
citymagazine.si

namigov za poletno doživetje, to je tisto, kar smo vam pripravili v posebni ediciji počitniške številke, ki
nas bo vodila po mestnih dogodkih, na glasbene festivale in koncerte, na film pod zvezdami ali v ulično
gledališče, na ogled razstave, na urbani potep, na "lučko" ali "kornet", in še navdih za neskončno poletno
avanturo s "surf vanom" ter nasvet za skok v morje ali kako se potopiti v globine morskega sveta …
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# 201
OD 13. JULIJA DO 14. SEPTEMBRA

Sonce, morje, pesek, pregreti asfalt, stopljene kapljice sladoleda, ki polzijo skozi prste, so le deli sestavljanke, 
ki se ji reče poletje. A ta neskončno poimenovani čas še zdaleč ni idealen zgolj za poležavanje na plaži, za zlivanje
mehurčkastih tekočin v globoka grla, za čofotanje v bazenu in skakanje v vodnjak … Naredili smo izbor, med vsemi
informacijami nam ne bo nujno všeč samo ena ali pač … zakaj ne bi počeli kar vseh hkrati, skakali v morje, 
se potapljali v globine, "jezdili valove" ali se s "surf vanom" odpravili v iskanje le-teh. Ne pozabite še na otroško
radoživost in željnost po raziskovanju, na knjige in predvsem na našo spletno stran, citymagazine.si! 
Naslednja redna številka City Magazine izide 14. septembra. Do takrat pa uživajte v nepozabnem poletju! 

POLETJE 
V MESTU
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NOVI PEUGEOT 208

www.208energy.com/si-si

NOVI PEUGEOT 208
PREBUDITE SVOJO
NOTRANJO ENERGIJO

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97 do 104 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

   Ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja prejmete tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) 
oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za 
podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
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Eno izmed največjih imen elektronske glasbe v zadnjih dveh desetletjih, britanski Faithless,
bodo nastopili na drugem dnevu festivala Zagreb Calling. Kreativno jedro skupine Faithless
sestavljajo karizmatični vodja skupine in ''frontman'' Maxi Jazz, multiinstrumentalistka Sister

Bliss ter producent Rollo. Iz popolne anonimnosti jih je v juliju 1995 izstrelil prvi "singl" "Salva Mea", ki je
končal na prvem mestu ameriške dance lestvice, globalni uspeh pa jim je prinesla ena izmed najpo-
membnejših elektronskih skladb vseh časov – "Insomnia", ki je izšla na multiplatinastem albumu Refe-
rence (1996). V Zagreb se tako Sister Bliss in Maxi Jazz vračata v sklopu turneje 2.0, s katero želita
obeležiti dvajset let impresivne kariere. Cena vstopnice: 30,86 evra.
14. julija 2015 ob 19. uri, ŠRC Šalata, Zagreb, Hrvaška,
www.facebook.com/ZagrebCalling
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ELEKTRONIKA_

KARIZMATIČNI FAITHLESS  
#01 

FOTOGRAFIJA_

James Nachtwey danes velja za najvidnej-
šega vojnega fotografa na svetu ali, kot pravi

sam, "protivojnega fotografa", ki mu je Ameriško na-
cionalno združenje fotoreporterjev že sedmo leto za-
pored podelilo nagrado za najboljšega fotoreporterja
leta. Nachtwey si prizadeva podati neoporečno priče-
vanje, obenem pa prevzema vlogo "govornika v
imenu žrtev". Želi, da bi njegove podobe "spregovo-
rile". Fotografsko razstavo Priča v Cankarjevem domu
gosti v sodelovanju z Galerijo Fotografija in SPP Zavo-
dom za promocijo fotografije v Ljubljani v okviru festi-
vala Slovenia Press Photo 2015. Cena vstopnic: od 3
do 5 evrov.

JAMES NACHTWEY:
PRIČA/WITNESS 
#03 

04  POLETJE V MESTU

Do 17. avgusta, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
www.cd-cc.si

OTROCI_

Mini teater ne počiva niti poleti in letos pripra-
vlja že 17. mednarodni festival za otroke, Mini

poletje, ki bo vse do 6. septembra skrbel za nova ne-
pozabna meseca odličnih predstav in ustvarjalnih de-
lavnic. Festival Mini poletje sta otvorili noviteti letošnje
sezone – humorna obdelava dobro znane biblijske
zgodbe Na Noetovi barki ob osmih in najnovejša režija
Roberta Waltla Jurček in trije razbojniki ter ustvarjalna
delavnica Zašit nakit. Festival bodo 6. septembra za-
ključili na evropski dan judovske kulture s predstavo
Ko je bilo vse zeleno. Celotni program predstav in
ustvarjalnih delavnic si lahko ogledamo na njihovi
spletni strani.

MINI POLETJE
#02 

Do 6. septembra, Mini teater, Križevniška 1 in Ljubljanski grad,
www.mini-teater.si

FILMSKA PLATNA_

V štiriindvajsetih zaporednih poletnih
nočeh Film pod zvezdami predstavlja izbor

najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske
sezone, med njimi zmagovalce filmskih festivalov v
Cannesu, Berlinu in Benetkah, dobitnike in nomini-
rance oskarjev, najbolje obiskane filme v Kinodvoru
in uspešnice z Ljubljanskega mednarodnega film-
skega festivala LIFFe, nekatere filme, ki so kot nare-
jeni za prikazovanje pod zvezdnatim nebom (letos
Medzvezdje, Pobesneli Max: Cesta besa in Zgodbe
o konjih in ljudeh), animirani film za vse generacije
(Bacek Jon film) ter najbolj odmevne dokumen-
tarce, ob vsem tem pa še tri predpremiere. Cena
vstopnic: od 4,50 do 5,50 evra.

Do 25. julija, Ljubljanski grad, Ljubljana, 
www.kinodvor.org

FILM POD ZVEZDAMI
#04

CITYMAGAZINE.SI13/07/15 CITY MAGAZINE

URBANO_

V okviru kampanje Aktivejšn generejšn so
ambasadorji gibanja za gibanje v začetku

junija pred centrom urbanih športov Urban roof v
ljubljanski Šiški otvorili "razgibovalo". Znamka Sola
je namreč izpolnila svojo obljubo, da bo kampanjo
Aktivejšn generejšn, ki spodbuja mlade h gibanju,
podprla tudi z novo razgibalno rekreativno povr-
šino. Gibanje za gibanje Aktivejšn generejšn se bo
nadaljevalo tudi v prihodnje, pri Soli pa si bodo še
naprej prizadevali za širjenje navdušenja nad
športno aktivnostjo mladih. 
sola.si/aktivejsngenerejsn

AKTIVEJŠN GENEREJŠN
#05
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FILMSKA PLATNA_

KONCERT_

Manu Chao, revolucionar ritma in besed, po
dveh letih zopet prihaja v Slovenijo. To pole-

tje bo Manu Chao s skupino La Ventura prvič nastopil
v Kopru pod zvezdami, v neposredni bližini morja,
kjer bo izvajal svoje že skoraj ponarodele glasbene
stvaritve, kot so Clandestino, Bongo Bong, Me Gustas
Tu, Politik Kills, Mi Vida, Welcome to Tihuana, Je ne
t’aime plus, in druge. Manu Chao nam bo poleg hitov,
ki jih občinstvo pri nas vedno zelo dobro sprejme, na
koncertu v Kopru predstavil še številna presenečenja
v obliki do sedaj še neobjavljenih pesmi. Njegovi kon-
certi, ki trajajo tudi po več ur, so eksplozija pozitivne
energije in nalezljivih, živahnih plesnih ritmov. Cena
vstopnice: 20 evrov.
15. julija ob 20.30, Ukmarjev trg, Koper

MANU CHAO
#08

KNJIGE_

Kot vsako poletje se je tudi letošnje pod
krošnje dreves preselila najbolj urbana knjiž-

nica – knjižnica pod krošnjami. Iz preproste ideje
knjig pod krošnjo se je Knjižnica pod krošnjami raz-
vila v prepoznavno in dobro obiskano avanturo bra-
nja, ustvarjanja in druženja. Če so bile na začetku
stalno prebivališče ležernega branja krošnje dreves v
Ljubljani, postaja naslov ''zelene knjižnice'' vedno bolj
mobilen. V sodelovanju z založbami, prostovoljci, part-
nerji in podporniki nas vabi k branju, listanju in uživa-
nju pod drevesi v pomirjujoči senci. 

KNJIŽNICA POD 
KROŠNJAMI
#07

Prva dekada Grossmannovega festivala fan-
tastičnega filma in vina je mimo, organizatorji

pa gredo s prenovljeno podobo novim edicijam na-
proti. Enajsta izvedba festivala, posvečenega žanrski
kinematografiji, bo idilično festivalsko lokacijo v Ljuto-
meru med 14. in 18. julijem preoblekla v strah in tre-
pet, ki ju vsako poletje na prav poseben način lahko
zakrivi le Grossmann. Poleg okusnih vinskih degusta-
cij, enkratnih umetniških razstav, žgočih koncertov,
prijetnih delavnic in pogovornih okroglih miz bodo
tudi letos v ospredju grozljivi, divji, fantastični in kultni
filmi, med katerimi bo filmsko platno prva otvorila
hrvaška akcijska mojstrovina Številka 55, režiserja
Kristijana Milića. Ta je na lanskem filmskem festivalu v
Puli požela številne kritike in tudi večino nagrad,
vključno z veliko zlato areno za najboljši film.
Od 14. do 18. julija, Ljutomer, www.grossmann.si

11. FESTIVAL 
FANTASTIČNEGA FILMA
IN VINA GROSSMANN
#10

LUTKE_

Lutkovni studio Lutkarnica s svojimi pedago-
škimi programi – igrivimi lutkovnimi pred-

stavami vzpodbuja in vzgaja tako otroke kot tudi
njihove vzgojitelje, učitelje in starše. Spodbuja jih k sa-
mozavestni domiselnosti in odkrivanju lastne umetni-
ške ustvarjalnosti, ki tli prav v vsakem izmed nas.
Lutkarnica je tako tudi producent  mednarodnega lu-
tkovnega festivala Puf v Kopru, ki bo do konca avgu-
sta vabil na lutkovne predstave. Vstop prost.
Do 30. avgusta, različne lokacije, Koper,
www.mclu.info/#!puf-2015

FESTIVAL PUF
#06 

Do decembra, različne lokacije po Sloveniji, 
www.knjiznicapodkrosnjami.si

OTROCI_

Poletje je čas, ko se življenjski ritem nekoliko
umiri, upočasni, ko imamo čas za razširitev

znanj, za katere čez leto zmanjka časa. Tako vsi otroci,
starejši od štirih let, ki jih veseli risanje, lahko preži-
vljajo počitniške dni na poletnih likovnih tečajih, kjer
bodo spoznali osnove risanja (svinčnik, barvice, flo-
mastri) in slikanja (suhi pasteli, akril bavre, akvarel
barve), učili se bodo delovati v skupini ter spoznali
nove prijatelje. Cena Poletnega likovnega tečaja: 48
evrov (zajema ves material, vse pripomočke ter stro-
kovno vodenje). V času poletnih počitnic je na voljo
mnogo terminov. Vsak traja od ponedeljka do petka, v
dopoldanskem času od 9. do 12. ure ali v popoldan-
skem času od 16. do 19. ure.
Do 28. avgusta, Kulturno-umetniško društvo Atilem, 
Partizanska cesta 30, Maribor, www.atilem.si

KREATIVNO
#11

PIVO IN CVETJE_

Letošnje 51. Pivo in cvetje, ki bo v Laškem
potekalo sredi julija, bo na Zlatorogov oder

prineslo dvoje velikih svetovnih glasbenih imen – av-
stralsko pevko in igralko Natalie Imbruglia ter legen-
darno švedsko skupino Europe. Natalie se po šestih
letih vrača na glasbeno sceno s petim studijskim al-
bumom Male. Za novo ploščo, ki bo izšla prav v času
letošnjega Piva in cvetja, je izbrala skladbe glasbeni-
kov, kot so Damien Rice, Cat Stevens, Cure, in števil-
nih drugih; prva uspešnica, s katero je že marca letos
napovedala album, pa je Instant Crush, priredba klub-
skega hita leta 2013, iz repertoarja francoskega dueta
Daft Punk z gostom Julianom Casablancasom. Evrop-
ski del svetovne koncertne turneje bo začela prav z
nastopom v Laškem. Vstop je letos brezplačen.

Od 16. do 19. julija, Laško, www.pivo-cvetje.si

NATALIE IMBRUGLIA IN
EUROPE NA FESTIVALU
PIVO IN CVETJE
#09

CITYMAGAZINE.SI
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KULINARIKA & ZABAVA_

Mini golf igrišče v parku Tivoli je kot nalašč
za iskriva poletna druženja. Obnovljeno

igrišče za mini golf, dobro poznano številnim gene-
racijam, ki je lani zasijalo v novi zeleni podobi, je po-
stalo prizorišče mnogih prijetnih druženj prijateljev,
družin in otrok tudi v poletnih mesecih. Še posebej,
ker se Mini Cafe Golf lahko pohvali s svojim doma-
čim sladoledom "Mini Cafe Gelato". V zelo prostorni
vitrini lahko izbiramo med 100-odstotno sadnimi in
sladko-mlečnimi okusi. Hit sezone pa je vsekakor
sladoled z okusom piškotov Plazma, ki nas nostalgi-
čno spominja na otroštvo in ga je možno poizkusiti
le v Mini Cafe Golf kavarnici.

18. in 19. julija, od 11. do 23. ure, Pogačarjev trg, Ljubljana

NA MINI GOLF IN 
KEPICO SLADOLEDA
#12

KULINARIKA_

Kam sežejo slovenske kulinarične korenine,
lahko od junija dalje raziskujemo v Slovenski

hiši, v kateri se bomo lahko s prijatelji med službenim
odmorom ali ob poznih popoldnevih sladkali in crkljali
ob okušanju domačih znanih in manj znanih dobrot.
Na živahnem Cankarjevem nabrežju je namreč vrata
odprla urbana gostilnica, ki nas kljub pridihu moder-
nosti popelje med slovenske vinograde in na preču-
dovito domače podeželje. To ponuja še vse kaj
drugega kot le bogato tradicijo najrazličnejših kulinari-
čnih srečanj, saj se v naši deželici prelivajo najrazli-
čnejši zapeljivi okusi mesnin, sirov, vin, žganic in
drugih prvovrstnih domačih prigrizkov.
Cankarjevo nabrežje 13, Ljubljana

SLOVENSKA HIŠA  
#16

FESTIVAL_

Tretji vikend v juliju ostajamo doma, saj se
na Pogačarjev trg vrača festival marsikomu

zelo ljubega dvojca – piva in burgerja. Tokrat v pole-
tni izvedbi, in zato še toliko slajši ... V dobri družbi se
bomo na idilični lokaciji podali na misijo iskanja naj-
boljših kombinacij okusov piva izbranih slovenskih
pivovarn, pivnic, uvoznikov in distributerjev piva ter
vrhunskih burgerjev vseh vrst, velikosti in oblik, ki jih
bodo pred našimi očmi sestavljali specialisti za bur-
gerje iz vse Slovenije.

PIVO & BURGER FEST 
#17

V intimnem okolju gozda Four Points by She-
raton Ljubljana Mons nam v poletnih večerih

pripravljajo brezplačne koncerte na prostem, ki so jih
poimenovali Poletna trilogija: Pozdravljeno poletje, Po-
letje je tu, Slovo od poletja. V petek, 17. julija, bo pole-
tni večer na zelenici pod zvezdami namenjen
eksplozivni mešanici funka, soula in zimzelenih
pesmi. DJ Borka nam bo postregel z na novo odkri-
timi "miksi" jugoslovanskih hitov iz 60., 70. in 80. Ker
pa se v Four Points vse vrti tudi okoli piva in burger-
jev, ne gre spregledati izbranih burgerjev, bapasev,
piva, in ker je poletje, niti pivskega sladoleda. V
sklopu poletnih dogodkov #SummerTrilogy/Poletne
trilogije bo potekal tudi nagradni fotografski izziv. 
17. julija ob 20. uri, Four Points by Sheraton 
Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana, 
www.fourpointsljubljanamons.com/si/poletna-trilogija

POLETJE JE TU 
IN DJ BORKA
#14

Mini Café Golf, Park Tivoli, Ljubljana

KULINARIKA_

FerFud je povsem nova kulinarična izku-
šnja, ki bo na različnih lokacijah po Sloveniji

ponujala fine grižljaje po "fer" ceni. Je tudi uresniči-
tev sanj dveh svežih obrazov na slovenski kulinarični
sceni – Mitje Horvata in Janeza Karlina, ki ulične
grižljaje pripravljata s strastjo do obujanja tradicio-
nalnih slovenskih jedi na ''kul'', urbani način. Ljubite-
ljem ulične hrane želita približati kakovostno
kulinariko po "fer" ceni. Ker pa je "fer", da se pri tem
dobro ustvarja tudi za druge, bodo vsi prihodki na-
menjeni v podporo projekta Botrstvo v Sloveniji.
Pred kratkim sta FerFud "foodtruck" parkirala na lju-
bljanski tržnici in obiskovalce navdušila s prefinje-
nimi okusi, kakovostjo in inovativnim načinom
plačila. Plačamo namreč toliko, kot želimo, ali s 
#FerFud objavo na facebooku in twitterju. 
www.ferfud.si

FERFUD
#13

POLETNA TRILOGIJA_

POLETNA OSVEŽITEV_

Že od leta 2010 je ime Thomas Henry (ki je
leta 1773, prvič v zgodovini, navadno vodo

obogatil z ogljikovim dioksidom, in gazirana voda je
bila izumljena) glavna inspiracija zaposlenih v mladem
podjetju iz Berlina, ki ustvarja zanimiv portfelj osvežil-
nih brezalkoholnih pijač. S svojimi strokovnjaki so po-
nudili unikatno in prvovrstno linijo alternativnega
okusa, s sprejemljivo ceno in nezamenljivim dizajnom.
Simbol petih zvezdic na steklenički predstavlja pet
okusov in "zakon petih". Thomas Henry prepriča z do-
vršenim in prefinjenim okusom, vsebuje manj slad-
korja in več sadja, ne vsebuje barvil in ojačevalcev
okusa, primeren je za vegane in je brez glutena ter je
narejen z ljubeznijo. Izberimo letošnje poletje svoj okus,
ki nas bo osvežil, vse ostalo pa prepustimo domišljiji.
Na voljo v izbranih lokalih, www.thomas-henry.com 

THOMAS HENRY  
#15
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V OBJEKTIVU_

BREZSKRBNO POLETJE Z RETRO PRIDIHOM – VRČI, STEKLENIČKE
IN KOZARCI KILNER

POLETJE V MESTU 07  

Sestavine:
10 g (5 žličk) čaja za prebujanje 
Whittard of Chelsea
200 ml navadne vode
8 bio limet, narezanih na osmine
12 listov mete
50 ml naravne karamelne arome Whittard 
of Chelsea (ali 8 žlic rjavega sladkorja)
zdrobljen led
200 ml mineralne vode
Priprava: Zavremo vodo, skuhamo čaj za prebujanje
in ga dobro ohladimo. V vrč nalijemo čaj, dodamo 
limeto, meto in karamelno aromo ali sladkor. Z dolgo
žlico pritisnemo ob dno vrča, da se sprosti okus. 
Vrč do dveh tretjin napolnimo z ledom. Prilijemo še
mineralno vodo, malo premešamo in postrežemo. 
In še … za "odraslo" različico mojitea prilijemo 100
mililitrov belega ruma in dodatnih 100 mililitrov 
mineralne vode. Na zdravje!

Poletje je čas za brezskrbne užitke, ko z ohlajeno
pijačo v eni in z napeto knjigo v drugi roki odpla-
vamo na krilih domišljije. Je čas za piknike, ko s
prijatelji preizkušamo nove recepte za osvežilne
ledene čaje in izpopolnjujemo že preizkušene ži-
vobarvne koktejl mešanice. In je tudi čas za ro-
mantične večere, ki se v brezčasnem objemu
spreobrnejo v z zvezdami obsijana sanjarjenja v
dvoje. Da bodo užitki še čarobnejši, si poleg oze-
lenele terase, balkona ali vrta ter napolnjene pik-
nik košarice to poletje omislimo kakšnega ali pa
kar cel set trendovskih visokokakovostnih vrčev,
stekleničk in kozarcev z ročaji priznane blagovne
znamke Kilner. Le-ta z ikoničnim vintage dizaj-
nom izpopolnjuje uživanje v domačih pijačah v
udobju našega doma. Velikanski vrči Kilner s ši-
rokim vratom dopuščajo, da slastnim napitkom
dodamo led in koščke sadja, ter so popolna izbira
za zabave na prostem. Stekleničke, izdelane z
vintage pridihom, napolnjene z domačim žga-

njem ali marinado, bodo prav lepo zaokrožile le-
tošnje poletno omizje, retro kozarci z ročajem Kil-
ner pa bodo kot nalašč za kreativno pripravo
raznolikih in očesu všečnih smoothijev, frapejev
in koktejlov ter ostalih osvežujočih napitkov. In še
poletni namig: V retro kozarcih Kilner to poletje
presenetimo izbrano družbo in postrezimo moji-
tea, ki ga je navdihnil osvežilni mojito.

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

RECEPT: MOJITEA_

Besedilo: Valentina Jarc

Da bo poletje še čarobnejše, si to poletje omislimo kakšnega ali pa kar cel set visokokakovostnih vrčev, stekleničk
in kozarcev z ročaji Kilner, ki z ikoničnim vintage dizajnom izpopolnijo uživanje v domačih pijačah.#18
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Čisti luksuz "spalnice pod zvezdami"
Pripovedovanje zgodb o duhovih okoli tabornega
ognja, peka sladkornih penic "marshmallow", spanje
pod zvezdami ... to so idilični trenutki, ki jih ponuja
kampiranje. Ko idili dodamo razkošno zakonsko po-
steljo, vrhunski teleskop, jagode in šampanjec ter
razgled na strehe New Yorka, dobimo povsem novo
izkušnjo. Newyorški hotel AKA Central Park, v nepo-
sredni bližini prestižnih trgovin na Peti aveniji, s pa-
ketom "spalnica pod zvezdami" ponuja možnost
urbanega glampinga na sto kvadratnih metrov veliki
terasi z vrhunskim razgledom. Paket, poleg udobne
postelje, kamina na drva in jedilnice na prostem,
vsebuje tudi plazma televizor, izbor črno-belih gro-
zljivk, elektronski bralnik z naloženimi zgodbami, te-
leskop, prigrizke znamke Jacques Torres in Cliquot,
izbor sirov, jagode in šampanjec. Za glamurozno iz-
kušnjo na prostem bomo odšteli 1.999 ameriških do-
larjev in več na noč. 

Pogled z vrha, ki jemlje dih
Newyorški hotel Affinia na prestižni lokaciji Upper
East Side na Manhattnu svojim gostom ponuja
možnost skorajšnje izkušnje kampiranja, a z vsemi
pritiklinami glamuroznega prenočevanja. Hotel Affi-
nia premožnim gostom ponuja možnost, da v dvoje
in tudi z otroki preizkusijo koncept kampiranja v ka-
kovostnih šotorih in uživanju v à la carte obrokih, ki
jih osebje postreže na hotelski strehi z osupljivim
razgledom na mesto, ki nikoli ne spi. V šotorih
goste čakajo svetilke in komplet za peko slaščic
"s'mores", brez katerih si Američani ne predstavljajo
kampiranja in večernega druženja ob tabornem
ognju, v ponudbi pa ne manjkata niti kosilo in ve-
čerja v piknik izvedbi. 

Čarobno doživetje živalskega vrta 
Če se mudimo v britanski prestolnici, naj nas pot
zanese v londonski živalski vrt ZSL Whipsnade
ZOO, ki poleg klasičnih ogledov, večernih druženj
in zabavnih prenočitvenih programov, ki vključujejo
piknike s šampanjcem, DJ-program, oglede žival-
skega vrta ob zori in okusne zajtrke, ponuja tudi
možnost prenočitve v očarljivih lesenih kočah, po-
imenovanih Lookout Lodge. Whipsnade ZOO je
zelo poseben prostor že čez dan, vendar je še bolj
čaroben ponoči, ko živalski vrt zaživi na način, ki
ga običajni obiskovalci ne uspejo doživeti. Paket
kampiranja vsebuje pijačo dobrodošlice ob pri-
hodu, zasebni ogled živalskega vrta ob sončnem
vzhodu, okusno večerjo z dvema hodoma, pohod
skozi živalski vrt z baklami, udobno nastanitev ter
bogat zajtrk.  

Brezskrbni umik pred mestom v mestu 
Če so v časih, ko še nismo poznali klim, Newyor-
čani vročinskim valom ubežali s spanjem na požar-
nih stopnicah, se danes prenočevanje na prostem
vrača z veliko več stila. V središču Manhattna naj-
demo luksuzni butični hotel Hyatt 48 Lex, ki ponuja
paket "The Suite Glamping Package", le-ta pa nudi
prenočevanje v nadstandardnih apartmajih ,
opremljenih z luksuznimi napihljivimi posteljami,
omamno mehko posteljnino, nešteto blazinami in

Urbana mešanica starega in sodobnega  
Popolnoma prenovljena vintage prikolica na terasi
bruseljskega butičnega Vintage Hotela s fantasti-
čno posteljo, udobno prho, plazma televizorjem,
wifi-jem, klimo in prikupnim lounge prostorom, kjer
bomo uživali v aperitivu ob prihodu, ponuja vse,
kar pričakujemo od urbanega glampinga. Ker
kampiranje enostavno ni za vsakogar, je vintage
prikolica, locirana v v trendovski mestni soseski
Saint Gilles, odlična izbira za vse, ki si ne drznejo
doživeti klasične izkušnje kampiranja v naravi, bi
pa en prst vseeno pomočili vanjo. Prikupna priko-
lica Hazel, ki nas z živimi barvami in grafičnimi po-
tiski ponese v 70. prejšnjega stoletja, obljublja
pristno izkušnjo kampiranja, brez brnečih žuželk,
neprijetnih temperatur, spanja na neudobnih tleh in
slabega signala ter le korak stran od trendovskih
mestnih trgovin, restavracij, barov, koncertnih pri-
zorišč in nočnih klubov.

13/07/15 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI
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Poletje je čas, ko si v iskanju sproščenega oddiha privoščimo počitnice ob morju, jezerih in
rekah, v gorah in na oddaljenih eksotičnih otokih, daleč stran od vsakdanjika in še dlje od mest-
nega vrveža. Včasih s seboj vzamemo šotor, spet drugič raje zavijemo v razkošen hotel. Ko že

mislimo, da smo doživeli vse, se pojavi zanimiva alternativa. Glamping – izvrsten hibrid "glamuroznega" in
"kampiranja" – je visoko na spisku naših počitniških želja, ki ga morda izpodrine najnovejši in še bolj tren-
dovski urbani glamping – glamurozno kampiranje v objemu mestnih zidov, ki med drugim vključuje spanje
na strehah naših najljubših (vele)mest.

TREND_

Med idilične trenutke urbanega glampinga sodi tudi
peka sladkornih penic "marshmallow".

GLAMUROZNO KAMPIRANJE 
V OBJEMU URBANE DŽUNGLE

Besedilo: Valentina Jarc

Vintage prikolica Hazel v trendi bruseljski četrti Saint Gilles.

#19 
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toplimi odejami. V vsaki od sob najdemo tudi plat-
nen nahrbtnik, do vrha napolnjen z vsemi nujnimi
in ne tako zelo nujnimi potrebščinami za piknik …
vključujoč lanterne, knjige, vrhunsko vino in itali-
janske prigrizke "antipasti". Z urbano glamping po-
nudbo bodo zadovoljni tako turisti kot tudi
prebivalci mesta, ki poletje preživljajo doma in si v
primeru poletnega vročinskega vala zaželijo preno-
čiti na prostem, vendar nočejo niti pomisliti, da bi
pri tem pozabili na udobje, ki so ga navajeni. Celo-
tni paket seveda ni poceni, še posebej, če ga pri-
merjamo z retro spanjem na požarnih stopnicah. Za
eno noč urbanega glampinga bomo namreč odšteli
od 500 do 2.500 ameriških dolarjev.   

Kjer staro sreča novo
V kalifornijski Santa Barbari se nahaja avtokamp, kjer
staro sreča novo. Santa Barbara Auto Camp je posre-
čena mešanica klasičnega ameriškega sloga in so-
dobnega dizajna, ki ponuja inovativno počitniško
izkušnjo. S počitnikovanjem v prostorni retro prikolici,
opremljeni s sodobnimi električnimi gospodinjskimi
aparati in udobnim notranjim pohištvom, bodo zado-
voljni vsi, ki bi radi za nekaj dni izkusili čar klasičnega
kampiranja z urbanim pridihom. Vsaka prikolica ima
tudi svoj vrt z zunanjim žarom, vrtnim pohištvom in
dve udobni retro kolesi za brezskrbno raziskovanje
kampa in mestne okolice.

Romantična idila ob zvokih divjih živali
Veličastno pristanišče v avstralskem Sydneyju po-
streže s spektakularnim razgledom, še posebej po-
noči, ko je operna hiša razkošno osvetljena, tako da
prekrasno izstopa iz temnih voda, medtem ko se v
ozadju svetlikajo luči mesta. Da bi bila izkušnja še
popolnejša, so v sydneyjskem živalskem vrtu Ta-
ronga Zoo, ki gleda na pristanišče, na nabrežje po-
stavili luksuzne safari šotore, ki nudijo veliko mero
udobja in so opremljeni z zakonsko posteljo ter
majhno teraso, na kateri nam postrežejo tudi z ro-
mantično večerjo ob sončnem zahodu. V ponudbo
"Roar and Snore", za katero bomo odšteli nekaj več

www.stayaka.com
www.vintagehotel.be 
www.affinia.com
www.zsl.org/zsl-whipsnade-zoo/lookout-lodge
48lex.hyatt.com/en/hotel/home.html
autocamp.com
taronga.org.au
www.stjeromesthehotel.com.au

kot 300 avstralskih dolarjev, pa je vključen tudi raz-
burljiv nočni safari.

Pustolovski duh luksuznih višav avstralskega
Melbourna
Avstralski Melbourne se trendu urbanega glam-
pinga pridružuje z luksuznim kampom na vrhu
strehe nakupovalnega središča Melbourne Central.
St. Jerome's: The Hotel je inovativna turistična
atrakcija, ki ponuja vse, kar pričakujemo od glamu-
roznega kampiranja, in še več, saj se ponaša z
vrhunskim razgledom na velemesto. Z nočitvijo, ki
stane okoli 330 avstralskih dolarjev, bomo na sve-
žem zraku deležni luksuzne ponudbe, ki pritiče ho-
telom s petimi zvezdicami in med drugim vključuje
24-urno postrežbo ter možnost vadbe tai chi-ja ozi-
roma meditacije na prostem. Navdušeni bomo nad

INFOMAT_

vrhunskimi šotori v indijanskem slogu, ki nudijo za-
dostno mero udobja, ter dejstvom, da sama izku-
šnja združuje luksuz in kanček avanturizma, kar je
včasih popoln recept za idilične počitnice.

       

V živalskemu vrtu Taronga Zoo v Sydneyju, ki gleda na pristanišče, so na nabrežje postavili luksuzne safari šotore.

Santa Barbara Auto Camp je posrečena mešanica klasičnega ameriškega sloga in sodobnega dizajna. Urbani glamping v londonskem živalskem vrtu.

CITYMAGAZINE.SI
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Pure Acoustics je ameriška družba, ki je s svojim delovanjem začela pred dvajsetimi leti. Po-
nuja široko paleto avdioizdelkov, ki v zadnjem času vzbujajo pozornost tudi na širšem tržišču.
Vključujejo tako hišno kot tudi prenosno avdioopremo. S prenosnim zvočnikom Pure Acoustics

MCP-50 ali MCP-100 lahko vzamemo svojo glasbo kamorkoli in zapojemo z našimi najljubšimi izvajalci.
Zvočniki se preko bluetootha povežejo s katerokoli napravo, ki podpira funkcijo Bluetooth. Kompatibilni so z
vsemi pametnimi telefoni, tablicami, MP3-predvajalniki, vključno z iPodom, iPhonom ter iPadom. Preko
vhoda za USB in SD-kartico imamo preprost dostop do glasbe, ki jo hranimo na naši spominski kartici ali pa
prenosnem disku. V zvočnike je vgrajena polnilna baterija, ki omogoča deset ur neprekinjene zabave, prilo-
žena pa sta še žični in brezžični mikrofon z ločenimi nastavitvami glasnosti in odmeva. 
www.lutmanco.com
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TEHNOLOGIJA_

PURE ACOUSTICS 
– PRENOSNI ZVOČNIKI ZA KARAOKE 
#20 

RAP, FUNK, R & B_

Ameriška raperska legenda, glasbena in
modna ikona Snoop Dogg se lahko pohvali

s 35 milijoni prodanih albumov. Letos maja je izdal
svoj trinajsti studijski album Bush, ki ga je produciral
grammyjev nagrajenec Pharrell Williams. Zbrane
pesmi na najnovejšem albumu Bush so mešanica
retro-futurističnega funka ob ritmih R & B-ja in popa.
Snoop Dogg se je nemalokrat pojavil tako na televizij-
skih ekranih kot tudi na kinematografskih platnih,
poleg ustvarjanja modne blagovne znamke pa je po-
segel še v tehnologijo in šport, navsezadnje pa je
ustanovil tudi Snoop Youth Football League. Cena
vstopnice: 54,90 evra.

SNOOP DOGG 
#22 
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22. julija ob 17.30, Arena Wien Open Air, Dunaj, Avstrija
arenavie.com
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KULTURNI IZBOR_

Med 17. in 26. julijem bomo mimoidoči pred
galerijo Škuc priča ciklu glasbenih, literarnih,

filmskih, gledaliških, plesnih in umetniških dogodkov.
Vsak dan od 17. ure dalje bomo lahko prebirali in po
znižani ceni kupovali knjige na Ulični čitalnici in Šku-
cevi tržnici, ob 18. uri bodo z lutkovnimi predstavami
in delavnicami na svoj račun prišli najmlajši, v večer-
nih urah pa bomo svojo dozo kulture, del katere bodo
tudi džez koncerti, kabareji in šansoni, dobili vsi ostali.
Vstopnine ni.

DOBIMO SE 
PRED ŠKUCEM
#21 

Od 17. do 26. julija, pred galerijo Škuc, Stari trg 21, Ljubljana,
www.galerijaskuc.si

KITARSKI VIRTUOZ_

Legendarni glasbenik Carlos Santana, za ka-
terega je značilno prepletanje kitarskih rifov 

z rokom, bluesom, afrokubanskimi, džezovskimi in la-
tinoritmi, je postal slaven v poznih 60. letih in zgodnjih
70. letih  s svojo zasedbo Santana Blues Band, ki se je
pozneje preimenovala v Santano. Santanino slavo je
omogočil nepozabni nastop na festivalu Woodstock 
in izid prve plošče Santana leta 1969. Svojemu zna-
čilnemu slogu je ostal Carlos zvest tudi v naslednjih
desetletjih in v poznih 90. letih doživel vnovičen
vzpon kariere s pomočjo albuma Supernatural (1999),
na katerem so se znašle uspešnice, kot so Maria,
Maria, Africa Bamba, Smooth in Corazon Espinado.
Za album, ki se je prodal v 25 milijonih izvodov, je pre-
jel tudi osem grammyjev. Cena vstopnice: 47,15 evra. 

20. julija ob 19. uri, Arena di Verona, Verona, Italija
www.arena.it

CARLOS SANTANA 
#23
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FESTIVAL_

MetalDays festival so počitnice v pravem po-
menu besede. Festival nudi neverjetno

sproščeno vzdušje, popolno, da pozabimo na vsakda-
nje skrbi, vsako leto pa poteka na sotočju v Tolminu, ki
leži med dvema čudovitima gorskima rekama, Tol-
minko in Sočo. Letošnji program vsebuje tako velika
imena metalske glasbe kot tudi novopečene bende.
Tako bodo nastopili Black Label Society, Dream Thea-
ter, Fear Factory, Arch Enemy, Hatebreed, Accept, Be-
hemoth, Cannibal Corpse, Carcass, Saxon, Anvil,
Devin Townsend Project, Hardcore Superstar, Kata-
klysm, Noctiferia in drugi. Kampiranje je brezplačno,
vendar izključno ob predložitvi veljavne festivalske
vstopnice. Cena vstopnic: festivalska vstopnica 
– 135 evrov; dnevna vstopnica – 49 evrov. 
Od 19. do 25. julija, Tolmin,
www.metaldays.net

METALDAYS
#24
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Kdaj je bolj primeren čas za najbolj nori poletni žur z velikanom elektronske glasbe, ki sliši na ime
Fatboy Slim, če ne poleti? Že tako razbeljeno plesišče si zasluži vrhunec, vzpon do vrelišča, kjer
nas med naelektrenimi ritmi prav nihče ne more ujeti. Fatboy Slim je namreč tisto ime, ki ga na

ploščah, radijskih valovih in televizijskih glasbenih kanalih že vse od zgodnjih osemdesetih prejšnjega stoletja
lovimo mi. Po lanskoletnem nastopu čez mejo v Poreču se Fatboy Slim vrača na mesto edinega nastopa na
naših tleh. Cena vstopnic: od 20 do 30 evrov.
24. julija ob 23. uri, Ambasada Gavioli, Industrijska cesta 10, Izola, www.ambasadagavioli.si

POLETNI ŽUR_

TEHNOLOGIJA_

Smo naveličani iskanja točk wi-fi v tujini? Ob
bližajočih se poletnih počitnicah tujina na-

mreč kar kliče! Se letos odpravljamo na počitnice
ob morju, v svetovne prestolnice ali pa na izme-
njavo po študijske in delovne izkušnje v tujino? Ne
glede na to, ali bo to Avstralija, kakšna evropska
prestolnica ali celo Puerto Rico, z novim paketom
Orto Tripster bomo lahko pozabili na nenehno in
mukotrpno iskanje točk wi-fi. Novi paket nam na-
mreč ob neomejenih klicih in sporočilih v Sloveniji
ponuja tudi uporabo 1 GB prenosa podatkov na
mesec v kar 65 državah celega sveta. Če prenosa
podatkov ne porabimo v tujini, lahko dodaten 1 GB
uporabimo kar doma. Pohitimo, paketi so na voljo
le do konca avgusta. 
www.orto.si

Od 25. julija, kinematografi po Sloveniji, www.kinodvor.org

Od 25. do 29 julija, Motovun, Hrvaška, 
www.motovunfilmfestival.com

DOKUMENTARNI FILM_

FILMSKA PLATNA_

Že skoraj dve desetletji Motovunski filmski
festival vsako poletje poskrbi za pravo film-

sko poslastico pod zvezdami in prav nič drugače ne
bo niti letos. V ljubkem mestecu na vrhu 277 metrov
visokega hriba nad dolino reke Mirne bosta tokrat na
svoj račun prišli francoska kinematografija in kultura,
kot vsako leto pa bomo na filmskih platnih uzrli stvari-
tve nagrajencev filmskih festivalov svetovnega kova
in nadobudnih neodvisnih produkcij.

18. MOTOVUNSKI
FILMSKI FESTIVAL 
#29 

Naravnost iz Cannesa, kjer je navdušil kri-
tike, prihaja dokumentarec režiserja Asifa

Kapadia o meteorskem vzponu in tragičnem padcu
britanske kraljice soula Amy Winehouse. Film prinaša
doslej nevidene posnetke iz zasebnih arhivov, nikoli
slišane pesmi ter številne intervjuje s prijatelji in sorod-
niki. Amy se je le z dvema izdanima albuma v zgodo-
vino zapisala kot ena največjih glasbenih ikon našega
časa. Svet je očarala s kombinacijo surove iskrenosti
in izjemne glasbene nadarjenosti ter z glasom, ki so
ga opisovali kot mešanico Billy Holiday, Dinah 
Washington in Sarah Vaughan. A pevkino zasebno ži-
vljenje je kmalu postalo tarča brezobzirnih tabloidov, ki
so se skupaj z njenimi težavnimi razmerji in tveganim
življenjskim slogom nazadnje izkazali za usodne.
Umrla je julija leta 2011 zaradi zastrupitve z alkoho-
lom. Stara je bila sedemindvajset let.

CITYMAGAZINE.SI

ORTO TRIPSTER
#26 

AMY
#25 

FATBOY SLIM NA VRHUNCU POLETJA 
V AMBASADI GAVIOLI
#27 

ELEKTRONIKA_

V družbi poletnih festivalov na domači zemlji
se bo konec julija tudi letos bohotil elektron-

ski festival ECO Festival, ki mu bodo vladali glasbeni
dirigenti Dubfire, Jeff Mills, Sam Paganini, The Advent
& Industrialyzer ter mnogi drugi. Poleg širokega na-
bora naelektrenih vibracij, ki jih bo streglo več kot 70
didžejev, ECO Festival letos prinaša tudi osvežitev –
Voodoo Garden – Psy Trance Stage, na katerem bodo
rokave zavihali mojstri tega žanra, ki smo ga v zadnjih
letih tudi pri nas sprejeli odprtih rok. Posebnost letoš-
nje edicije bodo tudi tako imenovani ''showcasi'' ozi-
roma predstavitve najbolj eminentnih domačih tehno
kolektivov: Innocent Music, Erotica Music, Second
Music in Etia Creations. Cena vstopnice: 45 evrov.

Od 24. do 26. julija, Opatje Selo pri Novi Gorici, eco-festival.com

ECO FESTIVAL
#28
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lepota Pripravila: Vanja Hočevar

CITYMAGAZINE.SI

barvni poljub 

Bleščilo za ustnice iz poletne kolekcije 

Kiss and blush, YSL. 

Cena: 35,93 evra. 

www.yslbeautyus.com hranilno 

Komplet za nego las Moroccanoil, home and away. 

Cena: 48,26 evra. 

www.moroccanoil.com

v poletni toaletni torbici 

Bronzer Here comes the sun, Artdeco. 

Cena: 17,90 evra. 

www.artdeco.si

po sončenju 

Olje za telo Tan maximizer, Lancaster, 150 ml. 

Cena: 37,77 evra. 

www.everet-group.com

cvetoče 

Dišava Blossom, Jimmy Choo Eau de Parfum, 60 ml. 

Cena: 64 evrov. 

www.everet-group.com

zaščita pred soncem 

Hladilni sprej

Protect & Refresh, Nivea, 200 ml. 

Cena: 11,50 evra. 

www.beiersdorf.si

živahni bonbončki 

Laki za nohte, kolekcija Brights, OPI. 

Cena: 13 evrov. 

www.bomerx.si

vlaži in osvežuje 

Kolekcija ličil Water Effect, Deborah Milano. 

Cena: od 3,84 do 4,73 evra. 

www.everet-group.com

čas za luksuz 

Olja za kopel Dark Rose, Czech & speake, 100 ml. 

Cena: 84,34 evra. 

luxury.harrods.com

za hitrejšo porjavelost 

Vlažilno razpršilo za optimalno zagorelost

občutljive kože Ideal soleil bronze, Vichy. 

Cena: 22 evrov. 

www.vichy.si

Razigran dopust

Če smo izpostavljeni soncu, ni

izjemno pomembna le zaščita

pred soncem, temveč tudi skrb

za kožo in lase po sončenju.

pasteli 

Lak za nohte H & M. 

Cena za kos: 2,99 evra. 

www.hm.com

nega kože 

Piling za telo Fuji Green Tea, Body Shop. 

Cena: 21,17 evra. 

www.thebodyshop.co.uk

povečan volumen trepalnic 

Maskara Full Lash Volume

Mascara, Shiseido. 

Cena: 29 evrov. 

www.everet-group.com

vonj po kokosu 

Sprej za lase Victoria Secret. 

Cena: 14,28 evra. 

www.victoriassecret.com

z vitaminskim kompleksom 

Kremni gel za tuširanje I love ..., 

različni vonji, 500 ml. 

Cena: 4,99 evra. 

Na voljo v izbranih drogerijah. 

www.ilovecosmetics.eu

skrb za obraz 

Zaščitna krema za obraz, SPF 50, 

Eveline Cosmetics. 

Cena: 11,25 evra. 

www.evelinecosmeticsuk.co.uk
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POP-UP_

Poletne Yoga Flow vadbe na Bledu so pri-
merne tako za začetnike kot za tiste, ki se z

jogo ukvarjamo že dalj časa. Ekipa Yoge Bled izvaja
jogo po principu "pop-up", tako da se vsak teden "po-
javlja" kje drugje na Bledu. Joga poteka dvakrat na
teden, enkrat kot jutranja joga, drugič pozno popol-
danska. Več informacij, kje se nahajajo in kdaj se
lahko udeležimo posameznih vadb, pa najdemo na
njihovi spletni strani. Cena obiska: 10 evrov (v ceno je
vključena izposoja joga podlage). V kolikor pridemo 
z letakom, pa lahko koristimo še poseben popust 
"Yogabled goodie".

YOGA BLED
#32 

POLETJE V MESTU 13

www.yogabled.com

ULIČNI STIL_

Po mestu se sprehaja vedno več deklet, ka-
terih stajling dopolnjujejo trendovski nahrbt-

niki Frachella. Nahrbtniki so delo slovenske modne
navdušenke, ustanoviteljice "streetstyle" bloga Frach-
ella in nadobudne oblikovalke Mateje Škraba. Urbani
nahrbtniki so popolna zmes elegance, svobode, než-
nosti in drznosti ter predstavljajo popoln modni doda-
tek za obisk boemskega koncerta, odkrivanje rajskih
plaž in pohajkovanje po mestnih ulicah. 
frachella.com

FRACHELLA 
#33

CITYMAGAZINE.SI

LOKALI_

Nabrežje Ljubljanice, imenovano Špica, kjer je nekoč mrgolelo kopalcev in ki se nahaja le streljaj
proč od centra Ljubljane, je od konca junija zopet bogatejše za gostinsko ponudbo. Tam zdaj po-
novno mrgoli ljudi, ki pa se ne hladijo, sproščajo ali sprehajajo ob reki Ljubljanici, pač pa sončne

žarke lovijo v kavarni Špica Caffe, ki je del gostinske verige Kaval Group. Privoščili si bomo lahko (brezalko-
holne) koktajle, zelenjavne smoothije, sadne kupe, sladoledne napitke, Lolitine sladkarije, sendviče in ostalo
kavarniško ponudbo. Špica Caffe pa ne bo samo mesto “kramljanja” in pasivnega uživanja, pač pa tudi
mesto, kjer bodo potekali kulinarična šola pa koktajlsko in vinsko obarvani večeri, manjkalo pa ne bo niti
glasbe in plesa. Zvrstili se bodo tudi razstave, predavanja in delavnice za vse starosti. Petkovi večeri bodo re-
zervirani za ples in glasbo, medtem ko bodo številni popoldnevi literarno, večeri pa gledališko obarvani, po-
zabiti pa ne smemo niti na Špicafest in zmajčkove festivale.
Špica Caffe, Gruberjevo nabrežje, Ljubljana, www.kaval-group.si

ŠPICA CAFFE 
#30 

TREND_

Urbani nomadi in športni uživači bomo zago-
tovo navdušeni nad špagaricami uRrope, na-

rejenimi iz trpežne in mehke polipropilenske vrvi.
Zanimive, sodobne oblike in pisane barve bodo obar-
vale naš korak. Njihovo vzdrževanje je sila preprosto,
držati se moramo le navodil. Špagarice lahko ope-
remo kar v pralnem stroju, potem pa jih temeljito po-
sušimo na soncu. Kot vsako obuvalo tudi špagarice
ne bodo izgledale ves čas kot nove. Če se vrv natrga,
jo s škarjami enostavno odrežemo in obuvalo pono-
vno obujemo. Sandali niso šivani, zato jim odrezana
vrv ne bo prav nič škodila. Četudi se zmočijo v dežju
ali slani vodi, bodo obdržale svojo prvotno obliko in
barvo. V letošnji sezoni ponujajo tudi unikatno izde-
lane lanene torbe v vzorcih, ki se odlično podajo k
barvitim špagaricam uRope.  
www.urope.si

UROPE
#31 
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KREATIVNI TABOR_

Kreativni tabor Sajeta bo tudi v svoji tokratni
izvedbi popestril tolminsko Sotočje z obiljem

kreativnosti v obliki glasbenega programa, raznolikih
delavnic, projekcij ter s spontanimi kreativnimi izbruhi.
Letošnja novost je Sajet'ca, v okiru katere bo poleg de-
lavnice Sama Kutina, ki že vrsto let uglašuje "Mičken
orkester", poskrbljeno za kreativnost naših najmlajših.
Spremljevalni program bodo zaokrožili še filmske pro-
jekcije, predavanje in javna debata ter presenečenja v
obliki naključnih kreativnih izlivov posameznih ustvar-
jalcev. Obiskovalcem Sajete je omogočeno brezpla-
čno kampiranje v neposredni bližini. 
Od 29. julija do 1. avgusta, Sotočje, Tolmin, 
www.sajeta.org

16. SAJETA
#34 
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Otočje Les Medes, Španija
Sredozemlje med ljubitelji potapljanja na dah ozi-
roma med tistimi, ki radi opazujejo podvodno floro in
favno, ni ravno na vrhu seznama najbolj priljubljenih
destinacij, a tudi morje, ki ni prav bogato z živopisa-
nimi ribicami, je pa prepolno glasnih turistov, ponuja
zanimive skrite kotičke. Eden takšnih je arhipelag
Les Medes, le streljaj od razvpite Costa Brave. Izho-
dišče za raziskovanje zaščitenega rezervata, ki za-
jema območje sedmih nenaseljenih otočkov in
ducata čeri, je mesto L'Estartit, kjer izlete na otočje
organizirajo številne potapljaške agencije. Ker je arhi-
pelag zaščiten, je »snorklanje« veliko bolj prijetno, saj
nas ne bodo motili trume kopalcev in hrup motornih
čolnov. V plitvinah bomo našli gost pas morskih trav
in med njimi jate pisanih rib, globine in podvodne
jame pa razveseljujejo bolj izkušene potapljače.
L'Estartit leži v bližini Girone, ki ima svoje letališče Gi-
rona-Costa Brava. Ker leži v bližini francoske meje, je
lahko dosegljivo tudi z vlakom, največji ljubitelji
morja pa lahko svoje jadrnice ali jahte privežejo v
marini z 700 privezi, paziti morajo le, da njihova plo-
vila niso daljša od 25 metrov. Za potapljaške izlete se

pljajo v treh: dvorani Silfra, laguni Silfra in v kate-
drali, ki velja za najlepši del. Ker za potapljanje v
narodnem parku potrebujemo posebno dovoljenje,
je najbolje potapljaški dan rezervirati preko ene od
agencij. Za peturni izlet (potapljanje traja okoli 40
minut), dovolilnico in opremo bomo odšteli okoli
115 evrov po osebi. Narodni park Thingvellir, ki je
uvrščen na UNESCO-ov seznam, je poleg geolo-
ških posebnosti zanimiv tudi zaradi kulturne in zgo-
dovinske dediščine, organizirane sprehajalne in
pohodniške poti po parku pa so še dodatni razlog,
da se v parku zadržimo dlje kot le za hiter, osvežu-
joč potop. 

Obala Malte
Majhna sredozemska otoška državica se upravi-
čeno imenuje srce Sredozemlja zaradi svoje strate-
ške lege, ki je vplivala na njen zgodovinski in
kulturni razvoj. Geološko je Malta del mediteran-
skega dna, ki se je vzdignil med trenjem evropske
in afriške plošče, kar pomeni, da je položaj Malte
seizmološko zelo nestabilen, vegetacija in živalstvo
na otočju pa redka. Pravo bogastvo Malte se skriva
pod morjem in toplo morje okoli malteških otokov je
idealno za potapljaške počitnice. Večina plaž, ob
katerih lahko »snorklamo«, je lahko dosegljivih z
avtom, javnim prevozom ali celo peš, saj so bližnja
mesta ali hotelska naselja večinoma oddaljena od
le nekaj minut do pol ure. Podvodni svet Malte je ti-
pično sredozemski, zelo podoben južnemu Ja-
dranu, oddaljenost in izoliranost od kopnega pa sta
razloga za dobro ohranjeno podvodno favno, ki jo
lahko občudujemo tudi brez potapljaških jeklenk.
Najboljše lokacije za potapljanje na dah so ob oba-
lah treh naseljenih otokov – Malta, Gozo in Co-
mino. V bližini trajektnega terminala Cirkewwa na
najbolj severnem delu Malte, od koder se bomo naj-
lažje prepeljali na otoka Gozo in Comino, pod mor-
sko gladino ležijo ostre in strme stene, ki zapirajo
prehod med Malto in Gozom, morski tokovi pa so
izoblikovali podvodne špilje, jame in prehode, ki so
primerni tudi za "snorklanje" ... čeprav je Mafra
Point, kot so poimenovali potapljaško področje, ki
ga želijo zaščititi kot morski rezervat, bolj prilju-
bljena med potapljači z jeklenkami. Na jugovzhodu
Malte je najboljši kraj za potapljanje na dah Ghar
Lapsi, predvsem zaradi zanimivih podvodnih gre-
benov in plitke podvodne špilje, ki je dostopna po-
tapljačem brez kisikovih jeklenk. Nenaseljene južne
obale Malte, ki jih varujejo več kot 200 metrov vi-
soki klifi, imenovani Dingli, so mirne in ekološko
dobro ohranjene, edino nevarnost občasno pred-

je najbolje oglasiti v Navtični postaji (Estacio Na-
utica), kjer podvodne aktivnosti začnejo z audiovi-
zualno predstavitvijo zaščitenega območja,
nadaljujejo pa z vodenimi potopi v skupinah do
osem oseb.

Silfra, Islandija 
Tudi Islandija s temperaturo vode, ki ne presega
dveh stopinj Celzija, ni med najbolj priljubljenimi
destinacijami med potapljači na dah, je pa zago-
tovo ena od najbolj zanimivih, nenavadnih in za-
bavnih. Potapljanje v Narodnem parku Thingvellir
na jugozahodu Islandije je zanimivo predvsem z
dveh vidikov: "snorklanje" v kontinentalni tektonski
razpoki Silfra pomeni, da se potapljamo med se-
vernoameriškim in evropskim kontinentom, kri-
stalno čista ledeniška voda pa omogoča jasno
vidljivost preko stotih metrov. Silfra je del jezera
Thingvellir in ena od posebnosti, ki jih ne bomo do-
živeli pri potapljanju v toplih morjih, je, da lahko
med potapljanjem vodo pijemo, saj je ledeniško je-
zero eno najbolj čistih področij na Zemlji. Razpoka
Silfra ima štiri dele, potapljači na dah se lahko pota-
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"Snorklanje", "šnorklanje", potapljanje na dah … za nekatere potapljanje za revne, za druge po-
polna svoboda pod morsko gladino. Dejstvo je, da nam za podvodno masko, dihalko in pla-
vutke ni potrebno odšteti prav veliko denarja, za ljubiteljsko čofotanje po plitvinah ne

potrebujemo tečajev in licenc, nagrajeni pa bomo z obilico užitkov med spoznavanjem življenja pod vodno
gladino. Večina nas bo letošnje poletje ''snorklala'' v Jadranskem morju, za bolj avanturistične (in denarno
podkrepljene) potapljače pa predstavljamo nekaj idej za raziskovanje Sredozemlja, Atlantskega in Pacifi-
škega oceana.

DESTINACIJA_

"Snorklanje" 
v zaščitenem
območju Les Medes.

PODVODNI SVET NA DAH
#35 

Besedilo: Jasmina Dvoršek, fotografije: Andreu Llamas, Lluis Carro, Jose Luis Rodrigues, Miguel Angel Alvarez, Paolo Meitre
Liberatini, viewingmalta.com, dive.is

Na Galapaškem otočju bomo lahko občudovali tudi želve.
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stavljajo meduze. Veliko bolj obiskana je v poletnih
mesecih modra jama oziroma Wied iq Žurrieq, ki je
tudi ena od najbolj priljubljenih točk za potapljače
začetnike, saj podvodne pečine in čeri ležijo na
lahko dostopnih globinah. A število ljubiteljskih po-
tapljačev, ki lebdijo na površini, nas lahko kaj
kmalu odvrne od modre jame, še posebej, če uži-
vamo v zvoku morskih globin in nas moti hrup
glasnih turistov. V zalivu svetega Pavla, v katerem
naj bi imel na svoji poti proti Rimu brodolom sveti
Pavel, je še ena od zanimivih lokacij ob obalah naj-
večjega otoka. Obale dveh majhnih otočkov so
idealne za raziskovanje peščenega dna in številnih
podvodnih grebenov, zaradi velikega števila plovil v
okolici otočkov pa je najbolje najeti čoln v bližnji Bi-
gubbi in se do obale otočkov prepeljati in ne pla-
vati. Verjetno najboljši kraj za ''snorklanje'' na
celotnem otočju leži ob obalah otoka Gozo. Wied il
Ghasri je pravzaprav globok urez morja v obalo
Goza, kjer lahko opazujemo zelo zanimiv podvodni
svet na relativno majhnih globinah, med drugim
morske konjičke, škarpene in ostale organizme,
značilne za podvodne useke in špilje. Na najmanj-
šem naseljenem otoku, Comino, je posebej privla-
čnih deset podvodnih jam na severnem delu otoka,
potapljačem znanih kot Jame svete Marije, ki so
dovolj plitke, da jih lahko raziskujemo tudi z masko
in dihalko.

Fernando de Noronha, Brazilja 
Velikokrat spregledan, a med poznavalci podvod-
nega sveta eden od najlepših in najbolje ohranjenih
kotičkov na zemeljski obli, je arhipelag Fernando
de Noronha, nekaj več kot 500 kilometrov oddaljen
od brazilske obale. Že ob prihodu v Narodni park
moramo plačati tako imenovano okoljsko takso, ki
za en dan znaša približno 10 evrov, plaže, ob katerih
lahko občudujemo najlepši podvodni svet, pa imajo
tudi omejeno število obiskovalcev, a potrpežljivost in
predčasno načrtovanje bosta bogato poplačana ob
igrivem plavanju z delfini v zalivu Baia de Golfin-
hos in "snorklanju" v zalivih  Baia Do Sancho in
Baia do Porcos. Morje je najbolj mirno v času od
avgusta do decembra, temperature vode v plitvinah
ob arhipelagu, ki se nahaja tik pod ekvatorjem, se
gibljejo okoli 26 stopinj Celzija, vidljivost pod mor-
sko gladino pa horizontalno seže prek 50 metrov. 
Zaradi izredne občutljivosti ekosistema je na primer
"snorklanje" v naravnem bazenu ob plaži Praia de
Atalaia omejeno le na sto obiskovalcev dnevno, za-
radi skrbi za čistočo vode v naravnih bazenih obi-
skovalci ne smejo uporabljati sončnih krem pred

"snorklanjem", v bazenih pa se lahko zadržijo le 
25 minut.  Obiskovalci lahko do arhipelaga, ki je
pod UNESCO-vo zaščito, prispejo z letalom iz Recifa
ali Natala, večina turističnih namestitev pa je na
voljo v edinem naselju na otočju Vila dos Reme-
dios, ki vsako leto postaja bolj turistično, a arhipelag
je še vedno tako odročen, da ga niso preplavile
trume turistov in ga še vedno obiskujejo le tisti, ki
dobro vedo, kam pobegniti od norega tempa v bra-
zilskih velemestih, in tisti, ki se želijo potapljati v
neokrnjenih morjih. Potapljanje in "snorklanje" na
Fernandu de Noronha je postalo tako priljubljeno,
da celo domačini pravijo, da je obisk Fernanda de
Noronhe brez potapljanja kot obisk Vatikana, ne da
bi videli papeža. 

Galapaško otočje, Ekvador
Vsak, ki pozna Darwinovo teorijo evolucije in ki ga za-
nima obisk najbolj odročnih in tudi najbolj zaščitenih
krajev na svetu, je obiskal ali vsaj sanjari o obisku Ga-
lapaškega otočja. Skrivnostno otočje leži več kot 900
kilometrov zahodno od ekvadorske obale. Zaradi od-
maknjenosti, podnebja, nadmorske višine in sestave
otočja so se ohranile živalske in rastlinske vrste, ki so
Darwina navdihnile za teorijo nastanka vrst, v priza-
devanju za ohranitev prastarih živalskih vrst pa je
otočje pod strogo zaščito. Vseeno je na nekaterih
delih otočja možno plavanje z morskimi levi, na pri-
mer na Plazi Sur, do katere nas bodo s čolnom pre-
peljali iz kraja Puerto Ayora, ki leži na glavnem otoku
Santa Cruz. Plavanje z igrivimi morskimi levi pa ni
edina aktivnost, opazovali bomo lahko tudi gibanje
želv, ene najmanjših pingvinov na svetu in jate pisa-
nih rib. Vsak otok ali greben ima predel, ob katerem
lahko ''snorklamo''. Punta Espinoza na zahodnem
delu otoka Fernandina in tik ob Bolivarjevem prelivu
je najboljši kraj za opazovanje kitov in tam je včasih
mogoče tudi plavati z delfini. Zaliv Tagus ob otoku
Isabela ponuja čudovite podvodne preproge zelenih
alg, ki potapljače spominjajo na zelene pašnike. Otok
Isabela ima obliko morskega konjička in tik ob konjič-
kovih ''ustih'', torej na severozahodnem delu otoka leži
Punta Vincente Roca, kjer so ostanki vulkana obliko-
vali dobro zaščiten zaliv. Na tem delu Galapaškega
otočja se globoke, hladne plasti morske vode dvigajo
na površino. Pri tem hladna voda, bogata s hranili,
spodrine tople površinske sloje in zato je podvodno
življenje še posebej bogato. Punta Vincente Roca je
eden najbolj priljubljenih krajev za "snorklanje" na
otočju, je pa tudi eden najhladnejših, a prav gotovo
vreden, da se za en dan prelevimo v sodobne Char-
lese Darwine.

       Eden od najlepših in najbolje ohranjenih kotičkov na zemeljski obli je arhipelag Fernando de Noronha v Braziliji.

"Snorklanje" v razpoki Silfra na Islandiji.

Otok Gozo je drugi največji otok Malteškega arhipelaga.

CITYMAGAZINE.SI
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www.visitestartit.com – uradna stran mesta L'Estartit z
uporabnimi informacijami o namestitvi, restavracijah in
aktivnostih.
www.enestartit.com – Estacio Nautica organizira triurne
vodene izlete na zaščiteno območje arhipelaga Illes Medes,
ki stanejo 26,50 evra po osebi. 
www.dive.is – potapljaška agencija na Islandiji, ki 
organizira potapljaške izlete v tektonsko razpoko Silfra.
www.thingvellir.is – narodni park na jugozahodnem delu
Islandije, kjer tektonska razpoka deli Ameriko in Evropo.  
www.gozodiving.com – potapljaški center na otoku Gozo,
ki ponuja vodene potapljaške izlete in informacije o najbolj
primernih krajih za "snorklanje" na otoku.
www.snorkelingmalta.com – Center Aquatica organizira
"snorklanje" na Malti, Gozu in Cominu.
www.noronha.pe.gov.br – uradna stran zvezne države
Pernambuco z informacijami o otočju Fernando de Noronha.
www.pousadazemaria.com.br – čudovit hotelček na
otočju Fernando de Noronha v Braziliji.
www.quasarex.com – najbolj znana agencija, ki organizira
izlete, tudi "snorklanje" na Galapaških otokih.

INFOMAT_
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"Višje, hitreje, močneje" je rek, ki ga pogosto slišimo, ko je govora o športnih dosežkih. Kaj pa globlje? Tja gre človek nižje,
počasneje in zelo umirjeno. To je povsem drugačna dimenzija fizičnih naporov, ki so še bolj kot s fizično povezani s psi-

hološko pripravo. Bliža se poletni oddih na morju, kjer veliko ljudi delček le-tega preživi tudi pod vodo. Skrivnost dolgega zadrževanja
sape globoko pod gladino nam je razkril Samo Jeranko, ki si lasti slovenski globinski rekord v prostem potapljanju. Pred kratkim je z
novim slovenskim rekordom osvojil tretje mesto v disciplini statična apnea na svetovnem prvenstvu v Beogradu. In kako se počuti člo-
vek, ki pod vodo v mirujočem položaju zdrži osem minut in osem sekund? 
Besedilo in fotografija: Matevž Maček

INTERVJU_
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Podvodna apnea je povezava telesa z razumom, saj
le z obvladovanjem telesa in uma lahko dosežemo
dobre rezultate. Praviš, da si vsi napačno predsta-
vljamo, da gre za adrenalinski, ekstremni šport, v
resnici pa je daleč od tega. Kaj pa je potemtakem?

Zanimivo vprašanje. Osebno mislim, da gre za
aktivnost, pri kateri damo telesu možnost, da se popol-
noma umiri. Zanimivo je, da to najlažje dosežemo
tako, da prenehamo dihati in se potopimo pod vodno
gladino. Sliši se ekstremno in nevarno, a mnogi ne
vedo, da je naše telo izredno dobro prilagojeno na tovr-
stne pogoje. S posebnimi mehanizmi prične varčevati
z energijo, zato danes vidimo kopico tekmovalcev, ki
pod vodo zdržijo osem minut in več.

Kako sam dosežeš stanje sproščenosti za 
vrhunski potop? 

Vsak potop skušam pričeti kar se da sproščeno
in umirjeno. S tehnikami dihanja in avtohipnoze se

osredotočim zgolj na trenutek, v katerem se nahajam.
To je velik izziv, saj pričakovanja konstantno breme-
nijo naše misli. Kljub vsem tehnikam pa se na povr-
šini nikoli ne uspem sprostiti tako močno, kot mi to uspe
na globini 20, 30 ali 50 metrov. Tam se sprožijo refleksi,
ki umirijo vse procese v našem telesu. Misli se osre-
dotočijo zgolj na nekaj malenkosti, ki jih je potrebno
nadzorovati, da je potop varen in uspešen. 

Pa strah, globoko pod gladino?
Strahu ni, je pa prisotna velika mera spoštovanja

do okolja, v katerega se podajam. Hkrati je pomem-
bno zavedanje nevarnosti, ki tam prežijo. Voda je
medij, v katerem preživetje brez dihalnih aparatov ni
mogoče, hkrati pa lahko visok okoljski tlak povzroči
poškodbe notranjih organov. To so dejstva, ki jih upo-
števam pri vsakem potopu, zato se nikoli ne pota-
pljam sam. Vedno imam ob sebi partnerja, ki mi lah-
ko v primeru težav priskoči na pomoč.

Se tam spodaj počutiš povezan tudi z ostalimi 
podvodnimi bitji, ribami in morskimi sesalci, kot 
so delfini in kiti?

Pravzaprav je glavni razlog, zakaj se ukvarjam s
prostim potapljanjem, neverjeten občutek svobode, ko
počasi tonem proti morskemu dnu. Menim, da je
življenje v takšni obliki, kot je dano ljudem, velik pri-
vilegij, zato nikoli ne iščem vzporednic z ostalimi vod-
nimi bitji. Jih pa občudujem, ko z vso svojo eleganco
plavajo sem in tja. 

Si mednarodni AIDA inštruktor potapljanja na vdih.
Na bazenu v Tivoliju vodiš tečaje potapljanja. Kdo
se jih udeležuje in kako potekajo?

Prosto potapljanje postaja vse bolj in bolj prilju-
bljeno. Število podvodnih lovcev prav tako iz leta v leto
narašča.  S svojim znanjem in vodenimi treningi ter
tečaji želim širši publiki približati potapljanje. Siste-
matično jih skozi celo leto pripravljam, da so poleti, ko
odidejo na morje, v najboljši kondiciji. Rezultati in
napredek so navdušujoči. Trening prostega potaplja-
nja je primeren za vsakogar, zato si želim, da bi te
aktivnosti v prihodnje še razširil. 

Se v okviru tečaja potapljate tudi na morju?
Da, na morje odidemo na začetku in koncu sezo-

ne. Ta se prične oktobra in konča junija. Ker je pota-
pljanje na vdih povezano predvsem s plavanjem v glo-
bino, poskušam s tečaji na morju ljudi naučiti osnov
varnega potapljanja, predvsem pa tehnik izenačeva-
nja tlaka, ki so pogost problem pri začetnikih.

Vem, da podvodni ribiči ne izdate radi svojih skriv-
nih lokacij, pa vendarle, katere kraje na Jadranu bi
svetovali dopustniškim potapljačem?

Sam sem pristaš odmaknjenih lokacij, kjer ni mno-
žičnega turizma. Moja najljubša lokacija na Jadranu
je akvatorij otoka Vis. Biševo, Svetac, Brusnik in Pala-
gruža so otoki, o katerih sanjam vse leto. Občutek, ko
na odmaknjenem otoku zaplavaš in ujameš ribo, pa
je naravnost fantastičen!

www.jeranko.si
www.spz.si

SAMO JERANKO – ČLOVEK RIBA
#36 
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Spomladi smo tudi pri nas dočakali pristanek poslovnopotovalnih kovčkov Rimowa. Rimowa ima
več kot 50-letno tradicijo pri oblikovanju najbolj inovativnega sistema kovčkov za tiste, ki so veliko
"v zraku". Je eno od redkih podjetij, ki kovčke še vedno izdeluje v Nemčiji. Že pred 110 leti je to-

varna "Paul Morszeck Kofferfabrik" slovela po izdelavi izredno lahkih kovčkov, takrat še iz usnja. Leta 1937 je
lastnikov sin, Richard Morszeck, po zgledu legendarnih letal Junkers JU52, ustvaril kovček iz duraluminija.
Tako se je začela zgodba o uspehu; od leta 1950, ko je prišel prvi aluminijast kovček v prodajo, pa do danes je
Rimowa ena najuglednejših proizvajalk prtljage. Kovček je tudi tehnološko zasnovan kot letalo – odlikuje ga
nizka teža ob izjemni čvrstosti in stabilnosti. Kovčke, skupaj s kolekcijo Rimowa Onyx, ki se je predstavila na
izbranem dogodku in velja za eno najboljših poslovnopotovalnih linij na svetu, odlikujejo dovršen dizajn, viso-
kotehnološki materiali in napredno oblikovanje, ki olajša potovanje zahtevnih potnikov. Veliko pozornosti je na-
menjeno detajlom, vse od kolesc do ročaja. Neuničljivi aluminijasti kovčki, ki jih je navdihnilo legendarno
letalo, bodo in ostajajo naši najboljši zavezniki na poti.
Rimowa Store Kranj, Ljubljanska Cesta 1, Kranj, www.rimowa.com

POTOVANJE_

ŠPORT_

Ekipa, ki ustvarja projekt Alive Step Up – tek
po stopnicah na najvišjo stavbo v Sloveniji, je

po premagovanju stopnišča na Pediatrični kliniki v
sklopu sodelovanja s to organizacijo izvedla še prvi
interni trening teka po stopnicah na prostem. V idilični
naravi v ljubljanskem Mostecu se je majhna, a po-
gumna ekipa, pri več kot tridesetih stopinjah, preizku-
sila v teku po stopnicah na skakalnico. Pod vodstvom
kondicijskega trenerja Boštjana Gamsa so izvedli ra-
zlične tehnike teka po stopnicah in spet se je poka-
zalo, da le-ta ni enak teku po ravnem. Da pa bomo
novembra karseda pripravljeni, ne pozabimo trenirati
in se vidimo na stopnicah! 
Več informacij o treningih in ostalem dogajanju poiščimo na
www.alive.si.

www.gramovox.com

TEHNOLOGIJA_

Če smo ljubitelji "vinilk" oziroma gramofon-
skih plošč, potem imamo zagotovo doma za-

vidljivo kolekcijo, na katero smo ponosni. Gramofon
The Floating Record nam daje priložnost, da zbirko
pokažemo kot še nikoli prej. Zaradi svoje sestave bo
plošča center pozornosti, saj gramofon s pomočjo
vgrajenih, dinamičnih zvočnikov predvaja naše gra-
mofonske plošče navpično. Vintage dizajn, ki so ga
pri Gramovoxu združili z moderno tehnologijo, pri-
naša vse v enem. Z bralno "glavo" Audio Tehnica
AT95E, montirano na popolnoma prilagodljiv ročaj iz
ogljikovih vlaken, predvaja plošče tako s hitrostjo 33
kot 45 obratov na minuto. Prav tako je na voljo priklju-
ček za slušalke ter priključek za RCA-kabel v primeru,
da želimo gramofon vključiti v svoj že obstoječi si-
stem. Gramofon The Floating Record je ročno sesta-
vljen v Chicagu, trenutno pa zbira sredstva na portalu
za množično sofinanciranje, Kickstarter.

CITYMAGAZINE.SI

2. ALIVE STEP UP 
– PRVI TRENING 
#38 

GRAMOFONI IN VINILKE
#37 

NA LETALSKEM SEDEŽU PRVEGA RAZREDA
#39 

MOBILNO_

citymagazine.si/nova-opel-astra-2015

... je bila skrbno varovana skrivnost, saj naj
bi jo Opel predstavil šele na jesenskem sa-

lonu v Frankfurtu. A so splet okoliščin in fotografije,
ki so pricurljale v javnost, pripeljali do tega, da smo
že danes deležni prvih fotografij. Avtomobil Opel
Astra je eden pomembnejših modelov tovarne iz
Rüsselsheima, od katerega je v prihodnosti odvisno
veliko, in prav zato nova modelna različica (Opel
Astra K) ne predstavlja le oblikovnega popravka,
temveč celovito in na novo zastavljeno zgodbo. Na
ceste naj bi zapeljala po uradni predstavitvi, predvi-
doma že v mesecu oktobru.

NOVA OPEL ASTRA
#41 

DIZAJN_

Pri oblikovalskem studiu Bernstrand & Co.
so oblikovali barvito linijo stolov za javno

uporabo, ki bodo kmalu krasili ulice švedskega
mesta Bollnäs. Stoli, ki so jih izdelali v podjetju Nola,
so oblikovani za stalno javno uporabo v centru
mesta in prihajajo v treh različicah – pokončni, nizki
in otroški. Vsak od treh modelov je narejen iz mo-
čnega železnega okvirja in naslonjala ter sedala iz
toplega borovega lesa. Kovinski deli so naknadno
prebarvani v rdečo in rumeno, živi barvi, ki bosta v
urbano okolico vnesli dobršno mero igrivosti, kot
nalašč za poletne dni, kajne?

www.bernstrand.com

ZA JAVNO UPORABO
#40
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Peugeot se je po treh letih odločil za posodobitev modela 208, ki hkrati predstavlja tudi najbolje
prodajan avtomobil te blagovne znamke. Vzor celotne prenove je bila nedavna prenova mo-
delne linije 508, kjer spremembe niso bile izjemne, a je kopica malenkosti vseeno napravila ce-

loto, in s tem pozitivno oblikovno zgodbo. Če se spustimo v podrobnosti, ugotovimo, da so drugačni sprednji
žarometi, ki imajo zanimivo temno podlago in jih seveda krasijo obstranske LED-luči. Nova je tudi prednja
maska, ki se zliva v preoblikovan sprednji odbijač, in nenazadnje spremenjene zadnje luči, ki so sedaj v
LED-tehniki. Novi sta mat teksturni barvi, s katerima bo 208 še posebej izstopal in predstavljata pravo tehno-
loško revolucijo v lakiranju avtomobilov, ter živo oranžna, ki je nikakor ni moč spregledati. Seveda so na voljo
tudi najmodernejši asistenčni sistemi, med katerimi izstopa Active City Brake, sistem za samodejno zaviranje
v mestu, ki poskrbi za višji nivo varnosti. Novi 208 na ceste zapelje v prvih poletnih dneh in bo na voljo s po-
sebnimi akcijskimi popusti._
peugeot.si, citymagazine.si/novi208

MOBILNO_

BIVANJE_SVET PO MOŠKO_

Sredi junija so v poslovalnici 1991, Slo-
watch, predstavili letošnje novosti – luksu-

zno blagovno znamko Chopard. Poleg resnično
osupljivih kosov nakita in ur je letošnja najbolj priča-
kovana in vroča novost moška kolekcija ur Mille Mi-
glia GTS. Od prvega lansiranja na trg leta 1988 je
Mille Miglia postala paradna kolekcija blagovne
znamke Chopard, ki je istega leta postala uradni ča-
somerilec "najlepše dirke na svetu", ki vsako leto po-
teka od Brescie do Rima in nazaj. Elegantna,
brezčasna oblika, zvesta svojim koreninam, in sod-
obna tehnologija znova obujata duh klasičnih dirkal-
nikov in tekmovalnost njihovih lastnikov.
www.slowatch.si

BREZČASNOST
#44 
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Gregor Zgrabič in Tina Komočar sta mlad
par, ki je iz ljubezni do notranjega dizajna in

mode ter v želji po "kul" trgovini ustvaril blagovno
znamko Dekora. Življenjskostilska trgovina Dekora je
nova, zaenkrat še samo spletna trgovina, ki je zasno-
vana na konceptu ponujanja kakovostnih izdelkov, ki
temeljijo na večnem dizajnu. Gregor in Tina sta vedno
v iskanju novih blagovnih znamk in dizajnerskih smer-
nic, saj tako ohranjata koncept trgovine in strankam
nudita le najboljše. Dekorina ponudba se deli na dve
osnovni kategoriji, "za dom" in "zate", ter tako tvori
pravo nakupovalno mesto za individualne ljudi z izpo-
polnjenim stilom in dobrim okusom.
www.dekoralajf.si

DEKORA
#45 

PAMETNI TELEFON_ 

Novi telefon Kodak IM5 združuje intuitivno
uporabniško izkušnjo z vnaprej naloženimi

funkcijami in zmožnostjo zajemanja, tiskanja in delje-
nja najdragocenejših življenjskih trenutkov. Edin-
stvena tehnologija za oddaljeno pomoč telefona
Kodak IM5 omogoča, da nam lahko najbližji poma-
gajo pri upravljanju telefona ne glede na to, kje smo
mi oziroma kje so oni. Kodakova tehnologija združuje
izredno jasen 5-palčni HD-zaslon z optimiziranim pri-
kazom, ki analizira svetlobo v vseh pogojih. Zaradi
elegantne in izredno lahke zasnove (težak je samo
120 gramov) ter odličnega občutka pa bo ta pametni
telefon odlično "sedel" v naših rokah.
www.kodakphones.com

NOVI PEUGEOT 208  
#43

CITYMAGAZINE.SI

KODAK IM5  
#42 
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NAMIG_

Kljub temu da smo navajeni novih izdelkov,
ki se spogledujejo z retro stilom, nam po-

gled na komplet Carry On Cocktail Kit nariše na-
smeh na obraz. Izdelek, ki sta se ga domislila
newyorški oblikovalski studio W & P design in sple-
tni časopis Punch, je nastal kot rešitev za možnost
dobrega koktajla na letalu. Zato so zasnovali priročen
komplet, ki vsebuje vse pomanjšane pripomočke za
pripravo enega od treh klasičnih koktajlov (Old Fas-
hioned, Gin & Tonic ali Moscow Mule) na višini
10.000 metrov. Vse, kar nam ostane, je, da na letalu
prosimo za kozarec, led in pijačo.

carryoncocktailkit.com

KOKTAJL NA 10.000
#46
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Gorenje že več kot 60 let proizvaja visokokakovostne gospodinjske aparate, sledi slovenski tradi-
ciji, evropskim vrednotam in sodobnim trendom ter tako ostaja med vodilnimi proizvajalci gospo-
dinjskih aparatov v Evropi. Ker se želi še bolj približati uporabnikom in njihovemu sodobnemu

življenjskemu slogu in pripravi hrane v domači kuhinji, so se odločili za sodelovanje s priznanim kuharskim
mojstrom, Binetom Volčičem. Skupaj predstavljata novo generacijo vgradnih aparatov Gorenje, ki bodo pri-
pravo jedi spremenili v kar se da preprosto. V prihajajočem mesecu bomo na naši spletni strani, citymaga-
zine.si, predstavili nekaj odličnih funkcij aparatov in pa recepte, ki nam bodo v pomoč pri uvodnem
spoznavanju z novo generacijo pečic. Do 31. julija bo potekala tudi nagradna igra, ki nam lahko prinese 
spletni kuharski tečaj na portalu kuharskega mojstra Bineta Volčiča.

KULINARIKA & TEHNOLOGIJA _

OTROCI_

Ljubljančani, stari med 10 in 18 let, bodo tudi
letos lahko poletne počitnice preživljali z Mla-

dimi zmaji. Mesec julij bo tematsko obarvan kot
mesec dogodivščin, mesec avgust pa se bo mladim
približal kot mesec pustolovščin. Družili se bodo na iz-
letih v Pustolovskem parku Betnava, vodnem zaba-
višču Aqualuna, se vozili s hitrim čolnom ob slovenski
obali, kopali v Fiesi, na Bledu in v Čateških toplicah ter
bili drzni na zorbingu v Radovljici. Najbolj pogumni se
bodo odpravili na športni tabor, preizkušali spretnosti
na MEPI taboru v Bohinjski Beli ali se predajali son-
čnim žarkom na taboru v Piranu. Aktivnosti v Četrtnih
mladinskih centrih in v Četrtnih skupnostih bodo za
udeležence brezplačne, za tabore in izlete pa bodo
pobirali simbolične prispevke (5 evrov za izlet, 30
evrov za tabor). Za vse aktivnosti je potrebna pred-
hodna prijava.
www.mladizmaji.si

citymagazine.si/nagradna-igra-gorenje-in-chef-bine-volcic
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OTROCI_

Obleka za zaščito pred UV-žarki odraža vso
filozofijo švedske blagovne znamke otroških

oblačil Mini Rodini, ki jo je leta 2006 ustanovila ilu-
stratorka Cassandra Rhodin. Nastala je kot poklon
vsem otrokom, njihovi domišljiji in njihovemu prepri-
čanju, da je vse mogoče. Igriv pristop do oblikovanja
oblačil, ki odražajo otroško razpoloženje in kreativnost,
se razkriva v s čapljami in palmami potiskani zaščitni
obleki, ki bo postala najboljša zvesta spremljevalka
otroka na poletnih počitnicah. Obleka iz poliamida in
elastana diha, hkrati pa se hitro suši in premore tudi
visoko zaščito pred sončnimi žarki.

www.minirodini.com

BREZSKRBNO NA SONCU
#47

KULINARIKA_

V enem izmed najbolj urbanih pribežališč sta-
rega mestnega jedra, prijetnem lokalu TOZD,

se lahko poleti ne le razvajamo z omamno dišečo
kavo in ostalimi dobrotami, temveč od junija naprej
tudi z ameriškimi palačinkami in slastnimi vaflji, ki jih
pripravlja ekipa SURF76. Vsak četrtek, petek in so-
boto se bomo od 16. ure naprej lahko sladkali in uži-
vali v letnem vrtu ob klasičnih vafljih z različnimi
prelivi in posipi ali ob hrustljavih vafljih s sladoledom
pa ob puhastih palačnikah, ki bodo to poletje naredile
še posebej "sladko".

TOZD bar, Gallusovo nabrežje 27, Ljubljana, www.surf76.com

VAFLJI IN PALAČINKE
#51

MLADI ZMAJI
#48 

GORENJE IN CHEF BINE VOLČIČ 
NAS OBDARUJETA
#49 

DOM_

Poletja ne naredijo le vroči dnevi in preživlja-
nje časa ob vodi. Za poletni utrip domačega

okolja poskrbimo s pisanimi dodatki, ki pričarajo brez-
skrbno okolje za lenobne dneve in večere. Poleti so
najljubši del domovanja vsekakor terasa, balkon ali
vrt, v kolikor pa nimamo te sreče, si lahko tako ure-
dimo tudi kotiček v domu. To lahko dosežemo že z
majhnimi posegi, kot so barvite blazine, stol, kavna
mizica ali papirnate lanterne. Te enostavno obesimo
pod strop, da okrasijo prostor in pričarajo čarobne po-
letne noči.

www.rice.dk

POLETNE NOČI
#50
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Da se naša telesa zibljejo ob pravi mešanici elektronike, hip hopa, trip hopa, big beata, drum'n'bassa in drugih pompoznih
ritmov, že več kot 20 let skrbi tudi glasbena skupina Asian Dub Foundation, ki je te mesece v velikem pričakovanju. Po dveh

letih od izida zadnjega albuma, namenjenega le japonski publiki, zdaj prinašajo novo glasbeno doživetje na vse konce sveta. Novi album
More Signal More Noise je izšel 10. julija, le nekaj dni zatem, 30. julija, pa jih bomo v živo že lahko slišali na odru letošnjega festivala
Schengenfest. Kaj lahko pričakujemo, nam je namignil ustanovitelj zasedbe in kitarist Steve Chandra Savale ali Chandrasonic.
Besedilo: Tina Lagler

GLASBA_

13/07/15 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

Pred vami sta vrhunec festivalske sezone in izdaja
novega albuma. Kaj vas bolj vznemirja in zakaj?

Misel na neprestani zvočni delirij, ki ga dajemo
ljudem ...

Na glasbeni sceni ste že več kot 20 let. Kaj vas pri
ustvarjanju tako žene?

Nič ni boljšega od dobrega ''špila''. Brez tega pre-
prosto ne moremo. Mogoče se sliši klišejsko, vendar
te zasvoji kot droga.

Zadnjič ste pri nas nastopili leta 2011 na Festivalu
Lent. Kaj pomembnega se je od tedaj zgodilo?

Dr. Das se je vrnil, Nathan Flutebox Lee se je pri-
družil ekipi za polni delovni čas in ustvarili smo total-
no "odbit" album.

Pravite, da se je tri leta nazaj Dr. Das vrnil k za-
sedbi. Kakšen vpliv je imela njegova odsotnost na
glasbo Asian Dub Foundation?

V živo smo kot bend še vedno zveneli odlično,
vendar pa pisanje glasbe ni bilo več tako pristno kot
včasih. Sedaj je Dr. Das nazaj ... in vse je tako, kot
mora biti.

Album The Signal and the Noise ste izdali pred
dvema letoma, toda le na Japonskem. Zakaj?

Anomalije, kot je ta, se včasih zgodijo tudi v
poslovnem svetu. Pravzaprav ni tako zanimivo,
razen, če si odvetnik ... pa še takrat je verjetno dol-
gočasno. Sama zgodba ni niti tako zelo pomemb-
na. Sedaj smo tu in le to šteje.

Kakšna je zgodba za vašim prihajajočim albumom
More Signal More Noise?

More Signal More Noise pravzaprav vsebuje
glasbene komade z ''japonskega'' albuma, ki smo
ga praktično v živo posneli v glasbenem studiu
jutro po norem "špilu" nekega petkovega večera v
Village Underground.

Pri nas boste letos na Schengenfestu nastopili le
nekaj dni po izidu vašega novega albuma. Kaj lahko
pričakujemo od vašega nastopa?

Zagotovo nepričakovano! In seveda ta neverje-
tni občutek ob samih zvokih, vizualizaciji, šovu ...

Zdi se, da se radi vračate v Slovenijo, glede na to,
da ste tu na različnih lokacijah že nastopili. Kje
vam je bilo najbolj všeč in zakaj?

Spomnim se še posebno lepega amfiteatra v
Ljubljani – Križanke, verjetno zato, ker so mi amfiteatri
zelo všeč.

asiandubfoundation.com

''Glasbena skupina Asian Dub Foundation bo nasto-
pila na festivalu Schengenfest v četrtek, 30. julija.
Več o nastopajočih in festivalu Schengenfest 2015,
ki bo potekal v Vinici v Beli krajini od 27. julija do
1. avgusta, najdemo na www.schengenfest.si.''

ASIAN DUB FOUNDATION – Z NOVIM ALBUMOM NA SCHENGENFEST
#52 
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Vinica v Beli krajini bo konec julija zažarela v vsem svojem blišču, saj jo bo z glasbo, živahnostjo,
poletno norijo in drugimi festivalskimi sladkorčki tudi letos obogatil festival Schengenfest. Poleg
domačih in tujih glasbenih izvajalcev so znana tudi velika imena, ki bodo zablestela na schen-

genfestovskem odru – v goste z DJ-setom z Otoka prihajajo Rudimental, ki bodo v okviru svetovne turneje pri
nas nastopili prvič, in Asian Dub Foundation, iz nemških logov pa zasedba Guano Apes. Domače barve bodo
zastopali Magnifico z 12-člansko zasedbo, s katero bo predstavil prihajajoči album Tivoli, Siddharta, ki ob svoji
20. obletnici po štirih letih zatišja pripravlja dvojni studijski album, stari znanci Schengenfesta Elvis Jackson,
Elemental, Zablujena generacija, Vlado Kreslin in Mali bogovi ter Noctiferia. Če še nimamo svoje vstopnice,
sodelujmo v nagradni igri na naši spletni strani, citymagazine.si/schengenfest-2015.

FESTIVAL_

FOTOGRAFIJA_

Fotografski festival Fotopub s temeljnimi
premisami, kot so predstavitev slovenskih 

in tujih fotografov mlajše generacije, umeščanje 
sodobne slovenske fotografije na domač in svetovni
zemljevid ter aktivno vključevanje strokovne in lai-
čne javnosti, predstavlja več kot potrebno platformo
za povezovanje in konstruktiven dialog med mla-
dimi, še uveljavljajočimi se ustvarjalci ter njihovimi
starejšimi kolegi. 
Od 3. do 8. avgusta, različne lokacije, Novo mesto,
www.fotopub.com

Od 27. julija do 1. avgusta, Vinica v Beli krajini, www.schengenfest.si

Od 30. julija do 1. avgusta, Kongresni trg, Ljubljana, 
www.odbojka.si

Od 4. avgusta do 12. septembra, Umetnostna galerija Maribor,
Strossmayerjeva 6 in UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, Maribor,
www.ugm.si

ŠPORT_

FOTOPUB
#54 

OTROCI_ 

Umetnostna galerija Maribor se letos z
Ustvarjalnim poletjem v UGM pridružuje do-

godkom Mednarodnega leta svetlobe, s čimer ponuja
otrokom kvalitetne izobraževalne vsebine ter hkrati
zabavno preživljanje prostega časa. Posebnost letoš-
njih torkovih ustvarjalnic bo spoznavanje svetlobnih
tehnologij na področju sodobne likovne umetnosti.
Proti koncu poletja bodo otroke še povabili, da se jim
pridružijo na dogodkih mednarodnega festivala Lu-
tkovni pristan Lutkovnega gledališča Maribor. Poletno
druženje bodo zaključili v soboto, 12. septembra, 
z razstavo otroških izdelkov. 

USTVARJALNO POLETJE
#57 

SCHENGENFEST 2015
#55 

Nedolgo po krstni izvedbi odbojkarskega
spektakla Ljubljana Beach Volley Challenge,

ki se je odvijal na vroči mivki na Kongresnem trgu, so
organizatorji obljubili, da bo dogodek postal tradicio-
nalen. In držali so besedo, saj se mednarodni turnir
vrača v osrčje Ljubljane, ljubitelji odbojke pa bodo
letos na svoj račun prišli med 30. julijem in 1. avgu-
stom. Lanski dogodek je presegel pričakovanja, orga-
nizatorji pa imajo glede na izkušnjo zgolj sladke skrbi,
kot je na primer priskrbeti večje tribune. 

LJUBLJANA BEACH
VOLLEY CHALLENGE
#56 

CITYMAGAZINE.SI
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PUNK ROCK_

Glasbenica, pesnica, botra punka, revolu-
cionarka, borka za pravice, umetnica, akti-

vistka, vizionarka – to je le nekaj oznak, ki pa še
zdaleč niso dovolj, da bi lahko opisali Patti Smith in
njen neprecenljiv vpliv na svet glasbe, poezije,
umetnosti in aktivizma. V drugi polovici 70. je na
sceno pridirjal punk, že pred "uradno eksplozijo"
pa je bila tukaj Patti, ki je leta 1975 izdala svoj
prvenec Horses. Njen najbolje sprejet album s
strani glasbenih kritikov, ki je služil kot neke vrste
katalizator za celotno vzhodnoobalno punk in new
wave sceno. Patti je korenito vplivala na razvoj ne-
wyorške in globalne glasbe ter je bila inspiracija za
glasbene izvajalce z vseh vetrov – Ramones, Ma-
donna, Bruce Springsteen, Sonic Youth, PJ Harvey,
R.E.M., Courtney Love, Pretenders, Television, Cat
Power, in to je le peščica izvajalcev, ki še vedno
priznava njen vpliv. Cena vstopnice: 38 evrov.

2. avgusta ob 20.30, Križanke, Ljubljana

PATTI SMITH 
PRIHAJA
V LJUBLJANO
#53
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Sladoledne lučke prikličejo spomine na poletne
dni, ko smo kot otroci komaj čakali, da v našo ulico
zapelje tovornjak z zmrznjeno hrano, ki je s svojim
zvenečim mikrofonom glasno oznanjal svoj prihod.
Po uspešnem moledovanju staršev za bankovec ali
dva smo s prijatelji tekli po limonino oziroma ja-
godno lučko. Le-ta je bila narejena iz vode, umetnih
sladil, barvil in ojačevalcev okusa ter se je v poletni
vročini topila tako hitro, da smo si med veselim
sladkanjem oblizovali prste in celo komolce. Takrat
nam ni bilo mar, da smo imeli po brezskrbnem
sladkanju modra in rdeča usta, majico in superge,
mrzle lučke so bile del otroške poletne zabave in
najslajši način za odganjanje poletne vročine. O
pravem sadnem soku in okusnih koščkih svežega
sadja, ki smo jih pričeli ceniti malce kasneje, ni bilo
ne duha ne sluha, zato smo jih kaj kmalu pustili za
seboj in svojo pozornost namenili bolj sofisticiranim
gurmanskim sladoledom in sorbetom. Do danes,
saj so naše brbončice ponovno osvojile sladoledne
lučke, vendar tokrat izdelane po vzoru mehiških tra-

Za razliko od zgodovine sladoleda, ki je izredno
dobro dokumentirana, je zgodovina sladolednih
lučk paletas zavita v tančico skrivnosti. Po stari me-
hiški legendi naj bi led s svežim sadjem uživali že
azteški vladarji, ki so po led na vulkan Popocatépetl
na obrobju Mexico Cityja pošiljali svoje služabnike.
Dugi viri pričajo, da se je živahno dogajanje na po-
dročju sladolednih lučk pričelo, ko je Mehika leta
1810 pridobila neodvisnost od Španije, saj je led
takrat postal dostopen tudi nižjim slojem. V tem
času so se pojavili tudi paleteros, ulični prodajalci
sladolednih lučk, ki so hitro postali zaščitni znak
mehiške kulture. 
Eden izmed glavnih izumiteljev mehiških sladoled-
nih lučk je Ignacio Alcázar, ki se je v 40. letih prejš-
njega stoletja, po več letih izdelovanja sladolednih
lučk, odpravil iz rodnega mesta Tocumbo, Michoa-
cán, v Mexico City in leta 1946 s pomočjo brata in
prijatelja odprl prvo paleterio La Michoacana.
Majhna prodajalna je sčasoma postala znamka, ki
je sadne lučke popularizirala po celotni državi.
Dandanes je tako skorajda nemogoče obiskati me-
hiško mestno četrt, ne da bi naleteli na eno izmed
tisočih prodajaln z napisom La Michoacana ozi-
roma majhne trgovinice, ki v svoji ponudbi ne bi
zajemala tudi sladkih zamrznjenih dobrot.

dicionalnih sladolednih lučk iz naravnih sestavin, ki
jim Mehičani pravijo paletas. 

Prve sadne lučke in paleteria La Michoacana
Kupi živobarvnih sladolednih lučk, zavitih v pro-
zorno folijo in zloženih ena na drugo, privlačijo po-
gled, vzbujajo skomine in obljubljajo sladka (a ne
preveč) nebesa za vse, ki stavijo na sveže in 100-
odstotno naravno. Če bi mehiške paletas metali v
isti koš kot masovno producirane lučke iz umetno
slajene in obarvane vode, ki smo jih z užitkom obli-
zovali v otroštvu, bi jim storili gromozansko krivico.
Paletas so namreč tradicionalne sladoledne lučke,
ki jih Mehičani izdelujejo iz zgoščenega sadnega
soka, koščkov pravega sadja in aromatičnih za-
čimb. Paletas še takšnega skeptika navdušijo z vi-
brantnimi barvami in omamnimi okusi po mangu,
kokosu, guavi, jagodi, vaniliji, hibiskusu, orehu,
brusnici, lubenici, rumu z rozinami, ananasu s čili-
jem v prahu, kumari s čilijem v prahu, pistaciji, 
tamarindu … 

13/07/15 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI
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Besedilo: Valentina Jarc

Preprosta, lepljiva in sladka poslastica, ki je pestrila poletja našega otroštva in jezike živo barvala
z umetnimi barvili, je dobila urbano in stoodstotno naravno preobrazbo.

GURMANSKE SLADOLEDNE LUČKE 
ZA MEHIŠKO POLETJE 
#58 

Pri Paletas Berlin nas bodo navdušile sladoledne
lučke, ki imajo okus po pravem sadju in vitalnosti.

Buhteče živordeče jagode, oblite s slastno smetano?
Londonski Ice Kitchen obljublja pravo simfonijo
zamrznjenih okusov.
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Newyorški People’s Pops
V kolikor nas pot zanese v mesto, ki nikoli ne spi,
se moramo ustaviti v tamkajšnji priljubljeni proda-
jalni sladolednih lučk People’s Pops, ki jo je ustvaril
David Carrel. Od odprtja leta 2008 lahko danes v
mestu najdemo že štiri uspešne prodajalne Peo-
ple’s Pops, z gurmanskimi lučkami inovativnih oku-
sov – malina z baziliko, jagoda z rabarbaro,
lubenica s kumaro, borovnica z breskvijo (njihov
najbolje prodajani okus) … – pa se lahko poslad-
kamo tudi na newyorških kulinaričnih tržnicah Far-
mer’s Market.

Pop Nation v Kaliforniji
Med potepom po okolici San Francisca bomo nale-
teli na 100-odstotno naravne, veganske in brezglu-
tenske sladoledne lučke. Najbolj priljubljeni okusi
kalifornijske družinske prodajalne ročno izdelanih
gurmanskih sladolednih lučk Pop Nation so slana
čokolada, kremna jagoda z baziliko in jagodna li-
monada. Pri Pop Nation jim ni vseeno za okolje,
zato so njihove vrečke reciklažne in palčke biološko
razgradljive. Kot podjetje skrbno pazijo, da njihova
proizvodnja odpadkov ne zajema več kot eno vrečo
smeti na teden, vso odvečno hrano pa mečejo na
kompost, s katerim hranijo skupne vrtove.

Jeruzalemske sadne lučke
V Tel Avivu s svojimi sladolednimi lučkami navdu-
šuje Nomi Zysblat. Izšolana kuharska mojstrica se
je v sladoledne lučke iz sezonskega sadja, ki so jo
očarale z živimi barvami in intenzivnimi okusi, za-
ljubila med odkrivanjem latinskoameriških četrti
New Yorka. Nomi, ki je takrat delala v Brooklynu, se
je pred vrnitvijo v Izrael odpravila v Mexico City,
kjer se je obrti izdelave sladolednih lučk naučila od
tamkajšnjih avtentičnih palaterosov. Ker Nomi rada
eksperimentira, v njeni ponudbi poleg klasičnih –
ananas s čilijem, avokado, pražen kokos, jalapeno-
limeta in guava – najdemo tudi nenavadne okuse,
kot so tahini, čaj, datljev med, granatno jabolko in
vino. Nomine paletas lahko preizkusimo na kulina-
ričnih festivalih, tržnicah in na stojnici na železniški
postaji v Jeruzalemu. 

Sladkanje na španski La Rambli
Tradicionalne mehiške lučke paletas najdemo tudi
v Evropi. Če jih želimo okusiti v Barceloni, se mo-
ramo podati na kulinarično tržnico Mercat de Sant
Josep de la Boqueria na vedno živahni La Rambli,
kjer nas vabljive pričakajo lično zložene za stekleno
vitrino ene od tamkajšnjih številnih buhtečih stojnic
s svežim sadjem in sadnimi sokovi.

Londonski Ice Kitchen
London je priča pravi rapsodiji sladolednih lučk iz
naravnih sestavin, saj so si z mnogimi ponudniki
zagotovile trdno mesto na vseh tamkajšnjih kulina-
ričnih tržnicah, marketih, dogodkih in festivalih.
Eden izmed njih je Ice Kitchen, kulinarični projekt,
za katerim stojita Cesar Roden in njegova teta
Nadia Roden, ki stavita na ročno izdelavo in domi-
selno mešanje okusov. Ice Kitchen se tako ponaša
s kombinacijami, kot so sladka hruška in ingver,
mandljeva čokolada in med, čokolada in pečena
breskev, pehtran in vanilija … 

Paletas Berlin
Med odkrivanjem "hipsterske" berlinske soseske
Friedrichshain se ustavimo v Paletas Berlin, ki pri
izdelavi gurmanskih sladolednih lučk sledi trendu
uporabe izključno naravnih sestavin in mešanja ne-
navadnih, a za naše brbončice izredno všečnih
okusov. Navdušile nas bodo sladoledne lučke, ki
imajo okus po pravem sadju in vitalnosti – malina
in vanilija, pomaranča in rožmarin, borovničeva
cheesecake pita, hibiskus in malina, prosecco in ja-
goda, pina colada, aperol in pomaranča … 

Ko sladoledne lučke niso več samo za otroke
Sladoledne lučke, ki smo jih v otroštvu poznali kot
zamrznjeno zmes vode, sladkorja in nedoločljive
umetne arome, je v odraslost popeljala (narašča-
joča) peščica obrtniških prodajaln, specializiranih
za izdelovanje in prodajo sladolednih lučk iz pra-
vega sadja, ki jih danes najdemo vsepovsod po
svetu. Ustvarjalni izdelovalci in prodajalci so pale-
tas predstavili množicam v svojih mestih, jih navdu-
šili s slastno alternativo klasičnim desertom in se
obdržali po zaslugi nenehne inovativnosti – krea-
tivnim okusom, kot sta čokolada z morsko soljo in
jagoda z baziliko, se enostavno ni mogoče upreti.
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Paletas niso vedno le enega okusa ali barve, nekateri mojstri jih za še večji užitek izdelujejo v več plasteh.

www.lamichoacanapaletas.com
www.peoplespops.com
www.thepopnation.com
www.paletas.co.il
www.boqueria.info
www.icekitchen.co.uk
www.paletas-berlin.com

INFOMAT_

Tradicionalne španske lučke niso izključno veganske,
včasih presenetijo tudi z dodatkom jogurta in smetane,
ki jim dodata kremasto teksturo.

Paletas še
takšnega

nezaupljivca
navdušijo z
vabljivimi
barvami in
omamnimi 
okusi po 
pravem 
sadju.
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mestne skrivnosti

Hot’Horse na koseški tržnici
Na koseški tržnici v Ljubljani se je odprla nova specializirana delikatesa
Hot’Horse Deli s konjskim mesom in izdelki iz konjskega mesa. Podjetje Hot-
Horse d.o.o., ki že 20 let servira edine originalne horseburgerje na svetu je tokrat
na trgu ponudilo še meso in mesne izdelke, ki so slovenskega porekla in prihajajo
iz lastne predelave. Na tržnici vas tako čaka pester izbor konjskega in
žrebetovega mesa ter številni izdelki od konjskih hrenovk do odlične jetrne
paštete. Za hitro potešitev lakote vam bodo postregli pečen mesni sir v topli
žemljici. Obisk je obvezen. 

Hot’Horse Deli  Tržnica Koseze  Vodnikova 187  Ljubljana
Delovni čas: pon. 8:00‒15:00 / tor.-pet. 8:00‒18:00 / sob. 7:30‒13:30

Nedelje in prazniki zaprto.

Vigò Ice Cream v središču Ljubljane
Za vse ljubitelje pravega italijanskega sladoleda, čokoladne navdušence in
gurmane je v središču Ljubljane odprl vrata VIGÒ ICE CREAM. Ponujajo vam
italijanski gelato, katerega okuse in recepture razvijajo v sodelovanju z najboljšimi
italijanskimi mojstri sladoleda. Izbrani okusi so izdelani iz najkvalitetnejših naravnih
sestavin kot so 73 % čokolada z Madagaskarja, lešnik iz Piemonta ali limona s
Caprija ter se v celoti pripravljajo sproti, pred vašimi očmi, po tradicionalni italijanski
metodi. Sladoledno ponudbo bogatijo odlična italijanska kava, izbor slovenskih in
tujih vin, ter vsak dan sveže pripravljeni prigrizki, narejeni po italijanskih receptih.
Občutite atmosfero tipične italijanske sladoledarne! 

Vigò Ljubljana  Stritarjeva ulica 4, Mačkova 2  Ljubljana
www.vigo-icecream.com

01 585 21 00  •  www.atlantis-vodnomesto.si

Že od 14,90 EUR

Atlantis. Osvežitev vsakdana!

CELODNEVNO
KOPANJE S KOSILOM!

V paket je vključena dnevna vstopnica za Svet doživetij. Kosilo je mogoče izbrati  
izključno iz dnevne ponudbe kosil. Kosilo strežemo vsak dan od 11.00 do 18.00 ure. 
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Prenosna in zložljiva kahlica Potette
Predstavljamo vam novost na slovenskem tržišču. Od sedaj v naši ponudbi
najdete tudi izdelek ameriškega podjetja Potette plus, ki bo kadarkoli in kjerkoli
dobesedno olajšala potrebe otrok in življenje staršev. Praktična, prenosna,
zložljiva kahlica Potette 3v1, je sestavljena iz udobnega sedeža in gumijastih
nog proti drsenju ter bio razgradljivih vrečkic z vpojno podlago, ki jih po uporabi
zavržete, kahlico pa zložite in pospravite. Lahko pa se namesti tudi na vsako
straniščno školjko. 

Lahko je tudi zabava, ko pokliče narava. Potette. 

www.kaku-shop.com
info@kaku-shop.com  051 211 696
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TREND_

Svet Freeguna že nekaj let gradijo oblikovalci
in kreativci z juga Francije, in prav ta mlado-

stni tim ustvarjalcev je od leta 2007 dalje zaslužen za
trendovsko in mladostno spodnje perilo in kopalke za
moške, ženske in otroke po izjemno dostopni ceni.
Novo blagovno znamko kakovostnega spodnjega pe-
rila in kopalk na slovenskem tržišču tako zaznamujejo
pisani vzorci, barvitost, udarni dizajn in močna vi-
zualna sporočila. Modne kolekcije so narejene iz koži
prijaznih materialov in so primerne tako za vsakdanjo
uporabo kot za uporabo pri športnih aktivnostih.
Igrivo in spogledljivo, modno in udobno s svojimi
edinstvenimi dizajni po celem svetu Freegun že več
let navdušuje svoje pripadnike, tako mlade kot mlade
po srcu. 

FREEGUN
#61

FILM_

Tom Cruise se vrača v ikonski vlogi neu-
strašnega in iznajdljivega agenta Ethana

Hunta. Tokratna zgodba, ki predstavlja že peti del tovr-
stne franšize, se bo vrtela okoli posebej izurjenega
sindikata, katerega glavni cilj je uničenje Hunta in nje-
gove enote za nemogoče misije. Obeta se novo po-
glavje sapo jemajočih akcijskih prizorov na robu
mogočega, ki jih je ameriški zvezdnik posnel brez
uporabe dvojnika. Kot zanimivost naj vam prišep-
nemo, da je snemanje potekalo tudi na Dunaju, kjer
se je Tom Cruise spustil s strehe operne hiše.

MISIJA: NEMOGOČE –
ODPADNIŠKA NACIJA
#60

ŠPORT_

Ljubljana je bogatejša za novo urbano povr-
šino, ki bo namenjena predvsem ljubiteljem

kolesarjenja. Gorskokolesarski park se nahaja v oko-
lici Podutika in v neposredni bližini Toškega čela, ki je
priljubljena izhodiščna točka številnih gorskih kolesar-
jev. Park je namenjen vsem kolesarjem ne glede na
starost, spol ali nivo znanja in je sestavljen iz več razli-
čno zahtevnih prog z raznolikimi elementi, ki omogo-
čajo učenje spretnosti in tehnike ali sproščeno vožnjo
za čisto zabavo.
rajdsports.com/BikePark

RAJD BIKE PARK
#59 

Od 6. avgusta, kinematografi po Sloveniji, www.kolosej.si

TREND_

"Skejt", "miniskejt", rolka, "kruzer" … poime-
nujmo ga, kakor želimo, kako to bo, niti ni

pomembno, saj vsi vemo, da gre za eno in isto stvar
– plastično rolko Penny board, ki je bila nepogre-
šljiva igrača vsakega otroka 70. in 80. let, ko je rolka-
nje, nastalo v Kaliforniji, zanetilo pravi bum. Če smo
gledali dokumentarni film Dogtown and Z-Boys ali
pa holivudsko izvedbo, ki nosi naslov Lords of Dog-
town, potem vemo, da se je vse skupaj začelo na va-
lovih in se z mini ''skejti'' preselilo na asfaltirane
površine in v bazene. Leta so minila, trend plastičnih
''skejtov'' je zamrl, a se pred nekaj leti ponovno zbu-
dil. ''Pennyjevih'' kopij je po svetu veliko, a ''penny'' je
pač ''penny'' in prav ta "penny" je po novem na voljo
v Obsešnovih ''šopih''.
www.obsession.si

PENNY SKATEBOARDS 
#64

www.freegun.si

FESTIVAL_

Otok svobode sredi Budimpešte kliče po po-
zornosti, saj se bo avgusta letos tam znova

odvijal odmevni festival Sziget, na katerem se bodo v
sedmih dneh zvrstila svetovna glasbena imena, med
njimi Robbie Williams, Avicii, Limp Bizkit, Hollywood
Undead, The Gaslight Anthem, Florence + The Mac-
hine in Alt-J. Svoboda. Umetnost in glasba. Sonce in
plaža. Neustavljiva zabava in nepremagljiva glasba na
nešteto odrih je tisto, zaradi česar je Sziget, letos po-
teka že v svoji 22. ediciji, vsako leto večji, pompoz-
nejši, nemara tudi bolj poseben.

Od 10. do 17. avgusta, Sziget, Budimpešta, Madžarska, 
szigetfestival.com

SZIGET 
#62

CITYMAGAZINE.SI
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FESTIVAL_

Punk Rock Holiday bo v senci dreves Tri-
glavskega narodnega parka ter ob sma-

ragdni Soči ponovno ponudil edinstveno glasbeno
izkušnjo. Punk Rock Holiday ne ponuja le bogatega
glasbenega programa v okolici in širše, temveč izpo-
polnjeno punk-rok izkušnjo v pravem pomenu be-
sede. Letošnji seznam nastopajočih je sledeč:
Beatsteaks, Flogging Molly, Against Me!, Anti-Flag,
The Exploited, Satanic Surfers, Less Than Jake, Rai-
sed Fist, Madball, Guttermouth, Elvis Jackson, Ratos
de Porao, Misconduct ter mnogi drugi. Cena vstopnic:
enodnevna vstopnica stane 30 evrov, dvodnevna
vstopnica 55 evrov in festivalska vstopnica 90 evrov.

Od 4. do 7. avgusta, Tolmin, www.punkrockholiday.com

PUNK ROCK 
HOLIDAY 2015 
#63
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Deskarski kombi ni nikakršna novost med avtomo-
bilskimi vrstami, je pa zadnja leta vse večji hit. Le
kdo na cesti, ko zagleda krasno naličenega volks-
wagna, ne vzklikne: "Vau, kako lep surf van!"? Da-
našnji lepotci, porisani, popisani, polepljeni,
predelani v moderno mini stanovanje na štirih kole-
sih ali opremljeni z nostalgičnim vintage pohi-
štvom, so za številne vzdihe poskrbeli že v 60. letih
prejšnjega stoletja, ko je bilo zanimanje zanje nepo-
pisno, čeprav so se v resnici pojavili že nekoliko
prej. Povojni čas je bil namreč idealen za ideje, ka-
kršno je dobil nizozemski uvoznik Bernardus Ma-
rinus "Ben" Pon. Za svojo skico novega vozila je

Prvi ''transporterji'' so na cesto uradno zapeljali leta
1956, od koder so našli pot tudi v Južno Ameriko.
''Splittieju'' so se pridružili novi modeli, tako ali dru-
gače predelani in s svojim namenom. Na cesto je
tako pripeljal model Samba, ki je imel na strehi še
eno okno. Oglaševali so ga kot odličnega za turo po
Alpah, niso pa pomislili, da bi bil primeren tudi za
popotovanja po obalnih oceanskih krajih. Kombi
Volkswagen Transporter je navduševal in navdi-
hoval. Model Panel Van ni imel stranskega okna in
premikajočih dodatnih sedežev ter je služil kot do-
stavljalni kombi, model Westfalia se je že lahko po-
hvalil z opremljeno notranjostjo in dvižno streho,
Doka (iz nemške besede doppelkabine) pa je bil
''pickup'' model z dvema vrstama sedežev.

Vzljubili so ga "surferji" 
Zdi se, da je nemški avtomobilski velikan s tovrst-
nimi kombiji zadel v polno. Ravno v tistem času, v
šestdesetih letih, je razcvet doživljala deskarska
kultura, ki jo je mladež, željna pustolovščin, vzela za
svojo. Deskarji na valovih so od doma na plažo no-
sili ogromne deske in le kaj je bilo bolj priročno od
prevoznega sredstva kot kombi VW Transporter –
velik kot majhno studijsko stanovanjce. Svoje deske
so zavihteli na streho, jih pripasali, sami pa se z
gručo najboljših prijateljev odpravili nepozabni de-
skarski avanturi naproti. V sončni Kaliforniji je po
avtocestah ob obali vozilo na stotine tovrstnih kom-
bijev. Nadobudni ustvarjalci so si delo naredili še s
predelavo le-teh. Notranjost so predelali do največ-
jega udobja, zunanjost pa pobarvali po trenutnem
navdihu. V model Tip 2, ki je sledil modelu Tip 1,
bolj znanemu kot "beetle", so se zaljubili tudi hipiji
in drugi svobodnjaki, saj jim je to omogočalo udo-
bno popotovanje po svetu.

Kombiji, ki vladajo današnjim cestam
Na naših cestah tu pa tam še lahko zasledimo
kakšnega starega VW Transporterja, veliko več pa
jih kilometre nabira v tujini, na obalnih cestah. Vse
več je tudi ponudnikov, ki avanturistom posojajo
kombije, takšne in drugačne seveda, v večini pa so
to kombiji Volkswagnove generacije, T5 (letos je na
naše ceste zapeljala že šesta generacija kombija
Volkswagen Transporter), ki se jim danes seveda
med drugim pridružujejo tudi kombiji znamk Mer-
cedes-Benz, Fiat in Renault. Agencija Van Tripper,
denimo, v najem ponuja kombije, prirejene posebej
za deskarje. V kombi brez težav spravimo štiri
deske, skrbno shranjene pred radovedneži, sončno
svetlobo in varno oddaljene od voznika. Prespimo
lahko na veliki zakonski postelji, na kateri lahko
brezskrbno, parkirani na plaži, poležavamo tudi v
slabem vremenu. Da bomo tudi med pustolovšči-

navdih našel v škatlastih vagonih, ki so okoli 
Volkswagnove avtomobilske tovarne v nemškem
Wolfsburgu prevažali tovor. ''Bulli'' oziroma proto-
tip Volkswagnovega busa se je prvič predstavil 65
let nazaj, novembra leta 1949. V javnosti in medijih,
ki so ga spoznali leta 1950, je požel odlične kritike,
vendar ne le zato, ker je bila sprememba med voja-
škimi vozili še kako dobrodošla, temveč tudi zaradi
nenavadne oblike in novosti, da je voznik krmilil ob
vetrobranskem steklu, motor pa je bil nameščen v
zadnjem delu. Istega leta je tako imenovani mikro-
bus zaradi na dva dela razdeljenega vetrobran-
skega okna dobil še en naziv – ''splittie''.

13/07/15 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI
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Ko je prvič zapeljal na cesto, je požel val navdušenja in občudovanja. Nenavadna oblika, prisr-
čna zunanjost in neverjetna prostornost so bile tisti aduti, zaradi katerih so se vanj zaljubili ''sur-
ferji'' in številni avanturisti.  Še danes, po skoraj sedemdesetih letih njegovega obstoja, je

legendarni ''surf'' kombi vreden na tisoče prevoženih kilometrov, saj je tisti, ki poskrbi, da je cestno-deskar-
ska pustolovščina zares nepozabna. 

KULT_

PO CESTAH SVETA Z EDINSTVENIM KOMBIJEM
#65 
Besedilo: Tia Lagler

Kombi Žige Pikša
ima za seboj pot
iz Kalifornije,
preurejen pa je v
danes legendarno
prevozno
sredstvo.
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Kam po "surfersko" avanturo s kombijem
In tako, kot se lahko v GTA V vozimo naokoli, lahko
s kombijem, naj si bo najet ali v naši lasti, odkri-
vamo odročne plaže, na katere se valijo valovi s
številnimi deskarskimi jezdeci, in si zagotovimo
prav posebno avanturo. Najem kombija v Franciji
na noč stane okoli 49 evrov, na dan pa lahko pre-
vozimo do 150 kilometrov, kar pomeni, da lahko
obiščemo prav vse deskarske plaže na severoza-
hodu Francije, ki slovijo po penečih se valovih.
Plaže Lacanu, Mimizan Plage, Hossegor in Biarritz
bodo kombije, natrpane z deskami, sprejele odprtih
rok; pot je dolga 350 kilometrov, brez težav jo pre-
vozimo v dobrem dnevu. Pot nas seveda lahko
pelje tudi čez francosko-špansko mejo. S kombijem
jo mahnimo v španski San Sebastian, Zarautz in
Bilbao ali še dlje na Portugalsko, morda južneje v
Maroko ali na Kanarske otoke. Za ''road trip'' so
idealni tudi Nova Zelandija, Havaji, Kalifornija, Av-
stralija ... Le pogumno. Kombi in deske so pripra-
vljeni, cesta in avantura čakata!

nami dobro jedli, je tu še celoten kuharski set. Če bi
s seboj vzeli še prijatelje, bi bil bolj primeren neko-
liko večji kombi s sedeži in z dodatno opremo za
šotorjenje. Podobno opremljeni so tudi kombiji Pi-
wiWiwi, pri katerih so izkoristili še strešni prostor,
prijazen pa je tudi do fotografske, snemalne in glas-
bene mašinerije, saj jo je moč polniti preko štirih
USB-vtičnikov, nameščenih v kombiju. Odpočijemo
si lahko v dnevnem prostoru, opremljenem s fotelji
in premično mizico, kar lahko preprosto preobliku-
jemo v udobno zakonsko posteljo. Pri Indie Cam-
pers so svoje kombije razdelili v tri skupine –
športni, aktivni in motordom. Medtem ko bo aktivni
na voljo šele od julija letos dalje, je slednji idealen
za družine in večje skupine, saj ima tudi kopalnico,
vroč tuš, stranišče ter moderno kuhinjo s štedilni-
kom in hladilnikom. Športni je sicer manjši, toda
nadvse primeren za vožnjo po mestu in do oddalje-
nih plaž. Notranjost je, kakor ime pove, prilagojena
športnim dušam, predvsem deskarjem, idealen pa
je za štiri pustolovce.

Ideje, kako ga predelati
Če smo od koga podedovali ali pa nemara sami ku-
pili katerega od starejših generacij transporterja,
damo lahko pri prenovi in predelavi domišljiji po-
vsem prosto pot. Na spletu je malo morje idej, kako
prevetriti staromodni kombi ter se z njim in desko
napotiti na valove. Na spletu z malo truda najdemo
spletne strani, na katerih dobimo načrte, kako se lo-
titi prenove. Na spletni strani SurfKombi najdemo
nove prigode starega kombija, kjer si lahko prebe-
remo, kako poteka prenova  kombijev Žige Pikša.
Stran SurfKombi je bila sprva namenjena Žigovi di-
plomski nalogi, obnovi VW T2, ki sicer temelji na
šasiji VW T3, danes pa je veliko več, saj nam pred-
stavlja enkraten vpogled v oživljanje stare legende.
Ta v veliko večjem obsegu ljubitelje predelav nav-
dušuje predvsem v tujini. Na spletni strani Build a
Camper Van so nam na voljo informacije v zvezi s
finančnim planom, z začetnim načrtovanjem, zava-
rovanjem, električnim sistemom, okni in (gospodinj-
skimi) aparati, ki jih potrebujemo v svojem novem
prevoznem domu. Ko smo ravno pri aparatih – mar
ne bi bilo noro imeti v kombiju majhne televizije, na
kateri bi si ob deževnih dneh lahko ogledali nepo-
zabne filmske hite, kot so Lords of Dogtown, The
Endless Summer in Thicker Than Water? Ni pa se-
veda vse v notranjosti. Bolj je deskarski kombi priv-
lačen, več pozornosti in vzklikov bomo vzbudili,
obenem pa bo tudi potovanje toliko bolj zabavno. In
fotogenično. Med najbolj zanimive deskarske kom-
bije zagotovo spadajo hipijevsko navdahnjeni kom-
biji, pri katerih nikar ne gre skopariti z barvami,
vzorci, rožami in drugimi simboli iz narave. Nekateri
prisegajo na resnost in se odločijo za temno mat
barvo, kar kombiju nadene pravo eleganco. Dobro
je izkoristiti strešni del kombija – če ne za prtljaž-
nik, v katerega spravimo deske, pa za strešni šotor,
ki je zadnja leta med kombi avanturisti nadvse pri-
ljubljen. Spet drugi so v svoj ''pickup'' namestili
bazen, tisti, ki pa si v realnosti ne moremo privoščiti
legendarnega kombija, lahko sanjskega sestavimo
v računalniški igrici GTA V.
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"Surf" kombi je lahko pravo malo stanovanje.

V tujini je ogromno mojstrov, ki prenavljajo legendarne
kombije. Pri nas je eden takih SurfKombi.

Westfalia je vozna in mehansko v brezhibnem stanju, 
čaka jo le prenovljena zunanja podoba. 
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Volkswagnov kombi so v šestdesetih takoj vzljubili 
deskarji, saj so vanj lahko spravili svoje deske in se 
pripeljali do oddaljenih plaž.
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www.volkswagen.com
www.surfkombi.si
www.vantripper.com
piwiwiwi.co.nz
indiecampers.com
buildacampervan.com
www.camper-van-fun.com
www.surfcampseurope.com
www.campervanlife.com
www.globalsurfers.com
westcoastcampers.com.pt

INFOMAT_
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15 let Ujusanse
Prelom tisočletja je bil prelomnica tudi za surfanje
na naši strani Alp. Andraž Rakušček, Klemen Šurk
in brata Koželj so leta 2000 organizirali prvi tečaj
deskanja na valovih za Slovence. Pot jih je zanesla
v obalno mesto Anglet, ki leži v francoskem delu
Biskajskega zaliva. Skromni začetki z dvema kom-
bijema in le nekaj zanesenjaki niso dali slutiti, kako
močno priljubljeno bo postalo surfanje med Slo-
venci. Nov šport, čar oceana, dobra zabava, in tako
so surf kampi hitro postali vroča novica. Sprva med
študenti, nato pa se je krog navdušencev nad va-
lovi hitro širil. Vse do leta 2009 so tečaji potekali v
Franciji, nato pa je sledila sprememba lokacije in
kamp se je preselil v španski zaliv Zarautz. Lahko bi
rekli, da se od junija pa vse do konca septembra na
relaciji Ljubljana – Zarautz odpre kar "redna" avto-
busna linija, ki prevaža sveže in že izkušene sur-
ferje v prelepo Baskijo. Do letošnjega leta je z
Ujusanso prvi val ujelo že čez 2.000 ljudi. Vsi željni
novih surf raziskovanj in avantur pa se lahko Uju-

Nasmeh v "surf" hiši  
Da nam gre na smeh, niso krivi le valovi, ampak
celostna izkušnja, ki jo doživimo v procesu učenja
deskanja na valovih. Tega se dobro zaveda tudi
Kostja Polc, dolgoletni učitelj surfanja pri Ujusansi,
ki je na Portugalskem, v majhnem kraju Santa Cruz,
pred leti odprl surf šolo. Da je to dežela zanj, je spo-
znal po končanem študiju na mednarodni izme-
njavi Erasmus v Lizboni, med katerim je veliko
potoval in surfal. V programu "Surf hiša Portugal-
ska" zna združiti tako aktivnosti na vodi kot tudi vse
kulinarične in kulturne posebnosti tega dela sveta.
Le-teh tukaj ni malo. "Surf" hiša je locirana med Eri-
ceiro in Penichem, vsega skupaj le 60 km od Liz-
bone. V okolici je ogromno starih mest, kot so
Sintra, Obidos, Cabo de Roca, o odlični morski
hrani ter vinu pa tukaj nima smisla razpredati. Celo-
tni koncept surf šole temelji na avanturi, varnosti in
seveda zabavi. Na voljo ima večji kombi, zato so
vse plaže in surf lokacije v okolici vsak dan kot     na
dlani. Kostja, ki je s tekočo portugalščino postal že
pravi "lokalec", ima veliko izkušenj pri izbiri lokacij,
kar je namreč zelo pomembno pri učenju in napre-
dovanju. Za uspešno surfanje je nujno tudi pozna-
vanje različnih valov, vetra, plimovanja morja in
tokov, ki so lahko zelo nevarni. Celotni program
učenja se dopolnjuje tudi z videoanalizo, kjer lahko
inštruktor nazorno pokaže posameznikove napake
pri učenju. Poleg surf tečaja se lahko gostje spo-
znajo tudi s surf jogo, za kar poskrbi Maša, vedno
pa se najde čas tudi za bazen ob hiši, piknike, rol-
kanje in pa obiske različnih festivalov in koncertov,
ki jih še posebej poleti ne manjka.

Otoki večne pomladi
Nedaleč stran od Maroka, v objemu Atlantskega
oceana, se v skupini sedmih Kanarskih otokov na-
haja Fuerteventura. Otok sonca, vetra in neskončnih
peščenih plaž. Puščavska notranjost španskega
otoka se lahko primerja s svojim afriškim sosedom –
Marokom. S številnimi vulkani otok Fuerteventura
pušča nepozaben spokojen vtis. Surferji pa lahko re-
čemo, da je otok najbolj znan po svojih valovih. Tu
lahko najdemo valove, ki so primerni tako za začet-
nike kot za tiste najbolj zahtevne. Ni naključje, da so

sansi pridružijo na "surfariju", ki v maju in oktobru
poteka na Portugalskem. Gre za pravi "surf trip" s
kombijem, vse do ribiškega mesta Peniche, ki slovi
po odličnih deskarskih lokacijah. Kot edini pri nas,
pri Ujusansi ponujajo tudi družinski "surf" program,
kjer lahko začnejo loviti valove že najmlajši. To so
počitnice, ki so ravno prav aktivne, a hkrati zaba-
vne, interaktivne in sproščene. "Surf kamp Uju-
sansa Family" je tako namenjen staršem, ki želijo
sebi in svojim otrokom ponuditi nekaj novega, zani-
mivega in drugačnega, predvsem pa športno bogat
način preživljanja prostega časa.
Ujusansa na spletni strani ne informira le o tečajih
in potovanjih, ampak pomeni tudi stičišče surf
scene na spletu, kjer najdemo podatke o opremi,
napovedih valov in vremena, zabavah in državnem
prvenstvu, ki sodi pod okrilje Surf zveze Slovenije.
Zveza je bila ustanovljena leta 2004, saj so med
tem nastali novi klubi, začela pa se je tudi organiza-
cija tečajev za naziv vaditelj in učitelj surfanja. 
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Začetek poletja, dopust, pakiranje in odhod na morje, največkrat na hrvaško obalo. To je klasi-
čna formula slovenskega dopusta. Kam pa se lahko odpravi "surfer" oziroma nekdo, ki bi se rad
naučil surfati na valovih? Tu ne smemo mešati jadralcev na deski in pravih surferjev, ki lovijo

valove po širnem morju. Malo ljudi ve, da je le-teh v Sloveniji precej več, kot se sprva zdi. Še manj pa, da ob-
stajajo celo surf scena s klubi, tečaji ter športna zveza in tekmovanja. Prvi in najuspešnejši slovenski surfer je
argentinski Slovenec Jože Žurga, ki je svoj prvi val ujel v začetku 60. let. Velja za legendo surfanja v Južni
Ameriki, a žal gospod ni bil pionir na domači sceni in nam bližnji obali Jadrana. Tako po navedbah Surf
zveze Slovenije za začetnike organiziranega surfanja doma veljajo fantje, ki so leta 1999 postavili prvo surf 
šolo in klub – Ujusansa.

DESTINACIJA_

Počitnice s surf klubom Ujusansa so ravno prav aktivne,
a hkrati zelo zabavne, interaktivne in sproščene.

DESKANJE NA VALOVIH V DEŽELI POD ALPAMI
#66 

Besedilo: City Magazine, fotografije: arhiv Ujusansa, Katja Pokorn, Miha Godec in Kostja Polc

Vse do leta 2009 so tečaji potekali v Franciji, nato se je surf
kamp Ujusansa preselil v španski zaliv Zarautz.

©
 K
at
ja 
Po
ko
rn

©
 A
rh
iv
 U
ju
sa
ns
a

CM28-29_DESTINACIJA_surf_sola_paris  9. 07. 15  15:45  Page 1



Kanarski otoki med surferji naslovljeni kar "evropski
Havaji". Na severnem delu otoka, v mestu Corralejo,
na križišču poti proti vsem surf spotom tega dela
otoka, pa lahko najdemo Manawai surf šolo. Njihova
"surf" hiša z bazenom, "surf" džip in divje peščene
plaže so sanje, ki v sivih zimskih dnevih doma gre-
jejo marsikatero slovensko deskarsko dušo. Šolo in
koncept učenja sta postavila Tine Škrbec in Marko
Mrzlikar, ki na otoku tudi živi s svojo mlado družino.
Povsem predan surfarskemu stilu življenja svoje zna-
nje in odnos do oceana prenaša tudi na vse tečaj-
nike, ki pa ne prihajajo le iz Slovenije, ampak tudi z
drugih koncev sveta. Šola deskanja na valovih po-
teka na različnih lokacijah po vsem severnem delu
otoka. Ni važno, ali si popoln začetnik ali pa si se sur-
fanja že učil, prilagodili se bodo našim potrebam in
stopnji znanja. Z individualnim pristopom pa bo na-
predek še hitrejši. Pod budnim očesom bomo spo-

www.ujusansa.si
www.manawaisurf.com
www.tribu.si
www.waterman.si

znavali surfanje v teoriji in praksi prav tam, kjer sur-
ferji preživijo največ časa – na plaži, in surfanje bo
postalo še večji užitek. 
Severno od otoka Fuerteventura leži malce manjši
otok Lanzarote, ki ravno tako kot ostali otoki ponuja
nešteto vodnih užitkov. Tam v kraju Famara poiščite
Tonija, ki vam bo z veseljem razkazal lokacije za
vodne aktivnosti . Toni oziroma "waterman" je sicer
strokovnjak za "kajtanje" in "supanje", a njegova
agencija, ki sta jo odprla skupaj z ženo Špelo, med
drugim ponuja tudi surf šolo. Omenimo še, da je
letos pričel s projektom izgradnje mongolskih šoto-
rov, tako imenovanih jurt, s čimer bo gostom lahko
ponudil tudi prenočišče.

Sanjske surf destinacije
Z večjim številom surfarjev, ki jim je ta šport postal
resen hobi, se je povečalo tudi število potovanj in

INFOMAT_

počitnic, preživetih na obalah oceana. Nekaj Slo-
vencev odpotuje za več tednov ali mesecev, neka-
teri pa so se celo odselili v kraje, kjer so dobri valovi
stalnica, kot je pri nas jutranja gneča na poti v
službo. Tako lahko domačega surfarja srečate na
Baliju, Mavriciju, Kostariki, Mehiki, Avstraliji, kjer
vam večina izmed njih nudi tudi nastanitev. Močna
želja in veliko odrekanja sta pot, da tudi slovenski
začetnik postane pravi deskarski nomad, ki razi-
skuje manj znane surf destinacije.

Nasmeha po prvih ujetih valovih se ne da opisati. Manawai surf šola je našla svoj kotiček na otoku sonca, vetra in neskončnih peščenih plaž – na otoku Fuerteventura.

Do letošnjega leta je z Ujusanso prvi val ujelo že čez 2.000 ljudi. Z individualnim pristopom bo napredek še hitrejši.

CITYMAGAZINE.SI
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V zeleni oazi sredi mesta, ki ni klasična hotelska, temveč vrhunska hotelska restavracija z do-
stopnimi cenami, si bomo v prijetni senci stoletnih zgodb lahko privoščili mirno, a hitro postre-
ženo kosilo, romantično večerjo ob soju sveč, z okusi mednarodne in tradicionalne slovenske

kuhinje, ali pa organizirali poslovno srečanje, ki bo nadgrajeno s popolnimi okusi. Dnevne menije in »a la
carte« menije tukaj pripravlja šef kuhinje Grand hotela Union, g. Janez Dolšak, ki je izjemen kuharski mojster.
Sam prisega na lokalne sestavine in sezonske jedi, je pa tudi mojster v pripravi priljubljene mediteranske
hrane. Za tople dneve in kosila v senci stoletnih kostanjev je izpostavil troje: vrtno, sveže in s pridihom no-
stalgije. Unionski vrt je lahko odlična izbira za tuje goste, ki želijo v kratkem času bivanja v prestolnici okusiti
Slovenijo, a na račun odličnih kosil, prijetne atmosfere in prijaznih cen Unionski vrt  obiskuje vse več doma-
činov. Ob večerih pa Unionski vrt s svojim ''džezi'' ambientom izpod krošenj pričara še posebej očarljivo ro-
mantično vzdušje.
Unionski vrt, Grand hotel Union (vhod s ploščadi Ajdovščina), Miklošičeva 1, Ljubljana, www.union-hotels.eu
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UNIONSKI VRT – SKRITI KOTIČEK V CENTRU
MESTA Z VRHUNSKO KULINARIKO
#67 

#69 FESTIVAL_

Overjam festival, večkrat omenjen med de-
setimi najboljšimi evropskimi festivali, v prvi

vrsti stremi k predstavitvi vrhunskega glasbenega
programa, ki pokriva vse veje prave reggae glasbe:
roots, new-roots, rub-a-dub, dub, dancehall, rock-
steady, jungle in raggamuffin. Trije odri, dnevne aktiv-
nosti, različne delavnice, otroški program, stojnice s
spominki, brezplačno kampiranje, hrana s celega
sveta, avtodom kampiranje in še in še – vse to je
Overjam International Reggae Festival, neodvisni fe-
stival, ki s svojo edinstvenostjo vabi mlade in družine
iz cele Evrope. Cena vstopnic: od 25 do 70 evrov.

Od 12. do 15. avgusta, Sotočje, Tolmin
www.overjamfestival.com

OVERJAM
#69 
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ANIMIRANI FILM_

Ljubitelji Animateke, ki v animiranih filmih
ponavadi uživamo decembra, bomo letos

prišli na svoj račun tudi poleti. Med 5. in 11. avgustom
bo potekala prva poletna različica Animateke, na ka-
teri bodo vsi dogodki potekali brezplačno. Program
Animateke je razdeljen na tri sklope: filmske projek-
cije, ki bodo večinoma potekale na Muzejski ploščadi
na Metelkovi, ''videomapiranje'' (projiciranje izbranih
animiranih filmov na poljubne površine) in pa različne
ustvarjalne delavnice. Vstop je prost.

POLETNA ANIMATEKA
#68 

Od 5. do 11. avgusta, različne lokacije po Ljubljani, 
www.animateka.si

OTROCI_

Aktivno in zdravo poletje v vrtincu športnih
dejavnosti in brezskrbne zabave. Vse dejav-

nosti in programe, ki so prilagojeni starosti otrok, izva-
jajo strokovno usposobljeni športni delavci. Starši
oziroma otroci izberejo delavnico, ki jo bo otrok obi-
skoval tekom celega tedna. Razdeljene pa so glede na
starost otrok: Zmešano rajanje in mini športnik, Nogo-
metna žogarija, Akrobat, Vodne aktivnosti, Plezalec in
Plavalni tečaj. Športne delavnice potekajo v dopol-
danskem času, in sicer trajajo tri ure. 
Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, 
www.pocitnice-fsp.si

ŠPORTNO 
#70

ANIMIRANI FILM_

Simpatična rumena bitja, ki so v uspešnici
Jaz, Baraba ukradla srca gledalcev po vsem

svetu, nam bodo v svoji prvi samostojni filmski avan-
turi razkrila podrobnosti o dolgi poti, ki jih je privedla
do Gruja. Njihova zgodba se prične že ob nastanku
sveta, ko so bili Minioni le enocelični organizmi, ki so
skozi leta prepoznali svoje življenjsko poslanstvo v
služenju največjim barabam. Žal gospodarjev kljub
trudu niso uspeli obdržati, zato so ob pomanjkanju
vodstva padli v globoko depresijo. Da bi svojim bra-
tom našli novega zlobnega šefa, se Kevin, Stuart in
Bob odpravijo na drzno ekspedicijo.

Od 13. avgusta, kinematografi po Sloveniji, 
www.kolosej.si

CITYMAGAZINE.SI

KULINARIKA_

MINIONI 
#71

13/07/15 CITY MAGAZINE

FOTOGRAFIJA_

Glasbena delavnica in festival Jazzinty, ki
letos že 15. leto poteka v Novem mestu,

predstavlja osrednje neformalno izobraževalno sre-
dišče na področju džez glasbe in mednarodni
glasbeni festival. Delavnice se vsako leto udeleži
veliko število udeležencev, ki prihajajo z različnih
koncev sveta. Na delavnici bo letos poučevalo
osem mednarodnih mentorjev, priznanih glasbeni-
kov in pedagogov. 
Od 17. do 22. avgusta, različne lokacije, Novo mesto,
jazzinty.com

JAZZINTY
#72 
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VODA
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WASSER
EAU
ACQUA

www.mgml.si

RAZSTAVA/EXHIBITION

Partnerji / PartnersVodilni partnerji in financerji / Lead partners and funders Pokrovitelji / Sponsors

ŽIVIMO NA VODNEM PLANETU. V 70 odstotkih ga prekriva voda, pri čemer 
je 97 odstotkov slane vode, 2 odstotka sladke vode, ki se nahaja v ledu, in le  
1 odstotek pitne vode.
Razstava VODA skozi štiri glavne zgodbe v različnih časovnih kontekstih 
predstavlja pomen vode za preživetje, za mobilnost ljudi in blaga ter idej in 
znanj, za mitologijo in verovanja ter za umetnost in jezik.
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15. izvedba FM4 Frequency Festivala letos že šestič poteka ob St. Pöltenskem jezeru. Dobre pol
ure vožnje od Dunaja se majhno idilično mestece St. Pölten prelevi v vrelišče elektronike, roka in
ostalih zvrsti glasbe. Letošnja izvedba bo zopet prekašala vse prejšnje. Repertoar vsebuje naj-

večje zvezde s celega sveta, ki jih premore le peščica drugih festivalov po svetu. 20. avgusta bodo tako na
prizorišču Daypark nastopili: The Chemical Brothers, Alt-J, Ellie Goulding, Major Lazer, Bad Religion, Charlie
XCX; 21. avgusta bomo lahko plesali z The Prodigy, The Offspring, Simple Plan, The Wombats; 23. avgusta
pa bodo festival zaključili Linkin Park, Kendrick Lamar, Interpol, Tv On The Radio, Fritz Kalkbrenner ter
mnogi drugi. Cena vstopnic: enodnevna vstopnica stane 69,90 evra, festivalska vstopnica pa 149,90 evra.
Od 20. do 22. avgusta, St. Pölten, Avstrija,
www.frequency.at

ODRI_ RAZSTAVA_

Od 28. avgusta pa do 3. decembra  bo v Lju-
bljani potekal priljubljeni grafični bienale, ki

bo letos obeležil svojo 60-letnico, saj se je prvič odvi-
jal leta 1955. Osrednja misel letošnjega bienala je bila
v naglici zapisana v kotu neke risbe nemškega sod-
obnega umetnika Martina Kippenbergerja, glasi pa se
''Nad tabo/ti''. Letošnja kustosinja bienala Nicola Lees
bo na osrednji razstavi, ki jo bodo spremljali številni
umetniški dogodki in spremljevalne razstave, združila
tradicionalne in sodobne oblike grafične produkcije.

31. MEDNARODNI 
gRAFIčNI BIENALE
#76 

Od 23. do 30. avgusta, različna prizorišča po Ljubljani,
www.bunker.si

32  POLETJE V MESTU

Festival Mladi levi že od začetka, leta 1997,
vsako leto skozi nabor mladih, vzpenjajočih se

in bolj uveljavljenih odrskih ustvarjalcev poskuša ujeti
duh časa, prepoznati vzdušje v družbi in umetniški
produkciji ter obenem anticipirati teme in izzive prihaja-
jočega časa. V letošnjem programu se kažeta nek nov
pogum in optimizem, kot da se je gledališče vrnilo
nazaj k velikim temam, velikim dramam, k strasti, likom
iz grškega božanskega zbora, k partizanski umetnosti
in najžlahtnejši distanci: humorju. Festival bodo odprli z
izjemno predstavo What if they went to Moscow po
motivih Čehovih Treh sester, ki jim je brazilska ekipa z
režiserko Christiane Jatahy s fuzijo ruske in brazilske
strasti vdihnila popolnoma novo življenje.

18. MLADI LEVI 
#75 

Od 28. avgusta do 3. decembra, Mednarodni grafični likovni
center, Pod turnom 3, Ljubljana, www.mglc-lj.si

FILM_

MUVIT/6 x 60 je filmski maraton, kjer pri-
javljene filmske ekipe v 60 urah napišejo,

posnamejo, zmontirajo in dostavijo film, ki ne sme
biti krajši od šestih in ne sme biti daljši od devetih
minut. Vsaka filmska ekipa dobi v ovojnici, ki jo iz-
žreba, tri usmeritve, ki jim mora slediti pri ustvarja-
nju filma. Te usmeritve so: predmet, ki ga je
potrebno v filmu uporabiti, akcija, ki ji je potrebno
slediti, in stavek, ki ga je potrebno uporabiti. Žirija
bo nagradila tri ekipe, ki bodo uspele dane usmeri-
tve najbolj kreativno in filmično uporabiti v svojem
filmu. Na maratonu lahko sodeluje vsak, prijave so
se že pričele, zaključile pa se bodo v soboto, 10. av-
gusta, točno ob polnoči. Število ekip, ki lahko sode-
lujejo, je omejeno na največ 15 ekip. Prijave se
bodo sprejemale do zapolnitve vseh mest oziroma
do 10. avgusta. Prijavnina znaša 30 evrov na sku-
pino, zbrani znesek bo namreč namenjen nagradi
občinstva. Maraton se bo začel v torek, 18. avgusta,
ob 12. uri v Kulturnem domu Postojna in se končal
v četrtek, 20. avgusta, ob 23.59. Projekcija vseh fil-
mov in podelitev nagrad bo potekala v petek, 21.
avgusta, ob 20. uri.
Do 21. avgusta, Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2,
Postojna, muvit6x60.com

MUVIT/6 x 60  
#73 

CITYMAGAZINE.SI

FM4 FREQUENCY FESTIVAL 2015 
#74

FESTIVAL_

13/07/15 CITY MAGAZINE

FILMSKA PLATNA_

Film ob jezeru bo tudi letos razvajal z žlah-
tnim izborom filmskih mojstrovin, ki si jih

bomo lahko ogledali na prostem, tokrat pred Festi-
valno dvorano Bled. V treh dneh – od 20. do 22. av-
gusta 2015 – si bomo lahko ogledali filme Birdman
ali nepričakovana odlika nevednosti, G. Turner in
Jauja: Raj na zemlji. Vse predstave se bodo pričele ob
21. uri. Cena vstopnice: 5 evrov.
Od 20. do 22. avgusta, pred Festivalno dvorano Bled, 
Cesta svobode 11, Bled

FILM OB JEZERU
#77
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Na največjem evropskem festivalu drum’n'bass glasbe in soundsystem kulture Outlook, ki bo po-
tekal štiri dni na devetih različnih prizoriščih, bo nastopilo okoli 200 izvajalcev. Festival bo med
drugim odprl enigmatični londonski producent "postdubstepa" Aarone Jerome ali SBTRKT,

družbo pa mu bodo delali Jurassic 5, Roni Size Reprazent (Live), Gentleman’s Dub Club ter Trojan Sound Sy-
stem. Med izvajalci, ki se bodo vrstili do 6. septembra, bodo tako glasbeni upi kot že uveljavljena imena. Med
drugim bodo nastopili underground rap superduo Run the Jewels, nizozemski trojček Noisia, avstralski dvojec
Fligh Facilities ter britanski indie elektronski dvojec Mount Kimbie. Festival Outlook je pred štirimi leti prejel bri-
tansko festivalsko priznanje za najboljši čezmorski festival (Best Overseas Festival). Leta 2013 je v Londonu
dobil drugo zaporedno nagrado za najboljše drum’n'bass prizorišče. Cena vstopnic: festivalska vstopnica 70
evrov, festivalska vstopnica s kampiranjem 245 evrov, vstopnica za otvoritveni večer od 48 do 53 evrov.

NAKUPOVANJE IN ZABAVA_ 

Od 2. do 6. septembra, Štinjan, Pula, Hrvaška, www.outlookfestival.com

www.vans.com
12. septembra ob 20.30, Arena Pula, Hrvaška, 
www.ami-pula.hr

ZA NAVIHAN DOM_ KITARSKI VIRTUOZ_

David Gilmour, prepoznavni vokalist in kita-
rist skupine Pink Floyd, je najavil koncertno

turnejo po Evropi v septembru 2015, ki bo pospremila
izid njegovega četrtega samostojnega studijskega al-
buma Rattle That Lock. David Gilmour ni bil na turneji
oziroma ni izdal samostojnega albuma vse od leta
2006, ko je izšel njegov album On An Island, sveto-
vna uspešnica v platinasti nakladi, ki se je hipoma iz-
strelila prav na vrh uradne lestvice najbolje prodajanih
plošč v Veliki Britaniji. Turneja se bo začela 12. sep-
tembra v veličastnem ambientu rimskega amfiteatra 
v Areni Pula na Hrvaškem ter se nadaljevala po neka-
terih najlepših evropskih mestih in prizoriščih. 
Cena vstopnic: od 39,43 do 65,14 evra.

DAVID GILMOUR 
#83 

OUTLOOK FESTIVAL 2015
#81

Obutev, rolke in majice s podobami smejo-
čih se rož in lobanj. To je posebna kolekcija,

pod katero se podpisuje japonski sodobni umetnik
Takashi Murakami in jo je zasnoval za blagovno
znamko Vault by Vans. Kapsulna kolekcija prinaša
klasično obutev v šestih barvah za odrasle ter treh za
malčke, tri različne potiske za majice (na enem
izmed njih je avtoportret umetnika) ter potiskane
rolke. Umetnikova estetika, ki jo močno zaznamujejo
anime, je vseprisotna v živahni kolekciji, ki je luč
sveta ugledala konec junija.

TAKASHI MURAKAMI
& VANS
#82 
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FESTIVAL NEODVISNEGA FILMA_

V začetku letošnjega septembra bo druga
edicija filmskega festivala FilmMixer v sta-

rem mestnem jedru Kranja premešala filmsko sceno
z drugačnimi filmi. Namesto Hollywooda bomo gle-
dali neodvisno filmsko produkcijo, namesto zatohle
dvorane multipleksa bo nad nami zvezdnato nebo.
Zgodili se bosta delavnica snemanja kratkih filmov
pod vodstvom lokalnega društva SubArt in pa delav-
nica ustvarjanja unikatnih izdelkov iz filmskega traku
za otroke. Udeležili se bomo lahko pogovorov s film-
skimi gosti, zanimive okrogle mize o fenomenu Kick-
starter kampanj za filmske projekte in dneva,
posvečenega družabnim igram, ter si ogledali raz-
stavo ali dve. Za konec festivala bodo v "mikser" do-
dali še porcijo "hude" glasbe, da sklenemo festival
tako, kot se spodobi.
Od 4. do 6. septembra, Layerjeva hiša, Kranj, www.filmmixer.si

FILMMIXER 
#80

FILM_

Tradicija predvajanja filmov na Kongresnem
trgu se je začela daljnega leta 1941, znova

pa je bila obujena lani, ob 90-letnici dvorane kina Ki-
nodvor. Tudi letos se bodo med 24. in 26. avgustom v
treh večerih na velikem platnu odvile tri filmske kla-
sike, ki nas bodo napolnile z nostalgijo, tudi zaradi ro-
mantičnega ambienta pod zvezdami. Vstop je prost.
Od 24. do 26. avgusta, Kongresni trg, Ljubljana, 
www.kinodvor.org

LETNI KINO 
#78 

ŠPORT_

V Kranju se obeta že četrta izdaja Rolke v or-
ganizaciji ekipe Hude Shoezz. Kranjske ulice

bodo tako ponovno zasedli retro navdušenci, ki bodo
rolke prekrižali v štirih disciplinah: slalomu, "tapkanju",
izvajanju trikov v mini rampu ter hippy jumpu. Le-ta
bo letos požel največ zanimanja, saj bodo podirali
Guinnessov svetovni rekord, ki znaša 150,30 centi-
metra. Obiskovalci bomo svojo srečo lahko preizkusili
na tomboli, dogodek bosta povezovala Dalaj Eegol ter
Toni Cahunek, za gramofoni pa bodo didžeji Woo-D,
Alpha Male, Ivanhoe ter Feentz. Vstop je prost.
29. avgusta, center Kranja, www.hudeshoezz.com

HUDE SHOEZZ ROLKA 
#79
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ENERGIJA_

RWE, ena od vodilnih energetskih družb 
v Evropi, je vstopila tudi na slovenski trg z

inovativnimi in visokokakovostnimi produkti, odlično
skrbjo za stranke in najboljšimi prihranki za gospo-
dinjstva. S poštenimi in konkurenčnimi cenami ter 
z rešitvami za učinkovitejšo rabo energije bo RWE
povprečnemu slovenskemu gospodinjstvu omogočil,
da prihrani tudi do 100 evrov letno in zmanjša porabo
elektrike za do 15 odstotkov. 
www.rwe.si

PRIHRANIMO Z RWE
#86

KULINARIKA_

Najboljši recepti so tisti, ki se prenašajo 
iz roda v rod. Zato recepte naših babic

skrbno hranimo, saj so že nekdaj znale ohraniti
okuse sezonskega sadja v slastnih marmeladah.
Slednje niso nikoli manjkale na mizi ob zajtrkih in 
v popoldanskih pecivih. Sezona sadja in kuhanja
marmelad je že v polnem razcvetu in zakaj si ne bi
skuhali svoje priljubljene marmelade tudi sami. 
Z želirnim sladkorjem Wiener zucker je marmelada
skuhana, kot bi trenil, babice pa danes z veseljem
pritrdijo vnukinjam, da so marmelade, skuhane 
z želirnim sladkorjem, izvrstnega okusa. Prihranjeni
čas raje izkoristimo za druženje in klepet ter seveda
za izmenjavo slastnih receptov.
www.wiener-zucker.at

OD SADJA 
DO MARMELADE
#84

Letošnje leto testenine Zlato polje
pod okriljem Žita praznujejo že 90-le-
tnico in imajo najdaljšo tradicijo izde-

lave testenin pri nas. Ob tej posebni priložnosti so
izdelali najdaljše špagete pri nas, ki merijo kar 90
centimetrov, mi pa smo pokukali v zakulisje te-
stenin, kjer so nam predstavili vse faze izdelave
najdaljših testenin, nas popeljali skozi zgodovin-
ski oris razvoja blagovne znamke, dogodek pa
zaključili ob prijetnem druženju v družbi najdalj-
ših špagetov. Druženje se je končalo dobrodelno,
saj je Žito Zvezi prijateljev mladine Ljubljana
Moste Polje poklonil 990 kilogramov testenin za
letovanje otrok v Zambratiji in Kranjski gori.
www.zlatopolje.si

OBLETNICA_

90 LET TESTENIN
ZLATO POLJE
#87

PENINE_

V novi, moderni preobleki prihaja charm-
mat penina Capris Bela. Njena sadnost in

svežina izhajata iz malvazije, najpomembnejše bele
sorte slovenske Istre. V njej najdemo 50 % malva-
zije, 30 % belega pinota in 20 % chardonnaya.
Aroma spominja na akacijeve cvetove, tropsko
sadje in zelena jabolka. Za polnost okusa in harmo-
nijo poskrbita nepogrešljiva chardonnay in beli
pinot, iskrivi mehurčki pa še poudarijo zapeljivost te
razigrane mlade dame. Najboljše se počuti v družbi,
ohlajena na 6–8 °C.
Naprodaj v prodajalnah vin Vinakoper, www.vinakoper.si

CAPRIS BELA
#85
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ŠPICA CAFFE KAVAL GROUP
KAVARNICA & SLAŠCICARNA… 

in »PLAŽA«

Le deset minut od centra Ljubljane se nahaja 
prenovljeno nabrežje Ljubljanice, ki je znano 

po imenu Špica, kjer se reka Ljubljanica 
razdeli na dve reki, ki objemata Ljubljano. Ime 
izhaja iz špičastega kopnega dela. Špica je bila 

nekoč ljubljansko kopališče in tudi danes je 
zaradi prijetnih zelenih in lesenih površin 

Špica videti kot plaža, kjer številni 
Ljubljančani in obiskovalci Ljubljane v lepih 

dnevih lovijo sončne žarke.

GRUBERJEVO NABREŽJE

Sodobna kavarna Špica Caffe, bo svojim gostom 
ponujala prepoznavno Kaval Groupovo 

kvaliteto. Odlična ekipa Kaval Group bo 
poskrbela za veliko izbiro sadno – zelenjavnih 

smoothijev, brezalkoholnih in alkoholnih 
cocktailov, sladolednih napitkov, sadnih kup, 

Lolitinih pregrešnih sladkosti in sendvičev. 

V sodelovanju z BIC Ljubljana, se bodo ob 
toplih dnevih izvajali različni programi, kjer 

bo možna udeležba vseh obiskovalcev. Od 
jutranje telovadbe, različnih družabnih iger, 

potekale bodo ustvarjalne delavnice za otroke, 
učence, dijake in upokojence, predavanja, 

razstave, tekmovanja v balinanju. Odvijali se 
bodo glasbeno – plesni petkovi večeri, Špicafest 

(zgodba o pivu), zmajčkovi festivali, literarni 
popoldnevi in gledališki večeri, čitalnica pod 

zvezdami. V dogajanje na Špici bo vključenih 
tudi več izobraževalnih ustanov. 

NAPOVEDUJEMO
ob ponedeljkih in petkih - vroči ritmi kube

Panchito (salsa animacija)

ob sredah - energična latino vadba - ZUMBA
& animacije za otroke

z inštruktorico Majo Adamič 
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