Na družbenih omrežjih nikoli ne delim nečesa, kar mi ni zares všeč. Že ves čas
sem zelo previden pri svojih izborih in sodelovanjih. Na moje presenečenje tudi
najbolj priljubljene modne znamke včasih potrebujejo kreativno in strateško usme-
ritev. Moja naloga je, da jim ponudim oboje in ustvarim podobo izdelka, v katere-
ga resnično verjamem in ga z veseljem delim in priporočim svojim bralcem.

Je leta 2014 bloganje delo za polni delovni čas? Kako je pravzaprav videti vaš
delovni dan?

Bloganje je seveda lahko delo za polni delovni čas. Ves čas delamo, čeprav
nimamo občutka, da gre za delo. V tistih redkih primerih, ko mi slučajno ni treba
loviti letala, bi verjetno ves dan ostal v pisarni in odgovarjal na e-pošto, iskal loka-
cije za snemanje in »viharil možgane«.

Katere so skrivnosti uspešnega blogerja?
Prepričan sem, da je vse, kar potrebujete, avtentičnost. Sam sem začel blogati

pred dvema letoma, ko je bila modna industrija precenjena. Do danes sem sode-
loval z verjetno največjimi imeni v industriji. Kot bloger moraš imeti jasen ton
komuniciranja, biti edinstven in objavljati le izvirne vsebine. Moda ima toliko razli-
čnih vidikov, ki jih lahko raziščete. To, da na modnih revijah sedite v prvi vrsti, vas
ne bo nikamor pripeljalo. Ljudje hočejo videti, kako se razvajate, kam potujete in
kako uživate v življenju._

thegentlemanblogger.com

Matthew Zorpas: 
Po poklicu ''bloger''
Je eden najbolje oblečenih moških v Veliki Britaniji
(vsaj tako so ocenili pri reviji za moške Esquire). Kot
kreativni svetovalec sodeluje s številnimi prestižnimi
blagovnimi znamkami, kot so Cartier, Tommy Hilfiger,
Gucci, Fabérge, Brooks Brothers, Armani A|E, Z
Zegna in druge. Je modni bloger, avtor priljubljenega
bloga TheGentlemanBlogger. To je Matthew Zorpas, na
Cipru rojeni ljubitelj mode, ki zadnjih sedem let živi in
ustvarja v Londonu. 

Besedilo: City Magazine

VEč INTERVJUJEV Na
citymagazine.si

17/11/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

"Modni bloger Matthew Zorpas prihaja v Portorož 29.
novembra v okviru SEMPL-a. Več o največji konferenci
medijskih trendov v Jadranski regiji in ostalih govorcih na
www.sempl.si."
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NIKON MEGA 
BONUS AKCIJA
JAZ SEM Nikon Mega Bonus akcija. 
Izkoristite posebni Nikon Mega Bonus 
ob nakupu izbranih Nikon DSLR 
fotoaparatov in objektivov. Mega 
bonus bo izplačan neposredno 
ob nakupu.

Akcija velja od 1. 10. 2014 
do 10. 1. 2015 pri izbranih 
slovenskih trgovcih. 

Več informacij: nikonsvet.si

“Vodi me želja po ustvarjanju 
oprijemljivih delčkov mojih sanj.”
Kristy Mitchell
Preverite, kako je nastala fotografi ja: 
www.kirstymitchellphotography.com
Fotografi ja © Kirsty Mitchell

*  Prihranek do 500,- EUR velja ob nakupu dveh izbranih FX objektivov in FX ohišja iz ponudbe.

ob nakupu izbranih Nikon DSLR 
fotoaparatov in objektivov. Mega 
bonus bo izplačan neposredno 

nikonsvet.si

ob nakupu izbranih Nikon DSLR 
fotoaparatov in objektivov. Mega 
bonus bo izplačan neposredno 

nikonsvet.si

MEGA 
POPUSTI

PETEK, 21. NOVEMBER
OD 20. DO 24. URE

LATE NIGHT 
SHOPPING*

*NOČNO NAKUPOVANJE

www.btc-city.com
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Večerna 
torbica 

Minaudière
Soirée 

Milanaise 
Navdahnjena z metropolo

Besedilo: Vanja Hočevar

Novo večerno torbico 
FREYWILLE je navdahnila
italijanska modna prestolnica
Milano, ki slovi tudi po umet-
nosti. Klasična, brezčasna, a
elegantna oblika poudarja
njen čist in prefinjen karakter,
ki se osredotoča na kreativno
prepletenost oblikovnega
koncepta in umetniško obli-
kovanega emajla. Torbica
Minaudière Soirée Milanaise
se hitro zlije v družino večer-
nih torbic FREYWILLE. Tako
kot pri ostalih, kjer glavno
vlogo prevzameta umetnost
in oblikovan emajl, je tudi pri
njej poudarek na umetniškem
dizajnu z zapiralnim mehaniz-
mom v obliki rolice, ki se
pojavi kot dragocen nakit.
Torbica se lepo dopolnjuje še
s preostalim nakitom nove
FREYWILLE kolekcije Claude
Monet - Giverny._

www.freywille.com
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Brez klasike ne gre
Besedilo: Vanja Hočevar

Posodobljena tradicija z modernim prizvokom, modni pogum za
odkrivanje neznanega ter zgovorni kosi modnih dodatkov naj
definirajo začetek zime.

prefinjenaudobnost Zapeljivka
Na pogled zadržana, malce sramežljiva Francozinja z iz-
razitim občutkom za modo vstopi v prostor. Vsi jo opazijo
v trenutku, kljub nevpadljivim, nedrznim oblačilom. Prefi-
njen šik stil v beli, črni in rdeči barvni lestvici: kavbojke, bela
bluza in črn suknjič, črna obleka, rdeče krilo do kolen in črn,
oprijet puli. Klasična oblačila s prefinjenim, urbanim, šik, mo-
dernim dotikom. To so oblačila francoske blagovne znam-
ke, ki ne misli na stereotipno žensko._
www.sinequanone.com

kolekcija Posodobljena klasika
Italijanska modna znamka Marina Yachting se tudi v
jesensko-zimski kolekciji 2014/15 obrača k dediščini,
medtem ko se oblačila spogledujejo s klasiko ter retro
stilom. Klasična, duhovita kolekcija, ki se zadržuje na
modrem, belem, rjavem, črnem in rdečem območju, redko
skoči iz varnega barvnega mehurčka v drzno srebrno cono.
Črtasti vzorci ter kroji na črko A nas spomnijo na šestdeseta
leta prejšnjega stoletja, s sodobnim, elegantnim, navihanim,
spogledljivim pridihom._
trgovina Marina Yachting, novi trg 6, Ljubljana, marinayachting.it

pomoško
Kdo si upa?
Sodoben moški, ki
ceni tradicijo in
klasiko. Ki ceno
kvaliteto. Eleganco. Ki
izraža spoštovanje z
izborom oblačil. Ima v
omari tako suknjič in
kravato kot debel,
ležeren pulover, srajco
iz jeansa in kavbojke.
Vse skupaj pa zna in
si drzne skombinirati
po svoje. Jeans jakno
s finimi črnimi
hlačami na rob in
sijočimi, lakastimi
črnimi čevlji. To je
moški nizozemske
modne blagovne
znamke Mexx, ki že
skoraj 30 let oblači
drzne, modne moške
po vsem svetu._
www.mexx.com
www.nama.si

trend Vpadljivi modni dodatki
V aktualnem katalogu Parfois sta združili moči dve novi, vzpenjajoči se figuri v mod-
nem svetu: belgijski fotograf Quentin de Briey ter model Cate Underwood. Katalog v
ospredje postavlja dve liniji, Dramatično ter Šestdeseta. Ta revolucionizirajo retro trend
v kombinaciji z različnimi materiali, sklopi barv in geometričnih potiskov, miksi dinamike
in elegance. Klasičnim modri, sivi in črni se kontrastno postavita po robu rdeča in roza.
Dramatični stil pa opisujejo teatralni elementi ter barve, ki prikličejo romantiko v vsak-
dan: oranžna, črna, rdeča in vinsko rdeča. Kovinski materiali nas popeljejo v svet do-
mišljije, kamnov, cvetlic in zlatih detajlov._
trgovina Parfois, Citypark, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, www.parfois.com

Michael Kors
Glamurozen
nakit
Modni oblikovalec Michael Kors
je pred tridesetimi leti ustanovil
svojo znamko, ki je postala ena
izmed vodilnih ameriških mod-
nih znamk na področju pre-
stižnih modnih dodatkov in
oblačil. Prestižni nakit Michael
Kors je sedaj postal dostopnej-
ši tudi slovenskim potrošnikom
v poslovalnicah Slowatch. V
njegovi zimski kolekciji, ki je uje-
ta v zlate in bakrene tone, je naj-
večji poudarek na zapestnicah,
ki se odlično kombinirajo z nje-
govimi urami. Za sodobno, mo-
derno, glamurozno žensko z
večplastnim stilom pa se v ko-
lekciji najdejo tudi prstani, uha-
ni in verižice._
www.slowatch.si

Več trendoV na
citymagazine.si
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100 vrstic
Kodak Pixpro SP360 
Action Cam   

Fotoaparat Kodak Pixpro SP360 Action
Cam je prvi 360 ° fotoaparat na svetu ter
obljublja videnje in doživetje sveta v po-
polnoma novi luči. Zasnovan je tako, da
zajame vse, kar najraje počnemo. "Širok
kot" je s fotoaparatom Kodak Pixopro
SP360 Action Cam dobil nov pomen.
Prednja leča daje 360°-pogled, fukcije pa
vključujejo senzor za 16 milijonov slikov-
nih pik, 1080p video snemanja, 10 milijo-
nov slikovnih pik za fotografiranje na
mestu (10 sličic na sekundo), vgrajen
WiFi s kontrolo aplikacije, NFC, zaznava-
nje gibanja ter timelapse način. Fotoapa-
rat je odporen na udarce, mraz, prah ter
vodo. Najpomembnejša funkcija pa je go-
tovo prednja leča, ki omogoča fotografi-
ranje okolice z različnih zornih kotov.
Cena: 280 evrov.
kodakpixpro.com

moški namig

Internetna
minuta 
Dogajanje na spletu je tako ži-
vahno, da ga je težko s či-
merkoli sploh primerjati. Je
kot Wall Street ob odprtju,
kot newyorški most Verra-
zano-Narrows v času mara-
tona. Vsako minuto se na
njem zgodi toliko, da ga teh-
nologija komaj dohaja. Inter-
net je namreč nenasitna
žival, ki kar hlasta po podat-
kih, in s pojavom pametnih
mobilnih naprav jo hrani še
več rok. Kaj vse se na spletu
zgodi v eni minuti, si poglejmo
na citymagazine.si/inter-
netna-minuta!

Zapestna ura 
Hugo Boss Orange
(cena: 175 evrov)
Sodobnim pisateljem, ki so vedno v sti-
ku s časom, nova kolekcija Hugo Boss
Orange ponuja sodobno klasiko, ki je
namenjena tako strastnim moškim kot
tudi ženskam. Moška kolekcija ur,
impresivna v svojem dizajnu, se je v
Slowatchu obogatila še za dva malo
bolj športna modela v živahnejših bar-
vah. Novi prvorazredni uri Hugo Boss
Orange sta namenjeni tistim bolj
drznim moškim, ki si upajo stopiti iz
okvirjev klasične sive, rjave in črne. V
teh sivih predzimskih dneh, ko potre-
bujemo dodatno energijo, bodo klasi-
čni športni modeli v živahnih barvah iz
nove kolekcije Hugo Boss Orange pri-
tegnili pozornost in poživili še tako
umirjen "styling". Uri v oranžni in modri
prihajata s krepkim in tkanim pasom iz
najlona. Robusten, a eleganten slog pa
vključuje še teksturirano jeklo in oran-
žne ali modre detajle._
www.hugoboss.com
slowatch.si

Sodobni pisatelji
Besedilo: Lucija Marko in Anže Pompe

Nekaj namigov, kaj danes potrebujejo novodobni "Hemingwayi",
kako slediti in porabiti čas, ko so daljši večeri kot ustvarjeni za
pisanje novih (spletnih) zgodb. 

Logitech Keys-To-Go, tipkovnica "za s seboj"
(cena: okoli 56 evrov)
Kot se radio ni vdal videu, knjige Kindlu, se tudi mehanske tipkovnice ne bodo kar tako
hitro vdale virtualnim, saj jim manjka ključna sestavina, ki jo rabijo vsi tisti, ki "kuhajo" z
besedami – pisci. Logitechova tipkovnica Keys-To-Go združuje najboljše iz obeh svetov
– je priročna in učinkovita kot kava za na pot in, zahvaljujoč inovativni površini Fabric-
Skin, odporna na prah, umazanijo in tekočino. Gre za navdušujoč izdelek med tipkovni-
cami, ob katerem se bodo pocedile sline vsem pisateljem. Po velikosti je nekje v rangu
tablic (višina meri 137 milimetrov, širina 242 milimetrov, debelina pa 6 milimetrov), nje-
na teža pa znaša vsega 180 gramov. Kljub temu ta mehanska "piano" Qwerty tipkovni-
ca ponudi vse razkošje tonov, ki ga najdemo pri "koncertni" različici, z dodatkom bližnjic
za vse malčke z operacijskim sistemom iOS, pod njeno palubo pa se skriva baterija, ki
omogoča kar trimesečno avtonomijo. Z mobilnimi napravami se Keys-To-Go poveže
preko povezave Bluetooth in ima odličen domet, tudi kar se tiče ciljne publike, saj za to
mobilno, brezžično in "super" sposobno tipkovnico ne bo treba tako zelo odpreti denar-
nice, kot smo jo morali do sedaj za tipkovnice s podobnimi kvalifikacijami._
www.logitech.com

Hemingwrite – digitalni pisalni stroj, ki nas bo
spremenil v novodobnega Hemingwaya
Pisalni stroji so na literarni sceni od šestdesetih let 19. stoletja in kaj
hitro so postali nepogrešljivo orodje vsakega avtorja, ki je želel napi-
sati naslednjo knjigo. V nemilost so padli v osemdesetih prejšnjega
stoletja, ko je svet pričel z digitalnim založništvom. Nov izdelek, ime-
novan Hemingwrite, je poročil staro šolo pisalnih strojev s sodobno
digitalno različico. Hemingwrite so oblikovali v Detroitu kot prenosni
pripomoček, ki združuje visoko kontrastni 6-palčni zaslon e-Ink in
visokokakovostno mehansko tipkovnico, ki ponuja vso ostrino tra-
dicionalnega pisalnega stroja ter vse prednosti sodobne naprave.
"Športni" aluminijasti okvir z retro dizajnom ter vgrajenim ročajem
se poveže na WiFi in Bluetooth LE ter nam konstantno shranjuje
kopije na Evernote, Dropbox ali pa Google Docs. V spominu je pro-
stora za več kot milijon strani, življenjska doba baterije pa je kar šest
tednov, kar bi moralo zadostovati vsaj za novelo, če ne za roman._
hemingwrite.com
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Novi Smart 
fortwo & forfour 

Legenda mestnih ulic se vrača v mesto z veliko
aduti in premium občutki.

Besedilo: Jan Macarol

Začetnik trenda malih mestnih avtomobilov, ki je
vselej izstopal po svoji drugačnosti, se zopet
vrača na mestne ulice v zanimimivi reinkarnaci-
ji legende. Blagovna znamka, ki je s svojimi
modeli vselej znala ujeti poglede urbane popu-
lacije in izstopati iz avtomobilskega povprečja,
se tudi v "tretje" vrača z vsemi svojimi aduti,
njim pa dodaja občutke, značilne za bolj premij-
ske znamke avtomobilov. 

Smart  je pravzaprav nekako tudi "naš", saj pri-
haja iz novomeškega Revoza, zanj pa z dobavi-
telji iz Slovenije nastaja tudi kopica ključnih
komponent. Lahko rečemo, da bodo tako slo-
venski kupci z nakupom smarta kupili najbolj
slovenski avtomobil. 

Tokrat legenda prihaja na trg v kar dveh različi-
cah naenkrat. Fortwo, namenjen "sodobnim hip-
sterjem" in tistim, ki vozilo potrebujejo za boj z
urbanim okoljem in bodo z njim poudarjali svoj
življenski stil. Forfour pa je predvsem namenjen
vsem tistim, ki potrebujejo zadnji par vrat, a
hkrati želijo vse lastnosti manjšega modela. 

Oblikovalci so tudi v tokratni izvedbi obdržali
karakteristike predhodnih modelov. Eno glavnih
vodil je bila igrivost v povezavi s personalizacijo
avtomobila in občutki kakovosti. Še vedno ohra-
njajo značilno dvobarvno karoserijo, eno od
prepoznavnih značilnosti modelov prvih dveh
generacij. 

Povezljivost na področju zabavne elektronike je
na visokem nivoju, prav tako v ta razred smart
premierno prinaša mnogo asistenčnih sistemov
za pomoč pri vožnji, ki poskrbijo, da bo vožnja
enostavnejša in varnejša.

Oblikovno zabaven, tehnološko napreden in
predvsem drugačen bo na naše ceste zapeljal
še ta mesec. Pri tem je razveseljiva tudi informa-
cija, da je lahko fortwo naš že od 9.490 evrov,
forfour pa od 9.990 evrov dalje._

smart.si

Več informacij:
citymagazine.si/smart

v objektivu 23
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Anne Claire Petit,
kot bi pravljice oživele
Anne Claire Petit je
nizozemska oblikovalka, ki se
je posvetila izdelkom za otroke
in dom. Njene ročno izdelane
živalice so kultne in pričarajo
nasmeh tako na male kot na
malo večje obrazke. Vsako leto

je čas za novosti in letošnja
jesensko-zimska "zapoved"
Anne Claire Petit je ta, da je
modra nova črna. A
oblikovalka obožuje barve,
zato modra absolutno ni edina
izbira. Obožuje tudi naravne
materiale in ročno delo, vse to
pa ustvarja večne igračke, ki

ostanejo z otrokom tudi tedaj,
ko ima ta že svoje otroke.
Posebej rada ima Anne Claire
Petit simpatične živalske
motive – medvedke, zajce,
jelene, veverice, opice in zebre
– ki so prav takšni, kot bi ravno
ušli iz pravljice._
www.anneclairepetit.nl

Mag + Pie,
domiselna modna 
oblačila
Čeprav se je blagovna
znamka Mag + Pie modni
sceni predstavila januarja
letošnjega leta, pa je njena
ustanoviteljica Elizabeth

Connor že od najstniških let v
svetu otroških oblačil, ki so
ročno izdelana in iz
kakovostnih organskih
materialov. Klasični dizajn se
pri blagovni znamki Mag + Pie
združuje z modernostjo in
udobjem, tudi pri tistih
najmlajših. Poleg tega pa so
oblačila Mag + Pie tudi
zabavna, številne pa krasijo še
domiselni napisi, črke, številke
ali zanimive sličice.
"Praznične" črne pajkice za
punčke na primer popestri na
enem kolenu bel potisk
smrečice in na drugem kolenu
potisk snežinke. Drugi kosi pa
so polni vzorcev, takšnih in
drugačnih. Vse skupaj
zaokrožajo prefinjeni detajli in
barve. Bela, črna in siva kot
osnova ter dodatek roza, zelene
in karamelne za piko na i. 
magpluspie.com

''Večne'' igrače še obstajajo
Besedilo: Špela Šimenc

ali ni fino imeti igrače, ki spremlja ''otroka'' od rojstva pa do rojstva
njegovega otroka? In oblačil, ki zdržijo nespremenjena tudi izzive
največjih packarij in pranj? 

Kultne ročno
izdelane živalice
anne Claire Petit
pričarajo nasmeh
na male in velike
obraze.

Mag + Pie oblačila krasijo za-
bavni napisi.

agenda 

SREDA 26/11 
Psiček iz megle
Psiček iz megle, ki premierno
prihaja na oder Lutkovnega
gledališča Maribor, se sprašuje,
kaj je bolj pomembno imeti –
fizično moč, denar, položaj ali
modrost, ali pa morda občutljivost
in pogum za sanje? Gre za v
lanskem letu nagrajeno besedilo
Boruta Gombača z natečaja
Lutkovnega gledališča Maribor. 
Lutkovno gledališče Maribor, 
Vojašniški trg 2 a, Maribor. 
Začetek: ob 18. uri. 
Cena vstopnice: 5 evrov. 
www.lg-mb.si

ČETRTEK 27/11
Zverjašček 
Po Zverjascu prihaja na oder
Lutkovnega gledališča Zverjašček.
Zgodba malega Zverjaščka je prav
tako napeta, ko se prvič odpravi
sam v temačni gozd, v mislih pa
ima mnogo zgodb o veliki zlobni
miši. A se vseeno odpravi na
potep, poln dogodivščin … 
Lutkovno gledališče Ljubljana,
Veliki oder, Krekov trg 2, 
Ljubljana. Začetek: ob 18. uri.
Cena vstopnice: 5 evrov.
www.lgl.si

PETEK 28/11 
Srečanje parkeljnov 
treh dežel
Prihaja prvi izmed dobrih treh
mož, ki pa s seboj pripelje tudi
manj dobre parkeljne. V
Podkorenu se vsako leto zgodi
Srečanje parkeljnov treh dežel,
ki naredijo pravi ognjeni
spektakel. Primerno le za
pogumne otroke.  
Podkoren, Kranjska gora.
Začetek: ob 18. uri. 
Vstop je prost.

Lego,
za velike in male 
Lego je večen in "je zakon" –
sploh v času, ko sta megla in
dež pogosto del vsakdana.
Širok nabor igrač Lego nudijo
trgovine Baby Center. Na
police so postavili paleto
igrač Lego z akcijsko ceno in
po novem tudi takšne z
rednimi cenami, na katere
vsem malim in velikim Lego
"fanom" nudijo garancijo na
najnižje redne cene. Če torej v
katerikoli drugi prodajalni z
igračami najdemo izdelek
Lego z redno ceno po
ugodnejši redni ceni, kot ga
imajo na policah Baby Centra,
potem nam povrnejo razliko.

Garancija ne velja za izdelke,
ki so vključeni v akcije. Ker so
v Baby Centru prepričani, da
Lego najbolj ugodno domuje

prav pri njih. Kot naročeno 
za prihajajoča praznična
"naročila"._ 
www.babycenter.si/lego-garancija       

V Baby Centru zagotavljajo izdelkom Lego najnižje cene.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Otroški kabaret Show strahov
Show strahov je strahosmešni kabaret za otroke, ki je namenjen malim in velikim otrokom,
prihaja pa izpod peresa Svetlane Makarovič. Show strahov je zabavna pripoved, ki prikazuje,
česa vse nas je lahko strah: črne vdove, najstrašnejše med pajki; ognjevitega zmaja, ki se je
prikradel naravnost z Ljubljanskega gradu; malega vampirja, ki se sebe boji še bolj kot kdorkoli
drug; volkodlaka iz Rdeče kapice, ki je že pozabil svojo osnovno zgodbo, in še in še strašnih
stvari obstaja na svetu. A strah je na sredini votel, okrog pa ga nič ni, zato se ga ni potrebno
bati – to je končno sporočilo zabavnega kabareta._
20. novembra ob 19. uri, Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, Ljubljana. Cena vstopnic: od 3 do 6 evrov.
www.mladinsko.com

Minifest 
Tudi tretji Minifest prinaša zanimiv program za otroke in mladino,
ki ga ne gre zamuditi. Dogajanje bo otvorila letošnja noviteta –
Na Noetovi barki ob osmih. Gre za humorno in hkrati
provokativno obdelavo znane biblijske zgodbe. V središču sta
dva pingvina, ki v kovčku na barko skrivoma tovorita še tretjega.
Program se bo nadaljeval z vedno zabavnim Obutim mačkom, ki
navdušuje mlade in manj mlade. Otroški in mladinski program
letošnjega Minifesta pa bo zaključila legendarna Ježkova
Zvezdica Zaspanka._
Od 28. novembra do 2. decembra, Mini teater, Križevniška 1, Ljubljana 
in Ljubljanski grad. Cena vstopnic: od 6 do 8 evrov. 
www.mini-teater.si

8999
Akcijska cena (�):

Redna cena: 129,99 �
Vsebine in 

uporabniški vmesnik 
v slovenskem jeziku!

Prilagojena 
otrokom

Omogoča 
starševski nadzor

ČISTO PRAVA IN SAMO MOJA TABLICA

Akcijska cena velja od 6.11. do 31.12.2014 oz. do odprodaje 
zalog v trgovinah Baby Center. Zaloga po trgovinah je 

različna. Popusti, bonusi se ne seštevajo. Popust se obračuna 
na blagajni. Slike so simbolične. Pregled tehničnih 

speci� kacij je na voljo na www.babycenter.si/lexibook/.

Kaj zmore 
moja tablica?
• 100 poučnih vsebin v slovenskem 

jeziku
• 52 ustvarjalnih dejavnosti v 

slovenskem jeziku
• 10 e-knjig v slovenskem jeziku
• 2 zvočni knjigi v slovenskem jeziku
• 10 e-knjig v angleškem jeziku
• 54 iger 
• Foto in video urejevalnik
• Elektronski urnik
• Platforma Lexibook market 

omogoča dostop do več kot 
26.000 aplikacij in iger: Skype, 
Translator, Angry Birds, Fruit Ninja, 
Instagram, itd.

OG
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SN
A 
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A
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•••••
Animiran biografski film Medena koža 
Couleur de peau: Miel, Belgija, Francija, 2012
Režija: Jung, Laurent Boileau. Igrajo: Maxym Anciaux, Cathy Boquet, Mahé Collet.
24. 11., Kinodvor

Jung, stripovski umetnik in
soavtor filma, star 42 let, svoje
rojstvo raje umešča v trenutek,
ko ga je pri petih letih,
tavajočega po ulicah Seula,
našel policist. Bil je eden izmed
200.000 zapuščenih korejskih

otrok in sirot, ki so bili po koncu korejske vojne posvojeni na
Zahodu. V filmu spremljamo odraslega Junga, ki se iz Belgije
prvič vrne v deželo svojih prednikov in v animiranih vinjetah
obuja ključne trenutke svojega odraščanja: od življenja v
sirotišnici in prvega srečanja z novo družino do težavnega
vključevanja v novo okolje in viharnih najstniških let, ko se je vse
bolj zatekal v risanje. Film je prejemnik številnih nagrad, premiera
v Kinodvoru pa bo potekala v prisotnosti režiserja Junga._ 

•••••
Akcijska komična kriminalka amaterji 
Kraftidioten, Danska, Norveška, Švedska, 2014
Režija: Hans Petter Moland. Igrajo: Stellan Skarsgård, Birgitte Hjort Sørensen.
27. 11., Kolosej

Vzorni meščan Nils že vrsto let
pluži sneg po divjih norveških
gorah in nedavno so ga
razglasili za državljana leta. A
mirno življenje se mu obrne na
glavo, ko po krivem ubijejo
njegovega sina. Nils se zato
sklene maščevati, da bi bilo

pravici zadoščeno. Toda njegova dejanja sprožijo vojno med
krajevno tolpo in srbsko mafijo. Dobiti krvavo bitko pa ni lahko,
toda Nils ima svoje prednosti: stroj, katerega obvlada, in
začetniško srečo._

•••••
Živalska pustolovščina amazonija 
Amazonia, Brazilija, Francija, 2013
Režija: Thierry Ragobert.
20. 11., Kolosej

Pustolovski družinski
dokumentarni film je odisejada v
največjem pragozdu na svetu –
amazonskem pragozdu. Po
letalski nesreči se mala in
zvedava kapucinska opica Sai,
ki je bila rojena in vzrejena v

ujetništvu, znajde sama v džungli Amazonije. V nenadni svobodi
se počuti nemočna. Naučiti se mora osnovnih naravnih zakonitosti
džungle ter spoznati, kdo je njen sovražnik in kdo prijatelj. Toda
največja dogodivščina se prične, ko se mora podati na dolgo
potovanje v iskanju novega doma in družine. V filmu stransko
vlogo igra okoli pet tisoč različnih živalskih vrst in je največji film,
narejen v Amazoniji, pri ustvarjanju pa je sodelovalo okoli 180
strokovnjakov z vsega sveta._

Zgodovinska vojna drama

Gozdovi so še vedno zeleni
Die Wälder sind noch grün, avstrija, Slovenija, 2014
režija: Marko naberšnik. Igrajo: kristian Hodko, Michael kristof, Cle-
mens aap lindenberg, Simon Šerbinek.
27. 11., kolosej

avgust, 1917. V evropi divja prva svetovna vojna, ki povzroča peklensko uni-
čenje. avstro-Ogrska monarhija, zaveznica centralnih sil, na soški fronti bije
bitko proti kraljevini Italiji, ki je na strani antante. Soča je prizorišče krvavega
pozicijskega vojskovanja v gorah in dolinah. na obeh straneh vojskujočih se
sil je na sto tisoče žrtev. Po italijanskem topniškem napadu sredi vojne morije,
grmenja na stotine topov, strupenega plina in zračnih napadov ostaneta živa
le češki stotnik Jan kopetzky, sin bogate družine, in vojak Jakob lindner, sin
obrtnika. Sama branita položaj, topniško stražarsko mesto na pobočju rom-
bona, gore v Julijskih alpah. Stotnik je hudo ranjen in mladi, neizkušeni vojak
je bil na fronto vpoklican šele pred kratkim. ker jima je ukazano, da ne smeta
zapustiti postojanke, hkrati pa se ne moreta nadejati okrepitev, kolebata med
vprašanjem vojaške časti in željo po vrnitvi domov. režiser slovenskih film-
skih uspešnic Petelinji zajtrk in Šanghaj tokrat predstavlja tragično vojno
dramo o nesmislih in zablodah prve svetovne vojne, sam film pa je bil posnet
v Sloveniji in na resničnih prizoriščih soške fronte iz prve svetovne vojne._

•••••
Drama Jauja: raj na zemlji 
Jauja, Argentina, Brazilija, Danska, Francija, Mehika, Nemčija, Nizozemska, ZDA, 2014
Režija: Lisandro Alonso. Igrajo: Viggo Mortensen, Diego Roman, Ghita Nørby.
24. 11., Kinodvor

Odročna vojaška postojanka v
Patagoniji leta 1882 med tako
imenovanim "osvajanjem
puščave", brutalno bojno
operacijo, katere cilj je bil
iztrebiti prvotno prebivalstvo.
Poveljnik Gunnar Dinesen z

ljubljeno petnajstletno hčerko pripotuje z Danske, da bi pri
argentinski vojski prevzel delo inženirja. Kot edina ženska daleč
naokoli Ingeborg med moškimi povzroči precejšnje
vznemirjenje. Zaljubi se v mladega vojaka in neke noči z njim
zbeži v divjino. Ko se Dinesen zbudi in ugotovi, kaj se je zgodilo,
se po hčerinih sledeh odpravi globoko na sovražnikovo ozemlje
v upanju, da jo bo našel, preden jo ujame zloglasni Zuluaga._

filmska poslastica
NA PLATNU
"Skoraj policaja", v režiji Luka
Greenfielda (2014)
"Kako se znebiti šefa 2", v
režiji Seana Andersa (2014)
"Pingvini z Madagaskarja",
v režiji Simona J. Smitha (2014)

NA KRATKO 
Filmska nagrada LUX
prihaja v Slovenijo
V prvem novembrskem tednu so se
začeli Filmski dnevi LUX 2014, na katerih
so se oziroma se bodo slovenskemu
občinstvu predstavili trije filmi, finalisti
te filmske nagrade, ki jo od leta 2007
vsako leto podeljuje Evropski parlament.
V najožjem izboru za nagrado je tokrat
prvič tudi slovenski film, Razredni
sovražnik Roka Bička, poleg njega pa še
film z naslovom Banda punc francoske
režiserke Celine Sciamma in poljsko-
danska koprodukcija Ida v režiji Pawła
Pawlikowskega. Dobitnika nagrade LUX
bodo z glasovanjem izbrali evropski
poslanci, slavnostna podelitev pa bo 17.
decembra v Strasbourgu. Filme si lahko
ogledamo na brezplačnih filmskih
projekcijah, ki jih pripravlja
Informacijska pisarna Evropskega
parlamenta v Sloveniji, več o tem pa na
njihovi spletni strani.
www.luxprize.eu

European Outdoor Festival
Tour
V Slovenijo prihaja European Outdoor
Festival Tour (E.O.F.T.), ki je najbolj znan
evropski filmski dogodek o športih na
prostem in bo že štirinajstič zapovrstjo
predstavil najbolj vznemirljive športne
in pustolovske filme. Načrtovanih je več
kot 240 dogodkov v 13 državah, 27.
novembra pa se bodo ustavili tudi v
ljubljanskem Kinu Komuna, kjer si bomo
lahko ogledali devet izvrstnih
avanturističnih filmov. 
www.eoft.eu

HIŠNI KINO 
"Tatovi koles", v režiji Vittoria
De Sica (1948)
"Sijaj", v režiji Scotta Hicksa (1996)
"Čudovita dežela", v režiji
Hansa Pettra Molanda (2004)

•••••

Besedilo: City Magazine
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punk rock

Patti Smith steenom. Poleg aktivnega mirovništva se trenut-
no posveča koncertiranju po svetu ter pisanju
nove knjige. Letos bo nam najbližje nastopila kar
čez mejo, v italijanskem Vidmu, v gledališču Tea-
tro Nuovo Giovanni da Udine, kamor prihaja s
sinom Jacksonom in hčerko Jesse ter dolgolet nim
članom ekipe Tonyjem Shananom. Cena vstop-
nic: od 30 do 57 evrov._
5. decembra ob 21. uri, 
Teatro nuovo Giovanni da Udine, Videm, Italija, 
www.teatroudine.it

21. november

electroswing
Manouche

Rožmarin, Gosposka ulica 8,
Maribor. Začetek: ob 22. uri.
Cena vstopnic: 10 evrov v
predprodaji, 13 evrov na dan
dogodka. www.rozmarin.si
Poskočna ljubljanska za-
sedba Manouche, znana po
svojih modernih elektronskih
plesnih ritmih, ki jih uspešno
prepleta s francoskim ma-
nouche jazzom, prihaja 21.
novembra v Vinoteko Rožma-
rin v Mariboru. Zasedbo se-
stavljajo idejni vodja, kitarist

ter pevec Robert Pikl, DJ
Marco Grabber, harmonika-
šica in vokalistka Petra Tro-
bec, trobentač Luka Ipavec
ter basist Krešimir Tomec.
Kolektiv Manouche se je med
drugim pravkar vrnil z uspe-
šne turneje po francoski Bre-
taniji, kjer so v kraju Rennes
med drugim tudi posneli nov
videospot za pesem Me ljubiš
kej. Vsi ljubitelji energičnih
nastopov vrhunske zasedbe,
dovršenega odrskega perfor-
mansa in zabavnega elektro
swinga, pripravimo torej ple-
sne čeveljce in se pridružimo
zasedbi Manouche, ki za vse
nas pripravljajo resnično uni-
katen večer._

V italijanskem
Vidmu bo 
nastopila
ameriška
punk rock
ikona Patti
Smith.

elektronika

V Kinu Šiška se začenja
Festival Sonica
Sonica se tokrat vrača z odmevnim projektom
Innode Stefana Németha, bivšega člana kultne
dunajske zasedbe Radian, ter projektom Pro-
jectors Martina Messierja, quebeškim sklada-
teljem, performerjem in novomedijskim umet-
nikom. Projekt Innode poleg Stefana Németha
tvorita še ena od najbolj samosvojih tolkalcev v
elektronski glasbi in sodobnem rocku, Bern-
hard Breuer iz zasedbe Elektroguzzi ter Steven
Hess iz zasedb Pan American in Locrian. Skup-
ni projekt zaznamujejo predvsem kleni ritem,
redukcionizem ter čista forma, njihov hvaljeni
prvenec Gridshifter pa je izšel pri založbi Editos
Mego. Martin Messier ustvarja preko komplek-
sne zvočne estetike. Zanjo so značilni nena-
vadni zvoki in ritmični prepleti. Njegovi kon-
certi, zvočni in audiovizualni performensi, dela
s področja live electronics, glasba za gledališ-
če in sodobni ples so bili izvajani na priznanih
mednarodnih festivalih, kot so Mutek in Festival
TransAmériques v Montrealu, newyorški Bang
on a Can, Transmediale v Berlinu in Sonar v
Barceloni. Dogodek soorganizira MoTa – Muzej
tranzitorne umetnosti. Cena vstopnic: 8 evrov v
predprodaji, 10 evrov na dan dogodka._
28. novembra ob 21. uri, Kino Šiška, Ljubljana, 
www.kinosiska.si

indie folk

Otožni kantavtor Ben
Howard na Dunaju

Angleški kantavtor, Benjamin John "Ben"
Howard, ki je leta 2011 debitiral s studijskim
albumom Every Kingdom, bo v sklopu evropske
turneje 29. novembra obiskal tudi avstrijski
Dunaj, kjer bo med drugim predstavil svoj novi
album I Forget Where We Were, ki je izšel 17. okt-
obra pri založbi Island Records. Na zadnjem
albumu se nekoliko oddalji od klasične folk for-
me, a še zmeraj ostaja tisti pravi  Ben Howard,
ki trenutno zaseda prva mesta na britanski glas-
beni lestvici. Glasbene vplive Johna Martyna,
Vana Morrisona, Joni Mitchell ter Simona & Gar-
funkla je moč čutiti tako v njegovi interpretaci-
ji kot v stilu – odlično namreč povzema tradici-
jo, a s sodobno miselnostjo. Pevec je znan po
svojem raskavem in prepoznavnem glasu, ki
ga večplastno uporablja v tradicionalnih irskih
in ameriških ljudskih pesmih. Njegova poseb-
nost je gotovo igranje kitare, saj jo obrne na
hrbet ter s prsti desnice igra na strune, z levico
pa uporablja telo kitare kot tolkalo. Mladi glas-
benik je med drugim lani nastopil tudi na raz  vpi-
tem glasbenem festivalu Glastonbury v Angliji.
Cena vstopnice: 33,30 evra._ 
29. novembra ob 20. uri, 
Wiener Gasometer, Dunaj, avstrija, 
www.wiener-gasometer.at

Patti Smith, ameriška kantavtorica, poetinja, pisa-
teljica in umetnica je z debitantskim albumom
Horses postala ena izmed najbolj vplivnih kom-
ponent punk rock gibanja v New Yorku. Pohvali
se lahko z nazivom Commander of the Ordre des
Arts et des Lettres, ki ji ga je podelilo francosko
ministrstvo za kulturo, leta 2007 pa je med dru-
gim postala članica Rock and Roll Hall of Fame.
V svoji karieri pa ni pozabila niti na žilico za pisa-
nje knjig in tako s knjigo Just Kids – Pač mulca
odlično nastopila tudi na literarni sceni. Punk rock
diva ali botra punka, kot so jo poimenovali, je
gotovo najbolj znana po svoji pesmi Because The
Night, ki jo je napisala skupaj z Bruceom Spring-

Projekt Innode
tvorijo Stefan
németh, 
Bernhard
Breuer in 
Steven Hess.

Ben Howard
© Roddy Bow
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razstava

11. slovenski bienale
ilustracije – SBI
Galerijo Cankarjevega doma v Ljubljani bo od
17. novembra naprej slabe tri mesece ponovno
zaznamoval slovenski bienale ilustracije – SBI.
Bienale, ki bo letos v sodelovanju z Zvezo dru-
štev slovenskih likovnih umetnikov potekal že
enajstič, na vsaki dve leti za najboljše dosežke
in presežke podeljuje nagrado, plakete in pri-
znanja, ki nosijo ime nadarjenega slikarja, risar-
ja, grafika in ilustratorja Hinka Smrekarja. Letos
je nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo
prejel devetdesetletni priznani umetnik in aka-
demski slikar Jože Ciuha, zaradi česar bo v pro-
storih galerije Cankarjevega doma na ogled
obsežna predstavitev njegovega ilustratorskega
opusa, ki je nastala v sodelovanju z umetno-
stno zgodovinarko Marijo Skočir. Bienale bo
seveda predstavil tudi zaokrožen pregled skrbno
izbrane ilustratorske produkcije zadnjih dveh
let, na ogled pa bodo dela kar štiriinpetdesetih
udeležencev bienala. Letos so jih izbrali člani
žirije v sestavi predsednice dr. Petje Grafena-

uer, Jelke Godec Schmidt, Andreje Čeligoj, Jer-
neja Stritarja in Nine Pirnat Spahić, ista žirija pa
je sprejela tudi odločitev o letošnjih nagradah.
Prireditev je v slovenskem prostoru ključnega
pomena, saj ne ohranja le ustvarjalne moči slo-
venskih ilustratorjev in razkriva njihove odli-
čnosti, temveč sledi tudi novim umetniškim izra-
zom in izvirnim tehnikam. S tem pa seveda na
edinstven način združuje umetnike ilustratorje,
tako starejše kot mlajše generacije. Cena vstop-
nic: od 2 do 4 evre._
Od 17. novembra do 15. februarja 2015. Cankarjev dom,
Prešernova cesta 10, Ljubljana, www.cd-cc.si

Ilustracija
Jožeta Ciuhe,
ki je letos
prejel 
nagrado
Hinka 
Smrekarja 
za življenjsko
delo.

premiera

Pohujšanje v dolini
šentflorjanski
Ivan Cankar je farso v treh dejanjih Pohujšanje
v dolini šentflorjanski napisal v le dveh tednih
oktobra 1907 iz odpora do odnosa, ki ga je teda-
nja družba imela do svobodnega izražanja in
umetnosti. Kljub temu da mu pisanje dramske-
ga dela o slovenskem svetohlinstvu ni vzelo
veliko časa, velja za njegovo najmodernejše in
najbolj svetovljansko delo. Pohujšanje v dolini
šentflorjanski je brez dvoma delo, ki je aktualno
ne glede na čas in kraj, zato ni čudno, da je na
slovenskih odrih tako pogosto uprizorjeno.
Zgodba, ki nas gledalce pod ironičnim naslovom
ošvrkne vedno znova, se odvija v "blagoslo-
vljeni" dolini "čednostnih" Šentflorjancev, čigar
brezmadežno življenje razburka prihod umet-
nika in razbojnika Petra ter njegove družice
Jacinte. Kljub temu da prebivalcem doline z
županom na čelu ni prav nič po godu, da bi
redili in pitali umetnike, tatove, razbojnike in dru-
ge postopače, si vsi na lastne oči želijo ogleda-
ti pohujšanje, ki naj bi se odvijalo v Petrovi koli-

bi. Peter s svojo zvitostjo kmalu razkrije dvoli-
čnost, grešnost in provincialno zadrtost Šentf-
lorjancev, s tem pa ukani celo samega Zlodeja.
Na odru Slovenskega narodnega gledališča v
Mariboru se bo uprizoritev odvila pod režirsko
taktirko poljskega režiserja Janusza Kica. Kot
Jacinta bo nastopila Nika Rozman, v glavni vlo-
gi Petra pa bo zaigral mlad triindvajsetletni igra-
lec Benjamin Krnetić, ki smo ga gledalci prvič
bolje spoznali v glavni vlogi Marka v Vojnovi-
ćevem filmu Čefurji raus! Cena vstopnic: od 16
do 22 evrov._
28. novembra ob 20. uri, SNG Maribor, Slovenska cesta
27, Maribor, www.sng-mb.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

drama
Do 22/11
John Patrick Shanley: Dvom
SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5,
Nova Gorica. Začetek: ob 20. uri. Cena vstop-
nic: od 8 do 20 evrov. www.sng-ng.si
Sodobno dramo, za katero je njen avtor prejel
Pulitzerjevo nagrado, bo izvedlo gostujoče Pre-
šernovo gledališče Kranj. V katoliško šolo v
Bronxu nas bodo prestavili Borut Veselko, Vesna
Jevnikar, Vesna Slapar in Maša Kagao Knez k.g.

improvizacija
19/11 - 23/11
12. mednarodni festival Goli oder
Stara mestna elektrarna, Slomškova 18, Lju-
bljana in Prešernovo gledališče Kranj, Glavni
trg 6, Kranj. Začetek: vsak dan ob 19. in 21. uri.
Cena vstopnic: 5 evrov za posamezno pred-
stavo in 8 evrov za obe predstavi večera.
www.bunker.si
Za jesensko dozo smeha bo poskrbel majhen, 
a prodoren, in v dvanajstih letih mednarodno
uveljavljen festival improvizacijskega gleda-
lišča, ki je prava kombinacija eksperimental-
nega humorja in izbranih najboljših
improvizacijskih produkcij.

plesna predstava
21/11, 22/11, 24/11, 25/11
Enya Belak, Veronika Valdes: 
Profil in kazen
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Lju-
bljana. Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: od 6
do 8 evrov. www.cd-cc.si
Plesna predstava odpira vprašanje virtualnih
svetov, katerih današnji vpliv je gromozanski:
internet je v petih letih pridobil 50 milijonov upo-
rabnikov (televizija je za to potrebovala 13 let),
uporabniki socialnih omrežij pa bomo kar 10 %
svojih življenj preživeli na spletu.

komedija
24/11
Eric Chappell: Kraja
Kosovelov dom Sežana, Kosovelova ulica 4 a,
Sežana. Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: od 15
do 18 evrov. www.kosovelovdom.si
V prvi slovenski uprizoritvi komičnega trilerja
v režiji Jaše Jamnika in igralcev SNG Nova Go-
rica se uspešnež z ženo in prijateljskim zakon-
skim parom z obletnice poroke vrne v
podeželsko hišo, kjer pa jih pričakata razdeja-
nje in vlomilec.

100 vrstic

V vlogi 
Jacinte bo
nastopila
igralka Nika
Rozman.
© Damjan Švarc / SNG
Maribor
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fotografska delavnica "Ljubljana, povej
svojo zgodbo s Sonyjem"  
V okviru svetovnega fotografskega natečaja Sony World
Photography Award se bo v Ljubljani odvila prva fotografska
delavnica. Že tradicionalni natečaj, ki podpira in krepi fotografsko
kulturo skozi odkrivanje novih talentov v svetu fotografije in
gibajočih slik, letos prvič vzporedno poteka tudi na nacionalni
ravni. Taktirko bo v rokah držal Sonyjev ambasador in fotograf
Klemen Udovč, orodje pa bo predstavljala serija odličnih
Sonyjevih fotoaparatov, ki si jih bomo lahko izposodili za
odkrivanje svojih zgodb v Ljubljani. Nastale fotografije bomo tako
že lahko prijavili na nacionalni natečaj, tisti, ki pa se delavnice ne
moremo udeležiti, lahko s svojo fotografijo prepričamo žirijo vse
do zaključka prijav, 5. januarja 2015._ 
22. novembra ob 11. uri, restavracija Špajza, Gornji trg 28, Ljubljana 

modna platforma
Young Couture
Young Couture je
platforma unikatne
mode, ki podpira mlade
slovenske modne
talente, in spletni butik,
ki ponuja unikatne
izdelke tistim, ki cenijo
oseben modni izraz.
Ideja se je razvila iz
sodelovanja s študenti
modnega oblikovanja ter
spoznanjem, da pri nas
talenta nimajo kje
pokazati. Spletna
platforma unikatne
mode je trenutno v fazi
snovanja ter kot eden
izmed finalnih projektov
tekmuje za nagrado v
višini skoraj 20 tisoč
evrov, ki bi omogočila
realizacijo ideje. Za
podporo mladim
slovenskim modnim
oblikovalcem ter
postavitev edinstvenega
spletnega butika lahko
oddamo svoj glas v
natečaju Vse =
mogoče._
www.vsejemogoce.si

concept Smile concept store 
"Smile concept store" je na novo odprta trgovina v centru Ljubljane. V njej najdemo
drobne pozornosti, dekoracijo za dom in praznovanja, unikatni nakit in vsakdanje lepe
izdelke. Namen vsakega izmed njih je, da v trenutku prevzame in nariše nasmeh na
obraz. V Smile-u so pod eno streho združeni izdelki slovenskih in tujih oblikovalcev.
Vse od ogrlic in brošk znamke Fino Fino, čudovitih obročev Jane Troha, pisanih no-
gavičk Zulu Zion, izstopajočih pleksi in lesenih metuljčkov Glow do izvrstno ilustri-
ranega nakita Handmade SweetheART. Med tujimi oblikovalci navdušujejo ilustracije
Toma Frosta na kuhinjskih krpah in predpasnikih, belgijske dekorativne luči Happy
lights in španske stenske nalepke Chispum. Smile je ljubka trgovinica, namenjena vsem,
ki ljubimo drugačno in se razveselimo odličnega dizjana po dostopnih cenah._ 
smile concept store, Mestni trg 6, Ljubljana, www.facebook.com/smileconceptstore 

aktivno
Vadbe v Savna 
klubu Breza 
Vse gospe in gospode vabijo v
vrhunsko opremljen fitnes studio
v Savna klub Breza, kjer lahko
vadite individualno, v paru ali
manjših skupinah do šest oseb.
Izkušene osebne trenerke bodo
za vas pripravile zanimive, učin-
kovite ter pri izbiri vaj edinstve-
ne in kreativne treninge, polne
novih izzivov za doseganje mak-
simalnega napredka. In še namig
za motivacijo: po vadbi so vam
na voljo sprostitev v bazenu,
zdravi prigrizki in poljubna pija-
ča ter ugodnosti pri ostalih sto-
ritvah kluba._       
savna klub Breza, 
Lepodvorska 13, Ljubljana
www.savnabreza.com/si
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natečaj Prijave na 2ndSkin le še do 30. novembra!
Oblikovalski natečaj 2ndSkin za redizajn etikete najbolj priljubljenega zeliščnega likerja se zapira 30.
novembra. Medtem ko strokovna žirija že nestrpno pričakuje oblikovalske rešitve, ustvarjalci še iz-
delujejo svoje kreativne predloge. Strokovna žirija bo v dizajnih iskala izvirnost, povezanost ideje z
izhodišči, prepoznavnost in nezamenljivost, kreativno uporabo barvnih pantonov ter dodatne inovativne
elemente, ki bodo s potrošnikom komunicirali tako na prodajnem mestu kot ob uživanju pijače. Zma-
govalni dizajn bo krasil 10.000 steklenic priljubljenega zeliščnega likerja, zmagovalec pa bo prejel
1.000 evrov denarne nagrade ter skupaj z drugo in tretjeuvrščenim odpotoval tudi v nemško mesto
Wolfenbüttel, na ogled tovarne, ter v prestolnico nočnega življena Berlin._ 
Prijave na 2ndskin.si
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Več noVosti na
citymagazine.si
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Barvni svet MUM5.
Kuhinjski aparati Bosch MUM5 Styline.

Preverite ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na www.bosch-home.si.

NOVO

Izberite 
svojo barvo!

/BoschHomeSlovenija
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