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Nicolas Concept Store, Zagreb
Je začel obratovati leta 2008 na skoraj tisoč kvadratnih metrih površine, urejene po ideji slavnega
oblikovalca Marcela Wandersa. Kasneje je bil razglašen celo za eno najlepših konceptualnih trgo-
vin na svetu. V njej so imeli hrvaški kupci prvič priložnost poseči po kosih s podpisi Lanvin, Rick
Owens, Christian Louboutin, Valentino, Christian Dior, Bottega Veneta, Alexander McQueen ... Od
leta 2012 trgovina domuje v centru mesta, v hiši iz 16. stoletja, v prostoru, ki je prav tako oprem-
ljen v prepoznavnem Moooi stilu. S selitvijo so nekoliko spremenili tudi izbor produktov, ki danes
nosijo imena Isabel Marant, Iro, Alexander Wang, Borboleta, Frame Denim, I love Mr Mittens, Shou-
rouk, Ek Thongprasert, Lei Van Kash in druge. Da gre za resnično concept store trgovino, občuti-
mo, ko se pri njih sprostimo ob skodelici čaja in makronih, poslušamo le dobro glasbo ali se use-
demo na stopnice pred trgovino in opazujemo zagrebško katedralo. Razpon cen se giblje od sto
hrvaških kun pa do resnejših številk, po več tisoč hrvaških kun. Gre za trgovino, ki živi, diha in iskre-
no predstavlja lifestyle koncept, ki ni nujno drag, temveč sledi izbrani življenski filozofiji.
Nicolas Concept Store, Vlaska 8, Zagreb, Hrvaška, nicolas.hr

White Concept pop-up store, Pariz 
White je novejša concept store trgovina in ume-
tniška galerija obenem, ki prodaja izdelke mla-
dih oblikovalcev z različnimi ozadji. Skupni so jim
inovativnost, kreativni duh ter barva njihovih
izdelkov – bela. V popolnoma belem prostoru se
najdejo unikati, prototipi, ilustracije, umetniška
in fotografska dela. Če jih naštejemo nekaj, Whi-
te prodaja izdelke Alice Bandini creations, Leah
Stroh, Janique Bourget, Alexis Tourron Joris
Christolome Maxime Duchy Heloise Edward Flo-
rian Landreau, Melissa Wago-lala, Angela War
Balthz, Alexander Guirkinger ... Cenejši izdelki se
začnejo pri desetih evrih za razglednice ali obe-
ske za ključe, najvišje cene pa se ustavijo pri
5.000 evrih za fotografije, luči in stole.
The White, Concept store art & design, 6 Rue Muller,
Pariz, Francija, lewhiteconcept.com

Supermarket, Beograd
V Beogradu je prvi concept store zaživel novem-
bra leta 2008 z namenom promovirati obliko-
vanje kot način življenja. S svojo razvejanostjo,
ki pokriva trgovino, restavracijo, spa center in
umetniško galerijo, nudi široko platformo za dru-
ženje. Koncept, ki prepleta oblikovanje, modo,
oglaševanje, umetnost, glasbo ter gastronomijo,
poleg predstavitve inovativnih izdelkov, privabi
tudi s tematskimi družabnimi dogodki, koncer-
ti ali zgolj druženjem na simpatični terasi. Širo-
ka ponudba obsega tako domače kot tuje znam-
ke, med katerimi so oblačila in modni dodatki,
obutev, dodatki za dom, večji kosi pohištva, ume-
tniške knjige, velika ponudba vin, kulinarike in
mnogo več. Arhitekturno odprt prostor ponuja
zavetišče tako cenovno dostopnejšim manjšim
izdelkom kot tudi dražjim kosom. Priporočen
ogled ob obisku Beograda.
Supermarket concept store, Višnjićeva 10, Beograd,
Srbija, www.supermarket.rs

RAZKOŠNA 
PONUDBA 

KONCEPTUALNIH
TRGOVIN

Besedilo: Vanja Hočevar

Vsako leto razmišljamo, kaj podariti ob koncu leta. Ker so si obdarovanci tako
različni, z zelo specifičnimi željami, zahteva nakupovanje obisk mnogih trgovin,
predno končno najdemo primerno darilo. Konceptualne trgovine so zastavljene
široko, da pokrivajo in prepletajo različna področja, od mode, kulinarike, umetnosti,
lepote in pohištva, v izjemno širokem cenovnem razponu. Poleg tega imajo običajno
prijeten prostor, namenjen kulinaričnemu uživanju, s čimer lahko na enem mestu
nakupimo novoletna darila, dan pa zaključimo ob gastronomskem razvajanju.

1, 2

Pogled na 
zagrebško
konceptualno
trgovino 
Nicolas
Concept Store.

Več TReNDOV Na
citymagazine.si

2

1

CM10-11_reportaza 295a_paris  27. 11. 14  15:37  Page 1











destinacija 15
v zraku

CITYMAGAZINE.SI

Več DeStinacij na
citymagazine.si

MMedtem ko so Ljubljano in druga slovenska mesta
že sredi novembra začeli krasiti z novoletnimi okra-
ski in lučkami, bodo praznične stojnice v starem
delu prestolnice zaživele v začetku decembra. Te
privabijo tudi turiste iz sosednjih držav, mi pa se
podajmo po najlepših božičnih sejmih v Evropi. Kot
eno najbolj čarobnih mest v decembru brez dvo-
ma slovi čarobni Dunaj, ki od novembra do boži-
ča gosti kar 22 sejmov, na katerih pričakujejo več
milijonov domačih in tujih gostov. Na skupno več
kot tisoč stojnicah po celem mestu obiskovalci
adventnih sejmov lahko nakupijo božična darila in
okraske, okušajo dunajske specialitete, se okrep-
čajo s kuhanim vinom in punčem ter se zabava-
jo na različnih delavnicah in nastopih glasbenih
skupin. Za nekatere le veseljačenje in uživanje v
predbožičnem času, za mesta in države pa tudi
pomemben gospodarski in turistični dejavnik.
Tako je mesto Dunaj za ustvarjanje predprazni-
čnega vzdušja namenilo milijon evrov. Največji in
najbolj znan božični sejem na Dunaju s 150 stoj-
nicami in tremi milijoni obiskovalcev je sejem pred
mestno hišo, imenovan Christkindlmarkt. Prvič
so ga priredili že leta 1975. Še druga adventna
prizorišča v avstrijski prestolnici so pred dvorcem
Schönbrunn, kjer se vonj po medenjakih, slad-
korni peni in kuhanem vinu širi od 22. novembra.
Poleg kulinarične ponudbe privabljata ljudi tudi
romantični ambient pred rezidenco Habsburža-
nov in pa bogata ponudba izvirnih daril, ročno
izdelanega nakita, okraskov ter koncertov advent-
ne glasbe. Dogajanje poteka tudi na trgu Marije
Terezije, kjer so postavljene številne stojnice s tra-
dicionalnimi umetniškimi izdelki in veliko izbiro
daril, najmlajši pa bodo najbolj uživali na sejmu
na Karlovem trgu, ki ponuja otroški progam, naj-

bolj živahno pa je v zabaviščnem parku Prater z raz-
nolikim glasbenim programom.
www.wien.info

Romantična mesta v 
decembrskem objemu
Poleg Dunaja je pri Slovencih v predprazničnem času
zelo priljubljen obisk romantične Prage, ki zaradi bli-
žine dopušča že vikend oddih. Ta v zadnjem mesecu
leta postreže z več sejmi: največja sta na Staromest-
nem trgu ter le pet minut oddaljenem Vaclavovem
trgu. Manjša dva pa se najdeta na Trgu republike ter
na Havlovem trgu. Posejani so z lesenimi hišicami, ki
ponujajo tradicionalne rokodelske izdelke: steklene

Najlepši božični sejmi
Besedilo: Vanja Hočevar 

Začel se je mesec druženja, praznovanja, obdarovanja, uživanja in
razvajanja. Druženje na prostem na najlepših evropskih božičnih sejmih v
soju čarobnih luči, opojnih vonjav kuhanega vina, zeliščnih čajev in
kulinaričnih dobrot bo zaznamovalo mesec, ki bo zaključil leto.

izdelke, nakit, čipko, lesene igrače, keramiko, diše-
če sveče, novoletne okraske, rokavice, šale ter tra-
dicionalne češke lesene punčke. Ob obisku praz-
nične Prage gre poleg časa, posvečenega
izdelkom na stojnicah, vsekakor nameniti čas tudi
gastronomski ponudbi na božičnih sejmih, kjer
moramo poskusiti grog in medico ter njihovo tipi-
čno novoletno jed – pohanega krapa s krompir-
jevo solato. Medtem ko po trgih odmevajo božične
pesmi, je prav romantičen pogled na okrašeno,
impresivno smreko, ki jo pripeljejo iz najvišjega in
najbolj poznanega češkega gorovja, Krkonoše.
Postavljena na Starem mestnem trgu, vsak dan
ob 17. uri primami veliko število ljudi, ko se prižgejo
lučke. Češki prestolnici se ob bok postavlja žare-
ča Budimpešta, ki v decembru zažari od neštetih
lučk, dekoracij, stojnic, žive glasbe in kače ljudi, ki
se vijejo po centru mesta. Najbolj slaven izmed
vseh prazničnih sejmov je tisti na trgu Vörösmarty,
ki se sicer ne uvršča med največje božične sejme
v Evropi, je bil pa pred leti izbran za najlepšega.
Med več kot sto lepo izdelanimi lesenimi hišicami
tekajo otroci, ki željno pričakujejo lutkovne pred-
stave, odrasli, ki poplesavajo na živo glasbo, turi-
sti, ki občudujejo novoletno drevo, okrašeno s
pisanimi lučkami. Kulinarična ponudba je tradi-
cionalno obarvana, ponujajo zelje, golaž, pečeno
meso, "štrudel", kuhano vino, grog ter novoletni

Dunaj velja med
Slovenci za zelo
priljubljeno božično
destinacijo. 
© Christkindlmarkt, kreitner & partner

Po praznični
Pragi glasno
odmevajo
božične
pesmi.
© Lubomír Stiburek
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stilski korak

Ostanimo v stilu in nepremočeni tudi

to zimo z moškim čevlji Palladium. 

Cena: 104,99 evra.

transportfootwear.com

seksi in izzivalno 

Dišava Roberto Cavalli – Just Gold for Him

nas popelje v svet zlatega razkošja in

glamurja s toplimi, lesno začinjenimi notami.

Cena: okoli 45 evrov.

www.everet-group.com

uglajeni pisatelj

Da bo tudi naša pisava tako uglajena kot

mi, nam pomaga nalivnik Guilloche M.

Cena: 210 evrov.

www.leonardo.si

drznost in eleganca

Elegantna ura Karl Lagerfeld

z usnjenim pasom in srečno

sedmico. Cena: 229 evrov. 

www.slowatch.si

urbani popotnik

Športni modni nahrbtnik

Asos iz pravega usnja za

odkrivanje neznanega.

Cena: 35,72 evra.

www.asos.com

v naravo

Skrbno izdelan leseni

metuljček slovenskega

porekla, ki mu lahko

dodamo poljuben napis.

Cena: 25 evrov.

www.moi.si

poslovnež na poti

Popolni pripomoček Leatherette Tie Case,

ki zagotovi, da se kravata ne zmečka.

Cena: okoli 8 evrov.

www.ties.com

nazdravimo dosežkom dneva

Set štirih kozarčkov za žganje Stanley Adventure v

priročnem in trpežnem etuiju za lažje prenašanje. 

Cena: 24,95 evra.

1001dar.si

velikan v majhni preobleki

Fotoaparat Sony A5100 odlikuje izjemna

fotografska moč v priročni obliki z izmenljivimi

objektivi, Wi-Fi-povezavo in vgrajeno

bliskavico za popolnoma usklajen dan. 

Cena: 649,99 evra.

www.sony.si

glasni minimalizem 

Nosljiv ojačevalni

zvočniški sistem Woojer v

velikosti škatlice vžigalic.

Cena: 80 evrov.

www.woojer.com

za športnika

S pomočjo Microsof Band in Microsoft

Health bomo dosegli naše športne cilje.

Cena: 159 evrov.

www.microsoftstore.com

zabava v dnevni sobi

Konzola Google Nexus Player pride skupaj 

z daljincem in glasovnim iskanjem. 

Cena: okoli 80 evrov.

play.google.com

nogomet doma

Klasična igra je lahko reinkarnirana s pomočjo

sodobne tehnologije iPad Foosball.

Cena: 98,19 evra

www.uncommongoods.com

za ljubitelje kave

Omejena izdaja kavnih aparatov X7.1 Sunrise v

pastelnih barvah za najbolj kreativne ljubitelje kave, 

ki jih je podpisal italijanski arhitekt Luca Trazzi. 

Cena: 244 evrov.

Espresso, Kristalna palača – BTC City, Ameriška 8,

Ljubljana, www.espresso.si  

Darilo zanj

V času obdarovanj pa le ne pozabimo

na moški del občinstva, ki že

nestrpno čaka, kaj ga bo letos

pričakalo pod drevescem. 

za sive celice

Žičnate sestavljanke tripleRING

za brihtne glave. 

Cena: od 3,50 evra do 5 evrov.

Smile concept store, Mestni trg

6, Ljubljana

utrip mesta
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pika na i 

Papirnata zvezda za novoletno

drevo, ferm LIVING. 

Cena: 35 evrov za kos.

www.fermliving.com

tradicija 

Jedilni pribor Zara Home. 

Cena: od 2,48 do 3,78 evra za kos. 

www.zarahome.com

dragocena vrednost 

Olje Bio inca inchi Medex.

Cena: 17,38 evra. 

www.medex.si

bleščeče 

Okrasna blazina H & M.

Cena: 14,99 evra. 

www.hm.com

decembrski motivi 

Dekorativni krožnik. 

Cena: 16,88 evra. 

www.crateandbarrel.com

darilo za celo leto 

Obešalnik Hubertus Mogg.

Cena: 549 evrov. 

www.miliashop.com

obvezna praznična oprema 

Novoletni okraski Vintermys, Ikea.

Cena: 3,99 evra za 3 kose. 

www.ikea.com

slavnostno 

Komplet štirih kozarcev 

za vino, Next. 

Cena: 30,30 evra. 

www.next.co.uk

zimski vzorec 

Podstavek za vročo

posodo, Zara Home.

Cena: 7,69 evra. 

www.zarahome.com

praznično 

Šampanjec Moët & Chandon "So Bubbly Bath".

Cena: 1.708 evrov. 

www.eshop.dvc-plus.si

koktajl zabava

Set petih sadnih dodatkov za

penine Modern Cocktail.

Cena: 9,95 evra.

1001dar.si

vrhunski truffles

Truffles Čokoladni atelje Dobnik. 

Cena: od 14,40 evra dalje. 

www.cokoladniatelje.si

svetleča smreka 

Komplet okrasnih bunkic, Next.

Cena: 12,62 evra. 

www.next.co.uk

izvirno darilo 

Solnica in poprnica Devil, 

Jonathan Adler. 

Cena: 38,64 evra. 

www.urbanspaceinteriors.com

nad kaminom

Praznične nogavice.

Cena: 5,90 evra. 

www.teatime.si

V objemu toplega doma

Praznični december zaznamujejo

pristna druženja, obdarovanja,

veselje in risanje nasmehov na obraz

nam najbližjih. Razveselimo jih z

izvirnimi darili. 

za gurmane

Darilni paket Gligora Paški

sir in Dalmatinski prijatelji.

Cena: 41,99 evra.

Gligora cheese & deli,

pokrita tržnica, Pogačarjev

trg 1, Ljubljana

za gospodinjo 

Kuhinjska rokavica 

Tomtenisse, Almedahls. 

Cena: 16,06 evra. 

www.scandinavianshoppe.com
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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
Citycenter Celje, 
Mariborska 100, Celje
Spletna trgovina:
1001dar.si

oglasna vsebina

CITYMAGAZINE.SI

sprostitev

Maska za spanje in počitek Dandy Nomad.

Cena: 14,95 evra.

izbrano

Dekanter za vino Peugeot.

Cena: 51,95 evra.

praznična miza

Košara za kruh ali sadje Guzzini.

Cena: 23,95 evra.

kuhajmo v stilu

Predpasnik Tiseco.

Cena: 16,95 evra.

britvica

Odpirač za steklenice Kikkerland.

Cena: 4,95 evra.

pozvoni

Namizni zvonček Reset

Button, Kikkerland.

Cena: 10,50 evra.

babičini piškoti

Škatla za piškote Eigenart.

Cena: 8,50 evra.

zimski šik

Skleda Guzzini, različne velikosti.

Cena: od 7,95 do 28,95 evra.

priročno

Odlagalka za kuhalnice Guzzini.

Cena: 11,95 evra.

sovica

Stenska ura, ki se sveti

v temi Kikkerland.

Cena: 14,95 evra.

sol in poper

Mlinček in solnica Peugeot.

Cena: 48,95 evra.

skodelica čaja

Zeleni ali črni čaj s posrebrenim

filtrom Whittard of Chelsea.

Cena: 17,95 evra.

za seboj

Steklenička za vodo s košarico

za zelišča in sadje Aladdin.

Cena za 0,7 l: 11,95 evra.toplo okrepčilo

Lonček za vroče napitke KeepCup, različne

velikosti. Cena: od 11,40 do 13,40 evra.

damsko

Rokavica z mikrovlakni

za brisanje prahu Vigar.

Cena: 9,95 evra.

za vrata

Zagozda za vrata Mačka.

Cena: 9,95 evra.

po nakupih

Zložljiva vrečka Loqi.

Cena: 8,50 evra.

Čas obdarovanj

Tudi dobri možje včasih ostanejo brez

idej, a jim z veseljem prihitijo na pomoč

v trgovinah 1001 dar. Lahko pa se

sprehodimo celo po njihovih virtualnih

policah in izberemo popolno darilo za

svoje najbližje. Gotovo se bo za

vsakogar našla prava stvar – majhna

pozornost ali velik dar.

1001dar.si

utrip lesa

Stojalo za tablični računalnik

Old School, Umbra. 

Cena: 17,50 evra.

solatni bar

Mešalke za solato Guzzini.

Cena: 10,95 evra.

mmm, slastno

Vroča čokolada Whittard

of Chelsea, različni okusi.

Cena: 7,50 evra.
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mestne skrivnosti

 Otroške sladkosti
1. Decembra se otroci najbolj razveselijo Miklavža in Božička. Ker želite zanje le
dobro, jim ob teh dneh podarite najboljšo čokolado. Miklavže , podkve in še inše 
iz najbolj okusne mlečne čokolade dobite v čokoladnicah Cukrček, kjer uporabljajo
najbolj kvalitetne sestavine in vse svoje izdelke ročno oblikujejo ter jih pridno
pripravljajo za vse otroke. •

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

Nov salon oken in vrat v BTC-ju
Radgonsko podjetje Arcont IP v decembru odpira vrata novega salona oken in
vrat, v poslovni stavbi Diamant, v BTC-ju, kjer bodo na več kot 100 m2 na
ogled najnovejši trendi energijsko varčnih oken in vrat v markantnih strukturnih
barvah in z aluminijastimi blendami v videzu lesa za vse tiste, ki ljubijo izgled
naravnega, ter najbolj izolativna garažna vrata v Sloveniji. Prijazni prodajalci in
prodajalke vam bodo strokovno svetovali pri izbiri stavbnega pohištva. Vse
kupce v decembru bodo razveselili z 20 % otvoritvenim popustom. Vabljeni
v nov salon oken in vrat Arcont. •

T: 01 754 21 15
E: prodaja@arcont.si
www.okna-vrata.si

šola art:tečaji, V znanju je moč
art:tečaji je šola za risanje, slikanje, keramiko, kiparstvo, kaligrafijo, nakit,
oblikovalski računalniški tečaji ter pripravo devetošolcev na Srednjo šolo za
oblikovanje in fotografijo: Likovno gimnazijo in dijakov na fakultete likovne
smeri; 1: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2: Pedagoška fakulteta,
3: Biotehniška fakulteta, 4: Fakulteta za arhitekturo, 5: Naravoslovnotehniška
fakulteta, 6: Fakulteta za gradbeništvo in 7: Fakulteta za dizajn. •

V ZNANJU JE MOČ. 
Uporabi jo!

art:tečaji, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
www.art-tecaji.com • sola@art-tecaji.com • tel. 041 516 760
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Vodka ali whisky?
Vaš odgovor je pravilen! Oboje namreč najdete v spletni trgovini premium-
vodka.si in v novi poslovalnici na Tržaški cesti 133! Očarani boste nad široko
izbiro ruskih vodk, škotskih in irskih single maltov, armenskega brandyja,
mehiške tequile ter ostalih elitnih pijač. Nismo pozabili niti na ljubitelje kaviarja,
kave in čajev. •

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.premium-vodka.si
Tržaška cesta 133, Ljubljana
info@premium-vodka.si

Darilni boni Atlantis.
Preberite misli vaših najbližjih!

Naj tudi prijatelji, tete, strici, babice, dedki, bratje in sestre ali poslovni partnerji,
ki vam nekaj pomenijo, občutijo nepozabne užitke, ujamejo val zabave ter sleherni
svoji celici privoščijo zdravje in vitalnost.

Izberite užitke po meri obdarovanca ter se po darilni bon
oglasite v Vodno mesto Atlantis ali na Info točko v
Dvorani A.

Atlantis. Osvežitev vsakdana! •

Telefon: 01 585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si
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OGLASNA VSEBINA

Mannerjev trojni čokoladni izziv 
V ljubljanskem salonu Gorenje je sredi novembra dišalo po čokoladi! Točneje po čokoladi blagovne
znamke Manner, ki je izzvala predstavnike medijskih hiš v pripravi trojne čokoladne sladice Manner.
Slaščičarski izziv so predstavniki medijev navdušeno sprejeli in se vneto lotili priprave. Zmagovalna
ekipa je svojemu uspehu nazdravila s penino Jacob’s Creek Rose, seveda pa so se vsi udeleženci do
sitega najedli najboljše čokolade – čokolade Manner.

Manner. The Taste of Vienna.www.manner.com

V izboljšanem 

pakiranju in z 

novo podobo.

Skrivnost čokolade Manner

140374 Manner Schokolade Citymagasine 235x145.indd   1 25.11.14   09:15

100 vrstic 
Čokoladna sladica 
Sestavine: 300 g piškotov Manner,
300 g kuverture z mlečno, temno
ali belo čokolado Manner, 2 dl
smetane za stepanje, 2 rumen-
jaka, 80 g mletega sladkorja, 1 dl
mleka, 2 jedilni žlici ruma, na
koščke narezano sadje
Priprava: Čokolado stopimo v
vodni kopeli. Rumenjaka stepemo
s sladkorjem v prahu, ko masa
naraste, zalijemo z 1 dl vrelega
mleka. Primešamo k stopljeni čo-
koladi. Skoraj hladni čokoladni
masi počasi narahlo primešamo
stepeno sladko smetano in do-
damo malo ruma. Na dno kozarč-
kov zložimo nalomljene Manner
baby piškote. Na piškote naložimo
koščke sadja. Po vrhu nabrizgamo
čokoladni mousse.  Shranimo v
hladilnik. Na ohlajeni čokoladni
mousse potresemo narezane 
Cubidoo Manner vaflje.
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Modna izbira številka ena!

New Yorker ponuja vse večje trende hladnejše

sezone: umetno krzno, usnje, grafične potiske,

"oversized" kroje, laserske izreze, udobne pletenine,

karo vzorec in nepogrešljive modne dodatke. Pravi

užitek je opazovati trendovsko mešanico materialov in

krojev, kjer se surovo usnje spaja z mogočnimi

pleteninami, sijoči materiali spogledujejo z matiranimi,

preširoki kroji pa z oprijetimi ustvarjajo živahno igro

proporcev in volumnov. Njihova ponudba je osvežena

tudi s "party" kolekcijo, v kateri ne manjka oblačil in

dodatkov za nepozabne decembrske zabave. 

www.newyorker.de

upornik brez razloga

Zimska jakna z usnjenimi rokavi.

Cena: 59,95 evra.

modna točnost 

Moška zapestna ura.

Cena: 14,95 evra.

v soju luči

Bleščeči uhani za najbolj pravljično

noč v letu. Cena: 3,95 evra.

trden korak

Trendovski moški čevlji iz umetnega usnja.

Cena: 29,95 evra.

nežna čutnost

Ženske spodnje hlačke in

nedrček s čipkasto obrobo.

Cena: 6,95 evra za hlačke;

12,95 evra za nedrček.

urbani stil

Modne in udobne moške hlače. 

Cena: 29,95 evra.

snežna belina

Ženski pleten pulover z našitimi

perlami in prikupnim peplumom.

Cena: 24,95 evra.

privlačne resice

Večerna torbica z

resami in zlato verižico.

Cena: 9,95 evra.

bleščeča igrivost

Praznična obleka, ki zapelje 

v kombinaciji nežnih pastelov

in spogledljivih bleščic. 

Cena: 19,95 evra.

osvežena tradicija

Pleten moški pulover s

posodobljenimi ljudskimi vzorci.

Cena: 24,95 evra.

večni glamur

Brezčasni črni salonarji.

Cena: 24,95 evra.

večerna galantnost

Klasičen črn metuljček.

Cena: 4,95 evra.

igriva črnina

Krilo iz patentnega

usnja z laserskimi izrezi.

Cena: 16,95 evra.

trendovsko krzno

Brezrokavnik iz belega

umetnega krzna.

Cena: 39,95 evra. drobni detajli

Nahrbtnik iz umetnega

usnja s prešitimi poudarki.

Cena: 19,95 evra.
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100 vrstic
Samsung Gear S 

Samsung je razkril naslednjo stopnjo v
razvoju pametnih ur Samsung Gear S.
Le-ta za razliko od svojih predhodnic ne
potrebuje povezave s pametnim telefo-
nom, temveč je popolnoma samostojna
komunikacijska enota, saj premore la-
stno SIM-kartico. Bolj kot ura, je Sam-
sung Gear S ročni telefon, kateremu
pritiče tudi inovativen set slušalk Sam-
sung Gear Circle. Tako bomo lahko ko-
municirali kot v znanstvenofantastičnih
filmih, tudi med vožnjo s telefonom na
roki in ne v roki. Kar je zaenkrat po
predpisih še dovoljeno. 
citymagazine.si/gears

mobilni namig

Aeromobil
3.0.  
Že nič kolikokrat so se bolj
ali manj eksotični proizva-
jalci namenili izdelati avto-
mobil, ki s pomočjo
premičnih kril tudi leti,
ampak vsi dosedanji poiz-
kusi so se izkazali za znan-
stveno fantastiko brez
serijske udejanitve. No, to
pa bi se kaj hitro lahko
spremenilo z letečim avto-
mobilom Aeromobil 3.0.
Nekje v naslednjih dveh
letih bi tako na nebu lahko
prvič zagledali to leteče
čudo, čeprav obstaja le
majhna verjetnost, da bi
kakšen zašel tudi na to
stran Alp. Več na citymaga-
zine.si/aeromobil3.0.!

Active Tourer za 
aktivne družine 
BMW Active Tourer je BMW-jev
odgovor na trende v avtomobilski
industriji in pa njegov vstop v seg-
ment družinskih enoprostorcev. S
tem pa tudi v približevanje kupcem,
ki po tej blagovni znamki v preteklo-
sti niso posegali. Po dolžini se pribli-
ža seriji 1, po prostornosti v notranjo-
sti konkurira seriji 7. Oblikovno je
tipični predstavnik družinskih eno-
prostorcev, ki pa s svojo silhueto in
zadkom spominja na mestne terence
ter svoje brate z oznako X. Med dru-
gim je tudi zaradi tega oblikovno
zanimiv in všečen. Cilja na tiste kupce,
ki so aktivnejši od povprečja. Je prvi
BMW s pogonom na prednji par koles
in prvi, pri katerem v nosu "diha" tudi
trivaljnik. Na nek način poln kompro-
misov, a vseeno čisto pravi BMW, kjer
modro-bela značka na nosu pomeni
užitek v vožnji ter tiste posebne občut-
ke, tudi premijske._ 
www.bmw.si 
City test: citymagazine.si/activetourer218 

Po brezpotjih
Besedilo: Jan Macarol in Miha Pečoler 

novostim štirikolesnikov kar ni videti konca. tudi konec leta
prinaša kar nekaj spodbudnih in zapeljivih zgodb, sanje o letečem
avtomobilu pa bi lahko kmalu postale resničnost.

Passat – topli veter, ki ogreje srca poslovnežev
Na parkirnih prostorih ob poslovnih stavbah bomo kaj kmalu uzrli najnovejšo,
osmo različico legendarne poslovne limuzine Volkswagen Passat. Le-ta predsta-
vlja eno najuspešnješih zgodb v avtomobilski industriji, saj je bilo do danes pro-
danih 22 milijonov primerkov. Nova generacija passata prinaša veliko spre-
memb, s katerimi želi ta model nazaj na prestol v segmentu poslovnih limuzin.
Tako presenetijo dinamična zunanjost, ki je agresivnejša in športno navdihnjena
od predhodnika, ter kopica tehnoloških novitet, ki vozniku lajšajo delo in skrbijo
za izboljšano varnost. Motorizacija pri tej blagovni znamki tako ali tako ni vpraša-
nje, saj vselej navdušuje. Atraktivna je hkrati tudi cenovna politika, ki kljub novi-
tetam ostaja na ravni predhodnika. Tako bo najbolje prodajani passatov model
comfortline z dizelskim motorjem na voljo že za 26.578 evrov. Volkswagen s
passatom zopet potrjuje, kako dobro razume segment poslovnih limuzin, ter tako
vedno znova poskrbi za topli veter, ki ogreje srca kupcev._
www.volkswagen.si 
City test: citymagazine.si/passat 

500x – za ljubitelje italijanskega "faktorja x"
Italijani so pripravili mestnega križanca, ki stavi na čustveno
noto in vse tiste, ki imamo radi italijanski "factor x". Načrtovan,
oblikovan in izdelan v Italiji je lahko urbani sopotnik vsem, ki si
želimo in zahtevamo avtomobil, ki vedno znova omreži naša
čustva. Fiat 500x stopa v izjemno dinamičen in hitro rastoč seg-
ment mestnih terencev ter prinaša več oblike, tehnologije in sub-
stance. V marsičem posnema ikoničnega fiata 500 iz leta 1957
ter tako nadaljuje bogato in uspešno izročilo. Na naših cestah in
v prodajnih salonih ga bomo lahko ugledali v prvih dneh prihod-
njega leta, a bomo zanj morali odšteti vsaj 17.500 evrov. To ceno
upravičuje z odličnimi celostnimi občutki, ki smo jih dobili že po
prvih kilometrih za volanom. V življenju je vselej tako, da dobre
in čustvene stvari nikoli niso poceni. Fiat upravičeno stavi na tisti
znani italijanski "factor x", ki ga ljubi cel svet in je zanj velikokrat
pripravljen plačati nekaj več._
www.fiat.si 
City test: citymagazine.si/500x 

©
 J

an
 M

ac
ar

ol

Več trendoV na
citymagazine.si

CM32_SVET PO MOSKO 45 295_paris  26. 11. 14  15:40  Page 26



   1 20/11/14   11:59

CM33  26. 11. 14  15:19  Page 1



14.000 EUR 
 POVRNJENIH 

 RAČUNOV

DOBRODELNI 
ŽAKELJ
ŽELJA

www.qlandia.si

Obdarujemo in 
izpolnjujemo želje!
Decembra se vam splača zaviti v centre 
Qlandia, saj bomo povrnili za 14.000 EUR 
računov. Nato si v pestri ponudbi izberite 
še darilo v vrednosti do 40 evrov ter 
izpolnite kupon. Kupon oddajte v 
novoletni žakelj želja in morda boste 
med petimi srečneži, ki jim bomo željo 
uresničili. Če pa bomo nabrali 1000 
kuponov, bo Qlandia darovala 
300 evrov za šolsko malico otrok, 
ki si je sami ne morejo privoščiti.

Nova gorica
Kranj
Kamnik
Maribor
Ptuj
Novo mesto
Krško

www.qlandia.si
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•••••
Drama Poti k zvezdam
Maps to the Stars, Francija, Kanada, Nemčija, ZDA, 2014
Režija: David Cronenberg. Igrajo: Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack.
11. 12., Kolosej

Hollywood je svetovna filmska
prestolnica z obljubami sreče
vsem, ki poskušajo poseči po
zvezdah. Benjie ima komaj
trinajst let in je že slaven. Njegov
oče Stafford Weiss je uspešen
avtor in meditacijski guru. Ena

od klientk, ki jim Stafford pomaga do osebne in poklicne sreče, je
lepa igralka Havana Segrand. Agatha, mlado dekle z iznakaženim
videzom, je Havanina nova asistentka, Jerome Fontana pa
privlačen voznik, s katerim se spoprijatelji. A zakaj je kljub vsej tej
obetajoči sreči Hollywood tudi mesto osebnih slabosti, nevroz,
incesta in ljubosumja? Film je komična satira losangeleške filmske
industrije, v kateri se režiser odkrito norčuje iz nekaterih
najvidnejših zvezdnikov današnje pop kulture._

•••••
Drama Oblaki nad Sils Mario 
Clouds of Sils Maria, Francija, Nemčija, Švica, 2014
Režija: Olivier Assayas. Igrajo: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Johnny Flynn.
15. 12., Kinodvor

Maria Enders, igralka na
vrhuncu mednarodne kariere,
je pri osemnajstih letih zaslovela
z vlogo Sigrid, privlačne, a
brezobzirne mladenke, ki
zapelje svojo šefinjo Heleno in

jo nazadnje pripelje do samomora. Dvajset let kasneje Maria
prejme povabilo za nastop v ponovni uprizoritvi igre, a tokrat v
vlogi starejše Helene. Polna dvomov se z zvesto asistentko
Valentine odpravi na vaje v odmaknjeno alpsko vasico Sils Mario.
Vloga Sigrid je pripadla mladi in razvpiti hollywoodski zvezdnici
in Maria se nenadoma znajde na drugi strani zrcala, iz oči v oči z
mladenko, ki je pravzaprav neprijeten odsev nje same._

•••••
Romantična komedija Večna najstnica
Laggies, ZDA, 2014
Režija: Lynn Shelton. Igrajo: Keira Knightley, Chloë Grace Moretz, Sam Rockwell.
4. 12., Kolosej

Megan je visoko izobražena in
brezposelna osemin dvajset let -
nica, ki jo muči kriza prvega
četrtletja njenega življenja.
Čeprav je od njene mature
minilo že 10 let, še vedno ni
našla svojega pravega po slan -

stva. Kljub pomanjkanju kariernih možnosti in motivacije za na -
črtovanje prihodnosti je pravzaprav skoraj zadovoljna, da stoji na
mrtvi točki, medtem ko njeni prijatelji doživljajo življenjske
prelomnice in se veselijo odraslosti. Ko pa jo njen fant Anthony, s
katerim sta par še iz srednješolskih dni, nena doma zaprosi, Megan
zagrabi panika. Izkoristi nepriča kovano priložnost, si izmisli
prikladen izgovor in se za teden dni skrije pri svoji novi prijateljici,
16-letni najstnici Anniki in njenemu samskemu očetu Craigu._

Domišljijska pustolovščina 

Hobit: Bitka petih vojska 
the Hobbit: the Battle of the Five armies, nova Zelandija, ZDa, 2014
režija: Peter Jackson. Igrajo: Benedict Cumberbatch, lee Pace, evangeline
lilly, luke evans, Cate Blanchett, richard armitage, Martin Freeman, 
Orlando Bloom, Manu Bennett, Ian Mckellen, Hugo Weaving.
11. 12., Cineplexx

Z oskarji nagrajeni filmski umetnik in režiser predstavlja tretji film iz trilo-
gije priredb priljubljene literarne mojstrovine J. r. r. tolkiena. tokratna
mojstrovina je veličasten zaključek pustolovščin Bilba Bisagina, thorina
Hrastoščita in druščine škratov, ki so si od zmaja Smauga priborili nazaj
svojo domovino, a so pri tem nehote osvobodili smrtonosno silo. razbesneli
Smaug svoj ognjeni bes znese nad nemočnimi možmi, ženskami in otroki
Jezernega mesta. thorin, ki ga bolj kot vse drugo obseda nazaj pridobljeno
bogastvo, žrtvuje prijateljstvo in čast, da si ga nagrabi, medtem ko Bilba
vročični trud, da bi prijatelja spravil k pameti, privede do skrajne in ne-
varne odločitve. a druščino čakajo še hujše nevarnosti. Veliki sovrag Sau-
ron, ki ga vidi le Gandalf, je v pritajeni napad na Samotno goro poslal vojske
orkov. nad čedalje hujši spopad se spušča tema in škratje, vilini in ljudje se
morajo odločiti, ali bodo združili moči ali pa se soočili z uničenjem. Bilbo se
znajde sredi boja za lastno življenje in za življenja prijateljev v bitki petih
vojska, od katere je odvisna prihodnost Srednjega sveta._

•••••
Animirani film

Ježek in vran pričarata božič
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa, Norveška, 2013
Režija: Rasmus A. Sivertsen. Igrajo: Jon Brungot, Trond Brænne, Anders Bye.
11. 12., Kolosej & Kinodvor

Malce vzhodno od juga in malce
zahodno od severa leži norveška
hribovska vasica Flaklypa. Tam
živijo izumitelj Reodor, ježek
Ludvik in vran Solan. Pripravljajo
se na božič. Toda nekaj manjka …

Sneg! Urednik lokalnega časopisa želi priti do izumiteljevega
snežnega stroja, da bi kar sam pričaral beli božič. Takšen stroj pa
lahko v napačnih rokah namesto bele zime, ki si jo Ludvik tako zelo
želi, pričara pravo katastrofo. Ježek in vran morata najti izumitelja, ki
je izginil v nepojasnjenih okoliščinah._

filmska poslastica NA PLATNU
"Igre lakote: Upor, 1. del", 
v režiji Francisa Lawrencea (2014)
"Ljubezen je čudna reč", 
v režiji Ire Sachsa (2014)
"Ujemi Božička", v režiji
Christopherja Smitha (2014)

NA KRATKO 
Kino, ki je preveč videl
Ob izteku Leta kina v Kinodvoru
predstavljajo 50-minutni televizijski
dokumentarec o Kinodvoru, ki se je
nekoč imenoval Sloga. In Sloga je bila
fenomen, otok sredi Ljubljane, otok
sredi Jugoslavije, otok sredi
socializma. Vrtela je erotične,
seksualne, porno filme, ki niso le
preveč videli in preveč vedeli, ampak
so tudi dajali preveč videti in vedeti.
Film si lahko ogledamo 4. decembra
ob 20.30 v Kinodvoru.
www.kinodvor.org

30. festival LGBT filma
V prvem tednu decembra bo potekal
že 30. festival gejevskega in
lezbičnega filma. Festival je bil prvič
organiziran leta 1984 v okviru
festivala Magnus in velja za
najstarejši festival gejevskega in
lezbičnega filma v Evropi. Tudi tokrat
se bo odvijal v Ljubljani, Ptuju, Celju,
Kopru in Mariboru, kjer si bomo
lahko ogledali filme s tovrstno
tematiko in problematiko, hkrati pa
bo potekal še spremljevalni program,
zabave, razstave in delavnice.
www.ljudmila.org

HIŠNI KINO 
"Nebeška bitja", v režiji Petra
Jacksona (1994)
"Nadzor", v režiji Antona Corbijna
(2007)
"Samski moški", v režiji Toma
Forda (2009)

•••••

Besedilo: City Magazine

Več kulture na
citymagazine.si
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rock

Bryan adams  
prodrl v svet in si prislužil tudi nominacijo za gram-
myja. Trud je bil poplačan. Adams je z užitkom
pisal in ustvarjal skladbe, svoje oboževalce in
poslušalce pa redno nagrajeval z dolgometražni-
mi izdajami. Predvsem dame je ganil z odličnim
singlom (Everything I Do) I Do It For You, ki so ga
čez lužo kot vroče žemljice prodali v več kot treh
milijonih izvodov, glasbeniku pa je prinesla tudi
nominacijo za zlati globus in oskarja, saj je sklad-
bo napisal za film Robin Hood: Princ tatov. Singli,
ki so sledili, so le še upravičili njegov rockerski
sloves z edinstvenim posluhom za bolj umirjene
balade. Z nekoliko hripavim glasom še danes, po
34 letih svoje izjemno uspešne glasbene kariere,
osvaja tako staro kot mlado. Na naše odre bo sto-
pil že četrtič, tokrat v ljubljanskih Stožicah. Cena
vstopnic: od 39,90 do 69 evrov. Vstopnice podar-
jamo tudi mi na citymagazine.si/bryan-adams._
14. decembra ob 21. uri, Center Stožice – Dvorana, 
Vojkova cesta 100, Ljubljana

13. december

funk rock
Disciplin A Kitschme 

Gala Hala, Masarykova 24, 
Ljubljana. Začetek: ob 21. uri.
Cena vstopnice: 15 evrov v
predprodaji, 18 evrov na dan
koncerta. www.galahala.com
Disciplin A Kitschme je ena
izmed najbolj poznanih
srbskih rock skupin, čigar
glasba je mešanica mnogih
stilov, od funk rocka, noise
rocka, jazz fuzije, drum &
bassa. Sestav je leta 1981
ustanovil Dušan Kojić – "Kaj"
ter ostal frontman vse do
danes. Glasbena skupina, ki
je znana po odličnih predsta-

vah in velikem številu obože-
valcev po vsej nekdanji Jugo-
slaviji, je do zdaj izdala
dvanajst albumov, tri od teh je
Kojić s tujimi glasbeniki pos-
nel v Londonu. Leta 2003 se
je vrnil v Beograd in leta
2011 s skupino posnel
album Fuj!. Konec leta 2013
se je Koji, bobnarju Buci in
pevki Manji pridružil Igor
Djeke z ustno harmoniko. V
četrto dekado življenja je
vstopila s singloma Samo Di-
sciplina in Ovisnik o moći. Z
njima nas pripravlja na nov
album, ki je ravno v na-
stanku. S predstavitvijo nove,
obogatene zasedbe bo bend
obeležil tudi 32. obletnico
svojega prvega koncerta v
beli Ljubljani, v Disku FV._

Kanadski
pevec Bryan
adams prihaja
v ljubljanske
Stožice. alternativni rock

Morrissey v Zagrebu 
Težko si predstavljamo boljši način za obeležitev
desete obletnice InMusic festivala kot z nasto-
pom enega najpomembnejših sodobnih umetni-
kov. InMusic je začel svojo avanturo prav z nasto-
pom Morrisseya leta 2006 na zagrebški Šalati.
Tako bo v okviru priprav na jubilejno deseto leto
na otvoritveni slovesnosti gostoval prav ta legen-
darni glasbenik. Morrissey, ki šteje že petinpet-
deset pomladi in ima za seboj posnetih štirinajst
albumov (posamično in s skupino The Smiths), se
skozi vsa ta leta ni kaj dosti spremenil. Senti-
mentalen, romantičen in nežen se lahko v tre-
nutku spremeni v rjovečega in divjega rockerja.
Njegov bariton postaja z leti še bolj raskav in uni-
katno nezgrešljiv. Pesnik, pevec, upornik, vege-
tarijanec, borec za pravice živali in resnična rock
zvezda se tako z novim albumom World Peace Is
None Of Your Business vrača v Zagreb 12.
decembra. Nastopil bo v Paviljonu 9 Zagrebške-
ga velesejma, v katerem je Zagrebčane z odli-
čnim nastopom leta 2012 počastil tudi ameriški
Wilco. Cena vstopnice: 31 evrov._
12. decembra ob 20. uri, Velesajam, Zagreb, Hrvaška,
www.zv.hr

trip hop

Morcheeba pri sosedih
v sklopu turneje
"Greatest Hits – 
Plugged & Unplugged"

Britanska zasedba Morcheeba, ki v svoji glasbi
prepleta trip hop, rock, folk rock in downtempo,
velja za odlično koncertno in festivalsko zasedbo,
ki je nastopala domala po vsem svetu, tudi na naj-
večjih festivalih. Morcheeba je od leta 1995 ustva-
rila osem albumov, od tega sta dva prišla na lestvi-
co najboljših 10 v Veliki Britaniji. Prvi album "Who
Can You Trust" in singl "Trigger Hippie", v kate-
rem smo spoznali fascinantno vokalistko Skye
Edwards (ki ob bratih Paulu in Rossu Godfreyu
tvori Morcheebo), so skupini prinesli medijsko
podporo ter vojsko oboževalcev, ki jih je še dodat-
no utrdil drugi album "Big Calm". Album iz leta
1998, ki je tudi eden najbolj priljubljenih albumov
tega desetletja, je s seboj prinesel kar nekaj hitov:
"Blindfold", "Shoulder Holster" in "The Sea". Nasled-
nji album – "Fragments of Freedom" – z vodilnim
singlom "Rome Wasn’t Built In A Day" je prinesel
velik uspeh, čeprav se je skupina z njim nagnila
malce bolj k popu. "Charang" iz leta 2002 na nek
način predstavlja konec prvega obdobja skupi-
ne, Skye je namreč po tem skupino zapustila in
brata Godfrey sta na naslednjih dveh albumih
sodelovala s številnimi pevkami. Na srečo se je
po skoraj osmih letih odsotnosti Skye vrnila v sku-
pino in z njo ustvarila še dva albuma "Blood Like
Lemonade" in "Head Up High", ki je izšel oktobra
lani. V Tvornico Kulture v Zagrebu prihaja v sklo-
pu svoje turneje "Greatest Hits – Plugged &
Unplugged". Cena vstopnice: 20,98 evra._
11. decembra ob 21. uri, Tvornica Kulture, Zagreb,
Hrvaška, www. tvornicakulture.com

Zdi se, da bo naša dežela le zaživela s koncerti
velikih glasbenih imen. Predpraznično vzdušje v
decembru bo letos še bolj živahno, čarobno in
dodobra začinjeno z rock baladami šarmantne-
ga Bryana Adamsa, ki bo odmeval v ljubljanskih
Stožicah. Kanadski pevec, avtor, kitarist, družbe-
ni aktivist in fotograf je svojo glasbeno pot začel tla-
kovati sredi sedemdesetih let in dejstvo, da je pri
svojih štirinajstih letih delal kot pomivalec posode,
da bi zaslužil za nakup kitare, dokazuje, da je strast
do glasbe gojil že v rani mladosti. Toda za uspeh
je treba garati. Ameriška javnost ga je podrobne-
je spoznala šele leta 1983, ko je nase opozoril s
svojim tretjim albumom Cuts Like a Knife, z nasled-
njim ploščkom Reckless, ki so ga mediji in kritiki
razglasili za enega najboljših v osemdesetih, pa je

Morrissey je bil
član legendarne
skupine The
Smiths.

Morcheeba
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sodobni ples

Leja Jurišić in Petra
Veber: I Fear Slovenia
I Fear Slovenia je najnovejša predstava Leje Jurišić
in Petre Veber v sklopu At.Šiška! – avstrijsko-slo-
venskega fokusa sodobnih scenskih umetnosti, ki
bo od 4. do 8. decembra potekal v ljubljanskem
centru urbane kulture Kino Šiška. Diplomirana prav-
nica, plesalka in koreografinja Leja Jurišić ter Petra
Veber, večkrat nagrajena scenografinja, arhitektka
in vizualna umetnica, sta na velikem odru Kina
Šiška prepričali že dve leti nazaj z odmevno pred-
stavo Balet upora. Tudi njuna prihajajoča predsta-
va I Fear Slovenia se upira – tokrat upravičeni pani-
ki, ki se v današnjem času loteva nas vseh. Živimo
namreč v svetu, v katerem smo z vseh strani "zbom-
bandirani" z očitnimi ali pa prikritimi sporočili, da
naše telo ni dovolj lepo, dovolj sposobno, dovolj
pametno, dovolj unikatno ali dovolj močno. Obču-
tek, da nismo dovolj, je zasidran nekje globoko v
naši podzavesti, zato dejstvo, da je naše telo, ki naj
ne bilo "dovolj", vseeno le naše in edino, ki ga ima-
mo v tem življenju, po navadi priplava v našo zavest
šele takrat, ko se že izgubimo – v svetu in v nas
samih. Predstava hkrati odpira vprašanje države, ki

se je iz čutnega simbola pod sloganom "I Feel Slo-
venia" spremenila v simbol strahu pod sloganom
"I Fear Slovenia". Zakaj bomo torej 5. decembra v
Kinu Šiška? Naj namesto nas odgovori slikar in
kipar Victor Brauner: "Zato, ker smo telesni in funk-
cionalni. Zato, ker smo fascinantni, lirični in sim-
bolični. Zato, ker smo privlačni, zapeljivi, strastni in
nepotrpežljivi, ker smo nori in mitski. Zato, ker smo
dovolj dialektični, da postajamo, in dovolj primitivni,
da se ne bojimo svobode." Posebna cena vstopnic
v sklopu At.Šiška!: 2 evra._
5. decembra ob 20. uri, Kino Šiška (Katedrala), Trg
prekomorskih brigad 3, Ljubljana, www.kinosiska.si

Plesna 
predstava I
Fear Slovenia
se upira
strahu, v 
katerem
upravičeno
živimo danes.
© Petra Veber

komedija

Ko ko komedija
Da bo letošnji veseli december zares vesel in
da bo leto 2014 minilo v smehu, bosta s Ko ko
komedijo poskrbeli dve jezični dami, Ana Mari-
ja Mitić in Katarina Čas. Z vsemi ''žavbami''
namazani prijateljici se morda na prvi pogled
precej razlikujeta, toda v resnici sta si veliko bolj
podobni, kot si mislimo. Ena jih ima, druga si jih
želi – obline, namreč. Ena jih ima, druga prav
tako – težave z moškimi. Ena jih ima, druga jih
ima še več – pripombe na vsako stvar. Tekom
celotnega decembra bosta s "komedijo, da te
lulat tišči in uide skoz' oči" v produkciji Špas
teatra gostovali na odrih praktično vseh kon-
cev Slovenije: v Mengšu, Ljubljani, Novem
mestu, Žalcu, Zagorju, Portorožu, Mariboru, Novi
Gorici, Ljubnem ob Savinji, Kranjski Gori, Seža-
ni in v Krškem. Ko ko komedija sicer ni stand-
up komedija, je pa komedija, v kateri bosta sim-
patični dekleti z brezKOmpromisnim humorjem
konkretno pokomentirali smisle in nesmisle
naših vsakdanov, morda kdaj malo manj dam-
sko zakleli, in tako nasmejali s popolno kombi-

nacijo svojih ženskih čarov. Da pa Ko ko kome-
dija vseeno ne bo nikakršen kokošnjak, bo za
ravnotežje poskrbela moška ekipa, ki je "zaku-
hala" celotno dozo smeha: to sta avtorja kome-
dije Gašper Tič in najslavnejši slovenski Slon –
Jure Karas, v vlogi režiserja pa Lado Bizovičar.
Decembra se nam tako ponuja edinstvena pri-
ložnost, da na istem odru ujamemo tako vsem
ljubo igralko Katarino Čas, ki je v zadnjem
obdobju vse uspešnejša v tujini, kot simpatično
komedijantko Ano Marijo Mitić, pri kateri res ne
moremo ostati resni. Cena vstopnice je odvi-
sna od posamezne predstave._
Do konca decembra, različne lokacije po Sloveniji in
Špas teater, Prešernova 25, Mengeš,
www.spasteater.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

razstava
1/12–04/01
34. Ex Tempore: Podoba Ljubljane 
Mestna hiša (desni atrij), Mestni trg 1, Lju-
bljana. Vstop prost. www.zlds.si
34. razstava Društva likovnikov Ljubljana že tra-
dicionalno likovno in kulturno obogati zadnji
mesec v letu. Letos kar 30 avtorjev iz vse Slove-
nije ponovno dokazuje, da so čari in slikovitost
Ljubljane za umetnike večni vir navdiha.

opera
02/12
Larry Coryell: Vojna in mir 
– svetovna premiera
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Lju-
bljana. Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: od 10
do 22 evrov. www.cd-cc.si
Priznani kitarist Larry Coryell, ki je v svoji ka-
rieri že sodeloval z glasbeniki, kot so Hendrix,
Santana, Davis in Clapton, bo skupaj z orke-
strom Akademije za glasbo in kitaristoma Nena-
dom Stefanovićem in Igorjem Bezgetom prvič
izvedel svojo opero, v kateri bo klasičnost pre-
pletena s sodobnim plesom, digitalnimi sceno-
grafskimi elementi in jazzovskimi variacijami.

drama
09/12
Edward Albee: Kdo se boji Virginie
Woolf
SNG Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor.
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: od 11 do 15
evrov. www.sng-mb.si
Gostujoče Gledališče Koper nas bo v režiji Vita
Tauferja odpeljalo v univerzitetno naselje angle-
škega kolidža, kjer se večerni obisk para Nicka
in Honey pri Marti in Georgeu spremeni v bojišče
frustracij, ki jih doživljajo v svojih razmerjih.

komedija
09/12
Matjaž Zupančič: Vorkšop na Moljera
SLG Celje, Gledališki trg 5, Celje. Začetek: ob
19.30. Cena vstopnice: od 13 do 18 evrov.
www.slg-ce.si
Komedija enega najuspešnejših sodobnih sloven-
skih dramatikov, ki je za svoje delo dobil že pet
Grumovih nagrad, je bila v režiji Borisa Kobala
krstno uprizorjena konec novembra. V njej
Simon Luzek (Vojko Belšak) in njegova part-
nerka Elma (Pia Zemljič) pripravljata uprizoritev
Molierovega Tartuffa.

100 vrstic

Katarina Čas
in Ana Marija
Mitić ne bosta
kokodakali,
bosta pa brez
dlake na 
jeziku.
© Dejan Nikolič
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igrače Nagajiv ljubljenček Cacamax 
Čas obdarovanj je prav gotovo tudi čas otroškega veselja in nakupov izvirnih
igrač, ki naj bi jih prinesel Dedek Mraz. Če še nimamo ideje, kaj bi kupili na-
šim nadobudnežem, in če si pravega kužka ne moremo privoščiti, je se-
daj tu Cacamax – najbolj zabaven kuža, ki zelo nerad uboga! Naš malček
ga lahko pelje na sprehod, kuža sedi, laja in ko se naje ... tudi "prdne" in kaka.
V kompletu so kosti, metlica in lopatka, da se otrok med drugim nauči, da
je za kužka potrebno skrbeti in kdaj pa kdaj tudi počistiti za njim. S Caca-
maxom postaneta najboljša prijatelja in se zabavata na skupnih sprehodih.
Sedaj na voljo v trgovinah Baby Center po ugodni ceni 29,99 evra (ta cena
velja do 31. decembra 2014)._ 
Več na www.babycenter.si

Cukrček Pralineji v glasbeni skrinjici
Čokoladne praline so za mnoge najbolj slastna

razvada. Radi si jih privoščimo čez celo leto, so pa
tudi lepo praznično darilo. V čokoladnicah Cukrček
nam decembra ponujajo praline v prav posebnem

pakiranju – v glasbeni skrinjici, novoletni smrečici. Bi
si sploh lahko zamislili kaj bolj primernega za

december? Čokoladnice Cukrček najdemo v starem
mestnem delu Ljubljane na Mestnem trgu 11 in na
Miklošičevi 4, v pasaži Nebotičnika ter v Mercator

Centru v Šiški._
www.cukrcek.si

razvajanje Whittard of Chelsea
Že več kot stoletje in četrt podjetje Whittard of Chelsea
razvaja brbončice in dušo čajnih, čokoladnih in kavnih
navdušencev. Strastni ljubitelj čajev Walter Whittard je
svojo prvo trgovino odprl v Londonu daljnega leta 1886, ko
mu je bilo komaj 25 let. Ponudbi vrhunskih čajev in čajnih
mešanic, ki so takoj osvojile srca premožnih Britancev, so
se kmalu pridružile še izjemne kave z različnih koncev
sveta in kakav oziroma čokolade z dodatki. Whittard je
uspel s preprostim receptom: slediti svojim sanjam, zaupati
intuiciji, kupovati najkakovostnejše sestavine in prisluhniti
ter ustreči kupcu. Njihova priprava je enostavna, njihov
aromatičen okus božanski. Na voljo v v spletni trgovini in
prodajalnah 1001 dar._
www.whittard.co.uk
1001dar.si 

novost
Pivovarna
Union odprla
vrata pivnice
Pivovarna Union je na
Celovški cesti 22 v
Ljubljani odprla vrata
svoje pivnice, ki je
zaživela v stavbi stare
sladarne, in tako v
našo prestolnico
prinesla težko
pričakovano stičišče
ljubiteljev piva in
dobre kulinarike. V
pivnici, ki preseneča s
sodobnim interierjem,
prežetim z arhitekturo
industrijskega časa,
ponudbo zaokrožajo
tudi pestra kulinarična
in glasbena doživetja
ter kulinarične
delavnice._
Pivnica Union, 
Pivovarniška ulica 2, Ljubljana,
www.pivnica-union.si

aktivno Fitnes v Klubu Breza: 
individualno in strokovno
V vrhunsko opremljenem fitnes studiu Kluba Breza nudijo poseben in celostni pri-
stop k telesni vadbi. Osebna trenerka nam v skladu z našimi željami pripravi zanimive,
strokovne in funkcionalne treninge, ki se glede na naš napredek spreminjajo in iz-
popolnjujejo. Dodano vrednost treningom zagotavlja individualen pristop, saj  vad-
bo z osebnim trenerjem izvajata največ dve osebi hkrati. Po enourni vadbi se lahko
sprostimo še v plavalnem bazenu in osvežimo ob poljubni pijači. Strokovnjakinja za
prehrano, Sendi Lešnjak (mag. inž. preh.), pa za nas lahko pripravi tudi individualno
zasnovan program hujšanja, oblikovanja telesa in zdrave prehrane._
www.savnabreza.com

Sonicare Za
brezhibno
čiste zobe
Vrhunska električna zobna ščet-
ka Sonicare – model Healt-
hyWhite, ki s svojo patentirano
sonično tehnologijo ponuja
edinstveno izkušnjo čiščenja
zob, je tokrat na voljo v skup-
nem pakiranju s prho za teme-
ljito čiščenje medzobnih pro-
storov – Sonicare AirFloss. Naj
bo naš nasmeh sproščen in
vesel, naši zobje pa bolj zdravi,
sijoči in brezhibno čisti._
Več informacij na 
www.zdrav-nasmeh.com
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Preverite ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na www.bosch-home.si.

Hišni aparati Bosch z izjemno tihim delovanjem.

Neverjetno tihi.

/BoschHomeSlovenija
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