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Osvajalci festivalskih
kotičkov širom sveta

Vas mika, da bi kot pustolovci v romanih osva-
jali vse kotičke sveta … bili del velikih dogodkov,
predvsem pa del družbe, ljudi, popotnikov,
umetnikov, somišljenikov, ki se za kratek čas
zlijejo v nepregledno množico raznovrstno
govorečih ljudi, a z istim ciljem, ki sledi tenden-
ci videti, slišati, okusiti, spoznati, učiti, odkriti in
nenazadnje doživeti nekaj, kar bi nas kot sanje
poneslo v drug svet. Tisti pravi festivalski
popotniki že vedo, o čem govorim, mogoče bi
sami pridali še kakšno besedo ali dve več, a na
koncu bo vendarle ostala samo ena beseda, ki
se ji reče "druženje". Množica, ki se zgrne na
festivalske dogodke, (ne) razmišlja o politični
pripadnosti, o verski usmerjenosti, ni rasisti-
čna, še manj ksenofobna, je odprta, igriva, otro-
ško vedoželjna, brezskrbna, sanjava, samosvo-
ja, a hrati vodljiva, a le takrat, ko jo vodijo
glasba, umetnost, igra, literatura, znanost, kuli-
narika, praznovanje ... Vsaka država se lahko
pohvali z nešteto festivali, tudi pri nas je tako, le
mi se moramo odločiti, kam nas bo tokrat
popeljal naš festivalski pohod. Možnosti je veli-
ko, število edinstvenih umetnikov za vse slado-

kusce kar raste, pa tudi festivalskih "disciplin",
ki si želijo, da odkrijemo svoje talente. In kaj
lahko sploh ostane neznanega za nas, velike
festivalske osvajalce, ki se nam festivalski duh
že pošteno zažira pod kožo …? Vsako leto je
vsak festival zase popolna neznanka, četudi
smo nekje že bili, nas vedno znova vleče nazaj
in vedno je drugače – atmosfera, ljudje, vreme,
odrske luči, scena, nastopajoči … Tudi na film-
ski festival v francoski Cannes nas z uradnim
plakatom zopet vabi Ingrid Bergman, tokrat
sicer brez družbe Caryja Granta, in tudi letošnji
festival bo povsem drugačen od tistega izpred
dvaindvajsetih let. Kakorkoli že, festivalska rde-
ča nit ostaja, in ta je preplet človeka, njegove
maske, igre oziroma njene interpretacije, vpete
v odsev trenutnih družbenih razmer. A nekaj se
bo vedno obdržalo kot stereotipno: da so veliki
festivali z neopisljivim zvokom namenjeni mno-
žici ljubiteljev elektronske glasbe, da so metal-
ski festivali prepolni vedno prijaznih in še bolj
nežnih metalcev, ki so po vsej verjetnosti bolj
čustveni od obiskovalk, ki se navdihujejo na
festivalih rož, da festival kulinarike in dobre vin-
ske kapljice ponavadi obiščejo največji "pože-
ruhi", da se festivala čokolade raje od otrok
udeležujejo njihove mame … Nič ne de, stereoti-
pi gor ali dol, rock festivali bodo še vedno
gostili karizmatične in ekscentrične rockovske
"superstarje", njihove "groupies" bodo vsako

leto večale starostno razliko, za nas, navadne
smrtnike, pa bodo strast z odra dopolnili zvez-
de na nebu, dežna pelerina v nahrbtniku, son-
čna očala na nosu, skuštrani lasje, umazane
hlače, klobuk na glavi, dvignjeni palec na roki
in prepotovani kilometri. Zdaj pa hitro, kot pravi
naša reportaža, razgrnimo festivalski zemljevid,
kajti pot za odkrivanje novih festivalskih obzorij
zna biti vroča in dolga._

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica
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za VIKEND

PETEK
15/05
Food Revolution Day 
Ker skrbimo, da iz male-
ga zraste veliko in zdra-
vo, moramo poskrbeti
tudi, da naši otroci zau-
žijejo kakovostno hrano,
o kateri jih je pametno
poučiti že v njihovih naj-
zgodnejših letih. Jamie
Oliver se je pred leti
odločil, da ukrepa, zato
je začel s kampanjo Food
Revolution Day, ki bo
letos že tretjič dosegla
naše kraje in v okviru
najrazličnejših dogod-
kov pokazala, kako
pomembno je izobraže-
vanje na področju
(pre)hrane. 
Do17.maja,različne
lokacijepoSloveniji,
www.foodrevolution-
day.com

PETEK
22/05
Festival piva
Že četrto leto zapored se
bomo lahko družili na
Ljubljanskem festivalu
piva, v okviru katerega
bomo lahko izbirali in
okušali med več kot 150
različnimi vrstami piva
domačih in tujih pivo-
varjev ter uvoznikov.
Ker smo v zadnjih letih
tudi pri nas priča porasti
številnih butičnih in
mikro pivovarnic, je to
tudi zanje enkratna pri-
ložnost. Novincem bodo
predstavili izbor vrhun-
skih piv, izkušenim
poznavalcem piva pa
omogočili pravo "pivo-
pivsko" izkušnjo. 
 Do23.maja,GradKode-
ljevo,Ljubljana,
www.facebook.com/Lju
bljanskiFestivalPiva

v zraku

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

CITYMAGAZINE.SI14/05/15 CITY MAGAZINE

dan za ...

ČETR-
TEK
14/05
razstava

ČETR-
TEK
14/05
razstava

EXPO Milano 2015
Svetovna razstava EXPO Milano, na kateri
se predstavlja kar 145 držav vsega sveta,
je na prvi majski dan odprla svoja vrata. Za
Slovenijo, ki se v Milanu predstavlja kot
zelena, aktivna, zdrava dežela s sloganom 
I feel Slovenia.Green.Active.Healthy., je to
priložnost, da se z arhitekturno zasnovo
paviljona in stalno razstavo ter pestrim
programom predstavi globalni javnosti na
temo svetovne razstave – hrana in
podtem, kot so inovacije na področju
trajnostnega razvoja in zelenih tehnologij.
Slovenija se predstavlja s petimi vsebinami
v stalni razstavi. To so: sol, čebele, termalne
in mineralne vode, pohodništvo in
kolesarjenje ter projekt merjenja črnega
ogljika v atmosferi._
Do 31. oktobra, Milano, Italija, 
www.exposlovenia.si

Barbarstvo muk
Na Ljubljanski grad, v grajske Kazemate, 
je v začetku maja na ogled prišla razstava
mučilnih naprav, orodij in pripomočkov od
16. do 18. stoletja. V sklopu le-te
pripravljajo tudi doživljajski vodeni ogled in
cikel predavanj o zgodovini kaznovanja na
Slovenskem v novem veku. Razstavni
eksponati so rekonstruirani na podlagi
originalnih predlog, ohranjenih ilustracij in
različnih zapisov iz Nemčije, Italije, Španije
in drugih dežel. Razstava je bila do sedaj
med drugim na ogled v Veliki Britaniji,
Nemčiji, na Poljskem, v Estoniji, Litvi in na
Danskem, leta 2011 pa tudi v Zagrebu._
Do 27. septembra, Ljubljanski grad, Grajska 
planota 1, Ljubljana, www.ljubljanskigrad.si

ČETR-
TEK
14/05
kulinarika

Večerja med oblaki
Dinner in the Sky je nepozabno
kulinarično doživetje, ki je z edinstvenim
konceptom obnorelo svet. Dogodek se
sredi maja seli tudi v center naše
prestolnice. Najboljši kuharji Jezeršek
Cateringa bodo poskrbeli za odlične
kulinarične specialitete, medtem ko bomo
lahko uživali v razgledu na čudovito
Ljubljano in njeno okolico. Privoščili si
bomo lahko Brunch in the Sky, Lunch in
the Sky, Champagne in the Sky, Dinner in
the Sky ali Cocktail in the Sky._
Do 17. maja, Kongresni trg, Ljubljana, 
www.dinnerinthesky.si

06

© Daniel Novakovič/STA

© Split Tourist Board

ČETR-
TEK
14/05
razstava

1001 izum
Mednarodno priznana razstava 1001
Inventions – 1001 izum predstavlja
odkritja zlate dobe islamske civilizacije in
njene prelomne vplive na področja
znanosti, tehnologije in kulture. Ta doba je
trajala skoraj tisoč let: od 7. do 16. stoletja,
razprostirala pa se je od Španije do
Kitajske. Prelomna odkritja te dobe so
pustila neizbrisen pečat našemu
današnjemu svetu. Razstava 1001 izum
strokovno in verodostojno približa
pomembno, a sodobnemu človeku
odmaknjeno, predvsem pa zastrto
dediščino navdihujočih mož in žena
različnih veroizpovedi in kultur 
zlate dobe._
Do 2. julija, vsak dan od 9. do 20. ure, 
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18,
Ljubljana, 
www.1001izum.si

SRE-
DA
20/05
CITY CHEF
kuharska
akademija

Morske skrivnosti
Mesec maj nas že počasi vleče na morje
in nas draži s toplimi sončnimi žarki, zato
bomo na tokratni kuharski akademiji
pripravljali morske jedi v takšni in
drugačni obliki. Glavne jedi bo pripravljal
glavni kuhar Gostilnice in pizzerije Kaval,
Dragan Marjanović, za sladice bo
poskrbel slaščičar iz Lolite, Grega Rode,
ne bo pa nam manjkalo niti dobre vinske
kapljice. Uradna voda dogodka je
Jamnica. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Bosch in Siemens), 
Litostrojska 48, Ljubljana, prijave na 
citymagazine.si/morske-skrivnosti

PONE-
DEL-
JEK
18/05
dogajanje

Teden prostovoljstva
"Vse generacije, vse barve, vsa znanja. 
Z ljubeznijo." To je slogan letošnjega
Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki se
bo odvijal med 18. in 24. majem, po vsej
Sloveniji. V Ljubljani bo v četrtek, 21.
maja, na Prešernovem trgu v sklopu
festivala potekal Veseli dan prostovoljstva,
ki je namenjen predvsem temu, da nam
organizatorji predstavijo delovanje
različnih prostovoljskih organizacij. Poleg
tega pa nam dogodek ponuja tudi
prijetno priložnost, da tudi sami
postanemo prostovoljci in da se ob tem
še prijetno družimo._
Do 24. maja, različne lokacije po Sloveniji,
www.prostovoljstvo.org
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za VIKEND

SOBOTA
30/05
10. dm tek 
za ženske 
Zadnjo soboto v maju
bodo dm tekačice
ponovno preplavile lju-
bljanski park Tivoli.
Udeleženke največjega
ženskega tekaškega
praznika bomo tudi
letošnje leto lahko izbi-
rale med 5 in 10 kilo-
metrov dolgo progo.  
tekzazenske.si

SOBOTA
06/06
Red Bull Goni Pony 
če smo mislili, da se da
na Vršič le z avtom,
gorskim ali s cestnim
kolesom, smo se hudo
zmotili. Red Bull Goni
Pony prvo soboto v
juniju vabi vztrajne in
pogumne kolesarje na
združeno klasiko – s
kolesom Pony na Vršič. 
Ob 15. uri, Vršič,
www.redbull.com

TO-
REK
26/05
prodajna
razstava

Punčka iz cunj
UNICEF-ov projekt Punčka iz cunj v
Sloveniji poteka že dvanajsto leto pod
sloganom "Posvoji punčko in reši otroka".
Z donacijo 20 evrov bomo tako lahko
punčko posvojili, in s tem omogočili
cepljenje enega otroka v državah v
razvoju proti šestim nevarnim otroškim
boleznim, kar je temeljni namen projekta.
Punčke iz cunj vse leto izdelujejo otroci v
vrtcih, skupaj z vzgojiteljicami, pa tudi
starejši prostovoljci in prostovoljke. Med
26. in 31. majem nas zopet vabijo v
pisani svet punčk iz cunj, in sicer v 1.
nadstropje MKT Knjigarne Konzorcij na
Slovenski cesti 29 v Ljubljani, kjer bodo
razstavljene UNICEF-ove punčke iz cunj
z dnevniki, ki so jih naredili otroci iz
vrtcev in njihove vzgojiteljice, ter v desni
atrij Mestne hiše Ljubljana, na Mestnem
trgu 1, kjer bodo razstavljene punčke iz
cunj, ki so jih vse leto pridno izdelovali
UNICEF-ovi prostovoljke in prostovoljci._
Do 31. maja, več na www.unicef.si

SRE-
DA
03/06
film

11. Kino Otok – Isola Cinema
Kino Otok – Isola Cinema je festival v
pravem pomenu besede – živo srečanje
ustvarjalcev in obiskovalcev ob filmski
umetnosti, z odličnim izborom filmov in s
prepoznavnimi gosti z vsega sveta.
Skrbno izbran filmski in spremljevalni
program je Kino Otok postavil na
zemljevid ključnih filmskih festivalov v
širšem evropskem prostoru, o čemer
priča tudi stalna podpora občinstva, ki ga
je vsako leto več. 11. mednarodni filmski
festival Kino Otok – Isola Cinema se bo v
Izoli odvil med 3. in 7. junijem.
Filmskovzgojna sekcija za otroke, mlade
in družine Podmornica – Otok za
mularijo pa se bo v Izoli zasidrala že 1.
junija. V času festivala bodo na voljo tudi
brezplačno kreativno varstvo in tematske
delavnice za otroke. V pred in
pofestivalskem času nas bo Kino Otok
obiskal tudi v Ljubljani. Letošnji program
mednarodnega filmskega festivala Kino
Otok – Isola Cinema bo razkrit 21. maja._
Do 7. junija, različne lokacije, Izola, 
www.isolacinema.org 

© Arhiv filma Club Sandwich

Več DOGODKOV na
citymagazine.si

PONE-
DEL-
JEK
25/05
gledališče

Improvizija 
Le dva dni po finalnem izboru za
letošnjo pesem Evrovizije na Dunaju se
bo v Ljubljani zgodil nepozaben
dogodek, ki nas bo nasmejal do solz –
Improvizija 2015, gledališko-glasbena
parodija Evrovizije. Improvizacijska
parodija vključuje stilsko povsem
raznovrstne zasedbe, kjer sta besedilo
in glasba povsem prepuščena
spontanemu navdihu izvajalcev. Na
dogodku pa dobimo posebno vlogo
tudi mi, saj bo naša naloga določiti
naslove vseh popevk. Prav tako bo
naloga občinstva, da skupaj določimo
zmagovalca letošnje Improvizije.
Organizatorji obljubljajo, da bo letos to
kičasto-zabavno glasbeno tekmovanje
najbolj drzno do sedaj._
Ob 20. uri, Linhartova dvorana, 
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana,
www.cd-cc.si
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VVznemirljivo, skoraj nepredstavljivo, kajne? Da bi
se na glasbenem festivalu znašli v središču odten-
kov najrazličnejših barv, ki bi se razlivali po zraku,
in praznovali običaj neke oddaljene in nam povsem
neznane kulture. Skoraj neverjetno, toda vse to se
dogaja na našem imenitnem planetu, za katerega
lahko zdaj skrbimo tudi na nekoliko neobičajnih
festivalih. Če torej razgrnemo festivalski zemlje-
vid ter si ga podrobneje in pobliže ogledamo, naj-
demo tudi nekaj žebljičkov, ki v poplavi megalo-
manskih festivalskih masovk označujejo tudi manj
znane bisere, ki vse pogosteje postajajo sinonim
za kreativnost, umetnost in drugačnost, povrhu
vsega pa so nadvse hvaležni tudi okolju.

Zemlja v objemu festivalskih radosti
V času poletnega sončnega solsticija se v 
Reykjaviku na Islandiji vsako leto zgodi Secret
Solstice, edini festival, na katerem se lahko od
običajnega življenja poslovimo za tri dni in se festi-
valskim radostim predajamo le v dnevni svetlobi.
Med 19. in 21. junijem letos, ko bo Secret Solsti-
ce odprl vrata, sonce namreč sploh ne bo zašlo,
zato bo v družbi glasbenikov, kot so Wu-Tang,
The Wailers, Foreign  Beggars, FKA Twigs, Kelis,

FESTIVALI S POSEBNO
NOTO – SINONIM ZA 

KREATIVNOST 
IN UMETNOST

Besedilo: Tina Lagler

Predstavljajmo si, da na tridnevnem festivalu sonce sploh ne bi zašlo. ali da bi se vse nepretrgoma vrtelo okoli ekstremnih
športov in bi ves čas čutili, kako nam srce noro utripa. Nekateri festivali ne slovijo zgolj po imenitni glasbi, temveč po prav
posebni noti, ki nam lahko letos "priigra" neverjetno festivalsko doživetje.

1

Na festivalu We
Love Green je v
središču narava,
v njej pa se
morajo dobro
počutiti prav vsi.
© Yulya Shadrinsky

Več TReNDOV Na
citymagazine.si
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Ham in Tale of Us, to resnično prav posebno doži-
vetje na Zemlji. In ker za svoj planet skrbimo vse
bolj , bi lahko med zanimivejše in nenavadne festi-
vale šteli tudi festival v Parizu, katerega ime pove
vse – We Love Green 2015. Prirejen iz želje po
spodbujanju trajnosti in vzdržljivosti, je dogodek We
Love Green, na katerem se vse vrti okoli narave,
prerastel v okolju prijazen, eko festival. Ta neneh-
no premika meje pri organizaciji tovrstnih dogod-
kov in umetniške industrije, zato na festivalu lah-
ko uživamo v raznolikosti glasbenih koncertov,
filmih na temo okoljevarstva, zabavah pod milim
nebom, okušamo organsko hrano, kupujemo lokal-
ne proizvode in se družimo na dogodkih, ki so
namenjeni obiskovalcem vseh starosti in vsem
članom družine. V objemu očarljivih vrtov in misti-
čnih slapov bodo 30. in 31. maja na festivalu
nastopili Christine and The Queens, Julian Casa-
blancas + The Voidz, Ratatat, Nicholas Jaar z
DJ-setom, Django Django in mnogi drugi.

Ekstremni športi + vrhunski glasbeniki 
= zagotovljen festivalski adrenalin
Ker smo po zemljevidu s prstom prehitro skočili
z Islandije v Francijo, smo preskočili Veliko Bri-

tanijo, kjer je doma Nass Festival. S tekmova-
nji ekstremnih športov in z vrhunsko glasbo
nasičen Nass Festival 2015 obljublja divji
vikend BMX-anja, rolkanja, drsanja in drugih
športov ob glasbeni opremi imenitnih didže-
jev in bendov. V Somerset, ki bo letos med 10.
in 12. julijem postal središče športnih norij s
pravim gorivom – adrenalinom, tako med dru-
gim prihajajo Enter Shikari, Rebel Sound,
Public Enemy, Less Than Jake, Roni Size,
Sigma in Wilkinson; da bodo srca od strahu in

2

Med "headlinerji"
na slovenski
ediciji Flow
Festivala odmeva
tandem Pet Shop
Boys.
© Arhiv Pet Shop Boys

3

V času Holi Fusion
Festivala mesta
po svetu povsem
zaživijo v barvah.
© Arhiv Festival of Colors,
www.holifestival.com

4

Festival Burning
Man je svojo pot
začel leta 1986 na
plaži Baker Beach
v San Franciscu,
danes pa stoji
sredi puščave 
v Nevadi.
© Duncan Rawlinson

ekstremnih akrobacij padala v hlače, pa bodo
poskrbeli profesionalni skaterji, kot so Danny
Leon, Ross McGouran, Sam Pulley ter Daniel
Sandoval, Logan Martin, Jack Watts, in dru-
gi na kolesih BMX.

Multikulti kreativnost za pravi ''flow'' 
in odmevni ''boom''
Če jo z Otoka mahnemo proti severu, se odpi-
rajo nova festivalska obzorja, ki v Evropo pri-
našajo tudi običaje indijske kulture. Iz Indije je

2

3

4
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v svet namreč vstopil spomladanski festival barv
ali ljubezni, kot mu pravijo, ki izvira iz starodob-
nega hindujskega religioznega festivala. Iz Nepa-
la se je Holi Fusion Festival razširil v mesta
Severne Amerike in Evrope. 27. junija bo Nij-
megen na Nizozemskem, denimo, ob izbrani
elektronski glasbi zaživel v najrazličnejših barvah,
ki jih obiskovalci lahko mečemo v zrak, in se
tako zlijemo z indijsko kulturo, glasbo in plesom,
če pa se nam zdi Nizozemska preveč oddaljena,
bo festival z barvami prelil tudi mesta v Italiji,
Estoniji, Franciji, Španiji in Litvi. Izven svojih meja
se letos prvič širi tudi Flow Festival, ki bo v rod-
nih Helsinkih med 14. in 16. avgustom v nebo
ponesel tako legendarne "starošolske" glasbene
izvajalce kot tudi vse bolj zaželene novince. Prvo
edicijo, oblikovano kot serijo underground dogod-
kov, je festival doživel leta 2004, v zadnjih letih
pa ga je na leto v treh dneh obiskalo več kot 60
tisoč ljudi. Z glasbo prežet Flow Festival nudi
topel objem popularni kulturi, eksperimentalni
umetnosti in širokemu izboru mamljive sveto-
vne kulinarike, zato ni nič čudnega, da smo ga
odprtih rok sprejeli tudi pri nas. Naša prestolni-
ca ga bo imela čast gostiti med 26. in 28. juni-
jem, ko bo pri Tobačni na treh prizoriščih svoja
krila razprostrlo več kot 30 domačih in tujih glas-
benikov, med njimi Metronomy, Pet Shop Boys,
Roisin Murphy, Jose Gonzales, Run The
Jewels, Bonobo z DJ setom in Caribou. Od
eksperimentalne umetnosti pa k uporabni. Za
enega najbolj opevanih tako imenovanih trans-
formacijskih festivalov velja portugalski Boom
Festival, ki ga letos ne bo moč doživeti, saj gre
za festival, ki se odvije vsaki dve leti. Svojo pot
je kot festival psihedelične in trance glasbe začel
leta 1997, danes pa poleg glasbe daje poudarek
tudi samovzdrževanju, ki ga prepleta z umet-

nostjo in kulturo. Kot obiskovalci smo del neke
skupnosti, ki skrbi zase − v straniščih, denimo,
ne uporabljajo kemičnih produktov, vzdržuje-
jo se s pomočjo vetrne in sončne energije,
reciklirajo in podobno.

Odmevni velikani onstran oceanov
Zeleno vizijo so imeli leta 1998 v mislih tudi v
Britanski Kolumbiji v Kanadi, kjer se je zbralo
500 ljudi, da bi z zabavo podprli lokalno umet-
nost in glasbo.  Obiskovalce po skoraj 20 letih
na festivalu Shambala Music Festival tako ne
privlačijo le glasbena imena, ki skrbijo za naelek-
treno ozračje, temveč tudi trud za skupno dobro.
Za izjemna umetniška dela. Za okolje. Za zdra-
vo, lokalno pridelano hrano. Shambala se
namreč vsako leto, letos med 7. in 10. avgu-
stom, razprostira na dveh kvadratnih kilome-
trih velikem ranču Salmo River Ranch, ki je tudi
dom kravam, konjem, psom, prašičem, piš-
čancem in miniaturnim oslom. Unikatni pečat ji
daje šest tematsko obarvanih odrov, na katerih
bodo letos med drugim nastopili A.Skillz, AC
Slater, Camo & Krooked, DJ Zinc, Bakermat
in Zomboy. Dobre tri tedne pozneje pa se v zve-
zni državi Nevada začenja veliki Burning Man.
Čez lužo se je enajst let pred Boom festivalom
ob poletnem solsticiju začel vsakoletni dogo-
dek Burning Man. Tedaj je nekaj prijateljev na
plaži v San Franciscu prižgalo skoraj tri metre
visokega lesenega moža in malo manjšega psa.
Goreči mož je odtlej rastel, se preselil v pušča-
vo na sever Nevade in se aprila 2011 spreme-
nil v projekt Burning Man Project, za katerim
stoji neprofitna organizacija. Danes je Burning
Man, kot nam ga predstavlja tudi istoimenski
dokumentarec, skupnost tisočerih sodelujočih
ljudi, umetnost pa je povsem neizogiben del

INFOMAT

Boom Festival 
Leta 2001 je Boom festival na Portugal-
skem drugo leto zapored prejel na-
grado YOUROPE Green 'N' Clean za
najbolj zelen in čist festival leta.

Burning Man  
Goreči leseni mož je sprva meril ''le'' 2,4
metre, do leta 2014 pa je zrastel za sko-
raj 30 metrov. V višino je torej meril 32
metrov. Se bo tudi letos še kaj povzpel?

Holi Fusion Festival 
Holi praznovanje se začne s sežigom
Holike, hudiča v tradicijah hinduizma,
zato to pomeni praznovanje njegove
smrti. Zjutraj se odpre karneval vseh
barv, ki jih ljudje stresajo s suhim pra-
hom ali polivajo z obarvano vodo z vod-
nimi pištolicami ali balončki.

Flow Festival 
Flow Festival bo po enajstih letih od
svoje prve edicije v Helsinkih prvič
prestopil svoje meje. Zaživel bo v Lju-
bljani pri Tobačni. Medtem ko bo pri
nas nastopilo vsaj 30 glasbenih izvajal-
cev, jih je na finskih odrih leta 2013 stalo
več kot 150, med drugim Nick Cave &
The Bad Seeds, Kanye West, Lily Allen,
The Black Keys in Kraftwerk.

Več o festivalih: 
secretsolstice.is
www.welovegreen.fr
www.nassfestival.com
www.holifusion.com
www.holifestival.com
www.flowfestival.si
www.flowfestival.com
www.shambhalamusicfestival.com
www.boomfestival.org
burningman.org
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začasne metropole Black Rock. Festival, kate-
rega temo vsako leto določi ustanovitelj projek-
ta Larry Harvey, se vsako leto prične na zadnji
ponedeljek v avgustu in konča teden dni poz-
neje, na prvi ponedeljek v septembru. Letošnja
tema: ogledala, maske, labirinti in fuzija.
Mešanica neverjetnega in nenasitnega, privla-
čnega in drugačnega. Po tem slovijo festivali, ki
nedvomno zagotavljajo doživetje, ki si ga bomo
zapomnili za vselej. Le težko se je odločiti, kam
po tako neverjetno življenjsko izkušnjo, kajne?_

5

5, 6

Flow Festival bo
pri nas zasedel
Tobačno.
© arhiv organizatorja

6
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mestne skrivnosti

Salomon XA PRO 3D – omejena izdaja!
Legenda trail tekaških copat XA PRO 3D praznuje 10. obletnico in se
predstavlja v moški in ženski barvni različici! Po popolni revoluciji v multi-športni
kategoriji, po prodanih več kot milijon parov, XA PRO 3D ostaja vsestranski
čevelj, ki navdušuje vse avanturiste in športnike po duši. Nudi natančni in
optimalni oprijem s pomočjo kombinacije Sensifit™ sistema in Quicklace®
kevlarskih vezalk, ki ohranjata stopalo na pravem mestu, ves čas aktivnosti. Za
še boljši oprijem stopala poskrbi posebej oblikovana brezšivna mrežica znotraj
čevlja, imenovana Endofit™, ki zagotavlja precizno zaznavanje podlage. Celoten
paket tehnologij zaključi zelo dobro poznan Salomonov Contagrip™ podplat, ki
zaradi svoje sestave nudi optimalen oprijem in dolgo življenjsko dobo. 

www.salomon.com/si

Cutty Sark s Cubismom odpira vrt
Ena od najbolj obiskanih družabnih postojank v prestolnici, vas 21. maja vabi
na tradicionalno otvoritev poletnega vrta, ki bo letos odeta v ritme in
okuse Havane. Prva v seriji poletnih zabav v Knafljevem prehodu, bo gostila
nastop skupine Cubismo, potem pa sledijo trije meseci uživanja v prijetnem
senčnem vrtu, na katerem se boste lahko ohladili ob široki izbiri piv, koktejlov
in osvežilnih pijač, pivskih prigrizkov ter skupinskih ogledih napetih športnih
tekem. Cutty Sark je čez dan prijeten umik od stresa, zvečer pa ena najbolj
priljubljenih žurerskih točk v mestu. 

Knafljev prehod 1, Ljubljana 
Info & rezervacije: 051/686-209 in 08/385-91-44

e: info@cuttysarkpub.si

Za VIKEND LEPŠIH 
TRENUTKOV grem 
v Citypark, kjer

    se prepustim norim popustom
    preverim nove smernice na poročni modni reviji 
    izvem vse o tehniki pravilnega teka 
    in tekaških copatih Salomon

16. in 17. majaKdaj? 

Pivopivci v Paviljonu Jurček 
posedijo, s konceptom hrano in 
še pice naročijo; ko jih močna 

lakota popade, à la carte se 
restavracija izkaže!

paviljon pivnica s konceptom
gospodarsko razstavišče, dunajska cesta 18

paviljon@kaval-group.si
www.kaval-group.si

uveljavljena tradicija druženja ob hrani in pijači,
pokušanje različnih kvalitetnih buteljčnih vin 

ter domačih in tujih vrst piv.  

PAVILJON - PIVNICA S KONCEPTOM
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Kakoto,dasteseodločilipristopitikdružbenokoristniakcijiČlovekMestne
občineLjubljana?Alistebilitudisamišekot''mulc''del''vandalistične''scene?

Družbenokoristna akcija v organizaciji inštitucije z razvejano infrastrukturo, kot
je Mestna občina Ljubljana, je garant, da bo akcija slišana in videna. Poleg tega
resnično verjamem, da je v mladih potrebno spodbujati kreativnost – želim, da
mladi vidijo, da je okolje samo po sebi kreativno in primerno za njih ter da lahko
svoj prosti čas izkoristijo še kako drugače kot pa z razbijanjem skupne lastnine.
Sam nikoli nisem bil pripadnik vandalistične scene, res pa je, da izhajam iz blo-
kovskega naselja, kjer nam je velikokrat postalo dolgčas. V želji po dokazovanju
in predrznosti smo razbijali vtičnice po blokih. Pa še to samo zato, ker so bile v viši-
ni glave, razbile pa so se na prav spektakularen način – kot da bi odprl šampa-
njec. Jaz sem namreč odraščal na klopcah, kjer smo mladi sedeli kot vrabci, se
družili ob glasbi in se kot zaljubljenci dogovarjali: ''Dobimo se na klopcah!'' In res
mi je žal, da so v nekem trenutku generacije za nami pričele te klopce uničevati.
Da se kult druženja na klopcah nikoli ni povrnil. Park je pravzaprav zelo prijetno
mesto za druženje, zato ga je potrebno čuvati. 

Vzadnjihletihjevandalizemmedmladimivporastu.Kajjepovašemmnenju
glavnirazlogzato?

Psihologi pravijo, da so mladi ljudje zafrustrirani. Najverjetneje so razočarani,
ko pogledajo svoje starše in vidijo, da ne živijo kot v filmu. Da ni bogastva, avtov,
hiš in da ni vse "super". Denar in bogastvo sta pač razdeljena med veliko manjši-
no, velika večina pa je v stiski. Ne vidijo pravega smisla v šolanju ali službi, saj vidi-
jo, kaj to prinaša – en kup dela, nobene svobode, denarja pa bolj malo. Vidijo star-
še v dolgovih in človek dobi željo, da tega ne bi počel tako kot oni. Tako je potem
v kombinaciji z mladostniškimi hormoni, jezo, dokazovanjem in željo po nespo-
štovanju avtoritete krog sklenjen.

Kjejevečvandalizma–medmladiminasplošnoalimedpripadnikidoločenih
skupin,klik,kotsonaprimernogometnihuligani?Kakobivimladespodbudili?

Mislim, da je vandalizem tam, kjer je stiska, revščina. Upam, da bomo s to akci-
jo dovolj opozarjali in ozaveščali, a za korenito spremembo bi se moral spreme-
niti družbeni red. To pa najbrž ne bo kaj kmalu. Govorim namreč o radikalni spre-
membi in ne o ''šminkerski''. To, da ima neka manjšina zelo veliko in večina zelo
malo, ni v redu. 

Kajpravitenagrafite–sodelvandalizmaaline?
Za grafite ne bi rekel, da so del vandalizma, kvečjemu neokusa. Napišeš lah-

ko na primer neko idiotsko stvar, popolnoma nezanimivo in neduhovito – takemu
bi rekel, da je del duhovnega vandalizma, rekel mu bi: ''Ne posiljuj me s svojim neta-
lentom.'' Lahko pa je stvar zelo duhovita ali pa kreativna in prinaša užitek. Tudi na
prepovedanih površinah. Seveda lastniki površin niso enakega mnenja. A če ima
grafit tisto ''nekaj'', če pusti dobro misel, potem takemu ne bi rekel vandal, temveč
bi mu naročil, naj slabo fasado spremeni v nekaj zanimivega, dobrega. 

PomednarodnemuspehusprojektomMontevideo,bogtevideosevračatez
novimsinglominploščoTivoli.Kakšneskladbelahkopričakujemotokrat?

Pri albumu Tivoli želimo izhajati iz evropske tradicije zabavne glasbe. Evrop-
ska zabavna glasba namreč ni nastala iz bluesa, rock'n'rolla, RnB-ja, soula, vseh
teh anglosaških žanrov, ki trenutno prevladujejo povsod po svetu. Bogato evrop-
sko izročilo zabavne glasbe so pravzaprav ''šlagerji'', italijanske ''kancone'' in fran-
coski šansoni. In to je manira ter inspiracija, s katero je plošča narejena – ''šlagerski'',
ji pravim jaz. To je popevka z jasnimi kiticami in refrenom.

AlijenaobzorjukakšennovkoncertalikmaluceloturnejaznovoploščoTivoli?
Maja se odpravljamo v Španijo na festival WOMAD (World of Music, Arts and

Dance). To je pomemben festival pod pokroviteljstvom Petra Gabriela, posvečen
svetovni glasbi, kjer so odprta vrata za avtorje, kot sem jaz, se pravi za nekoga, ki
ne nastopa na MTV-jevih lestvicah, je pa prisoten v širšem evropskem ali svetovnem
prostoru. Hkrati pa je to tudi priznanje za moje delo. Čez poletje pa sledijo koncerti
v Makedoniji, Bolgariji, Sloveniji, Srbiji, Italiji in Avstriji._

Magnifico–trubadur
sodobnegačasa
Magnifico, eden izmed zadnjih trubadurjev sodobnega
časa, poslednji romantik, večni idealist, brezupni
blefer in izprijeni voajer, se po sedmih letih vrača z
novo ploščo Tivoli. Oda ljubljanskemu parku je
izpovedni manifest, posvečen tako parku Tivoli kot
tudi vsakodnevnim zgodbam, ki se odvijajo v njem. A
to ni edina zgodba, ki jo Magnifico spleta. Podpornik
kreativne kampanje Človek, ki poteka pod sloganom
''Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš!'', je tokrat
svoj čas med drugim posvetil preprečevanju
vandalizma. 
Besedilo: Lucija Marko
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Pripravila: Valentina Jarc

trendovsko

Ženski natikači C & A.

Cena: 12 evrov.

www.c-and-a.com

CITYMAGAZINE.SI

sproščeno udobje

Kratke hlačke iz džinsa Topshop.

Cena: 36,26 evra.

www.topshop.com

živahni spomini

Podvodni fotoaparat Sunnylife.

Cena: 20,55 evra.

www.asos.com

retro svežina

Sončna očala Ray-Ban Clubmaster.

Cena: 195,88 evra.

www.asos.com

zasenčen pogled

Panamski klobuk Pull & Bear.

Cena: 15,99 evra.

www.pullandbear.com

barvito

Zaščita za mobilni telefon New Yorker.

Cena: 3,95 evra.

www.newyorker.de

modna asimetrija

Škornji za dež Hunter Boots.

Cena: 160 evrov.

www.eu.hunterboots.com

eksotično

Moška majica New Yorker.

Cena: 9,95 evra.

www.newyorker.de

urbani popotnik

Moški nahrbtnik New Yorker.

Cena: 24,95 evra.

www.newyorker.de

brezbrižno

Zložljiv počivalnik za na plažo Ikea.

Cena: 24,99 evra.

www.ikea.com

plemenska čarovnija

Žakljasta torbica Mango.

Cena: 79,99 evra.

www.shop.mango.com

sodobna boemka

Dekliški top H & M.

Cena: 9,99 evra.

www.hm.com

hipi pridih

Komplet festivalskih zapestnic Topshop.

Cena: 16 evrov.

www.topshop.com

Festivalski pobeg

Ekstatično vzdušje,

neprespane noči, ljubezen do

življenja in brezmejne

svobode. Sodobni otroci cvetja,

svobodomiselni in optimistični,

a pripravljeni na vse. 

trend Več TReNDOV Na

citymagazine.si

safari udobje

Moške kratke hlače H & M. 

Cena: 9,99 evra.

www.hm.com

sadna svežina

Festivalski šotor s potiskom FieldCandy.

Cena: 700 evrov.

www.urbanoutfitters.com

v zraku
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Leano
Sožitje v preprostosti
Besedilo: Valentina Jarc

Priročni ležalnik Leano je
namenjen vsem, ki imamo radi
naravo, ki prisegamo na dru-
gačnost in ki se namesto pravi-
lom raje prepustimo domišljiji.
Je plod dela in domišljije 
mladih slovenskih razvijalcev,
ki so po letu dni priprav pričeli
novo Kickstarter kampanjo, v
želji, da bi njihov ležalnik doži-
vel čim večjo podporo vseh, ki
želimo v svojo vsakodnevno
rutino vnesti kanček svežine 
in spontanosti. Ležalnik Leano
odlikujeta lahkost in prepro-
stost, kar po besedah ekipe
ponazarja popolno nasprotje
vsemu, kar nas danes obdaja.
V času informacijske tehnolo-
gije in elektronizacije vseh
aspektov našega življenja je
Leano povratek k bistvu –
ustvarjanju človeškega stika,
brez nepotrebnih umetnih
šumov. Pol kilograma težek life-
style pripomoček, sestavljen v
nekaj trenutkih, služi kot opom-
nik, da tehnologija ne prinaša
le izboljšav, temveč nas tudi
oddaljuje od vsega prvinskega.
V njem bomo vsi ljubitelji kam-
piranja, plaž, parkov, travnikov
in poletnih festivalov prepozna-
li zvestega sopotnika, ki nam
bo nudil zadostno oporo, ko si
bomo le-te zaželeli. Ekipo lah-
ko do začetka junija podpremo
tudi na platformi za množično
financiranje Kickstarter._

www.getleano.com
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trgovinica s konceptom Gud shop 
Ljubezen do oblikovanja je mlado ekipo spodbudila k
odprtju Gud shopa, sodobne trgovinice s konceptom, 
kjer na prodajnih policah najdemo kreativne izdelke
oblikovalcev iz mnogih evropskih držav in najpomem-
bnejše, tudi iz Slovenije. Gud shop je sveža trgovinica,
polna premnogih oblikovalskih izdelkov in kreativnih idej,
kjer v ospredju ni zgolj prodaja, ampak tudi predaja
oblikovalskega znanja in spodbujanje mladih h kreativnosti.
Je prostor, ki mladim slovenskim oblikovalcem nudi varno
zavetje, kjer lahko razvijajo nove ideje in predstavijo,
razstavijo in prodajo svoje stvaritve, ter prostor, kjer se
lahko na ustvarjalnih delavnicah srečujejo s priznanimi
slovenskimi oblikovalci. V njej bomo našli izdelke, ki
osvežijo dom, pisarno, razveselijo naše bližnje ali pa nam
preprosto polepšajo dan._
Gud shop, Breg 2, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 10. do 20. ure, ned. od 10. do 14. ure
www.gud-shop.com

Ika Slovenski izdelki iz domačega naslonjača
Trgovina Ika, ki združuje izbrane izdelke
slovenskih oblikovalcev in rokodelcev, je
pred kratkim lansirala novo spletno stran,
kjer so izdelki sedaj na voljo tudi preko
spletnega nakupa, in je prva spletna
stran s slovenskimi izdelki, ki je na voljo
tudi v angleškem jeziku. Na spletnih
policah so med drugim predstavljeni
slovenske "Kickstarter uspešnice",
modne poslastice in širok izbor
uporabnih izdelkov za dom. Poseben
kotiček je namenjen Darilu iz Slovenije,
kjer so izbrani uporabni izdelki
sodobnega slovenskega oblikovanja s
pridihom tradicije, ki pa so redizajnirani 
v novih materialih in jih lahko s ponosom
poklonimo prijateljem iz tujine._
trgovinaika.si

novost Nula grenivka
Pijačo Nulo malino so potrošniki odlično
sprejeli, zato so se v Pivovarni Union
odločili, da za letošnje poletje pripravijo
nov osvežilni okus grenivke. Privoščimo
si jo brez skrbi, saj ne vsebuje sladkorjev
in sladil. Omenimo še, da je pijača Nula,
okus maline in grenivke, v februarju
prejela pečat Inovacija leta 2015, ki ga
podeljuje Inšitut za nutricionistiko. Gre
za nov, povsem nekomercialen projekt
inštituta, katerega osnovni namen je
spodbujati kreativnost slovenskih
proizvajalcev živil pri razvoju novih ali
preoblikovanju obstoječih živil, da bi
dosegli ugodnejšo prehransko sestavo
in večjo prijaznost do potrošnika._
www.pijacanula.si

garderoba Iz druge roke
Ponovna uporaba rabljenih oblačil predstavlja
visoko raven okoljske osveščenosti. Garderoba je
bila tako zasnovana kot okolju, obiskovalcem in
denarnici prijazna trgovina, kjer se bomo počutili kot
doma. V njej bomo našli lepo ohranjene in
kakovostne kose rabljenih oblačil po ugodnih
cenah. V prijetnem ambientu trgovinice se lahko
sprostimo in popolnoma prepustimo pregledovanju
pestre ponudbe ženskih, moških in otroških oblačil
za vsako postavo, starost in okus. Na voljo so nam
tudi revije, kjer lahko preverimo, kakšne so modne
smernice prihajajoče sezone. Da bo užitek
nakupovanja še večji, pa nam po želji postrežejo še
s kavico ali čajem ter domačimi piškoti._
Garderoba, Vodnikova 71, Ljubljana
odpiralni čas: pon.–pet. od 10. do 18. ure, sob. od 9. do 13. ure 

dodatek Po modni nakit v Namo
Osrednja slovenska veleblagovnica Nama slovi po svoji

kakovostni in skrbno izbrani ponudbi, ki zadovolji okus še
tako zahtevnih kupcev. Če iščemo piko na i za svoj stajling,
jo bomo zagotovo našli v pritličju. Letošnji nakit se bohoti v
srebrnih, zlatih in pisanih barvah. Beli biseri nadpovprečnih

velikosti, lakirane zapestnice, retro nakit, prstani z
zodiakalnimi ali morskimi simboli so zagotovo modni kosi, s
katerimi bomo letos izstopale. V mesecu maju je ponudba
veleblagovnice še posebej privlačna, saj nam ob nakupu

treh kosov modnega nakita najcenejši kos podarijo._
Veleblagovnica nama, tomšičeva 1, Ljubljana, www.nama.si

novosti iz vašega mesta.
Besedilo: Valentina Jarc, City Magazine
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PSonce je energija
Pomlad, ko se Istra odene v bujno zeleno barvo,
tople barve jeseni, mile zime in sončna poletja
polotoku dajejo posebno energijo, ki so se je v
preteklosti zavedali veliko bolj kot danes, ko kon-
čno začenjamo spoznavati, kako veliko zdravilne
energije ima Istra. Puljska Arena iz rimske in
poreška Evfrazijanova bazilika iz bizantinske
dobe, srednjeveške freske v cerkvici v Beramu,
cerkev svete Eufemije v Rovinju – dolg seznam
neverjetnih stavb, ki so bile v različnih obdobjih
zgrajene v Istri, govori o izjemni legi in pomemb-
nosti polotoka. Te izjemne stavbe pričajo o močni
energiji, ki je od nekdaj privabljala prišleke od
vsepovsod, da so skozi zgodovino skušali vla-
dati polotoku. V zadnjih desetletjih so močno in
zdravilno energijo istrskega polotoka začeli pre-
učevati tudi radiestezisti, ki so posebej v okolici
cerkve svetega Blaža v Vodnjanu, ki slovi po
drugi največji zbirki relikvij svetnikov na svetu, in
bližnje zgodnjesrednjeveške cerkvice svete Foške,
izmerili močne vire zdravilne energije, ki poleg
romarjev v kraje okoli Vodnjana privabljajo tudi 
ljudi, ki verjamejo v ozdravitev v močnih ener-
getskih središčih. 

Energija je življenje
Življenje moramo znati uživati, in v Istri ga bomo
v popolnosti užili tudi ob gastronomskih dobro-
tah. V pomladnih dneh, od marca do junija, je
najljubša aktivnost Istrijanov nabiranje špargljev,
ki popestrijo solate, odlični so z istrskim pršutom
in v omletah, imenovanih fritaje. Seveda v Istri ne
gre brez tartufov in brez odličnega oljčnega olja.
Že vrsto let je istrsko ekstra deviško oljčno olje
uvrščeno v sam vrh najboljših oljčnih olj na sve-

tu, tik za Toskano. Vsako leto namreč v Italiji izda-
jo vodič po najboljših oljih sveta Flos Olei, in v
letošnji izdaji je zastopanih kar 56 istrskih oljar-
jev. Najvišje uvrščeno je istrsko olje Olea B. B., ki
je doseglo neverjetnih 97 od možnih stotih točk,
še pomembneje pa je, da ima najvišje uvrščeno
olje le točko prednosti. Med drugim je med naj-
boljših dvajset uvrščeno tudi olje družinskega
podjetja Enio Zubin. Letošnje leto se je odlično
začelo tudi za istrske vinarje, ki jih je ugledni por-
tal Wine Enthusiast (www.wineenthusiast.com)
uvrstil med 10 top vinskih destinacij na svetu in

Hrvaška Istra – 
čista pozitivna energija
Besedilo: Jasmina Dvoršek, fotografije: Turistični urad Istre, Red Bull Media House

Največji hrvaški polotok že s svojo srčasto obliko sporoča, da je
poseben. Umeščenost med Srednjo Evropo in Sredozemlje in vplivi, ki se
na njegovem ozemlju mešajo v edinstveno celoto, pa le potrjujejo
izjemnost Istre, ki s štirimi, pravilno razporejenimi letnimi časi vse leto
vabi obiskovalce, da spoznajo njene lepote. 

Istro postavil ob bok italijanskemu Piemontu, doli-
ni Rone in Loare v Franciji, kalifornijskemu Men-
docinu in ostalim. Mike DeSimoneo in Jeff Jen-
senn, dvojec, znan pod imenom World Wine
Guys, je Istro zadnjič obiskal julija leta 2013 in jo
ponosno uvrstil na letošnji seznam najboljših vin-
skih regij. Bogastvo istrskih vin lahko spoznava-
mo v številnih vinskih kleteh in restavracijah, 16.
maja pa se lahko med vinogradi severozahodne
Istre sprehodimo po enajstkilometrski poti, ime-
novani Istria Wine & Walk, kjer bomo lahko na
določenih točkah poskusili lokalne proizvode in
vina osmih vinarjev. Italijanska Toskana, s katero
Istro velikokrat primerjajo, je sredi devetdestih let
prejšnjega stoletja prvič organizirala Dan vina, z
namenom promocije svojih vin. Projekt je dobil
globalne razsežnosti in leta 1999 se mu je pri-
družila tudi Istra. Datum obeležitve svetovnega
dneva vina se vsako leto spreminja in je vedno
zadnjo nedeljo v mesecu maju. Na dan odprtih
vrat bodo tako med 10. in 19. uro istrske vinske kle-
ti in domačije obiskovalcem ponudile poskušnjo
svojih vin, pogovore o vinu in tudi odlično prilož-

Istrski podvodni
svet je izziv tako
za začetnike kot
za vrhunske 
potapljače.

Red Bull Air Race
bo že drugo leto 
v Rovinju 
poskrbel za 
letalski 
spektakel.

Vasica Beram slovi po srednjeveških freskah v
cerkvici svete Marije na Škrilinah.
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Rovinj, drugo
največje mesto
v Istri, ima
čudovito 
ohranjeno
staro mestno
jedro.

nost za ugoden nakup najboljših vin. Do odličnih
vin, še posebej aromatičnega muškata, po katerem
slovi okolica vasice Momjan v bližini Buj, se lah-
ko popeljemo tudi z vlakom. Pot čarobnega
muškata se imenuje vožnja s turističnim vlakom,
ki vozi po momjanski vinski cesti in ob degusta-
ciji vin ponuja tudi čudovit pogled na vinorodne
griče. V Novigradu se ljubezen do hrane in vina
kaže v vrsti gastronomskih festivalov in priredi-
tev, imenovanih Gnam Gnam Fest, ki potekajo
od aprila do septembra. Maja bo potekal Sarde-
lafest, prvi petek v juniju bo posvečen školjki kape-
santi, novigrajske naj bi bile zaradi specifičnega
mešanja slane morske in sladke rečne vode iz
ustja reke Mirne najboljše na svetu. Julij in avgust
sta posvečena morskim sadežem, festival pa
spremljajo tudi predstavitve domačih proizvodov,
obrtniških izdelkov in spominkov ter zanimiv zaba-
vni program z elementi tradicije in folklore. Uživa-
nje življenja je prijetno le, če je tudi oddih prav
tako kakovosten kot sami užitki. Družinski hotel
San Rocco v vasici Brtonigla je bil večkrat uvr-
ščen med najboljše male hotele ob jadranski oba-
li. Poznan je predvsem po odlični velnes in kuli-
narični ponudbi, do 1. junija pa so na voljo posebej
ugodni paketi velnesa, ki se bodo po vinskih in
gastronomskih turah še prav posebej prilegli. Ena
najbolj očarljivih družinskih restavracij, ki ponuja-
jo vse naštete istrske specialitete, se nahaja v sta-
rem delu Rovinja. Skrita v ozki uličici tik ob glav-
nem vhodu v staro mestno jedro, je restavracija Al
Gastaldo prijetna osvežitev gastronomske ponud-
be drugega največjega istrskega mesta. 

Življenje je igra
Istra je napredna, odprta in drzna, ne le v kuli-
narični, ampak tudi v kulturni ponudbi. Ena naj-

bolj zabavnih zgodovinskih zgodb, povezanih s
puljskim gledališčem, je edina javna klofuta, ki
jo je italijanski diktator Benito Mussolini dobil
leta 1920, ko je v gledališču imel govor, v kate-
rem je žalil Slovane, ob odhodu iz stavbe pa mu
je v gneči pred gledališčem eden od nezado-
voljnih Istranov prisolil kar dve zaušnici. Takšni
so Istrani, ponosni in predani, kar se odraža tudi
v zanosu, s katerim organizirajo in gostijo razli-
čne kulturne in športne prireditve. Seznamu
festivalov, gledaliških predstav in koncertov kar
ni konca. Lighthouse Festival elektronske
underground glasbe bo potekal na polotoku
Lanterna v Taru od 29. do 31. maja. Vroča sezo-
na zabav se bo nadaljevala v Umagu od 4. do
7. junija z mega zabavo Spring Break Europe,
ljubitelji glasbe 50-ih let pa se bodo prav tako v
tem času, od 4. do 8. junija, zabavali v Meduli-
nu na Tear it up! Rockabilly festivalu. Naravne
lepote in milo podnebje Istro uvrščajo tudi med
najbolj zaželene destinacije vseh, ki počitnice
najraje preživljajo aktivno. Številne kolesarske
steze, idilične plaže in zabavni vodni parki,
pohodništvo in plezanje, jadranje in golf, to je le
nekaj aktivnosti, ki jih ponuja polotok. Tisti, ki
športno dogajanje raje opazujemo, pa ne sme-
mo zamuditi Red Bull Air Race, najbolj ekstrem-
nega avio tekmovanja na svetu, ki ga bo Rovinj
že drugič gostil konec meseca maja, 30. in 31.
maja, in tekmovanja v odbojki na mivki Swatch
Beach Volleyball MS, ki bo med 2. in 7. julijem
v Poreču zbral svetovno elito ženske in moške
odbojke. Poletni teniški turnir ATP Croatian
Open, ki se v Umagu odvija že več kot 25 let in
bo letos potekal od 17. do 26. julija, pa predsta-
vlja vrhunec turistične sezone._
www.istra.hr

Vlak 
Parenzana od
Vižinade do

Motovuna nas
bo popeljal

med vinogradi
severnoza-
hodne Istre.

Poreč je edino
mesto, ki
imena glavne
ulice 
(Dekumana) ni
spremenil od
rimskih časov
do danes.

CITYMAGAZINE.SI

Puljska arena
je tretja 
najlepše 
ohranjena
rimska arena
na svetu.

50 EUR 
popusta do
1. 6. 2015

Pokaži 
dolg~asu 
angle{ki 
jezik!

Pridruži se nam na mega 
pustolovskih počitnicah

Pokaži 
dolg~asu 
angle{ki 
jezik!
Jezikaj v angleščini, 
spusti se po zip line, 
splezaj na steno, razišči ugasli vulkan …

• 5-dnevni odklop v angleščini z najbolj 
cool učitelji in pravim Angležem

• preživetje v naravi, gradnja bivaka, večeri 
ob tabornem ognju …

•Golte, v juliju ali avgustu

®

Osvoji skiro! 
Nagradna igra na
www.lingula.si
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jJarun – zabava ob 
zagrebškem morju
Naselje Jarun v jugozahodnem delu mesta je
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je
Zagreb gostil Univerzijado, dobilo veslaško
stezo in dve povezani jezeri, ki danes veljata
za zagrebško morje. Jarun se s številnimi klu-
bi in bari razvija tudi kot atraktiven center
nočnega življenja, med 22. in 24. junijem pa
bo Jarun gostil že deseto izvedbo Inmusic
festivala, ki postaja vse bolj priljubljen in znan.
Letos bodo program obogatili Florence & the
Machine, Placebo, La Roux, Of Monsters and
Men in mnogi drugi.
www.inmusicfestival.com

Ko oživijo ulice ...
V toplih poletnih mesecih se kulturno dogajanje
prenese na prosto. Glasbeniki bodo sprehajalce
vabili k poslušanju in plesu na najbolj romanti-
čnem delu zgornjega dela mesta, Strossmayer-
jevem sprehajališču. Najlepši park v centru
mesta Zrinjevac v svojem glasbenem paviljonu
vsako soboto ob 11. uri gosti folklorne skupine,
večeri ob koncih tedna pa so rezervirani za glas-
bo, ki v park vabi generacijo srednjih let, ki se
lahko zavrti ob zvokih glasbe prejšnjega stole-
tja. Najbolj zabavno, živahno in energično pa bo
na ulicah Zagreba med 3. in 10. junijem, ko bo
v mestu potekal festival Cest is d'Best, medna-
rodni festival ulične umetnosti. Ulice bodo pre-
plavili gledališčniki, komiki, žonglerji, klovni, glas-
beniki in plesalci, najbolj zabavno pa je, da so
radovedni gledalci velikokrat tudi sami pova-
bljeni, da postanejo del predstave.
www.ljetonastrosu.com
www.cestisdbest.com

Mesto odkriva svoje skrite 
kotičke
Zagreb je mlado mesto, saj ga pod tem imenom
poznamo šele od 19. stoletja, ko sta se združila
Gradec in Kaptol, naselji na dveh gričih. Posebej
Gradec, katerega središčna točka je cerkev sve-
tega Marka, ki je s svojo barvito streho tudi simbol
mesta, je poln prelepih palač. Med 17. in 16. juli-
jem bodo nekatere od njih obiskovalcem odprle
svoja dvorišča in vrtove, kar je sijajna priložnost
za spoznavanje intimnih zgodb in zgodovine dela
mesta, ki je drugače javnosti zaprt.  

Veliki umetnik v biseru secesije
Najbolj znan hrvaški umetnik Ivan Meštrović je v
rosnih letih zapustil domovino in odšel na Dunaj,
kjer je njegova dela opazil takrat 62-letni franco-
ski kipar Auguste Rodin in se tako navdušil nad
njimi, da je hrvaškega umetnika okilcal za največji
fenomen med mladimi umetniki sodobnosti.
Meštrović je svojo življenjsko pot nadaljeval v Zdru-
ženih državah Amerike, Hrvaška pa se stoletje po
usodnem srečanju Rodina in Meštrovića v čudo-
vitem secesijskem Umetniškem paviljonu z raz-
stavo največjih Rodinovih del do 20. septembra
poklanja obema umetnikoma._
www.umjetnicki-paviljon.hr

Zagreb – poletje 
v hrvaški prestolnici 
Besedilo: jasmina dvoršek,

Hrvaška prestolnica je nam najbližje večje mesto in,
čeprav se nas večina poleti odpravi na hrvaško obalo, 
si vzemimo čas tudi za spoznavanje mesta, ki se
upravičeno uvršča med pomembne srednjeevropske
kulturne centre, mešanica srednjeevropskega šarma in
sredozemskega temperamenta pa nam zagotavlja
vrhunske kulinarične užitke in pestro nočno življenje. 

destinacija 18
v zraku

INFOMAT
Zagreb Card 
Obiskovalcem Zagreba je na voljo kar-
tica Zagreb Card, ki jo je mogoče dobiti
na okoli 40 prodajnih mestih, velja 24
ali 72 ur od vpisanega datuma in ure,
uporabnikom pa ponuja ugodnosti pri
plačevanju uslug, v posameznih pri-
merih celo po 50 odstotkov nižjih
cenah. Poleg kartice dobijo uporabniki
knjižico z naslovi ponudnikov uslug,
njihovimi telefonskimi številkami, in-
ternetnim naslovom, obvestili o delov-
nem času ter popusti. Tako so poleg
velikega števila hotelov, restavracij,
galerij, muzejev, trgovin, gledališč in
koncertnih dvoran na seznamu po-
nudniki športnih in medicinskih uslug,
rent-a-cara in servisnih dejavnosti.
Kartica omogoča tudi ugodnosti pri
plačevanju različnih dogodkov v
mestu, mogoče pa jo je uporabljati tudi
v njegovi okolici. Kartica je prav tako
na voljo v spletni prodaji.
www.zagreb-touristinfo.hr

Pogled na del
zgornjega dela

mesta,
imenovan

Gradec.

tkalčičeva
ulica s

številnimi
kavarnami in

restavracijami
je najbolj

priljubljena v
večernih urah.

Pogled proti cerkvi
svetega Marka, ki je z
grboma mesta Zagreb
in Hrvaške simbol
mesta.
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čudovita
secesijska

stavba
Umetniškega

paviljona.

Več destinacij na
citymagazine.si

CM18_DESTINACIJA splosno 295_paris  6. 05. 15  12:53  Page 1



INFO IN PRIJAVE
citymagazine.si/tartufova-pravljica

KRAJ DOGODKA
Razstavni salon  

BSH Hišni aparati 
(Aktivna kuhinja Bosch), 
Litostrojska 48, Ljubljana

CENA UDELEŽBE
25 evrov

KUHARSKA AKADEMIJA

SREDA, 20. MAJ 2015 OB 17. URI

MORSKE
SKRIVNOSTI
Mesec maj nas že vleče na morje in
nas draži s toplimi sončnimi žarki,
zato bomo skupaj pripravljali morske
jedi, saj je ribje meso bogato z ami-
nokislinami in tudi vitaminoma A
in D, ki sta pomembna za normalen
razvoj. Uradna voda City Chef ku-
harske akademije je Jamnica, ki bo
skrbela za našo hidracijo in svežino
v ustih ob okušanju različnih jedi.
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V Restavraciji D & J bomo našli pestro izbiro prvovrstnih štajerskih dobrot in uživali
ob kisli juhi, pohorskem loncu in drugih enolončnicah, gobovi juhi z ajdovo kašo,
kuhani krači s hrenom, ocvrtem piščancu, kuhanih štrukljih, pohorski omleti, ore-
hovi potici in jabolčnem zavitku. Poleg tradicionalnih štajerskih dobrot nam bodo v
Restavraciji D & J postregli tudi jedi z žara, jedi izpod peke, hišne specialitete iz
mesa škotskega goveda ter druge jedi a la carte. V Restavraciji D & J pa ni odlična
le gastronomska ponudba, saj bomo navdušeni tudi nad prekrasnim ambientom.
Poleg jedilnice sta namreč na voljo tudi udobna terasa in chill out kotiček, kjer
lahko za hipec uidemo mestnemu vrvežu in uživamo v zdravih smutijih in drugih
osvežilnih pijačah. Bogata vinska karta vključuje predvsem slovenska vina in pe-
nine, preizkusimo pa lahko tudi različne vrste piva domačih in tujih pivovarjev. Ku-
linarično ponudbo dopolnjuje tudi možnost najema cateringa in rezervacije
velbanega kletnega prostora, primernega za živahnejše zabave, koncerte, literarne
večere ali umetnostne razstave. V D & J lahko izpeljemo poslovno kosilo in organi-
ziramo srečanja za zaključene družbe, poroke, obletnice, rojstne dneve ter druge
slavnostne in vesele priložnosti, restavracija pa predstavlja tudi odlično izhodišče
oziroma pribežališče vsem, ki se iz urbane mestne četrti Maribora, Melja, radi od-
pravijo po okoljskih poteh, primernih za nordijsko hojo, kolesarjenje in sproščene
sprehode ob Dravi._

Restavracija D & J, Meljska cesta 42, Maribor
Odpiralni čas: pon.– ned. od 10. ure do 19.30
Telefon: 031 868 444

Gostilnica 5–6 kg
Gostilnica 5–6 kg je nova
gastronomska uživalnica, je
restavracija, tapas bar in piceri-
ja v enem, ki jo najdemo v
osrčju stare Ljubljane. Lokacija,
kjer se bomo mesojedci poču-
tili kot doma, pa tudi vegetari-
jancem ne bo ravno dolgča-
sno, pričara nepozabno
kulinarično doživetje s popol-
no kombinacijo prijetnega
ambienta, odlične kulinarike in
prijaznega osebja. Dobrote pri-
pravljajo v osrednjem delu

Restavracija 
D & J

Odpravimo se na kulinarično popotovanje okusov značilnih jedi
slovenskih pokrajin s poudarkom na dobrotah iz štajerske

regije. Iz kuhinje nove mariborske Restavracije D & J vsak dan
zadiši po dobrotah, s katerimi prijazno osebje z največjim

veseljem razvaja naše brbončice in nas spoznava 
s tradicionalnimi jedmi, na katere smo morda že pozabili.

gostilnice – krušni peči, od
koder vsak dan zadiši po mle-
čnih odojkih (mladih prašičkih
težkih od 5 do 6 kilogramov, ki
pijejo le materino mleko), klo-
basah in nekoliko drugačnih
picah s slastnimi mesnimi,
morskimi in zelenjavnimi oblo-
gami. Navdušenci nad morsko
hrano se lahko veselimo hobo-
tničnega golaža, po katerem
velja polizati krožnik, in škarpi-
nine paštete, ki ne bo nikoli
pozabljena. Ob izjemnih jedeh
si lahko privoščimo žlahtno
kapljico iz vinske kleti Goriška
Brda, pivoljubci pa lahko izbi-
rajo med malo slovensko pivo-
varno na avstrijskih tleh Bevog
in domačimi retro "flaškami"
pivovarne Union. 

Gostilnica 5–6 kg, 
Gornji trg 33, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–ned. od 11. 
do 23. ure
Tel.: (01) 320 08 04 ali 040 501 372

Wostok 
Sedaj se lahko tudi pri nas
osvežimo z novo "hip" pijačo,
ki bo osvežila in popestrila
vroče poletne dni. Gre za
Wostok, "dizajnersko" pijačo,
ki se polni v studiu sredi
Kreuzberga v Berlinu. Ime je
dobila po sovjetskem vesolj-
skem programu, znanem po
prvem poletu človeka v
zemeljsko orbito. Vsi napitki
Wostoka so različni, a imajo
eno skupno lastnost – v njih

so združene ekscentrične
sestavine, ki nas bodo najprej
malo zmedle, kmalu pa bo ta
nenavadna kombinacija dobi-
la smisel. Naravni okusi brez
ali z minimalno količino slad-
korja, kot so ingver, pehtran,
borove iglice, kardamom, gra-
natno jabolko idr., nas tako  že
čakajo v izbranih "hip" lokalih
po Sloveniji._

wostok.si
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Besedilo: Valentina Jarc, City Magazine
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izboru. Tako so na voljo še:
večnamenski sekljalnik s tremi
ploščami (za sekljanje, ribanje in
rezanje), set PastaPassion z
nastavki za pripravo lazanje,
rezancev in testenin, posoda za
pripravo sladoleda, mlin za žito,
kockalnik, nastavek za mletje
mesa, mešalni vrč, ožemalnik za
agrume, pretočni sekljalnik
VeggieLove (set vključuje plošče
za rezanje, strganje in ribanje
zelenjave) ter set za mletje in
pripravo smoothijev
TastyMoment._
www.bosch-home.si

Kuhinjski aparat
Bosch MUM5
Zmogljivi univerzalni
kuhinjski aparat Bosch MUM5
je dobitnik nagrade za dizajn,
saj ga odlikujeta vsestranska
in enostavna uporaba ter
izjemna Boscheva kakovost.
Izjemno zmogljiv motor (900
W) se bo odrezal pri pripravi
zahtevnejšega testa in hitri
obdelavi. Prav bo prišla tudi
velika posoda za mešanje iz
nerjavečega jekla (maks.
kapaciteta testa 2,0 kg) s
sedmimi nastavitvami ter

zmogljivo pulzno funkcijo.
Funkcija Easy Arm Lift bo
poskrbela za enostavno in
lahkotno premikanje 3-conske
multifunkcijske ročice s
preprostim pritiskom na gumb.
Enostavna in varna pa je tudi
uporaba, saj se pribor lahko
pomije v pomivalnem stroju.
Odlično multifunkcionalnost
aparata s pomočjo
visokokakovostnega kompleta
za peko (metlica za stepanje,
metlica za mešanje, kavelj za
gnetenje) lahko nadgradimo z
dodatnim priborom po lastnem

Univerzalni kuhinjski aparat
Bosch MUM5 so razvili in
proizvedli v Sloveniji. 

100 vrstic 
Špargljev
snopič 
Sestavine: šparglji,
panceta, motovilec,
tartufovo olje, mladi
kravji sir, pinjole,
dimljena ricotta, oljčno olje
Priprava: Šparglje olupimo in ku-
hamo od 5 do 8 minut ter ohladimo
v mrzli vodi. Pomembno je, da, ko
skuhane šparglje vzamemo iz
vroče vode, jih takoj »šokiramo« v
mrzli vodi, ker le tako ostanejo
lepo zeleni. Ko so ohlajeni, vza-
memo po tri ali pet špargljev ter jih
sestavimo v snopič in zavijemo v
panceto. Snopiče na hitro pope-
čemo na oljčnem olju in jih polo-
žimo na posteljico iz motovilca.
Dodamo na hitro popečen mladi
kravji sir, ki ga poljubno narežemo,
posujemo s prepraženimi pinjo-
lami, čez naribamo dimljeno ricotto
in pokapamo s tartufovim oljem.

Bananina pita 
s karamelo
Sestavine: maslo, sladkor in sladkor
v prahu, rumenjak, mleti mandlji,
bela čokolada, moka, smetana za
stepanje, nastrgana čokolada
Priprava: Najprej pripravimo
krhko testo z belo čokolado. 275
gramov masla in 125 gramov slad-
korja stepamo, dokler ne postane
penasto. Nato dodamo rumenjak in
suhe sestavine: 450 gramov moke,
75 gramov mletih mandljev in 75
gramov bele čokolade. Pečemo na
180 stopinjah Celzija. Karamelo pri-
pravimo iz 150 gramov sladkorja,
nekaj vode in sladke smetane. Po
testu polijemo karamelo, položimo
gor na kolobarje narezano banano,
okrasimo s stepeno smetano in na-
strgano čokolado.

Tartufova pravljica s šparglji 
Besedilo: City Magazine, fotografije: Ana Če

Pomlad nas je dodobra prebudila in času primerno smo se na tokratni
kuharski akademiji prepustili čarom špargljev in tartufov, ki so v samem
vrhu zapeljivih jedi. V prenovljenem salonu Bosch in Siemens smo pod
budnim očesom glavnega kuharja Gostilnice in pizzerije Kaval, Dragana
Marjanovića, pripravili špargljevo juho z gamberi, špargljev snopič s
panceto na motovilcu z mladim kravjim sirom, pinjolami in dimljeno ricotto
ter goveje filejčke s tartufovim pirejem, šparglji in tartufi. Za sladko
presenečenje oziroma bananino pito s karamelo pa je poskrbel slaščičar iz
Lolite, Grega Rode. Uradna voda dogodka je bila Jamnica. 

CM21_city chef novo_vivement_mercredi  6. 05. 15  15:11  Page 22



dom 22
utrip mesta

svetila Svetleči dragulji
Največji slovenski spletni ponudnik svetil ButikSvetil, ki na enem mestu ponuja širok izbor prizna-
nih znamk svetovnih proizvajalcev in oblikovalcev, je zaživel marca. V svoji bogati ponudbi imajo več
kot tisoč svetil za zunanje in notranje prostore svetovno priznanih oblikovalskih znamk, kot so: Ar-
temide, DeltaLight, Flos, Foscarini, Louis Poulsen, Luceplan, Marset, Modular, Moooi, Philips, Terza-
ni, Tom Dixon ... V ponudbi naletimo tudi na svetilo za priljubljeno žarnico HUE, ki so jo pri Philipsu
izdelali v sodelovanju z Applom. Svetlobo in barvo žarnice spreminjamo s pomočjo pametnih na-
prav – s pomočjo brezplačne aplikacije, ki je na voljo tudi za androide._
www.butiksvetil.si

po skandinavsko Toplina doma
Danska blagovna znamka Bloomingville, ustanovljena leta
2000, slovi po svojem prepoznavnem stilu – mešanici
surovih izdelkov z nostalgičnim skandinavskim pridihom
ter reprodukcijo starih kosov s karakterjem. Keramične
posode za shranjevanje s pokrovom iz bambusa, na voljo v
treh velikostih, združujejo v sebi vse opisano. Preprosti kosi,
hkrati pa osupljivo lepi. Kosi, ki prebudijo občutke
domačnosti, topline, preteklosti in otroških spominov._
www.formadoma.com

splet Nakup 
s kavča
Kljub temu da je naku-
povanje preko interneta
v porastu, je spletnih
trgovin v Sloveniji še
vedno relativno malo.
Ena novejših je spletna
trgovina za prodajo po-
hištva Hiša pohištva.
Njihov razpon pohištva
obsega opremo za vse
prostore domovanja –
spalnica, kuhinja, dne-
vna soba, otroška in
mladinska soba, pred-
soba, jedilnica – ter do-
datke za dom. Če ravno
opremljamo ali prena-
vljamo domovanje, si v
koledar zabeležimo po-
nedeljek, dan, ko vsak
teden predstavijo izde-
lek tedna, ki ga ponudi-
jo po znižani ceni._
www.hisapohistva.si

ležerno Morski navdih
Prvomajski prazniki so za nami, nabrali smo si nekaj moči, sedaj pa se lahko že ozi-
ramo proti poletju in dopustu. Medtem ko načrtujemo poletne mesece, zlahka »od-
sanjamo« v hišo, ki nam ponuja pogled na morje. Ležalniki ob bazenu spokojno ča-
kajo v klasičnem mornarskem modro-belem vzorcu. Blazine na bližnjem belem kav-
ču nas mamijo z modrimi in belimi potiski. Za čas merende nas pričaka pogrinjek v
mornarskem stilu, ki ga dopolnjujejo naravni rjavi dodatki. Podobe jadrnic na kozar-
cih in krožnikih pa nas spodbudijo, da v sanjarjenju odplujemo dalje._
www.zarahome.com

dodatki Pogled
na travnik
Španska blagovna znamka Vi-
gar v svoje igrive pripomočke za
dom vnaša enegičen, strasten
južnjaški temperament, ki se
kaže v razgibanosti in barvitosti.
Njihovi duhoviti izdelki vnašajo
v domove mavrico ter optimi-
zem. V liniji Flor, odeti v zeleno-
belo pomladno kombinacijo, ki
v kuhinji nariše cvetoči travnik,
so: ščetka za posodo, dozirnik za
milo s ščetko, odcejevalnik za
pribor in stojalo za gobico. Ob
pogledu na igrive izdelke v ku-
hinji bodo vsakodnevna opravila
igriva in zabavna._
1001dar.si

Izbrane barve
Besedilo: Vanja Hočevar, City Magazine

Svežina in vonj po poletju, ki se ga že čuti v zraku, se selita tudi v naše
domove. Barve s kipečih vrtov in občutek bližine morja so tisto, kar bo
narekovalo naš tempo.

Več trendoV na
citymagazine.si
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modni dodatek

Ženski klobuk Marx.

Cena: 12,99 evra.

osvežitev na "izi"

Nova pijača Cockta Easy Easy s stevio je različica

legendarne pijače in je ustvarjena za popoln okus brez

odvečnih kalorij in dodatkov. 

www.cockta.eu

eleganca v belem

Ženski top Marx.

Cena: 16,99 evra.

božansko

Osupljiva dišava za ženske Bvlgari Aqva Divina.

Cena za 65 ml: 83,40 evra.

www.everet-group.com

lahkotna sproščenost

Ženska majica Marx.

Cena: 12,99 evra.

modni korak

Ženske sandale Marx.

Cena: 19,99 evra.

ukrojeno po meri

Ženski suknjič Marx.

Cena: 59,99 evra.

lesket na zapestju

Zapestnica Marx.

Cena: 6,99 evra.

vedno modni džins

Ženske džins hlače Marx. 

Cena: 39,99 evra.

večna zapeljivka

Obleka s pasom Marx.

Cena: 49,99 evra.

zapeljiva čipka

Krilo Marx.

Cena: 39,99 evra.

Ležerni šik

Blagovna znamka Marx je za to sezono pripravila številne

modne izdelke, ki strežejo vsem okusom in stilom. Modni

svet za ležerni šik zapoveduje, da v ženski garderobi niti to

sezono ne sme manjkati igra črne in bele, pomladno klasiko

pa bo zaznamovala tudi večno elegantna bež barva v

odtenkih peščeno rumene.

www.sportina.si

OGLASNA VSEBINA

utrip mesta

šik okoli vratu

Ogrlica Marx.

Cena: 12,99 evra.
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trend Botanični vrt
Poletna kolekcija nemške modne znamke Marc Cain
je razgibana, kot je lahko razgibana človeška do-
mišljija. Stili, barvne in vzorčaste lestvice se nagibajo
na stran čiste beline, ki je podkrepljena s prefinje-
nimi vzorci v tkanini, do nežnih pastelov, ki jih ob-
časno čisto na rahlo pobožajo cvetlice, do udarnih
botaničnih pa vse do grafično močnih črno-belih
vzorcev. Vsem stilom so skupni prefinjenost, kvali-
tetni materiali ter odlična izdelava._ 
XYZ Premium Fashion Store, Citypark, 
Šmartinska cesta 152 g, Ljubljana, 
www.marc-cain.com

novost H & M v novi kampanji 
za letošnje poletje s supermodeli 
Pri H & M so končno razkrili celotno kampanjo za letošnje
poletje, ki smo jo že nestrpno pričakovali. Kampanja
navdušuje z boemskim stilom in sestoji predvsem iz
lahkotno padajočih oblek in kaftanov ter seksapilnih
bikinijev, ki sijejo v kobaltno zeleni, zapeljujejo z ženskimi
volani in sledijo trendom v naravnih boho odtenkih.
Kampanja pa ne razkriva le letošnje kopalne mode, ampak
tudi izklesana telesa najbolj popularnih supermodelov, ki
odlično nosijo poletne stajlinge H & M. Tu so Joan Smalls,
Natasha Poly, Doutzen Kroes in Adriana Lima._
www.hm.com

modni blog
Fashion Toast 
Je modni blog, ki ga
piše Rumi Neely od
leta 2007. Njen
specifični stil
bloganja bazira na
močnih fotografijah,
na katerih izstopajo
''kul'' oblačila. Ima
mnogo
posnemovalcev, ki si
želijo njen modni stil. 
Po tem, ko je
sodelovala z mnogimi
uveljavljenimi
modnimi znamkami,
ima sedaj tudi svojo
linijo oblačil – Are
You Am I, ki
pooseblja njen modni
stil. Kaj več bi si še
lahko želeli njeni
oboževalci?_
fashiontoast.com

zapeljivo Ujeta v kontraste
Čas zapeljivih poletnih užitkov se neustavljivo bliža. Da bomo imeli dovolj izbire za po-
letno zapeljevanje, je Lisca v začetku aprila razširila prodajalno na Stritarjevi ulici v sre-
dišču Ljubljane. Kopalke bodo tudi letošnje poletje obarvale plaže z živimi barvami,
igrivimi in elegantnimi grafičnimi potiski in različnimi cvetličnimi vzorci. Poleg premišljeno
oblikovanih modelov, ki se odlično prilegajo, pa kolekcijo kopalk dopolnjujejo tudi mod-
ni dodatki, kot so torbe, parei, obleke in kaftani, ki poskrbijo za celostno podobo tudi
na plaži. Kolekcija kopalk Lisca združuje tako elegantne kot bolj igrive modele, izbrane
serije pa so zasnovane po sistemu mix & match, in tako omogočajo poljubno kom-
biniranje modelov in velikosti za sproščeno in zadovoljno poletje._
Prodajalna Lisca, Stritarjeva ulica 5, Ljubljana, www.lisca.com

nakit Večni biseri
Biseri so brezčasni in vedno ele-
gantni, tako kot mala črna obleka. Ce-
njeni od kraljevih družin pa do zna-
nih hollywoodskih igralk, so pleme-
niti biseri vedno imeli posebno me-
sto v svetu nakita. FREYWILLE pa jim
je dodal edinstven pridih: združili so
jih z obeskom iz umetniškega emaj-
la, in tako ustvarili edinstven kos na-
kita. Verižica Pearl je simbioza uni-
katnega dotika narave in umetni-
škega emajla, ki predstavlja to večno
klasiko v novem kontekstu._
Butik FreYWILLe, 
Mestni trg 8, Ljubljana
www.freywille.com

Podčrtano
Besedilo: Vanja Hočevar, Valentina Jarc, City Magazine

drobne cvetlice in velike rože so posute po poletnih kolekcijah, 
udarno vlogo pa so prevzele grafične linije.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Pripravila: Valentina Jarc

prekrito

Kremni korektor in korektor za

prekrivanje nepravilnosti v stiku Pupa.

Cena: 14,16 evra.

www.pupa.it

CITYMAGAZINE.SI

odtenki pomladi

Kolekcija lakov za nohte Zoya Delight.

Cena za kos: 12,40 evra.

www.bomerx.si

hipnotičen pogled

Svinčnik za oči Lancôme Khôl

Hypnôse Vert Tuileries. 

Cena: 22,33 evra.

www.lancome.com

ljubeč dotik

Mleko za telo Jaboneria

Marianella Dama de la Noche.

Cena: 29,99 evra.

www.net-a.porter.com

sijoča svežina

Vlažilni serum Vichy Aqualia

Thermal. Cena: 26 evrov.

www.vichy.si

dišeč objem

Olje za sončenje za telo in lase ZF 30

Decléor. Cena: 31,97 evra.

www.bomerx.si

voluminozna privihanost

Maskara Deborah Milano

Divine Volume & Curves.

Cena: 9,70 evra.

www.everet-group.com

Spomladanska svežina

Za močan vtis ženstvene prefinjenosti

so tu inovativne formule za nežnost in

mehkobo, ki s subtilnimi aromami,

svežimi toni in romantičnimi poudarki

pomladi prebujajo vse čutne zaznave.

parižanka

Paleta senčil Lancôme My French Palette.

Cena: 57 evrov.

www.lancome.com

ustavimo čas

Maska proti staranju Sensai Cellular

Performance. Cena: 79,30 evra.

www.everet-group.com

#ZbudiSeLepa

Nočna nega za obraz Vichy

Idealia Skeen Sleep. 

Cena: 28,02 evra.

www.vichy.si

rožnat sijaj

Rdečilo za lica Burberry

Beauty Runway Palette.

Cena: 53,98 evra.

www.net-a.porter.com

francoski poljub

Bleščilo za ustnice Lancôme

Lip Lover. Cena: 25 evrov.

www.lancome.com

gurmanska nota

Dišava Thierry Mugler

Angel Eau Sucrée. 

Cena: 59,80 evra.

www.everet-group.com

občutek užitka in lagodja

"Kremni sorbeti" Collistar Sorbet Creams.

Cena: 23,47 evra.

www.colistar.com

za edinstvene trenutke

Modna dišava s.Oliver Outstanding.

Cena za 30 ml: 22,25 evra.

www.soliver-fragrances.de
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Razstrupljanje telesa – 
prerojen skok v pomlad
Besedilo: Valentina Jarc

Pomlad je kot nalašč za spomladansko razstrupljanje telesa, ki je temelj učinkovitega
delovanja organizma, obnove in pomlajevanja. Za občutek še večje vitalnosti naj mu
sledita pester spomladanski jedilnik z veliko svežega sadja in zelenjave ter naša
najljubša oblika športne aktivnosti. 

Za uspešno
razstrupljanje
sta pomembna
redna telesna
aktivnost in
uživanje
presnega
sadja in
zelenjave.

Jogijske
vaje pomagajo

pri izločanju
toksinov iz

telesa.

Enodnevni prečiščevalni post s sokovi
Za nekoliko bolj pogumne je odlična izbira poste-
nje s sokovi, saj s pomočjo sveže pripravljenih
sadnih in zelenjavnih sokov telo uspešno raz-
strupimo, očistimo in prenovimo. Dan pričnemo
s kozarcem mlačne limonade, ki bo že navse-
zgodaj spodbudila delovanje jeter. Namesto zaj-
trka si skuhamo pol litra zeliščnega čaja, ki ga
pijemo do kosila. V času kosila si z mešalnikom
ali sokovnikom iz poljubne mešanice sadja in
zelenjave pripravimo sok, ki nadomesti glavni
obrok dneva. Dan nadaljujemo s pitjem neslad-
kanih čajev in vode, saj moramo v času posta v
telo vnesti vsaj dva litra tekočine. Le tako telo
zadostno hidriramo, tekočina pa pomaga tudi pri
čiščenju telesa. Zvečer si iz svežega sadja ali
zelenjave ponovno pripravimo sok in ga zauži-
jemo namesto večerje. Izbiramo med zelenjavo
in sadjem, ki slovita po svojih prečiščevalnih
učinkih. To so korenje, špinača, zelje, zelena,
kumare, brokoli, ohrovt in pesa, ananas, jabolka,
grenivke, pomaranče, limone in jabolka. V koli-
kor je lakota prehuda, se lahko pregrešimo s sade-
žem ali dvema. Po enodnevnem postu ne poza-
bimo nadaljevati s spomladansko dieto, v katero
vključimo čim več svežega sadja in zelenjave ter
stimulativnih začimb − cimet, ingver, čili, kurku-
mo, koriander, kajenski poper − ki pripomorejo k
hitrejši presnovi. Le lahkotna prehrana namreč
zagotavlja lahkoten spomladanski korak.

Razstrupljanje za začetnike
Pomlad je – psihično, emocionalno in energet-
sko – čas, ko znova lahkotno zadihamo. Na pre-
hodu letnih časov se spremembe namreč ne
dogajajo zgolj v naravi, ampak tudi v našem tele-
su. Pozimi se manj gibamo in jemo težjo hrano,
posledično pa se v našem telesu nabirajo škod-
ljive snovi, ki se jih je potrebno spomladi znebi-
ti. S čiščenjem organizma bomo telo pripravili na
drugačen ritem, ga prebudili, pospešili metabo-
lizem, spodbudili delovanje jeter, zmanjšali tele-
sno težo, okrepili imunski sistem, odpravili gla-
vobole in koži povrnili naravni lesk. Poznamo kar
nekaj oblik prečiščevanja telesa, od najstrožjih, ki

vključujejo strog večdnevni post in uporabo odva-
jalnih sredstev, pa do nežnejših, ki temeljijo pred-
vsem na podlagi bolj zdravega načina prehra-
njevanja. Ker prekomerno odrekanje telesu
predstavlja velik šok, je pomembno, da izberemo
obliko razstrupljanja, ki nam resnično odgovar-
ja. Razstrupljanje bo učinkovito že, če s svojega
jedilnika za nekaj dni izločimo kavo, alkohol, sol,
sladkor, moko, slabe maščobe, mesne in mle-
čne izdelke ter namesto teh uživamo čim več
surovega sadja in zelenjave. Dovoljene so tudi
zelenjavne juhe, kuhana zelenjava, lahke solate
in sadno-zelenjavni smoothiji. 
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Jogijske vaje pomagajo pri sproščanju napetosti v telesu, pospe-
šujejo prebavo in spodbujajo delovanje jeter in ledvic ter tako
pospešijo izločanje toksinov iz telesa. Asano tridelno dihanje izva-
jamo tako, da se zravnano usedemo in roki položimo na kolena.
Zapremo oči, globoko vdihnemo in z zrakom napolnimo trebuh. Ob
izdihu potisnemo popek proti hrbtenici in izdihnemo. Dihamo sko-
zi nos in šestkrat ponovimo. Nadaljujemo tako, da poleg trebuha
z zrakom napolnimo tudi prsni koš. Pričnemo z zgornjim delom
prsnega koša, nadaljujemo s spodnjim in zaključimo s trebuhom.
V enakem vrstnem redu počasi tudi izdihnemo in potisnemo
popek k hrbtenici. Po šestih ponovitvah nadaljujemo s položajem
mostu. Uležemo se na tla in pokrčimo kolena. Stopala naj bodo v
širini bokov, roke ob telesu z dlanmi, obrnjenimi navzdol. Z vdihom
dvignemo boke navzgor, za nekaj trenutkov ostanemo v položa-
ju in z izdihom boke spustimo nazaj na tla. Ponovimo šestkrat in
vadbo zaključimo s polovičnim zasukom hrbtenice. Nogi stegne-
mo pred seboj, levo stopalo položimo na desno stran desne noge,
z desno roko objamemo levo koleno in se ozremo levo nazaj. Levo
roko položimo za telo na tla. Položaj držimo šest vdihov in pono-
vimo še na drugi strani. Ko končamo, objamemo kolena pred tele-
som in zravnamo hrbet. Vstanemo.

Razstrupljanju s sokovi
naj sledi spomladanska
dieta z veliko sadja in
zelenjave.

Rekreacija 
v jutranjih

urah izboljša
razpoloženje

in prežene
spomladansko

utrujenost.

Ingver je stimulativna
začimba, ki pripomore k

hitrejši presnovi.

k  
   

 

RECEPTI 
Sadno-zelenjavni
prečiščevalni sok
Sestavine: 1 grenivka,1 jabolko, 
1 kumara, 100 g špinače, 100 g 
zelenega ohrovta, 1 ščepec 
mletega ingverja, 1 žlica medu

Priprava: Zelenjavo in sadje 
očistimo in narežemo na manjše
kose, ki jih nato sočimo v sokov-
niku. V kolikor nimamo sokov-
nika, vse sestavine zmeljemo 
v električnem mešalniku. Soku
primešamo ingver in med ter 
ga natočimo v kozarec.

Xxx

Suho ščetkanje telesa
Suho ščetkanje je eden od najbolj preprostih, a
hkrati najbolj učinkovitih postopkov razstruplja-
nja telesa, saj na ta način stimuliramo delovanje
limfnega sistema, ki iz naše kože vsakodnevno
izloča toksine in druge odpadne snovi. Suho
ščetkanje blagodejno vpliva tudi na videz kože,
saj s ščetkanjem odstranimo odmrlo povrhnjico,
odpremo zamašene pore, pospešimo prekrva-
vitev in stilmuliramo obnovo kožnih celic. Že po
nekaj dneh bo naša koža bolj gladka, sijoča in
napeta, z rednim krtačenjem in spremembami
drugih življenjskih navad pa bo izginila tudi poma-
rančna koža. Izberimo krtačo iz naravnih mate-
rialov, s katero telo krtačimo vsaj enkrat dnevno.
Telo krtačimo s krožnimi gibi, vedno v smeri srca.
Po končanem postopku stopimo pod tuš in se
oprhamo izmenično s toplo in hladno vodo, s
čimer še dodatno pospešimo cirkulacijo.

Adijo, strupene snovi
Čiščenje telesa si le težko predstavljamo, v koli-
kor se med postopkom ne odpovemo tudi slabim
razvadam, kot so kajenje, pitje alkohola in kave ter
uživanje nezdravih količin sladkorja, zdravil, ume-
tnih sladil in barvil ter aditivov. Med razstruplja-
njem premislimo tudi o uporabi kemično boga-
te kozmetike in čistil. Odpoved vsem tem snovem
lahko že v kratkem času izboljša tako naše psi-
hično kot tudi fizično počutje.

Spomladanska telesna vadba
Za uspešno razstrupljanje telesa je pomembna
tudi redna telesna aktivnost, ki spodbudi prekr-
vavitev, pospeši presnovo, izboljša telesno odpor-
nost in prežene spomladansko utrujenost. Zakaj
se ne bi zbudili pol ure prej kot ponavadi in po
popiti vodi z limono naredili nekaj dinamičnih
vaj? Vadba v zgodnjih jutranjih urah izboljša raz-
položenje in zmanjša apetit. To so lahko klasični
trebušnjaki, sklece in počepi, lahko pa se odlo-
čimo tudi za jogo, skakanje s kolebnico ali tek
na mestu. Ko nam čas dopušča, se odpravimo v
naravo, na sproščujoč sprehod, lahkoten tek ali
veselo vožnjo s kolesom. Preizkusimo tudi nor-
dijsko hojo in se končno spet odpravimo v pla-
nine. Pospešimo srčni utrip, aktivirajmo mišice in
globoko vdihnimo svež zrak. V gibanje vključimo
tudi družinske člane, s katerimi bomo še bolj
veselo dosegali zastavljene cilje._
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BTC CITY LIVE360º

FESTIVAL NAKUPOV 
IN ZABAVE

BTC CITY LJUBLJANA, 16. - 17. MAJ

MEGA POPUSTI SUPER ZABAVA

www.btc-city.com/FNZ

              

ISTRA – oddih, poln doživetij

Dogodki v juniju - za vsakogar se kaj najde
2.-7.06. V začetku junija se bo v Poreču zbrala svetovna odbojkarska elita, ki bo merila moči 
na športni prireditvi Swatch Beach Volleyball. Ob turnirju bo tudi dodatna zabava, nastopi ple-
salcev in DJ-ji.
11.-13.06. Antični festival, Pula Superiorum, na katerem bo dišalo po kulinaričnih dobrotah ob 
spremljavi harf in uprizoritvah življenjskih navad iz časov starega Rima, z zabavo v kostumih na 
ulicah, trgih in v Areni.
13.06. Po Kamenjaku in okolici Premanture bo potekala pustolovska tekma v treh kategorijah – 
Ultra 70, Light 40 in Ultra light 20 km. Najtežje bo tekmovanje v petih disciplinah: treking, MTB, 
plavanje, kajak in absei. Prijavite se lahko na www.stotinka.hr 
Več informacij: www.istra.hr

Ne spreglejte:

2. in 9.06. FUNTANA: Večer romantične glasbe 

11.-14.06. ROVINJ: Dolce Vita  

20.-21.06. NOVIGRAD: Večer uličnih čarovnikov

21.06. FAŽANA: Ribiški večer 

25.-27.06. VRSAR: Casanovafest

26.06. RABAC: Jadranske igre

© Red Bull Media House

      13:36
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Kolesarski izleti 
po načelu "carpe diem"
Besedilo: Valentina Jarc

Ni lepšega, kot se zavihteti na kolo in odpeljati novim krajem in doživetjem naproti.
Tu so ponudniki vodenih kolesarskih tur po Sloveniji in njeni okolici, ki po načelu "užij
dan" obljubljajo nepozabne športne, kulinarične in kulturne avanture.

Več ŠPORTA NA
citymagazine.si

D

Z agencijo
Helia se lahko
odpravimo na
kolesarska in

gurmanska
razvajanja.

Ni lepšega kot
s kolesom

odkrivati nove
kotičke sveta.

Z ekipo
DuVine bomo

doživeli
edinstveno
kolesarsko

izkušnjo.

šport

Helia – skupinska kolesarjenja pri nas 
in čez mejo
Pri turistični agenciji Helia poleg ostalih organi-
ziranih pa tudi individualnih izletov organizirajo
tudi skupinska kolesarjenja. Ta priporočajo vsem,
ki uživajo v skupinskih potovanjih, pristnih doži-
vetjih in zabavnem druženju, tistim, ki se šele
spoznavajo s kolesarskimi potovanji, ter vsem, ki
se na potovanjih radi prepustijo vodenju vodnika
in prisluhnejo razlagi. Skupino praviloma sestavlja
od deset do največ šestnajst udeležencev. Sprem-
lja jo slovenski vodnik s predpisano licenco. Vod-
nik skrbi za vse plati potovanja, tudi za tehnično
pomoč manj izkušenim kolesarjem. Izbiramo lah-
ko med fascinantnimi turami, na katerih si lahko
poleg tirolsko-slovenskih lepot na turi Brixen–
Bledmed drugim ogledamo celotno portugalsko
obalo, zasanjano Toskano, preizkusimo najboljše,
kar ponuja Nizozemska, in se gurmansko razva-
jamo v Benečiji. 
Kot primer njihove bogate ponudbe naj navede-
mo kolesarsko in gurmansko razvajanje v Bur-
gundiji, ki so ga pri agenciji označili celo za poto-
vanje leta. Za desetdnevno vodeno skupinsko
kolesarjenje bomo odšteli približno tisoč evrov,
bogat program pa obljublja izjemno doživetje
bogatega srca Francije z okušanjem slovitega
burgundca na čelu. Poudarjajo tudi, da Burgun-
dija nudi več kot le blago valujočo pokrajino vino-
gradov, saj s Helio na kolesu obiščemo tudi male
vasice tesanih hišk in stara mesta, občudujemo
gradove in z ladjo uživamo v plovbi po "francoski
Donavi", širni reki Saona. Cote d’Or – zlati bregovi
ne bodo zadovoljili le naših oči, ampak tudi brbon-
čice, saj tu francoska kuhinja dosega svoje vrhun-
ce. Lahko bi rekli: "Bienvenue a Bourgogne!".

DuVine – luksuzna kolesarska izkušnja
Misija ekipe DuVine je predvsem potovati s kole-
som, "užiti dan"  in izkusiti svet. Predani nenehne-
mu iskanju najboljšega, najbolj fascinantnega in
navdihujočega za svoje goste, so pozorni na naj-
manjše malenkosti. Pričakujemo lahko neprimer-
ljivo luksuzno kolesarsko izkušnjo, ki prebudi vse
čute, saj DuVine Cycling + Adventure Co. že od
leta 1996 ponuja širok izbor kolesarskih izletov,
pri katerih odkrivanje čudovitih kotičkov sveta
združuje z izjemnimi kulinaričnimi užitki, čudovi-
to naravo in nešteto premišljenimi malenkostmi.
Poleg Slovenije se lahko z ekipo DuVine odpelje-
mo med pisane vinorodne griče Toskane, v čudo-
vito Provanso med zaspane srednjeveške vasice,
med argentinske vinograde in še marsikam. Na
vsakem izletu nas čaka obilica zabavnih trenu-
tkov, saj ekipa DuVine z ustanoviteljem Andyjem

Levinom na čelu verjame v uresničevanje svojih
sanj in moto "živi vsak dan, kot da je tvoj zadnji,
kolesari za najboljšo izkušnjo in nikoli ne pozabi,
da se je včasih potrebno ustaviti in povonjati cvet-
lice oziroma poizkusiti vinsko kapljico". 
DuVine ni kar tako, saj luksuzni ponudbi primer-
no kar močno udari po žepu. Za šestdnevno 
all-inclusive poletno kolesarsko turo po Slove-
niji bomo namreč odšteli kar štiri tisoč ameriških
dolarjev. Izbiramo lahko med več razpoložljivimi ter-
mini, ki se razpotezajo od začetka junija do sredi-
ne avgusta in obljubljajo nepozabno izkušnjo, saj
si lahko udeleženci v šestih dneh ogledajo lepote
celotne Slovenije, prenočijo v hotelih s petimi zvez-
dicami, se preizkusijo v adrenalinskih športih, kot
je rafting, ter poizkusijo izjemno raznoliko gastro-
nomsko ponudbo, v kateri se čuti vplive avstrijske,
madžarske, mediteranske in balkanske kuhinje.
Da niti ne omenjamo dobre vinske kapljice. 
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INFOMAT
www.duvine.com
www.helia.si
www.autentica.si
www.sloveniadaytrips.com
www.podzemljepece.com
www.mtbpark.com
bike-park-slovenia.com/bike-
park-kranjska-gora/
www.bikeparkpohorje.si

Pri Sloveniadaytrips.com
ustrežejo tudi tistim, ki bi
želeli nekaj več.

Kolesarska
avantura
skupaj z
agencijo

Autentica.

Pri Sloveniadaytrips.com upoštevajo naše
avanturistične želje.

Z ekipo DuVine je
vedno zabavno.

Autentica – primorska zakladnica 
avtentičnih izletov
Pri turistični razvojni agenciji Autentica se trudi-
jo, da so z destinacijo, na kateri delujejo, čim tes-
neje povezani. Po duši so naravovarstveniki, radi
imajo lokalno pridelano hrano in so ljubitelji tradi-
cije. V svojo ponudbo zato vključujejo manjše
ponudnike, ki svojo dejavnost opravljajo s srcem
ter na okolju prijazen način. 
Eden izmed njihovih "zelenih" izletov, ki za izpeljavo
ne potrebuje prevoza z motornim vozilom, je kuli-
narično-kolesarska avantura "Čudovita Drago-
nja". Program, za katerega bomo odšteli 39,90
evra na osebo, obljublja sproščujoče kolesarjenje
po neokrnjeni dolini Dragonje, ki ga moramo doži-
veti vsaj enkrat v življenju. Jutranji sprehod skozi
star vinograd refoška ter okušanje domačih suho-
mesnih dobrot na enem izmed zadnjih mlinov na
reki Dragonji sta zgolj uvertura v nepozabno izkuš-
njo. Po pristni "marendi" udeleženci pot nadalju-
jejo ob bistri reki, na idilični lokaciji s pogledom na
oljčnike degustirajo sortno oljčno olje, popoldne
obiščejo Krkavče, eno od najlepših istrskih vasic,
kjer jih pričaka zabaven treking s kulinaričnimi
postanki, piko na i nepozabnemu druženju pa
postavi pozno istrsko kosilo na istrski domačiji
sredi neokrnjene doline.

Sloveniadaytrips.com – Mountain Bike 
avanture v tujini in doma
Pri Sloveniadaytrips.com ustrežejo tudi tistim,
ki jim običajni organizirani izleti niso dovolj in bi
želeli nekaj več. Ponujajo profesionalne nasvete,
kako le najbolje izkoristiti čas in denar, ter so
naklonjeni vsem našim avanturističnim željam.
Čeprav se kreiranje izleta po lastnem okusu ne sli-
ši slabo, nas prepričajo tudi z že organiziranimi
izleti, ki se jim je enostavno nemogoče upreti.
Poleg tedenskih in 14-dnevnih kolesarskih
izletov v tujino (francoski Les 2 Alpes, kanadski
Whistler in italijanski Livigno) nam letos predla-
gajo obisk novega Mountain Bike Parka Peca in
prvega Bike Parka v Sloveniji – Bike Parka
Kranjska Gora.

Podzemlje Pece – kolesarjenje 
po podzemnih rovih
Nekaj posebnega je tudi jamsko kolesarjenje po
podzemnih rovih Pece, ki predstavlja dve in pol
uri trajajočo avanturo, ki jo bomo pomnili še dol-
go. Gorska kolesa so sicer narejena za uživanje po
gorah, vendarle pa lahko kolesarimo tudi skozi
goro, natančneje po opuščenih in skrivnostnih
rudarskih rovih pod goro Peco. Z vodnikom in
svetilkami lahko varno prekolesarimo več kot pet
kilometrov edinstvene podzemne poti iz ene doli-
ne v drugo in doživimo nepozabno pustolovščino.
Pot poteka po varnih rovih in se vzdigne le za
okrog 15 metrov, kolesarjenje pa poteka na stalni
temperaturi okrog 10 stopinj Celzija in v popolni
temi. Razmere velevajo uporabo obvezne opre-
me, med katero spadata čelada in naglavna sve-
tilka, ter toplih športnih oblačil in rokavic. Cena za
kolesarjenje po rovih Pece se giblje od 18 do 25
evrov, odvisno od velikosti ekipe. Kaj še čakamo,
pozabimo na skrbi in se odpravimo na kolo._

Helia poleg individualnih
izletov organizira še
skupinska kolesarjenja.
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Atacama Expedition Motorcycle Tent 
– popoln šotor za motoriste
Atacama Expedition Motorcycle Tent je že tretja generacija šotorov Redverz, ki so
namenjeni motoristom in njihovim jeklenim konjičkom. Saj vemo, nekateri imajo za
svoje motocikle ljubkovalna imena, nekateri se z njimi pogovarjajo, poseben prostor
v šotoru zanje tako ni nič presenetljivega, kvečjemu dobrodošel dodatek, ki med
kampiranjem poskrbi za večjo varnost in suhost dvokolesnika. Šotor z "garažo"
razen motociklu daje prenočišče še trem odraslim osebam, krasi pa ga tudi pred-
prostor, kamor lahko shranimo opremo – od čelade, čevljev, orodja do vse ostalega.
Ima tudi mrežo proti komarjem, veliko žepkov in možnosti za obešanje stvari. Če se
kdaj na kampiranje odpravimo brez motocikla, pa lahko šotor sestavimo tudi brez
posebnega prostora zanj. Šotor je na voljo v vojaško zeleni in rumeni barvi, in sicer
po preračunani ceni 450 evrov._ 
redverz.com

100 vrstic
Burnie – prenosljivi žar 
iz narave

To, da gremo v trgovino po "kubik
drv",  ni novica, a to, da gremo lahko
po prenosljivi, 100 % naravni žar, pač.
Burnie je namreč prav to. "Polpečeno
testo" med žari, ki od nas zahteva le,
da ga "utaborimo" na tleh, pristavimo
vžigalico in voilà, toplota in romantika
sta tu. Narejen je iz jelševega lesa, zno-
traj se skriva pas oglja, in prihaja v
dveh velikostih oziroma z različnimi
gorilnimi časi. Je povsem naraven in
varen za okolico, saj gori od znotraj
navzven, kar hkrati pomeni, da nam za
njim ni treba pospravljati, saj od njega
ostane zgolj pepel. Greje enakomerno,
zaneti pa ga že ena sama vžigalica. Na
voljo je v dveh velikostih –  dvoinpolki-
logramski (za okoli 13 evrov), ki gori
dve uri in pol, ter poldrugi kilogram
težki (okoli 11 evrov), ki gori poldrugo
uro. Trenutno Burnie lahko naročimo
zgolj v Severni Ameriki, a bo v prihod-
nje na voljo tudi drugod.
www.burniegrill.com

moški namig

Moj prvi žar 
Preden kupimo prvi žar, ki
nam pride pred nos, si po-
stavimo nekaj pomembnih
vprašanj. Kje najraje pečemo
na žaru? Doma, nekje na
prostem, na vikendu?
Imamo na razpolago prosto-
ren vrt ali zgolj miniaturen
balkon? Imamo voljo in čas
za pripravo pravega ognja?
Več uporabnih nasvetov na
citymagazine.si/prvi-zar!

Na potop z novo kolekcijo
ur Hugo Boss Orange 
Prepričani smo, da bo nova kolekcija ur
priznane blagovne znamke Hugo Boss
Orange navdušila vse tiste moške, ki
iščejo zanesljivo, večjo, športno in med
drugim stilsko dovršeno uro, ki jo lahko
nosijo tudi drugače in ne le med špor-
tnimi aktivnostmi. Resnična interpreta-
cija drznega in mladostnega duha, nav-
dihnjena s pravimi potapljaškimi urami,
se ponaša z novo številčnico z velikimi
arabskimi številkami, ki odsevajo v temi.
Obojestransko oblikovan silikonski paš-
ček je identičen drugim potapljaškim
dodatkom, odporen in trpežen, na voljo
pa je tudi ura z elegantnim usnjenim
paščkom za tiste malo bolj sofisticirane.
Cene se gibljejo od 150 do 195 evrov,
odvisno od modela. Na voljo v posloval-
nicah Slowatch po Sloveniji._ 
www.slowatch.si

Potep v naravi
Besedilo: Valentina Jarc, Anže Pompe, City Magazine 

Zelene barve narave, daljši dnevi, obsijani s soncem, in toplejše noči
kar kličejo po avanturističnem potepu v naravi – pa naj bo to
muharjenje s prijatelji, izlet z dvokolesnikom po brezpotjih ali večer
v dvoje pod milim nebom ob romantičnem ognju.

Flyfishingodec – tečaji muharjenja
Tudi v novi sezoni tečajev muharjenja nam organizatorji oblju-
bljajo, da bomo lahko preizkusili predvsem svojo vztrajnost in
potrpežljivost. Deležni bomo predstavitve osnovnih prvin
muharjenja in potrebne opreme, pokazali nam bodo tehniko
muharskega meta, predstavili taktiko muharjenja in nam
pomagali, da sami ujamemo ribo. Muharjenje je prav gotovo
posebna strast in popolno doživetje narave, preživete ure ob
vodi pa nas bodo po napornem dnevu sprostile, umirile in
nam pomagale poiskati naše pravo ravnovesje. Cena tečaja je
125 evrov na osebo, v ponudbo so vključeni vsa potrebna
oprema in pribor za muharjenje, dnevna ribolovna dovolilnica
Ujemi & Spusti in brezalkoholna osvežitev ob vodi. Več infor-
macij o tečajih najdemo na njihovem spletnem naslovu._
www.flyfishingodec.com
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Renault – pionir
električne mobilnosti 
Na ulicah slovenskih mest bo od letošnje pomladi
dalje mogoče opaziti električna vozila Renault za

brezogljično mobilnost. Super, kajne?!
Besedilo: Jan Macarol

Renault danes ponuja tri električna vozila, ki
vsako v svojem segmentu izpolnjuje potrebe
kupcev po čisti, tihi in okolju prijazni vožnji v
mestnem in primestnem prometu. Avtomobila
Renault Twizy in ZOE, ki sta bila razvita kot iz-
ključno električni vozili, sta svojo oblikovalsko
naprednost dokazala tudi s prejemom nagrade
"Red Dot Product Design Award". Priznamo,
zares sta lepa! 

Zabavno mestno vozilo Renault Twizy je inova-
tiven štirikolesnik in dvosed, ki je svet urbane
mobilnosti prevetril s svojo predrznostjo in obli-
kovnimi presežki. Srečamo ga v vseh svetovnih
metropolah, kjer že uspešno nadomešča mo-
torna kolesa in skuterje. V njem diha slovensko
srce, saj je motor plod znanja slovenskega pod-
jetja Letrika. Z njim bomo "brzeli" do 80 km/h in
prevozili med 50 in 100 kilometri. Drugačno, ur-
bano … zabavno! 

Zastavonoša električne mobilnosti omenjene
znamke je avtomobil Renault ZOE. Avtomobil,
ki je bil razvit z mislijo na električno mobilnost
ter vmeščanjem vseh inovacij in tehnoloških
patentov. Prav zaradi tega vozilo Renault ZOE
ponosno nosi svetovni rekord s področja elektri-
čne mobilnosti o prevoženi razdalji v 24 urah, ki
znaša 1.618 kilometrov. To mu omogoča po-
sebni sistem hitrega polnjenja baterij, ko baterija
doseže 80 odstotkov zmogljivosti v prej kot 30
minutah. S polno baterijo lahko v urbanem
mestnem ciklu prevozimo nekje med 100 in
150 kilometri. Zelo urbano, zelo "kul"! 

Bi radi dostavljali na najbolj "zelen" način? Avto-
mobil znamke Renault Kangoo Z.E. predstavlja
uspešno serijsko predelavo priljubljenega do-
stavnega vozila v avto, ki podjetnikom in obrtni-
kom omogoča okolju prijazno dostavo blaga po
mestih, tudi tja, kamor običajna vozila dostopa
nimajo. Kot zanimivost omenimo še, da je Rena-
ult posebej prirejeno izvedenko znamke Kan-
goo Z.E. pripravil za prevoz papeža._

ze.renault.si

Več informacij & testi: 
citymagazine.si/zoe 
citymagazine.si/twizy
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Tehnološke "igrače"
Dandanes ne mine dan brez ene same novosti s področja novih tehnologij, ki bi nam popestrila vsakdan. 
Inovativno, dovršeno … nekaj nagrajeno, predvsem pa nekaj za oči in ušesa, za ujete in skrbno zabeležene 
trenutke z najnovejšimi tehnološkimi "igračami" smo izbrskali tudi mi.

14/05/15 CITY MAGAZINE

Pripravili: Lucija Marko, Meta Pavlin in anže Pompe

adrenalin
TomTom, ki velja za enega najboljših proizvajalcev
navigacijskih sistemov in programske opreme, se

je po športnih urah zdaj podal še v svet
akcijskih kamer. S kamero TomTom Bandit pa

Nizozemci ne stavijo samo na kvaliteto
ohišja in slike, pač pa tudi na uporabniku

čim bolj prijazen sistem urejanja video
posnetkov. Z uporabo GPS in drugih

senzorjev spremlja našo hitrost,
nadmorsko višino in pospešek

ter tako avtomatično odbere
najbolj razburljive trenutke.

www.tomtom.com

pametno in športno
Svet pametnih ur je po zaslugi
Asusa bogatejši še za eno uro.

VivoWatch je drugi Asusov
model, potem ko je lansko jesen
že predstavil model ZenWatch.

Vivowatch je zaradi svoje
strukture pisana na kožo vsem,

ki nabiramo kondicijo in se
ukvarjamo s športom.

Kompatibilna je z android in iOS-
napravami.

www.asus.com

minimalističen dizajn
Družba Huawei je pred kratkim
predstavila nov pametni telefon
Huawei P8, ki predstavlja
popolno kombinacijo najnovejše
tehnologije, dizajna in
uporabnosti ter združuje in
nadgrajuje najboljše
funkcionalnosti Huaweijeve
serije modelov P.
consumer.huawei.com

aktivno
Znamka Gibson, pod katero od letošnje

pomladi spadajo Philipsovi avdio in video
izdelki, je na podelitvi nagrad Red Dot

letos blestela. Med nagrajenci je tudi linija
športnih slušalk ActionFit. Kakovostna

izdelava in oblika slušalk zagotavljata
njihovo trajnost, odpornost na znoj (ob

telesni aktivnosti) ter vodoodpornost,
zmanjšani sestavni deli pa naredijo

slušalke povsem lahkotne za nošenje.
www.philips.si

Več TReNDOV Na
citymagazine.si utrip mesta

vizualno dovršena inovacija
Sony 4K projektor Ultra Short Throw
(LSPX-W1S) združuje visoko
tehnološko zmogljivost v elegantnem
dizajnu, ki navdušuje z enostavno
uporabo in dovršenim videzom.
Projektor, ki je pred kratkim osvojil
oblikovalsko nagrado Red Dot Award
(Product Design 2015, Best of Best),
postavlja nove smernice v notranjem
oblikovanju in opremljanju bivalnih
prostorov ter je sedaj na voljo tudi
evropskim uporabnikom.
www.sony.net

zaklenjeno
Nokē U-Lock je pametna ključavnica za

kolo, ki se preko aplikacije Bluetooth
Smart poveže s pametno napravo z

aplikacijo Noke (iOS, Android ali
Windows Phone) ter tako brez težav

odpre našo "u"-ključavnico na kolesu.
Čeprav namesto nas ne bo reševala

matematičnih zagat, jo lahko brez skrbi
imenujemo za najpametnejšo 

"u"-ključavnico za kolo, ki se za svoj
obstoj trenutno bori na Kickstarterju.

fuzdesigns.com

pretok glasbe
Aivvy Q so pametne slušalke,
ki nam glasbo prinašajo kar
na pladnju. Zakaj? Slušalke

so namreč aplikacija in
naprava za pretok glasbe
hkrati, in to tudi takrat, ko

nismo povezani z internetom.
Neodvisni predvajalnik

glasbe v slušalkah začne
predvajati glasbo takoj, ko si
slušalke damo na glavo. Za

nameček pa so slušalke tudi
interaktivne, saj delujejo na

naš dotik. 
www.aivvy.com

kompaktnost
Vsestranki Canon XC10,
kompaktni kamkorder, ki

ponuja snemanje videa 4K in
digitalnih posnetkov, si deli

veliko lastnosti s serijo kamer
Canon Cinema EOS. Kamera
z vrtljivim ročajem je zaradi
svoje majhnosti, cenovne

dostopnosti in "neodvisnosti"
od drugih, večjih tovrstnih
naprav, popolna izbira za

neodvisne filmske kreatorje,
je pa tudi odlična pomočnica

pri večjih oziroma
profesionalnih produkcijah.

www.canon.com
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100 vrstic
Motor Production R 
– Thunderbike 

Ko gre za motocikle, ni boljšega kot
združiti klasično obliko z močjo in udob-
jem, ki ju ponuja sedanjost. Prav te filozo-
fije se je še enkrat več poslužila nemška
motociklistična delavnica Thunderbike,
ki se ukvarja s tuningom (predelavo). Iz-
delala je namreč "odbit" motor Produc-
tion R, motor, ki bi bil prav gotovo zelo
ustrezen v prizorih kultnih filmov, kot
sta Sin City ali Irony Sky. Narejen je na
osnovi ročno izdelanega okvirja, ki ga je
Thunderbike naredil že leta 2014, za
pogon pa uporablja 110-konjski dvotaktni
motor Harley Davidsona Screamin Eagle.
Če nas skrbi, da bi nam lastništvo tega
motocikla prinašalo težave v primeru
kakšne okvare, ni razloga za skrb, saj si
je motocikel Production-R tako motor kot
menjalnik sposodil pri omenjenemu  Har-
ley Davidsonu. Motor Production-R pa ni
unikaten samo po imenu, ampak tudi po
kolesih. Zadnje, 21-palčno, je nastalo v
sodelovanju s Pirellijem (ukrojeno po
meri 260/35/21), prednje pa je 26-palčno.
Motocikel ne bo v prosti prodaji, torej kot
serijski izdelek, pač pa nam ga bodo se-
stavili po naročilu.
citymagazine.si/thunderbike

mobilni namig

Fiat 550  
z motorjem
Ferrarija 
Prototip Fiat 550 Italia s Fe-
“rrarijevim F136FB V8 mo-
torjem, ki se je ''zgužval'' v
zadek, bo unikat, lastnik pa
bo za ''pikca'' moral odšteti
nekaj čez pol milijona evrov.
Predelal ga je sloviti Lazza-
rini design … več pa si lahko
preberemo na povezavi
citymagazine.si/fiat550.

Avtomobil Citroën AirCross
– konceptni hibridni
športni terenec
Citroën v zadnjih letih navdušuje, ko
svoje študije uspe tudi postaviti na
cesto, zato verjamemo, da bo terenec
Citroën AirCross v zelo podobni formi
ugledal luč sveta v prihodnosti. Kon-
ceptni športni terenec Citroën Air-
Cross, ki navdušuje s svojo inovativno
zunanjostjo, si je nekaj "potez" sposo-
dil od vozila C4 Cactus, tudi notra-
njost, ki je sicer minimalistična, a
tehnološko iz drugega sveta. Gre za
hibridno vozilo, ki zgolj na elektriko
omogoča vožnjo do 50 kilometrov
daleč. Pod pokrovom koncepta se
skriva hibridna kombinatorika 70 Kw
električnega motorja ter 160 Kw ben-
cinskega motorja, ki skupaj ustvarita
313 konjev. Zadosti, da koncept po-
speši od 0 do 100 km/h v 4,5 se-
kunde. Impresivno, mar ne?_
citymagazine.si/aircross  

Želja po aktivnosti
Besedilo: Jan Macarol in Anže Pompe

Pomlad je tisti letni čas, ko postanemo vsi nekoliko bolj aktivni. Zato
marsikdo razmišlja o tem, kako bo z jeklenim konjičkom aktivno
preživljal svoj prosti čas. Predstavljamo tri idealne sopotnike
aktivnih danes in v prihodnosti. 

Kombi Volkswagen Transporter (T) – oče kombijev, 
pripravljen na sveže "hipsterje"
Najbolj legendarni kombi vseh časov, Volkswagen T (transporter), v šesti generaciji
prinaša s seboj vse znane dobre lastnosti prejšnjih generacij ter dodaja "elektron-
sko pamet" svojih sodobnih bratov. Oblika ni revolucionarno drugačna, kar je prav
in to, kar kupci od njega tudi pričakujejo – da ostaja eden redkih primerov avtomo-
bilske klasike. Vozilo Volkswagen T bomo tako kot do sedaj dobili v treh osnovnih
različicah (furgonu, kombiju ter pick-up-u), a bomo s kombinacijo opreme lahko
sestavili kar 500 različnih kombinacij, ki bodo služile svojemu namenu. Nova
generacija prinaša najnaprednejše asistenčne sisteme. Le-te poznamo že iz nove-
ga avtomobila Volkswagen Passat in so med boljšimi v svojem razredu. Kombi
Volkswagen Transporter ostaja ena tistih legend, ki postajajo stalnica v avtomobil-
ski industriji in vedno znova navdušijo s svojo jasno vizijo. Je vsekakor avtomobil,
ki ga bomo kupili danes in če sprejmemo legendarno odločitev … vozili do konca
svojega življenja._
www.volkswagen.si, citymagazine.si/volkswagenT

Terenec Land Rover Discovery Sport –
gospod v vseh življenjskih situacijah 
Vsi ljubitelji "zelenega ovala" bodo navdušeni nad dejstvom,
da je na slovenske ulice zapeljal popolnoma nov terenec
Land Rover Discovery Sport. Sicer avtomobil znamke Dis-
covery na cestah kraljuje že dobrih 25 let in pri znamki
Land Rover predstavlja sinonim za avanturistični duh, vse-
stransko uporabnost in odlično terensko zmogljivost. Novi
terenski avtomobil Land Rover Discovery Sport stavi na
avanturistične kupce, tiste, ki cenijo njegovo zmožnost, da
se v trenutku prelevi v uglajenega poslovneža ali ljubitelja
andrenalinskih športov. Njegova največja posebnost sta do-
datna dva sedeža v prtljažnem prostoru, s čimer se kot
edini v tem avtomobilskem razredu prelevi v 7-sedežnik. Je
avtomobil za tipične predstavnike urbane in aktivne popu-
lacije, tiste, ki v svojem vozilu iščejo sopotnika in lifestyle
dodatek, predvsem pa v omenjeni segment prinaša britan-
ski šarm in vonj po luksuzu._
www.landrover.si, citymagazine.si/discovery 
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Igrivo poletje
Blagovna znamka otroških
oblačil Name it je del
danskega modnega podjetja
v družinski lasti Bestseller.
Leta 1975 sta ga ustanovila

Merete Bech Povlsen in Troels
Holch Povlsen, pod streho pa
združuje mnoge znane in
priljubljene modne znamke:
Jack & Jones, Jaqueline De
Yong, Only, Only Play, Pieces,

Vero Moda in mnoge druge.
Blagovna znamka Name it, ki
zaobjema otroška oblačila in
dodatke do 12 let, pooseblja
filozofijo podjetja po dostopni
modi, po igrivih in kvalitetnih
oblačilih. Dekliška kolekcija je
ovita v nežne pastelne tone, v
odtenke barve bakra, z njimi
so prekriti tudi detajli v obliki
zakovic. »Kulski« kosi oblačil
z velikimi potiski cvetov v
nežnih tonih, ki jih popestrijo
temno modri in sivi odtenki.
Ležerni del kolekcije
sestavljajo bombažni topi ter
kratke hlače s sočnimi,
sadnimi potiski, ki prikličejo
razigrano poletje. Potiskom
metuljev, srčkov, ananasov  in
lubenic se v kolekciji za
dečke pridružijo še potiski
havajskih palm, potapljačev
ter grafičnih napisov.
Najboljša družba udobnim
poletnim majicam pa je večni
džins._ 

nameit.com

Natur aktiv Baby 
za najmlajše
Police dotične trgovine je obo-
gatila nova linija bio izdelkov la-
stne blagovne znamke Natur
aktiv Baby za najmlajše. Ker je
prehrana otroka v najzgodnej-
šem obdobju ključnega po-

mena za njegov razvoj, je
skrbno izbrana hrana ome-
njene linije pripravljena izklju-
čno iz sestavin iz biodinamične
ali ekološke pridelave, ki zago-
tavlja neoporečno, zdravo in
okusno prehrano. Vsem izdel-
kom v liniji je skupno, da ni-
majo dodanega sladkorja, so
brez dodanih umetnih arom,
barvil ali konzervansov, so brez
gensko-tehnološko proizvede-
nih sestavin ter imajo nizko
stopnjo ali pa so popolnoma
brez glutena, z izjemo žitnih
kaš. Linija trenutno obsega
otroške kašice, žitne in mlečne
kaše ter začetno in nadalje-
valno mleko, pri čemer velja iz-
postaviti, da je nabor kašic
najbolj obsežen. Ker se pre-
hrana v določenem malčkovem
obdobju razlikuje, so tudi izdelki
razvrščeni po treh različnih bar-
vah, ki označujejo različna
malčkova obdobja._

www.hofer.si

Na zraku
Besedilo: Vanja Hočevar

Malčki in večji otroci bodo dneve preživljali na prostem, sklepali
prijateljstva in zakopavali bojne sekire, večere pa bodo sklenili v postelji
z dobro knjigo, s katero bodo zaplavali v zasluženi spanec.

Poletna
kolekcija

name it, ki
nam pred 

oči prikliče
podobo

plaže.

nova linija bio izdelkov za 
najmlajše bo šla v slast različno
starim malčkom.

agenda 

SOBOTA 16/05
Paleontološka delavnica
Paleontologinja in lastnica
potujočega muzeja Bianca Rumble
bo razložila razvoj življenja na
Zemlji. Otroci se bodo prelevili v
paleontologe in iskali fosilne
ostanke rastlin in živali na
paleontoloških najdiščih
Arboretuma. Delavnica je
primerna za otroke od 4. leta 
dalje in odrasle.
Ob 15. uri, Arboretum Volčji
Potok, Volčji Potok 3, Radomlje.
Cena vstopnice: delavnica je
brezplačna, plačati je treba
vstopnino v park. Obvezna pri-
java na prireditve@arboretum.si.

SOBOTA 23/05
Ko je Šlemil šel v Varšavo
Predstava lutkovnega gledališča
Maribor Ko je Šlemil šel v Varšavo
Isaaca B. Singerja v režiji Jelene
Sitar Cvetko je pretanjena zgodba o
nenavadnem možu in njegovih
sanjah. Šlemil, čigar žena prodaja
na trgu zelenjavo, doma pazi na
otroke in sanja o velikem svetu.
Sanje bi rad nekega dne uresničil
in kot poljski Žid se odpravi v
Varšavo. Predstava je prejela
številne nagrade na  festivalih.
Ob 10. in 17. uri, SLG Celje, Gledali-
ški trg 5, Celje. Cena vstopnice: 
6 evrov, www.slg-ce.si

PETEK 29/05
Enci benci Katalenci
Skupina Katalena se pri novem
glasbenem podvigu navdihuje pri
izštevankah, kar jo je zaneslo v
najrazličnejše zgodbe, pesmi,
motive ali domislice, ki jih je
izbralo na videz nesmiselno
izštevanje. Glasbene pripovedi, ki
so tako nastale, kar same po sebi
ustvarjajo prostor glasbenega
gledališča in predstave, ki pa ni
samo predstava za otroke. 
Ob 17. uri, Cankarjev dom, 
Linhartova dvorana, 
Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Cena vstopnice: 7,50 evra.
www.cd-cc.si

Čas za branje 
Otroci dobro poznajo avtorico
številnih slikanic Lilo Prap, saj
so njene knjige izšle v kar 36
državah, na vseh celinah
sveta. Po njeni mednarodni
uspešnici Zakaj je na
Japonskem nastala celo
serija animiranih filmov.
Sveža novost je slikanica
Kraca, že 14. po vrsti, ki
preseneča z neobičajno
obliko – slikanico
premetanko oz. prerezanko. S
Kraco, premetanko besed
kra/va in opi/ca, bodo mladi
bralci odkrivali že znane pa

tudi čisto nove in nenavadne
primerke živali. Avtorica si je
izbrala 18 živali in jih
pospremila s krajšimi
pesmicami, slikanico pa
prerezala po sredini. Slikanica
na 40 straneh je namenjena
malim in velikim otrokom, ki
jih zabava odkrivanje novih
oblik živali, njihovih opisov in
imen s sestavljanjem različnih
polovic strani v knjigi. Izšla je
v zbirki Žlabudron._

www.mladinska.comnova knjiga Lile Prap odkriva
oblike živali, ki jih spremljajo
opisi in krajše pesmi.

Več trendoV na
citymagazine.si
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*ob nakupu 3 pakiranj iz tedenske ponudbe

ZA VAS 
zagotavljamo:

 dostopne cene

 več kot 250 vrst 
 svežega sadja 
 in zelenjave*Akcija velja od 7. 5. do 13. 5. 2015. Izračunana cena velja z že upoštevanim 50% popustom, ki ga lahko korist
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Na oddelku sadja in zelenjave 
napolnite vrečko 5 na dan s tremi 

.

* glede na sezono in prodajni format

Pomladna solata
ali motovilec Mizica, 
pogrni se!
Pakirana, 100 g, cena za kos

Mandarine
za sok, pakirane, 2 kg, 
cena za kos

Beluši
zeleni, pakirani, 500 g, 
cena za kos

Eko jabolka
Mercator, pakirana, 600 g, 
cena za kos

za lepši dan
Po priporočilih Svetovne 

zdravstvene organizacije naj 

bi vsaka oseba dnevno zaužila 

najmanj 400 g sadja in zelenjave.

Mercator z blagovno znamko 

5 na dan in akcijskimi cenami že 

vrsto let spodbuja uživanje sadja 

in zelenjave.

Paradižnik
češnjev, na vejici, pakiran, 250 g, 
cena za kos

sočne za sok, 2 kg

Beluši

EUR 1,20

0,60*
-50%*

EUR 2,98

1,49*
-50%*

EUR 2,10

1,05*
-50%*

EUR 2,20

1,10*
-50%*

EUR 2,90

1,45*
-50%*

Takojšen popust 50 % lahko izkoristite ob nakupu vsaj 3 pakiranj iz tedenske ponudbe. Cena velja z že upoštevanim popustom. V tednu od 7.5. do 13.5.2015 lahko izberete med naslednjimi 

pakiranimi izdelki: Paradižnik 250 g, Beluši 500 g, Pomladna solata ali motovilec Mizica, pogrni se! 100 g, Mandarine 2 kg, Eko jabolka Mercator 600 g.

Več informacij, kuharskih nasvetov, kako se napolniti z vitamini na našem . Ponudba je dosegljiva tudi na spletni strani www.mercator.si/kupuj na spletu.
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•••••
Vojna romantična drama Francoska suita 
Suite française, Francija, Kanada, Velika Britanija, 2014
Režija: Saul Dibb. Igrajo: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie.
21. 5., Kolosej

Med drugo svetovno vojno se
po nacistični okupaciji Francije
v podeželsko hišo mlade Lucille
naseli častnik nemške vojske.
Kljub začetnemu nezaupanju
se med njima splete tiha

naklonjenost, kar želi Lucillina tašča izkoristiti za pridobivanje in
posredovanje koristnih podatkov uporniškemu gibanju. Toda ko
se okupatorjeva agresija nad Francozi stopnjuje, se Lucille
znajde pred usodno dilemo, ali naj uboga svojo pamet in izda
svoje srce ali pa naj sledi svojim čustvom pogubne romance._

•••••
Animirana pustolovščina Takšna pač je
She's Funny That Way, ZDA, 2014
Režija: Peter Bogdanovich. Igrajo: Jennifer Aniston, Imogen Poots, Quentin Tarantino.
21. 5., Cineplexx & Kinodvor
Šarmantni broadwayski režiser Arnold Albertson si med

pripravami na svojo najnovejšo
gledališko igro privošči noč s
simpatično brooklynsko
prostitutko Isabello "Izzy"
Patterson. Preden se poslovita, ji
Albert, nepoboljšljiv romantik,
impulzivno podari velikansko

vsoto denarja, s katero bi lahko pustila poklic in uresničila svoje
sanje. Stvari pa se zapletejo, ko se Izzy naslednjega dne pojavi
na avdiciji za vlogo v njegovi predstavi. Sledi nora komedija
zmešnjav, ki spremeni življenja vseh vpletenih, vključno z
Arnoldovo ženo Delto, glavnim igralcem Sethom, pisateljem
Joshuo in celo Isabellino nevrotično psihiatrinjo Jane._ 

•••••
Glasbena komedija Prava nota 2 
Pitch Perfect 2, ZDA, 2015
Režija: Elizabeth Banks. Igrajo: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld.
14. 5., Kolosej & Cineplexx

Pred dvema letoma je
glasbena komedija o Barden
Bellas presenetljivo postala
svetovna uspešnica in pravi
fenomen pop kulture. 
S humorjem začinjena zgodba
o študentkah, ki združijo

glasbene moči in popeljejo njihovo a capella skupino do
neslutenih uspehov, je presegla vsa pričakovanja in nabrala
zavidljivo število oboževalcev. Sedaj se vračajo v nadaljevanju,
ki obljublja še več smeha in uživanja ob vokalnih mojstrovinah
simpatičnih deklet. Tokrat se bo skupina podala na osvajanje
novih vrhov, pred njimi je namreč njihov največji izziv do sedaj,
in sicer svetovno tekmovanje a capella skupin, na katerem se
vsake štiri leta pomerijo le najboljši._

Akcija

Pobesneli Max: Cesta besa
Mad Max: Fury Road, Avstralija, ZDA, 2015
Režija: George Miller. Igrajo: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult.
14. 5., Cineplexx

Sloviti režiser, ki se je domislil post-apokaliptičnega žanra in je ustvaril
legendarno franšizo Mad Max, nas tokrat že četrtič vrača v svet cest-
nega bojevnika Maxa Rockatanskyja, ki ga preganja njegova divja prete-
klost in je prepričan, da bo preživel samo, če se bo po svetu potikal sam.
Apokaliptična zgodba je postavljena v najbolj oddaljen kraj našega 
planeta, v puščavo, kjer se človek hitro zlomi, in skoraj vsakdo se pono-
relo bori za življenjska sredstva, ki omogočajo lastni obstanek. In v tem
svetu obstajata dva upornika, ki bi lahko ponovno vzpostavila red. Tam 
je Max, redkobesedni človek dejanj, ki išče svoj notranji mir, potem ko je
v obdobju kaosa izgubil ženo in otroka, ter Furiosa, skrivnostna ženska
akcije, ki se s skupino prebija prek puščave v bojnem vozilu, za katerega
krmilom sedi in verjame, da je njena pot do preživetja mogoča le, če se
uspe vrniti nazaj v svoj rojstni kraj. Skupaj pobegnejo iz Citadele, ki jo
ustrahuje Immortan Joe, ki so mu odvzeli nekaj nenadomestljivega. 
Besni poveljnik vse svoje čete napoti na neusmiljen pregon upornikov, 
ki se sprevrže v skrajno napeto cestno vojno._ 

•••••
Znanstvena fantastika Dežela jutrišnjega dne:
Svet onkraj 
Tomorrowland, ZDA, 2015
Režija: Brad Bird. Igrajo: George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie.
14. 5., Kolosej & Cineplexx

Iz studia Disney prihaja
navdušujoča skrivnostna
pustolovščina, v kateri se
prenasičen znanstvenik in
optimistična najstnica odpravita
na nevarno misijo razkritja

skrivnosti enigmatičnega mesta nekje v času in prostoru. Povezana
s skupno usodo, se nekdanji otroški genij in izumitelj Frank, ki je
utrujen od razočaranj, ter Casey, bistra najstnica, ki kar žari od
radovednosti nad vsem znanstvenim, odpravita na nevarno nalogo
razkritja skrivnostnega mesta, nekje v času in prostoru. Kar morata
storiti tam, je za vedno spremeniti svet in sebe. Film obljublja, da nas
bo popeljal na vznemirljivo vožnjo skozi razburljive avanture v novih
dimenzijah, o katerih smo lahko le sanjali._

filmska poslastica
•••••

Besedilo: City Magazine NA PLATNU
"Mumin na Azurni obali", 
v režiji Xavierja Picarda in Hanne
Hemila (2014)
"Prelomnica Svetega
Andreja", v režiji Brada 
Peytona (2015)
"Vohunka", v režiji Paula 
Feiga (2015)

NA KRATKO 
68. filmski festival v Cannesu
Od 13. do 24. maja bo v Cannesu
potekal že 68. filmski festival, letošnji
uradni festivalski plakat pa nosi
podobo Ingrid Bergman, katere žareči
in nasmejani obraz, ujet v objektiv
Davida Seymoura, z nagajivim
pogledom nagovarja in pozdravlja
smetano najboljših tokratnega
festivala. Letos bo festival otvoril film
Ljubezen režiserja Gasparja Noéja, ki
ga napovedujejo kot izzivalno
seksualno melodramo o fantu in
dekletu in še enem dekletu, premierno
projekcijo zunaj tekmovalnega
programa pa bo doživel ob polnoči.
Slovenski pridih se bo tokrat čutil v
manjšinski koprodukciji Zenit
režiserja Daliborja Matanića, ki bo
predvajana v uradnem programu
sekcije Un Certain Regard.
www.festival-cannes.com

Kino na prostem
Kot vsako leto bo tudi to poletje Kinodvor
filme ponesel na prosto, pod zvezde. Ker
pa bodo projekti kina na prostem na
sporedu v spremenjenih terminih, so nas
na nove datume želeli opozoriti že zdaj.
Film pod zvezdami, ki ga v soorganizaciji
pripravljata Kinodvor in Ljubljanski grad,
se bo letos na čarobnem prizorišču
grajskega dvorišča odvijal že v juliju, in
sicer od 2. do 25. julija. Letni kino na
Kongresnem trgu se s konca junija
premika na konec avgusta. Tudi
Kinodvorišče, Kinodvorov letni kino v
atriju Slovenskih železnic, ima letos nov
termin, saj se bo s filmi na prosto preselil
že 8. junija, pod zvezdnim nebom pa bo
vztrajal do 29. junija. Z letnim kinom Film
ob jezeru bodo že petič gostovali tudi na
Bledu, in sicer v nekoliko zgodnejšem
avgustovskem terminu, od 20. do 22.
avgusta. Filmi bodo na sporedu ob 21.30,
v primeru dežja pa bo projekcija ob isti
uri v dvorani Kinodvora.
www.kinodvor.org
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festival

31. Druga godba
že v Franciji. Odlikujejo jo izjemen glas in sijajne
interpretacije znanih pesmi iz Španije in drugod.
Na albumu poje v štirih jezikih. Poleg vodilnih žen-
skih glasov velja izpostaviti tudi fenomen Glitter-
beat, Sons of Kemet, Nouro Mint Seymali, Tune-
Yards, Boža Vreća, Hayvanlar Alemi ter Kataleno.
Podporni program bo prav tako pester: odvijali se
bosta okrogli mizi Ženska v glasbah sveta, kjer
bosta med drugim sodelovali tudi Merrill Garbus
iz Tune-Yards in Noura Mint Seymali, ter okrogla
miza Živeti dub, kjer bo gost Dennis Bovell, legen-
da duba. Cena vstopnic: festivalska vstopnica 35
evrov, dnevna vstopnica 25 evrov. Predprodaja
vstopnic traja do 27. maja._
Od 28. do 30. maja, različna prizorišča, 
www.drugagodba.si

29. maj

elektronika
David Morales

Klub Cirkus, Trg Mladinskih
delovnih brigad 7, Ljubljana.
Začetek: ob 22. uri. Cena
vstopnice: 15 evrov. 
Didžej David Morales ne po-
trebuje posebne predstavitve.
Je mojster clubbinga in mod-
nih zabav, ki je med drugim
osvojil grammyja. In če je
Chicago rojstni kraj housa, je
New York mesto, v katerem se
je zlil s popom. Zlato dobo
hišnih ritmov v "velikem ja-
bolku" je zaznamoval tudi ko-
lektiv Def Mix, v katerem so
moči združili David Morales,
Frankie Knuckles, Satoshi

Tomiie in Hector Romero. Z
obiljem avtorskih skladb in
več kot tisoč remiksi za glas-
benike, kot so Mariah Carey,
Eric Clapton, Britney Spears,
Michael in Janet Jackson,
Whitney Houston, U2 in Ja-
miroquai, so si prislužili kup
priznanj, "def classic mix" pa
izpilili do te mere, da je iz
znamke prerasel v sinonim za
organski vokalni house, ki
gradi na zvokih klasičnih
glasbil in ohranja originalni
aranžma skladbe. Četrtsto-
letna tradicija vrhunske
glasbe in sodobnega club-
binga se bosta v Cirkusu zlila
v eno konec maja, ko prihaja
v goste eden in edini David
Morales – ki je zadnje čase
spet vse bolj aktiven tudi kot
producent in remikser._

Merrill 
Garbus, 
frontmenka in
ustanoviteljica
ameriške 
zasedbe Tune-
Yards.
© Holly Andres

blues & rock

Hamo & Tribute 2 Love 
Karizmatični in ljubezni poln frontman skupine
Tribute 2 Love, Hamo, je v zadnjem času pritegnil
veliko pozornosti. Največ zaradi svojega vložene-
ga truda v glasbo, ki v svoji celostni podobi niko-
li ni polovičarska, v zadnjih dneh pa predvsem na
račun enega singla – Tiho, ki ga je z bendom pre-
mierno predstavil v mariborskem gledališču, in to
s posebnim gostom – z legendarnim Vladom Kre-
slinom. Singl je že postal hit pomladi. Fantje se po
množičnih koncertih in osvajanju pomladi s "špi-
li" ne bodo ustavljali ne v poletju, ko jih čaka kar
nekaj koncertov, ne v jeseni, ko izdajo novo "pla-
to". V sklopu intenzivne in uspešne promocije
novega albuma >POL< se bodo "blues brotherji"
slovenske glasbene scene ustavili tudi v Kavarni
Union. Z izbranim repertoarjem, v akustični verzi-
ji, pod kavarniškimi lestenci nas bodo popeljali v
pristno "lubezen" ter čisto in pozitivno energijo.
Skladbe so preplet bluesa, soula, rocka in funka,
polne emocij, strasti in nežnega iskanja ljubezni in
smisla, odpete s prepoznavnim raskavim glasom
pevca Hama. Cena vstopnice: 15 evrov._
22. maja ob 20.30 uri, Kavarna Union, Miklošičeva 1,
Ljubljana, www.union-hotels.eu

pop & rock

Placebo v Veroni

Po skoraj letu dni čakanja se bodo na italijanske
odre, natančneje na prestižni oder Arena di Vero-
na, vrnili Placebo – bend, ki se ga ne da uvrstiti v
noben "predalček" (so nekje med rokom, punkom,
glam rokom in elektro rokom). Placebo so bili usta-
novljeni leta 1994 v Londonu, kjer sta se na pod-
zemni postaji ponovno srečala Brian Molko in Šved
Stefan Olsdal, stara znanca iz neke luksemburške
šole. Po skupnih vajah in nekaj nastopih sta se
odločila ustanoviti skupino Ashtray Heart, ki se je
kmalu preimenovala v Placebo. Bobnar skupine
je postal Anglež Steve Hewitt. Leta 1996 so Place-
bo podpisali pogodbo z glasbeno založbo Decep-
tive Records in izdali prvo pesem Come Home.
Opazil jih je David Bowie in jih, še preden so izda-
li prvi album, povabil kot spremljevalno skupino
na svojo turnejo. Kasneje istega leta so izdali ploš-
čo Placebo, ki je v Veliki Britaniji dosegla zlato nakla-
do, pesem Nancy Boy pa se je prebila do četrtega
mesta na britanski lestvici. Leta 1998 je izšla ploš-
ča Without You I’m Nothing, na kateri so prevlado-
vale melanholične balade. Dve leti kasneje je pri-
šel na tržišče album Black Market Music. Leta 2003
je sledila plošča Sleeping With Ghosts, na kateri je
opaziti večji vpliv elektronske glasbe. Leta 2004
so izdali kompilacijo Once More With Feeling –
The Singles 1996–2004, izšla je tako na CD-ju
kakor na DVD-ju. Peta plošča glasbene skupine
Placebo, Meds, je izšla marca 2006. Battle for the
Sun je izšel leta 2009, po treh letih zatišja so oktobra
2012 izdali B3, septembra 2013 pa album Loud
Like Love. Poleg nerazdružjivih Briana Molka (vokal,
kitara) in Stefana Olsdala (bas, kitara, klaviatura) bo
na bobnih 20. maja v Veroni Steve Forrest. Cena
vstopnice: 41,40 evra._
20. maja ob 21. uri, 
arena di Verona, Verona, Italija, 
www.arena.it 

Letošnjemu mednarodnemu festivalu Druga god-
ba lahko rečemo kar festival ženskih glasov, saj so
nosilke programa vrhunske glasbenice in pevke,
poudarek pa je tudi na psihedeliji ter dubu. Vse-
kakor velja izpostaviti Hindi Zahro, glasbenico in
igralko, ki jo je svet spoznal po hitu Beautiful Tan-
go. Druga umetnica je Sílvia Pérez Cruz, nova veli-
ka zvezda na španski glasbeni sceni. Bivša pev-
ka lanskih gostij Druge godbe Las Migas je postala
po izidu albuma Granada, ki ga je letos posnela v
duetu s samosvojim kitaristom Refreejem, ena naj-
bolj iskanih izvajalk na Iberskem polotoku in tudi

Hamo & Tribute 2 Love bodo nastopili v ljubljanski
Kavarni Union.

Placebo 
© Joseph Llanes
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Besedilo: Lucija Marko
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rok

Julian Casablancas +
The Voidz prihajajo 
v Zagreb
Julian Casablancas je seveda najbolj znan kot gla-
vni vokalist benda The Strokes. Njihov prvenec Is
This It je napovedal vrnitev pravega garažnega
roka in album se upravičeno šteje za vodilni kitar-
ski album na začetku novega tisočletja. Do danes
so The Strokes izdali pet studijskih albumov in z
vsemi pretresi, vzponi in padci ostali ena največ-

jih in najpomembnejših rok skupin današnjega
časa. Julian Casablancas je leta 2009 izdal solo
album Phrases For The Young, leta 2013 pa sode-
loval z Daft Punk pri odlični skladbi Instant Crush.
Povezani preko različnih glasbenih preferenc in
prijateljev v New Yorku in Los Angelesu, Julian
Casablancas + The Voidz zadnja štiri leta deluje-
jo kot bend. Iz ljubezni do ritmične, agresivne in
nekoliko avantgardne glasbe, napolnjene z moder-
nimi in spevnimi melodijami, elegantno barvitost-
jo in neskončnostjo, se je rodil njihov prvenec
Tyranny (2014). The Voidz večino časa vodi in
usmerja frontman in pevec Julian Casablancas,
poleg njega bend sestavljajo še Jeramy Gritter
(kitara), Amir Yaghmai (kitara), Alex Carapetis (bob-
ni), Jeff Kite (klaviature) in Jake Bercovici (bas).
Cena vstopnice: 14,33 evra._
8. junij ob 21. uri, Tvornica Kulture, Zagreb, Hrvaška,
www.tvornicakulture.com

rap metal

Body Count
feat. Ice-T 
ponovno 
v Ljubljani
V Ljubljano se vrača bend, ki uteleša pojem rap
metala – losangeleški kolektiv Body Count, ki
ga je nekaj desetletij nazaj s svojimi soborci osno-
val raperski norec Ice T. Zasedba Body Count, ki
je do danes zamenjala že večino članov (neka-
teri so preminili zaradi bolezni, drugi kot žrtve
spopadov tolp), je v začetku devetdesetih posnela
zloglasni EP Copkiller, svet pa dokončno osvo-
jila z albumoma Body Count in Born Dead. Bend
se je v srca mnogih zapisal zaradi svojihi pikrih,
brutalnih in drznih besedil, ki med drugim ope-
vajo maščevanje policiji na najbolj krut način in
pripovedujejo o življenju v enem najbolj krutih
predelov L. A.-ja, South Centrala, predela hitrih

ritmov in mastnih riffov. Z albumom Violent
Demise: The Last Days so morda pokazali mal-
ce bolj vsakdanji, mirnejši obraz, a še vedno
ravno pravšnji, da smo ob poslušanju ostali brez
besed. Bend, ki nikoli ni sklepal kompromisov in
si je tako med sovražniki kot sledilci skozi leta pri-
dobil spoštovanje brez primere, se letos vrača,
prvič smo lahko Body Count v Sloveniji videli leta
1997, z albumom Manslaughter, ki ga bomo lah-
ko v živo slišali v začetku junija v objemu lju-
bljanskih Križank. Cena vstopnice v predpro-
daji: 32 evrov._
7. junija ob 21. uri, Križanke, 
Trg francoske revolucije 1, Ljubljana
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festival

Rock in Vienna – prvi
urbani rok festival na
Dunaju
Letošnje poletje na Dunaj prinaša prvi urbani rok
festival Rock in Vienna. Stari rok se bo pomešal z
novimi rok smernicami in skupine starejših gene-
racij se bodo pomerile z mlajšimi zasedbami.

Glavni nosilec
festivala Rock

in Vienna je
kultna 

glasbena 
skupina 

Metallica.
© Arhiv Metallica

Losangeleški
kolektiv
Body Count,
ki ga je
osnoval
raper Ice T.
© Arhiv Body Count

Marsikatera skupina, ki bo nastopila, se verjetno
znajde na mnogih seznamih koncertov, ki jih je
treba slišati vsaj enkrat v življenju. Mednje sodijo
nedvomno tudi skupine Metallica, Muse in Kiss pa
tudi Faith No More, še Incubus in Limp Bizkit bi ver-
jetno lahko prišteli zraven. "Seznam nastopajočih
je grandiozen. Najboljši v tem festivalskem poletju,"
so še dodali. Organizatorji so za obiskovalce
pripravili prostor za kampiranje ter možno izpo-
sojo šotorov in potrebne opreme. Ker je prizo-
rišče s središčem mesta zelo dobro povezano
tudi z javnim prevozom, lahko obiskovalci mož-
nosti za prenočitve iščejo tudi po številnih hote-
lih, hostlih in apartmajih. Dva odra, na katerih se
bodo nastopajoči predstavljali izmenično, so
prireditelji postavili enega ob drugega, da bosta
tako vidna z vseh strani otoka. Ob nakupu kar-
te za vse tri dni obiskovalci prejmejo pravza-
prav tri posamezne karte, ki so prenosljive. Za
lažje prenašanje kart so organizatorji ustvarili
tudi platformo na facebooku, ki obiskovalcem
omogoča komuniciranje in usklajevanje obi-
skov ter izmenjavo kart. Cena vstopnic: od 79,90
do 459,90 evra._
Od 4. do 6. junija, Donauinsel, Dunaj, Avstrija,
www.rockinvienna.at

Julian Casablancas 
+ The Voidz

©Colin Lane
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razstava

Kiparska odisejada
Stojana Batiča v 
Galeriji Jakopič
"Vsak od nas ima svojo odisejado," je nekoč o
svojem ustvarjanju dejal kipar Stojan Batič, ki se
od sredine maja, v letu, ko praznuje 90 let, z retro-
spektivno razstavo predstavlja v ljubljanski Gale-
riji Jakopič. Batič je kipar prve slovenske povojne
generacije 20. stoletja. Sedemdeset let je minilo,
odkar je kot prvi študent novoustanovljene lju-
bljanske Akademije upodabljajočih umetnosti,
danes ALUO, stopil na likovno prizorišče in začel
svoje občudovalce navduševati s cikli male pla-
stike in portreti, v slovensko umetnostno zgodovino
pa se je uvrstil zlasti s spomeniki oz. javno plasti-
ko. In kaj se nam obeta ob obisku Galerije Jako-
pič? "Z izbranimi deli iz premočrtno in skrbno obli-
kovanega opusa se Stojan Batič današnjemu
obiskovalcu retrospektivne razstave predstavlja
kot kipar, ki je svoje ustvarjanje vseskozi uteme-
ljeval na premišljeni izbiri materiala in njegovi tan-
kočutni obravnavi; tako gledalca še naprej zape-
ljuje, da se prepušča občudovanju in zaznavanju

Stojan Batič:
Deklica s 
papigo (izrez),
1954, kamen,
35 x 64 x 23
cm, last 
Muzeja in 
galerij mesta
Ljubljane. 
© Matevž
Paternoster/MGML

festival

9. gledališki festival
Prelet
Prelet je festival, ki se ga ljubitelji gledališča letos
veselimo že deveto leto zapored. Od 21. do 29.
maja se bo na odru Slovenskega mladinskega
gledališča in na odru Gledališča Glej v Ljubljani
odvilo kar šestnajst predstav – štirinajst lastnih
produkcij ter dve gostujoči s Hrvaške in Sloveni-
je. Tako Slovensko mladinsko gledališče kot Gle-
dališče Glej slovita kot gledališči, kjer gledalci lah-
ko izkusijo vse tisto, kar ponuja sodobni teater,
njuna mejnost in drugačnost pa sta še posebej
odmevni zadnja štiri leta, odkar pri organizaciji
festivala Prelet sodelujeta skupaj. Nič manj pestro
pa ne bo spremljevalno dogajanje festivala. 23.
maja se bo odvila konferenca Trojka, na kateri
bodo gostje Mojca Zvezdana Dernovšek, Ervin
Hladnik Milharčič ter Janez Janša obravnavali
aktualno temo – meje. Nanje in na tematiko mej
se bodo navezali tudi igralci, ki bodo pred našimi
očmi ustvarili tri gledališke uprizoritve, 29. maja pa
se bo festival s koprodukcijo Trojka tudi zaključil.

Ljubitelji gledališča se bomo v času festivala zbi-
rali v klubu Daktari, kjer bo vsak dan ob 11. uri
pod moderiranjem bolgarskega režiserja Mladena
Alexieva v angleščini potekal pogovor o predsta-
vi, ki se je odvijala prejšnjega dne. Cena vstopnic
za vseh 16 predstav: 50 evrov (komplet vstopnic
ni vezan na enega kupca); cena vstopnice za
posamezno predstavo: 9 evrov._
Od 21. do 29. maja, Slovensko mladinsko gledališče (Vil-
harjeva 11, Ljubljana) in Gledališče Glej (Gregorčičeva 3,
Ljubljana), www.prelet2015.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

gledališče
13/05, 15/05, 16/05, 30/05
Goran Vojnović: Jugoslavija, moja
dežela
SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana.
Začetek: ob 19.30. Cena vstopnic: od 8 do 18
evrov. www.drama.si
Jugoslavija, moja dežela je predstava, uprizorjena
po istoimenskem romanu pisatelja Gorana Vojno-
vića. Dramatizacija romana, ki je bila v SNG
Drama Ljubljana krstno uprizorjena 11. aprila, v
režiji Ivice Buljana na odru v zanimivem prepletu
prikazuje dve kontrastni podobi Balkana in Jugo-
slavije: eno, kakršna ostaja v nostalgičnem spo-
minu na otroštvo mnogih posameznikov, in drugo,
kakršna je videti skozi oči nezaslepljenih odraslih.

festival komedije
21/05–23/05
KOPEDIA
Različne lokacije po Kopru. www.kopedia.eu
Koper + komedija = festival komedije KOPEDIA,
ki bo med 21. in 23. majem v organizaciji zavoda
SI – FILM prvič potekal na različnih lokacijah po
Kopru. Na ogled bo pet filmskih projekcij in trije
nastopi slovenskih stand-up komikov, glavna
tema prve edicije festivala pa bo družbena kri-
tika znotraj komedije.

komična grozljivka
22/05
Drakula – premiera
SNG Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor. 
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: od 16 do 22
evrov. www.sng-mb.si
V režiji Andraša Urbana ter v koprodukciji z Za-
grebačkim kazalištem mladih in Fondazione Tea-
tro Due di Parma bo na odru mariborskega
gledališča uprizorjena komična grozljivka po mo-
tivih kultnega romana Drakula Brama Stokerja.

muzikal
23/05
Cvetje v jeseni premierno na prostem
Škofjeloški grad, Grajska pot 13, Škofja Loka.
Začetek: ob 20.30. Cena vstopnice: 20 evrov.
www.cvetje-v-jeseni.si
Muzikal Cvetje jeseni po zgodbi Ivana Tavčarja
je lani ob glasbi Matjaža Vlašiča in režiji Vojka
Anzeljca doživel številne stoječe ovacije, na-
darjena zasedba pa bo 23. maja premierno
nastopila na prostem – v idiličnem okolju
Škofjeloškega gradu.

100 vrstic

Ena izmed
predstav na
festivalu 
Prelet bo tudi
Balkon. 
© Peter Uhan

vseh značilnosti klasične tradicije kiparstva, doži-
vlja kiparjevo prisluškovanje ''skritemu'' v mate-
rialu ter si predstavlja vešče mojstrovo odstiranje
in ustvarjanje umetnine, obstoječe v iluziji nemin-
ljivega," je povedala kustosinja Barbara Savenc.
Retrospektivna razstava z naslovom Stojan Batič:
Človek in mit na ogled postavlja "izčiščen izbor
tistih najznačilnejših del, ki avtorja zmorejo naj-
bolje identificirati," kot je zapisala sokustosinja raz-
stave Marija Skočir. Razstavo bo poleg kataloga
spremljala tudi vrsta zanimivih dogodkov._
Od 12. maja do 16. avgusta, Galerija Jakopič, Slovenska
cesta 9, Ljubljana, www.mgml.si/galerija-jakopic
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utrip Shopping & party 
Urbani dogodek je na enem mestu združil modo, nakupovanje in za-
bavo. Med drugim smo se prijetno zabavali ob nakupovanju v prodajalni
Sportina, kjer smo bili deležni ekskluzivnega popusta, in se osvežili z
novo pijačo Cockto Easy s stevijo, s katero se je poigral tudi barman
ter nam ponudil brezalkoholne koktajle. Zamigali smo v živahnih rit-
mih DJ-a Levisa in se okrepčali z lahkimi zalogaji Viva Cateringa, za
piko na i pa se še nadišavili z novo parfumsko dišavo Bvlgari Aqua Di-
vina. Na dogodku je Manikira Urban Spa nekaj udeleženk razveseli-
la tudi z lakiranjem nohtov s svežimi pomladnimi barvami._
citymagazine.si/utrip-shopping-party

enotni Z Debitelom pol leta za pol cene
Debitel že 16 let – vse od svojega obstoja – zvesto sledi
prepričanju, da mora pristop ponudnika mobilne
telefonije temeljiti na pristnosti, iskrenosti, jasnosti in
prijaznosti. Da za obljubami ne smejo stati le iluzije,
temveč pregledna in jasna ponudba. Ključno pa je, da
ima naročnik vedno možnost dobre izbire. To je Debitel
dokazal tudi tokrat, saj je za nove naročnike pripravil dva
ugodna paketa – EnotniD 2000 in D2000. Z izbiro enega
izmed njiju bomo vsi, ki bomo v omenjenih paketih
sklenili novo naročniško razmerje z vezavo za 24
mesecev, dobili 50 % popusta za prvih 6 mesečnih
zakupnin. Pri paketu EnotniD 2000 lahko novi naročniki
2000 enot za klice, SMS/MMS in prenos podatkov
porabljamo po svoje le za 7,45 evra na mesec, medtem
ko pri paketu D2000 novi naročniki dobimo kar 2000
minut pogovorov, 2000 sporočil SMS ali MMS in 2000
MB prenosa podatkov za 9,45 evra na mesec._
Več informacij na 041 400 100 in www.debitel.si.

nasvet Vse bo 
v redu
Kako preprečiti škodo, kako
varno preživeti dopust, kaj so
pasti ob nakupu rabljenega
avtomobila, kdaj se kasko še
splača, kako z malimi spre-
membami navad privarčevati
…? Na takšna in podobna vpra-
šanja bo skušala odgovarjati
Zavarovalnica Triglav na no-
vem portalu Vse bo v redu, na
katerem najdemo preventivne
nasvete z različnih področij
vsakdanjega življenja, zanimi-
ve zgodbe in uporabne vsebi-
ne o temah, ki najbolj zanima-
jo ljudi glede zavarovanj. Vse to
samo zato, ker si želijo, da bi
bilo zares "vse v redu"._
vsebovredu.triglav.si
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V paketu EnotniD 2000 dobite vsak mesec 2000 enot, ki jih 
lahko po svoje porabljate kot minute pogovora, število 
SMS/MMS-ov ali MB prenosa podatkov. 

Če se na paket naročite do 15. 7., boste za prvih 6 zakupnin 
plačevali le polovično ceno, torej le 7,45 € na mesec. 
Kasnejša mesečna zakupnina pa je 14,90 €.

Več informacij na www.debitel.si in 041 400 100

Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v vsa slovenska omrežja ali enemu MB prenesenih podatkov v domačem omrežju. Akcija 
traja od 15.4. do 15.7. 2015. 50% popust na redno ceno velja prvih 6 mesečnih zakupnin za nova naročniška razmerja v naročniškem paketu EnotniD2000 z vezavo za 24 mesecev. KLICI: Zakupljene količine 
veljajo za pogovore v vsa slovenska omrežja. Zakupljene enote ne vključujejo klicev na posebne in komercialne številke. Obračunski interval 60/60 za zakupljene enote kakor tudi za minute nad zakupljeno 
količino. SPOROČILA SMS/MMS: Zakupljene količine veljajo za pošiljanje SMS/MMS v Sloveniji. 1 SMS ima 160 znakov. 1 MMS je ena porabljena enota. PRENOS PODATKOV: Obračunski interval 10 kB.  
Neizkoriščene enote se ne prenašajo v naslednji obračunski mesec. 

Pol leta za 
pol cene!

Naročniški paket EnotniD 2000

Za nove naročnike!

2000 enot le za

745€
 

mesečno!

Akcija!
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