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Odličen začetek
dneva z jogurti Mu
Poiščite jih v prenovljeni embalaži.
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V vsakem ford-u je
malo mUSTANGA.
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Če v svojih rokah držite svojo
najljubšo revijo, ste vsekakor
opazili, da je vsaj nekoliko drugačna kot po navadi. In imate
prav! Zamenjali smo papir, ki je
zdaj točno takšen, kot smo si
ga izjemno dolgo časa želeli.
Omogoča namreč, da bo vaša
najljubša revija počasi po
stala debelejša in vsebinsko
bogatejša. Vse v želji, da boste
nekoč z njo lahko preživeli
tudi dobro uro ob prebiranju
vrhunskih kolumn in izvirno
napisanih člankov.
Svet se spreminja! Telefon je
postal televizija in televizija
radio. In prav v medijih se v
zadnjih letih tako zelo veliko
spreminja, da tem spremembam pravzaprav redkokdo
lahko zares sledi. Največje
medijske hiše v novem svetu
izgubljajo veljavo. Na površje
prihaja množica posameznikov
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Uradna poraba goriva: 8,0-13,6 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 179-306 g/km. Emisijska stopnja:
Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0195-0,0183 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00271-0,00222 g/km,
število delcev: 2,8 x 1011. 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. Slika je simbolična.
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– »opinion makerjev«, pomembnejših od največjih medijskih hiš, ki s telefoni v žepih
pišejo velike medijske zgodbe.
Svet se je spremenil, zato se je
treba spremeniti z njim in se ne
nehati spreminjati. Sprememba
mora postati konstanta. Tudi
zato vam v naslednjih mesecih
obljubljamo, da boste navdušeni, ker je leto 2017 zares dobro
leto. In to vemo že danes._
Jan Macarol Vrabec,
urednik
Twitter: janmacarol
Instagram: janmacarol
E: jan@citymagazine.si
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OH, TA FEBRUAR
ČE

BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

ČE
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23/02

NE SPREGLEJTE EDINSTVENIH DOGODKOV, KI SE BODO ODVIJALI
V FEBRUARJU IN NA ZAČETKU MARCA TER SI TAKO 'ZAČINITE'
PRIHOD CVETOČE POMLADI.

NE

24/02

26/02

09/02

57. KURENTOVANJE

PUST V CERKNICI

Edinstveni londonski Kraljevi filharmonični
orkester, ki razproda večino svojih koncertov,
predstavlja 70 let tradicije, zaradi svoje raznovrstnosti in visokih standardov pa ga uvrščajo
med najbolj inovativne filharmonične orkestre na svetu. Vodilo londonskega Kraljevega
filharmoničnega orkestra, ki sodeluje tudi s
številnimi pop in rock legendami, ostaja izvajanje kakovostne vrhunske glasbe za široke
množice poslušalcev po vsem svetu. Koncert
je darilo Sloveniji ob kulturnem prazniku pa
tudi uvod v tradicionalni Ljubljana Festival, ki v
letu 2017 obeležuje že 65. izdajo._

Ste tudi vi naveličani neprestanega boja s
pretanko denarnico ter vedno debelejšimi
kupi neporavnanih položnic? Potem imate v
februarju priložnost, da vas 'vzamejo v roke'
najboljši finančni trenerji in vas naučijo, kako
si ustvariti življenje, osvobojeno finančnih
stisk. Skozi predavanja in delavnice boste
osvojili drugačen odnos do denarja, hkrati pa
se boste naučili tudi učinkovitega upravljanja z denarjem ter preprostih trikov, kako
povečati svoj dobiček. Seminar vodita dva
izmed najbolj uspešnih finančnih trenerjev
na svetu: Harv Eker ter Mac Attram._

9. februarja ob 19.30 / Ljubljana /
Unionska dvorana

Do 19. februarja / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

Kurentovanje je pred vrati in z njim pisani
svet povork, prikazov etnografskih likov,
običajev in urbanega maskiranja. Ptuj je
edinstveno karnevalsko mesto, v katerem
se prepletajo tradicionalni liki in maske, ki so
plod bujne domišljije. Čaka nas več kot 20
dnevnih in večernih dogodkov, polnih nore
glasbe, smeha, zabave in otroških rajanj:
Severina, Dubioza Kolektiv, Alya, Nina Pušlar,
Dan D, Tanja Žagar, Tim Kores, Jonas Žnidaršič, Djurologija, otroška predstava Maša
in medved in še mnogo več. Bodite del ene
od najbolj norih, drznih in pisanih zabav v
maskah._

Kakršnakoli tegoba nas že čaka, Butalci,
coprnice in vsi ostali prebivalci okolice Butal
se že pripravljajo, da jo bodo odgnali. Na
karnevalu se vam bodo znova predstavile
tradicionalne velike figure na čelu s pramaterjo Uršulo in ščuko velikanko, ki na pomlad
in obilico vode še posebej nestrpno čaka. Tu
bo tudi Uršulina potomka Liza, pa Rego Vranjejamski, največji žabon na svetu, povodni
mož Jezerko, butalski jež, mogočni zmaj,
Butalci, polhi in še in še. Po karnevalu vas
bodo kot po navadi zabavali glasbeni gostje.
Pridružite se jim in veselo ščukajte po pustni
Cerknici oziroma Butalah._

Do 28. februarja / Ptuj

Do 1. marca / Cerknica

PO

POKAL BLEDA 2017

11. MEDNARODNI FESTIVAL
GORNIŠKEGA FILMA

Sledite novoletnim zaobljubam? Sta med
njimi tudi gibanje in drznost? Potem se morate udeležiti tradicionalnega zimskega plavanja v Blejskem jezeru, ki ima v tem času
okoli 5 stopinj Celzija. Plavali boste lahko na
25 in 50 metrov prsno ter 25 in 50 metrov
prosto, tekmovalcem pa bodo na voljo tudi
savne in notranji bazen. Ideja o zimskem
plavanju v Blejskem jezeru sega v leto
2010, ko je Bled gostil svetovno prvenstvo
v zimskem plavanju. Zaradi dobre udeležbe
so se v Turizmu Bled odločili tekmovanje v
zimskem plavanju organizirati vsako leto._

Leto 2017 se je komaj začelo, napovedniki
obetavnih dogodkov, pa se kar zgrinjajo nad
nas in nam lepšajo mrzle in delovne dni.
Eden izmed težko pričakovanih dogodkov
je gotovo mednarodni festival gorniškega
filma, ki največji tovrstni festival na naših
tleh. Poteka že od leta 2007, vsako leto pa je
večji, vsebinsko bolj kakovosten in pritegne
vse več obiskovalcev. Tako kot vsako leto
lahko gorski navdušenci tudi letos pričakujete bogat program, sestavljen iz predavanj,
raznovrstnih razstav, predstavitev novih
knjig in pogovorov s strokovnjaki._

18. februarja ob 11.00 /
Grand Hotel Toplice, Bled

Do 26. februarja / Ljubljana /
Cankarjev dom
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56. POKAL VITRANC

Prva intifada, leto 1987. Palestinski voditelji
pozivajo skupnosti, naj razvijejo alternative
izraelskim izdelkom. Skupina palestinskih
aktivistov se odzove z ustanovitvijo mlečne
kmetije v kolektivni lasti z 18 glavami živine.
Ko njihovo »Intifada mleko« postne priljubljeno, izraelska vojska ukaže zaprtje kmetije in krave razglasi za grožnjo nacionalni
varnosti. To je zgodba, kako je najmočnejša
vojska na Bližnjem vzhodu lovila 18 krav.
Film je bil izbran za palestinskega kandidata
za tujejezičnega oskarja leta 2016._

Bodite del smučarskega spektakla! Pokal
Vitranc bo v goste ponovno privabil vso
svetovno smučarsko elito. Lanski zmagi bo
branil Marcel Hirscher, ki si je konkurenco
pokoril tako v slalomu kot veleslalomu. Največ zmag na našem prizorišču ima sicer Ted
Ligety (5). Tri je tu dosegel tudi Bojan Križaj
(dve v slalomu in eno v veleslalomu), po eno
pa Rok Petrovič in Jure Košir (oba v slalomu).
To bo že 56. praznik slovenskega alpskega
smučanja, na katerem se bodo najprej v
veleslalomu nato pa še v slalomu pomerili
najboljši alpski smučarji sveta._

20. februarja / Ljubljana / Kino Šiška

Do 5. marca / Kranjska Gora / Podkoren

OGLASNA VSEBINA

26. februarja ob 19.00 / Ljubljana /
Hala Tivoli

SE

07/03

/ F I L M

THE WANTED 18 – SLOVENSKA
PREMIERA DOKUMENTARNEGA
FILMA

Februarja bomo priča borilnemu spektaklu
CFC 3 »Oaza fight night« v kletki. Predstavilo se nam bo kar 15 najboljših borcev iz Slovenije. Večer bo postregel z borbo za naslov
prvaka, in sicer se bo domači borec Gašper
Završnik pomeril z Milošem Janičićem iz
Črne gore. 'Sladica večera' bo borba domačina Uroša Jurišiča s Črnogorcem Vasom
Bakočevićem. Gala večer bo ponudil veliko
kakovostnih borb, saj »fight card« med njimi
ponuja še borbo legende slovenskega MMA
Bora Bratovža s Hrvatom Anđelkom Kitićem.
Vabljeni, da podprete slovenske borce._

Do 25. februarja / Ljubljana /
Dvorana Stožice

04/03

Foto: Shutterstock

Foto: Matej MIšič

/ T E K M O VA N J E

/ F E S T I VA L

CFC 3 – KLETKA V TIVOLIJU

Za prekrasen uvod ali zaključek zimskih
počitnic boste lahko svojim otrokom podarili
predstavo, kot je še niso doživeli. K nam
namreč prihaja vrhunska predstava na ledu
Maša in Medved, ki bo vodena v slovenskem jeziku. Interaktivno predstavo krasijo
neverjetne 3D-animacije, v njej pa nastopa
več kot 30 akrobatov in vrhunskih drsalcev.
Maša in Medved, najbolj priljubljena risanka na svetu, je zasnovana na ruski narodni
pripovedki, v njej pa spremljamo dogodivščine triletne deklice Maše, ki živi v gozdu s
svojim prijateljem Medvedom, zelo iznajdljivo
nekdanjo cirkuško zvezdo._

SO

20/02

/ Š P O R T

08/03

Foto: Sejem Dom

PO
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/ P R E D S TAVA

MAŠA IN MEDVED NA LEDU

© OK Pokal Vitranc

SO
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/ P U S T O VA N J E

Foto: CFC

MILLIONAIRE MIND INTENSIVE

/ P U S T O VA N J E

/ S E J E M

SEJEM DOM
Prihaja največji sejem Gospodarskega razstavišča! Največja mednarodna sejemska prireditev s področja graditeljstva ne le v Sloveniji,
ampak tudi v okolici, bo ponovno gostila več
sto razstavljavcev s področja doma, gradbeništva in stavbnega pohištva, ogrevalne in
hladilne tehnike, notranje opreme, varovanja ter urejanja okolice, ki bodo široki laični
in strokovni javnosti predstavili najnovejše
trende in izboljšave na področju graditeljstva.
Obiskovalci bomo deležni tudi brezplačnih
nasvetov arhitektov in statikov ter strokovnih
predavanj._
Do 13. marca / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

BI OGLAŠEVALI SVOJ DOGODEK NA TEH STRANEH? POTEM VZPOSTAVITE KONTAKT Z OGLASI@CITYMAGAZINE.SI

Foto: Nada Žgank

KONCERT LONDONSKEGA KRALJEVEGA FILHARMONIČNEGA
ORKESTRA

/ S E M I N A R

Foto: Comonique

Foto: pust.si

Foto: Millionare Mind Intensive

Foto: N.Rutter

/ K O N C E R T

PE
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Foto: Shutterstock

PE

17/02

/ P L E S

GIBANICA – 8. BIENALE
SLOVENSKE SODOBNE PLESNE
UMETNOSTI
Ljubljana bo ponovno epicenter sodobne
slovenske plesne ustvarjalnosti. Za nagrado
po izboru strokovne žirije in izboru občinstva se bo potegovalo kar devet predstav.
Gibanica ponuja nabor najboljših sodobnoplesnih izdelkov domačih producentov in
velja za najpomembnejšo sodobnoplesno
platformo pri nas. Gre za mešanico nacionalnega plesnega festivala, kjer ima domača javnost možnost dobiti pregled nad
kakovostjo dvoletne plesne ustvarjalnosti,
umetniki pa reflektirati kakovost domače
plesne ustvarjalnosti._
Do 11. marca / Ljubljana / Cankarjev dom
F E B R U A R
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loterija.si

APLIK ACIJA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
VRNILO
SE JE
LEGENDARNO
KOLO
PONY

rogbikes.com

SAVVY EKG – OSEBNI MERILNIK EKG
Tako preprosto, kot si lahko izmerimo telesno temperaturo ali krvni tlak, si bomo
lahko poslej merili tudi srčni utrip. Raziskovalci Instituta Jožef Stefan so namreč razvili osebni medicinski pripomoček Savvy EKG za natančno spremljanje
srčnega ritma, ki podatke shranjuje na mobilni aplikaciji. Napravo namestite
na svoje telo, meritve pa lahko vsak trenutek pošljete svojemu zdravniku, ki
lahko iz njih razbere morebitna odstopanja oz. napake v delovanju srca.
Poleg utripa meri tudi intenziteto gibanja in telesno temperaturo.
Baterija zagotavlja najmanj teden dni avtonomije na polnjenje._
savvy.si

malcajt.com

VODNA IGRAČA SKIPPY
Verjetno prav vsi poznamo igrico,
imenovano metanje žabic, in smo z
njo kdaj preganjali dolgčas na plaži
ali na obrežju reke. Prav iz omenjene igre sta Celjana Gregor Ferlež
in Martin Hostnik črpala navdih za
inovativno slovensko igračo Skippy,
ki popestri urice v vodi. Ta se podobno kot ploski kamenček odbija
od vodne gladine, s to razliko, da je
namenjena podajanju na kratke in
dolge razdalje. Izdelana je iz naravne gume (zato ni nevarna za igro)
in ne potone. Inovativna slovenska
igrača je na voljo v štirih različnih
barvah._
Skippy

SLOVENSKA PAMETNA
URA FLYSENTINEL
Utrujenost letalskega osebja je
velika težava in prav te se loteva slovenska pametna ročna ura
FlySentinel, ki bo poskrbela za
večjo varnost letenja. Namenjena
je namreč pilotom. Spremlja njihov
srčni utrip, telesno temperaturo in
nasičenost kisika v krvi, meri pa tudi
temperaturo v prostoru, vlažnost,
stopnjo hrupa, vsebnost ogljikovega
monoksida in G-sile ter prepozna
koordinate. FlySentinel je nadzorni sistem, ki prepozna morebitna
tveganja in jih pravočasno sporoči
pilotu. Ponudi mu tudi nasvete, kako
težave odpraviti. V primeru nesreče
opravi klic v sili in izda lokacijo._
medicoapps.com
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postav, tudi mlajšim, saj so nastavljive celo ročke za zavoro. Kolo lahko prednaročite na spletu, predvidena dostava pa je v marcu 2017._

i Loterije Slo
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je namreč fiksno prestavno razmerje, tri ali pet prestav. Poleg številnih
modelov in barvnih kombinacij ima
novi lepotec tudi izboljšane vozne
lastnosti, glede na višino in težo pa
je prilagojen uporabnikom različnih
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o
v
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Vedno znova isto vprašanje. Kam
na kosilo, malico oz. večerjo? Teh
problemov s slovensko mobilno
aplikacijo Malcajt ne bo več. Malcajt
namreč na enem mestu ponuja
širok nabor aktualnih informacij in
jedilnikov gostiln, restavracij, picerij
in drugih gostinskih ponudnikov.
Omogoča tudi filtriranje glede na
njihovo ponudbo oz. vaše želje, izdelate pa si lahko seznam priljubljenih ponudnikov in imate tako kar
najkrajši dostop do aktualnih informacij. Na seznamu je prek dva tisoč
ponudnikov iz cele Slovenije. Na voljo
je za mobilne naprave z operacijskim
sistemom iOS in Android._

Luč sveta je pod okriljem podjetja
GOR Kolesa ugledala nova generacija koles Pony, ki so desetletja razveseljevali in navduševali staro in
mlado. Prvi Pony iz aluminija še nikoli ni imel toliko prestav – na izbiro

vo

MOBILNA APLIKACIJA
MALCAJT
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i
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»RECYCLING«
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URBANI UTRIP

B A R I & R E S TAV R A C I J E

MOBILNO

T E L O VA D N I C A

KNJIGA

GOSTILNA DELA V DOMŽALAH
Gostilna dela, projekt socialnega podjetništva z gostinsko dejavnostjo, ki je
namenjena usposabljanju mladih iz ranljivih ciljnih skupin, je dobila nara
ščaj. Šest let po splavitvi projekta v Ljubljani, ki se je dobro prijel, je namreč
gostilna svoja vrata odprla tudi v Domžalah, ki pa je precej večja od ljubljanske. Gostilna dela Domžale je s tem postala druga učna delavnica, ki nudi
možnost piljenja veščin različnim skupinam mladih. V Gostilni dela Domžale
vam bodo postregli z zajtrkom, kosilom, malico in kavo, hrano pa vam lahko
dostavijo tudi na delovno mesto._
Ljubljanska cesta 64, Domžale
Gostilna dela Domžale

PRVA 'NAREDI SI SAM'
VARILNICA PIVA V
SLOVENIJI
TROLJO CHATBOT
Uporabljate avtobusne linije Ljubljanskega potniškega prometa?
Potem je Troljo chatbot, napovedovalec prihodov ljubljanskih ‘trol’,
sogovornik, ki ga potrebujete. Živi v
vašem Facebookovem Messengerju, kjer vam je na razpolago 24 ur na
dan. V trenutku vam namreč pove,
koliko časa boste čakali na svoj prevoz. Med drugim vam ponuja tudi
zemljevid avtobusnih povezav ter
zna napovedati razpoložljivost koles
BicikeLJ. Vse, kar morate storiti, je,
da obiščete spletno stran troljo.si in
začnete klepet._
troljo.si

Decembra lani se je v središču
Maribora odprla prva 'naredi si sam'
varilnica piva v Sloveniji, ki ljubiteljem te pijače omogoča uporabo pivovarske opreme, nabavo surovin in
preprosto varjenje piva. V BeerLabu
poskrbijo, da se pred varjenjem piva
ustrezno usposobite za uporabo
pivovarske opreme, na srečanjih in
vodenih degustacijah pa se rojevajo
nove ideje o eksperimentiranju in
novih, lastnih recepturah. Ideja
sicer izhaja iz osnovnega koncepta
zavoda Citilab, ki želi posameznikom
omogočiti potrebno orodje za uresničitev lastnih idej in zamisli._

Foto: Anja Troha

Foto: Ahiv Gostilna dela

BIOGRAFIJA
TINE MAZE

FITKO: PRVI FITNES ZA PSE V SLOVENIJI
Ste vedeli, da v Sloveniji obstaja fitnes za pse? No, zdaj veste. Fitko ponuja
prostorno telovadnico z raznoraznimi rekviziti in orodji za krepitev in raztezanje mišic, kamor psa na začetku povabimo s priboljški, ki pa jih opustimo,
ko pes vajo obvlada. V fitnesu se med drugim nahaja tudi tekalna steza za
pse. Tukaj lahko svojega psa pripravite na zahtevno tekmo, saj treningi v
kombinaciji s fitnes vadbo zmanjšajo možnost poškodb. V Fitku sicer poteka
tudi rehabilitacija. Fitnes je odprt za pasemske pse in mešance, obisk pa je
možen ob predhodni rezervaciji._

Tkalski prehod 4, Maribor
BeerLab

Zaloška Gorica 3B, Petrovče
Fitnes Fitko

Jaz. Tina. je biografski roman, ki ga bo
pri založbi DZS v tem
mesecu izdala Tina
Maze. V njem se najuspešnejša slovenska alpska smučarka
vseh časov povsem
razgali. Gre namreč
za globoko osebno izpoved, ki se
prepleta s pisanjem
športne zgodovine. Dvome, misli in
čustva Mazejeve v
knjigi dopolnjujejo
razmišljanja športnega novinarja Vita
Divaca, ki je Tino
spremljal od njenega
samega začetka.
Življenje ni pravljica,
in na to Tina opozori
že na začetku knjige,
ko zapiše: »Če niste
pripravljeni na vse,
zares vse, raje zaprite knjigo. Ni vse lepo,
kar se sveti!«_
Založba DZS / dzs.si

Očistite si ušesa, oblecite ‘taboljše’ usnjene hlače in se pripravite na Volks
wagen Rocks, epsko bitko mladih slovenskih bendov. Po Sloveniji namreč
že poteka predstavitvena turneja obetavnih mladih bendov, ki jasno kaže,
da rock pri nas niti približno ni mrtev. 65 srečnežev se bo tako na prihajajočih desetih regijskih koncertih predstavilo žiriji in občinstvu. Zmagovalci
vsakega od desetih predizbornih regijskih koncertov se bodo nato 12. maja
predstavili na zadnjem, velikem koncertu na ljubljanskem Gospodarskem
razstavišču. In kje jih lahko vidite? 9. februarja v Ljubljani, 16. februar v Celju,
17. februarja v Ravnah na Koroškem, 23. februarja v Kopru, 2. marca v Zagorju, 9. marca v Novi Gorici in 16. marca v Kranju._
rocksturneja.si
08 //
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AYATANA
»Ena od najprijetnejših stvari v življenju je dejstvo, da moramo večkrat na
dan prenehati z vsem, kar počnemo, in svojo pozornost posvetiti hrani,« je
nekoč dejal slavni tenorist Luciano Pavarotti. Ayatana, leški dom kreativnih
okusov, ki svoj navdih črpa iz zakladnice veganskih in presnih receptov, je
svoj domicil našel v prenovljenem skednju iz leta 1614. V njem so na voljo
inovativne kulinarične delavnice in drugi dogodki, ponuja pa tudi catering in
sprejema naročila za veganske in presne sladice. Če želite lepoto in raznovrstnost veganske in presne kuhinje spoznati pobliže ali nadgraditi svoje
znanje, je obisk Ayatane obvezen._
Begunjska cesta 4, Lesce / ayatana.eu
OGLASNA VSEBINA

Zaljubljeni čokoholiki
se gotovo zavedate, da
lahko včasih že samo
preprosta sladka beseda
osreči naše najdražje.
V čokoladnici Cukrček
imajo prav posebne
ročno izdelane čokolade z
napisi zanj, kot so 'ljubim
te’, ‘rada te imam’, ‘ti si
moja sladka ljubezen'
itd. Niso pozabili niti na
boljšo polovico. Zanje
imajo na voljo vrhunska
čokoladna srca, polnjena
s pralineji z mehko kremo
in s strastnimi okusi, kot
so burbonska vanilja,
mousse, vrtnica, čili ter
Kir Royale. Presenetite
svoje najdražje in jim na
najslajši način izkažite
svojo ljubezen._
Breg 4, Miklošičeva 4, Mestni trg 11, Mercator center Šiška
info@cukrcek.si
Čokoladnica Cukrček
cokoladnica_cukrcek

Foto: Luka Karlin

VOLKSWAGEN ROCKS

Foto: Matjaž Tavčar

ČOKOLADNICA
CUKRČEK
POSKRBI
ZA SLADKO
VALENTINOVO

KAVARNA MAO
V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine lahko posedate ob
dišeči kavi, domačih torticah in drugih priboljških. Podjetje Kaval Group in
MAO sta v prijetnem grajskem okolju odprla novo kavarno, ki s svojim konceptom ponuja posebno doživetje slovenskega oblikovanja in arhitekture. Za
ureditev kavarne skrbijo v biroju Triiije (Trije arhitekti), v sodelovanju z MAO
pa so si jo zamislili kot dinamičen prostor v nenehnem nastajanju. Kavarna
bo hkrati prostor za nove dogodke muzeja, v njej pa se bodo izmenjevali
dosežki slovenskega oblikovanja, ki so jih posebej v ta namen prispevali obiskovalci MAO ter znane osebnosti iz slovenske arhitekture in oblikovanja._
Pot na Fužine 2, Ljubljana / mao.si
F E B R U A R
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URBANI UTRIP

KOZMETIK A

Novi

FREYA LUPO:
SLOVENSKA
BLAGOVNA
ZNAMKA NAKITA

freyalupo.com

ZEBRA PATISSERIES: SLADKE FRANCOSKE
SKRIVNOSTI

Renault MEGANE GrandCoupé
Tehnologija na tvoji strani.

CIPRIA MAKE UP LJUBLJANA
V Ljubljani lahko najdemo novo blagovno znamko ličil Cipria make up, ki sledi
največjim svetovnim trendom. Na dvanajstih kvadratnih metrih vas v lični
trgovini, prvi tega tipa v Sloveniji, čaka kar okoli 900 izdelkov, med katere
spadajo drzna ličila, pripomočki za ličenje, zelena linija lepotnih izdelkov, pa
tudi pravi parfumi. Od drugih blagovnih znamk se razlikuje po svoji barvitosti, kar pomeni, da so senčke na voljo v tisoč in eni barvi, enako pa velja tudi
za šminke, lake in maskare. Med drugim je na voljo vizažistka, ki ob določenih dnevih stranke liči, sicer pa z veseljem svetuje pri izbiri primernih ličil, ki
pristajajo vaši obliki obraza in seveda tudi tipu kože._
Mestni trg 6, Ljubljana
Cipria make up Ljubljana

Foto: Sami Rahim

Edinstven in poseben nakit
Freya Lupo osvaja svetovne
modne piste in »fashioniste«. Lahko se blešči okrog
vašega vratu, na zapestju
ali okoli pasu, namenjen pa
je samosvojim ženskam, ki
se predajajo intuiciji in drzno
verjamejo v uresničitev svojih sanj. Russian Fairy Tale
(Ruska pravljica) je najnovejša FL-kolekcija. Oblikovalka
Ksenja Volk je navdih črpala
iz družinskih korenin, ki
segajo na mogočni vzhodni
rob Evrope. Ob nedavnem
srečanju z dotlej izgubljenim delom svoje družine je
spoznala, kako pomembno
je vedeti, od kod prihajaš,
kaj te oblikuje in kdo si. To
ji je prineslo notranji mir in
milino. Prav ta občutek je
prenesla na svoje kreacije.
Ob dotiku z njimi bo tudi
tebe preplavil občutek miru
in ljubezni. Freya Lupo. Zate.
Ker si edinstvena._

Teta Frida je odprla sladko kavarno tudi v starem centru Ptuja, v zgradbi z
verjetno najdaljšo kavarniško tradicijo v Sloveniji. Pripravite se na nepozabno sladko izkušnjo, odločitev pred vitrinami namreč ne bo lahka. Teta Frida
dnevno pripravi več kot 30 svežih in 100-odstotno naravnih sladic: torte,
kremne rezine, slaščice v kozarčku, domače pite ter več kot 20 različnih vrst
popolnoma naravnega sladoleda. Pokukajte še v Fridin darilni kotiček, kjer
boste našli več kot 100 unikatnih sladkih daril Tete Fride._

zebra-patisseries.si

Mestni trg 2, Ptuj / tetafrida.eu

C I T Y M A G A Z I N E . S I

5 let brezplačnega rednega servisa
1 leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

TETA FRIDA EVROPA PTUJ: SLADKI TRENUTKI V
NAJSTAREJŠEM MESTU

Slaščice Zebra Patisseries so narejene iz prvovrstnih sestavin in pripravljene z veliko mero skrbnosti. Kar je za telo razvajanje v sprostitvenem centru,
so za razvajanje brbončic dobrote iz Zebra Patisseries, ki so izdelane po
recepturah slavnih francoskih kuharskih velemojstrov. Sladke francoske
skrivnosti se rojevajo izpod rok priznanih chefov Tomija in Sandre Češek. V
svoje stvaritve zlivata znanje prestižnih kulinaričnih univerz Ecole Nationale
Supérieure de Pâtisserie (Francija) in Le Cordon Bleu Culinary Arts (London)
ter izkušnje, ki sta si jih nabrala pri številnih priznanih chefih tako doma kot
v tujini. Njune mojstrovine lahko okušate tudi v Slovely Parku v Ljubljani._
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5 let podaljšanega jamstva

OGLASNA VSEBINA

Paket zimskih pnevmatik**
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let
jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
**Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,015- 0,037 g/km.
Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00103 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 - 12,5. 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.
Renault priporoča

renault.si

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

NAKIT

IZBOR P OZN AVA L CE V
1

1

N J I H O V O

1

3

1

3

1

1

M N E N J E

Š T E J E

2

3
2
2

TINA UREKAR

2

1

3

2
3

2

2

VALENTINA SMEJ
NOVAK

2

3
3

SEKU M. CONDÉ
Vizažistka in umetnica ličenja o
trednih ličenja za pomlad 2017

MITJA HOJAK

Čevljar, lastnik blagovne znamke
Mihoya o čevljih za leto 2017

Rdečilo z dvema rožnatima barvama:
svetlečo in temno mat roza, ki skupaj
dosežeta biserno-rožnato podlago.
Primerno je za starejše in mlajše
ženske, saj ni tako močno, na soncu pa
se zelo lepo sveti. Je obstojno in dobro
pigmentirano._
maccosmetics.at
1
Cena: 26 ,00 €

ŽENSKI ČEVL JI MIHOYA

MA X FACTOR FAL SE L ASH EPIC
MASCAR A BL ACK

Črni čevlji iz telečjega usnja, ki jih mora
imeti v omari prav vsaka dama. Ker so
ročno narejeni, je nasmešek zagotovljen tudi po dolgih urah nošenja._
mihoya.si
1
Cena: 350,00 €
ŽENSKI SALONARJI
Elegantni salonarji so okrašeni s kamenčki Swarovski, ki jih lahko kadarkoli
snamemo. Čevlji, v katerih sta združena kar dva para čevljev._
mihoya.si
2
Cena: 350,00 €
MOŠKI ČEVL JI
Ročno šivani elegantni moški čevlji iz
govejega usnja. Poudarek je na anatomiji stopala, saj se vložek prilagodi vaši
teži in obliki stopala._
mihoya.si
3
Cena: 350,00 €
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MAC CAITLYN JENNER POWDER
BLUSH DUO

C I T Y M A G A Z I N E . S I

Maskara ima na koncu posebno majhno
»3 zone« krtačko, ki zelo lepo razporedi
in počeše trepalnice, tudi tiste čisto
majhne. Poskrbi za dober volumen
ter je zelo suha in obstojna, saj se ob
koncu dneva ne razmaže._
maxfactor-international.co
2
Cena: 12,95 €
CIPRIA MAKE UP ZL ATI OSVETL JEVALEC
Krasen osvetljevalec zlatega odtenka
je primeren za prihajajočo pomlad, ko
bodo naše polti že temnejše. Nad
ličnicami da izredno lep sijaj, ven pa
pokuka ravno prav zlate barve. Je zelo
pigmentiran in obstojen. Hit te pomladi
mora biti nujno v toaletni torbici vsake
ljubiteljice ličil._
Cipria make up, Mestni trg 6, Ljubljana
3
Cena: 12,90 €

ALYA

KLET BRDA , PENEČA REBUL A
Lahka, igriva, sveža, mineralna in do
stopna penina, ki je lahko vsakdanja: ob
prigrizkih, ribjih jedeh, kar tako ob poletnih popoldnevih. Dobro pa se znajde
tudi v mešanici s sokom goriških breskev, ko nastane koktajl bellini._
klet-brda.si
2
Cena: 5,71 €
BURJA BELO
Zvrst mešanih belih vipavskih sort,
kakršne zrasejo v vinogradih Primoža
Lavrenčiča, ki prisega na metodo s
čim manj posegi. Ob tretjinskih deležih
laškega rizlinga, malvazije in rebule je
za popolno celoto dodana še desetina
drugih sort. In od tu se najbrž rojeva ta
presežek._
burjaestate.com
3
Cena: 15,00 €

UROŠ FÜRST

Najbolj pozitiven slovenski raper, ki
rime kuje kar mimogrede, o svojih
treh najljubših copatih za pomladne
dni
ADIDAS ORIGINAL S NMD

R ADENSK A V STEKLENICI, PETANJSKI VRELEC
Pijača vseh pijač je voda. Osnovna in
najbolj dragocena. Radenska Petanjskega vrelca ima prav poseben okus.
V zeleni stekleni litrski steklenici so
nežni mehurčki Petanjskega vrelca
živahni in drobni kot v slatini našega
otroštva. Idealno odžeja kar sama ali pa
se pomeša z malinovcem, s štajerskim
kiselkastim belim vinom pa ustvari
nepozaben špricer._
radenska.si
1
Cena: 0,46 €

1

3

KSENJA VOLK

Založnica, avtorica kuharskih knjig
in TV oddaj o pijačah, ki ne smejo
manjkati pri nedeljskem kosilu

ZLATKO
(ZLATAN ČORDIĆ)

Novinar in televizijski voditelj o knjigah, ki jih je vredno prebrati
AGE OF ANGER , PANK AJ MISHR A
Še čisto sveža knjiga ponuja svojevrsten pogled na dogajanje v svetu.
Avtor v heterogeno gmoto sestavlja
pomembne zgodovinske prelomnice,
Rousseauja, Islamsko državo, Donalda
Trumpa, vzpon nacionalizma, zaton
demokratičnosti in sočutja ter poskuša
razložiti trenutno vseprisotno sovražnost._
amazon.com
1
Cena: 15,30 €
CONVERSATIONS PRIVÉES AVEC
LE PRÉSIDENT
Medtem ko Francija letos izbira novega
predsednika, se avtorja ukvarjata z
zapuščino odhajajočega Françoisa
Hollanda. Avtorja knjige sta Karim
Rissouli in Antonin André._
amazon.fr
2
Cena: 19,50 €
NA BEGU, BOŠTJAN VIDEMŠEK
Knjiga o beguncih. Knjiga o nas. Knjiga
o človeških usodah in usodnosti odločitev tistih brez vesti. Knjiga, ki bi jo
morali prebrati že lani._
bukla.si
3
Cena: 22,41 €

Pop pevka o treh stvareh, ki ji polepšajo vsak dan
AV TOMOBIL MINI
Od nekdaj sem MINI fenica. Zakaj? Ker
je to avto, ki ima karakter in karizmo.
Zdaj vozim že petega, prejela sem
ga od avtohiše Avto Aktiv. Ker sem
ogromno na cesti, je zame zelo pomembno, da imam avto, ki je varen in
udoben._
mini.si
1
Cena: od 18.758,00 €
PENINA ALYA
Izredno rada imam penino, tako zelo,
da sem si želela ustvariti čisto svojo.
Skupaj z Radgonskimi Goricami smo
razvili čisto mojo penino Alya, na
katero sem zelo ponosna in seveda
presrečna, da se je zgodila. Do zdaj je
že zaokrožila po vseh večjih hipermarketih po Sloveniji._
radgonske-gorice.si
2
Cena: 13,99 €
R AČUNALNIK MACBOOK AIR
Kar težko bi se znašla brez njega. Zaradi svojega dela sem veliko na računalniku (sploh zaradi družbenih omrežij).
Je lahek in majhen, tako da lahko gre z
menoj povsod._
apple.com
3
Cena: od 1.199,00 €

Oblikovalka nakita, lastnica blagovne znamke Freya Lupo o najljubših
kosih nakita
KRZNENA Z APESTNICA FREYA
LUPO
Trak iz najnovejše kolekcije Freya Lupo
Russian Fairy Tale − Ruska pravljica. Ko
z njim udariš po roki, se okoli roke ovije
sam. Prevzame te občutek topline in
zimskega miru._
freyalupo.com
Cena: 79,00 €

1

Z APESTNICA FREYA LUPO HEART
Freya Lupo »statement« kos. Lahko se
nosi kot verižica ali pa – dvakrat ovita
okoli roke – kot zapestnica._
freyalupo.com
Cena: 79,00 €

2

DARILO TIFFANY
Ko obstojiš pred Tiffanyjevo izložbo
na newyorški Peti aveniji in pomisliš
na Audrey Hepburn, ko reče »Nothing
very bad could happen to you there.«
V ozadju pa igra Mancinijeva Moon
River._
tiffany.com
3
Cena: različno

Priznani igralec in režiser, že 15 let
obraz Jamskega človeka, slovenske
predstave z rekordnimi 700 ponovitvami, ki trenutno igra tudi v Pandurjevem Faustu, o top pripomočkih

Adidas Originals NMD so copati z
udarnim videzom, namenjeni vsem
modnim kreatorjem. Izvrstno se obnesejo v urbani džungli, saj so tehnično
dodelani za dinamičen življenjski stil, in
so eni izmed najbolj udobnih modelov,
ki me tudi po celem dnevu skakanja ne
pustijo na cedilu._
adidas.com
1
Cena: različno

SONČNA OČAL A MAUI JIM

ADIDAS ORIGINAL S GA ZELLE

Sem estet in tako v arhitekturi kot pri
opremi doma in modnih dodatkih imam
rad klasične oblike. Ta očala odlikuje
klasična oblika v kombinaciji z vrhunskimi stekli za vse vremenske pogoje._
mauijim.com
1
Cena: 271,00 €

Na Originals Gazelle prisegam skozi
celo leto, saj so naravnost legendarni!
Spomin na 90. leta, ko smo jih nosili
prav vsi na ulici, ter »svetski« videz sta
glavna razloga, ki sta me prepričala.
Rumena barva, barva sonca, pa v meni
vedno znova prebudi pozitivne misli.
Svet je lep! _
2
adidas.com
Cena: različno

OL JE Z A BR ADO MR. BURBERRY
Sam sem svojo brado vzgojil iz drugih
vzgibov, a ta balzam sodi v obvezno
opremo kopalnice vsakega bradatega
hipsterja. Zakaj? Ker mehča, neguje in
diši._
2
burberry.com
Cena: 39,00 €
UR A GIORGIO ARMANI
Pravijo, da je ura podaljšek človekovega stila. Še ena klasika in moja stalna
spremljevalka zadnjih 10 let._
armani.com
3
Cena: 481,00 €

ADIDAS ORIGINAL S EQT
SUPPORT ADV
Priložnost, da med prvimi preizkusim
prenovljen model kultnih Adidasovih športnih copat Eqipment, sem z
veseljem izkoristil, saj me navdušujejo
s posebnim, a dovršenim dizajnom.
Prepričan sem, da bodo te udobne
adidaske pristale na seznamu najbolj
priljubljenih športnih copat leta 2017._
adidas.com
3
Cena: ni še na voljo
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CES 2017 – OD
TEHNOLOGIJE
SE ZVRTI

ASUS ZENFONE
AR

Prav potihem smo morda dobili najboljši pametni telefon do zdaj. ZenFone AR se lahko pohvali s kar 8 GB
sistemskega pomnilnika. Ta pa ni namenjen zgolj klasični rabi, saj telefon
podpira najnaprednejše tehnologije.
Izpostaviti gre tehnologijo za razširjeno resničnost (Tango), ki
ji asistira trojica Sonyjevih
digitalnih
fotoaparatov
IMX318 ločljivosti 23 milijonov slikovnih točk, in
podporo tehnologiji za
navidezno resničnost.
Z njim lahko postavljamo virtualne predmete, okolje nadgrajujemo s podatki ali
se prepustimo brezmejnemu svetu navidezne resničnosti._

NA NAJVEČJEM SEJMU ZABAVNE ELEKTRONIKE NA SVETU JE BILO LETOS VEČ
KOT 3800 RAZSTAVLJAVCEV. PODROBNO SMO SPREMLJALI DOGAJANJE IN NA
NASLEDNJIH STRANEH VAM PREDSTAVLJAMO ZANIMIVE NOVOSTI, KI SO PRITEGNILE NAŠO POZORNOST.
BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

asus.com

HUSHME

Kolikokrat se
vam je že zgodilo, da
ste brali ali se
učili v knjižnici, ko vas
je zmotil telefonski
klic in ste morali na hitro
skočiti ven? Zdaj vam ne bo več treba. Ta naglavni set je verjetno ena od najbolj
bizarnih inovacij, na katere smo naleteli v zadnjem času, a tudi daleč najbolj uporabna. Tehnološka maska za usta s slušalkami omogoča, da v javnosti uživate v
zasebnem pogovoru in hkrati ne motite ostalih. Glas namreč zaduši in utiša do
te mere, da lahko uživate v zasebnem telefonskem pogovoru tudi v gneči na
avtobusu, hkrati pa čebljate tam, kjer vam to do zdaj ni bilo dovoljeno._

RAZER PROJECT VALERIE
Prenosnik Razer Project Valerie je kot papir tanek
koncept igričarskega prenosnika. Tehta pet kilogramov, njegova posebnost pa so trije 17,3-palčni zasloni ločljivosti 4K. Na prvi pogled deluje kot Razerjev
model Blade Pro – to je zato, ker iz njega izhaja –, a
pod ogrodjem glavnega 4K IGZO-zaslona skriva dva
pomožna zaslona, ki v nekaj sekunda skočita na plan
in razširita sliko. Za usklajeno delovanje zaslonov, ki
nudijo 180-stopinjsko vidni kot, skrbi tehnologija
Nvidia G-Sync, za grafiko pa grafična kartica NVIDIA
GeForce GTX 1080. Ima enak hladilni sistem, kot ga
ima Blade Pro, ali bo kdaj postal serijski model, pa
(še) ni znano._

SUPER
RETRO BOY

gethushme.com

GARMIN FENIX 5
NANOSKIN

Ta izdelek bo navdušil tako nostalgične duše kot
zaprisežence moderne tehnologije. Nastal je v spomin polaroidnemu fotoaparatu, ki letos praznuje
80-letnico, ter kot hvalnica tehnološkemu napredku
v fotografiji. V majhni škatlici je namreč ikonični polaroidni fotoaparat združen z napredkom sodobnih
odkritij. Prek brezžičnega omrežja ga povežete s
svojim pametnim telefonom ali računalnikom ter v
trenutku natisnete fotografije. Kamera je tudi preprosta za uporabo, hkrati pa dovolj zmogljiva za
zahtevnejše uporabnike. Dizajn sledi preprosti in izčiščeni estetiki._

Legendarni Game Boy, preprosta 8-bitna prenosna
igralna konzola z LCD-zaslonom ločljivosti 160 x 144
slikovnih točk, ki je leta 2014 praznoval četrt stoletja, se vrača na sceno. Njegova reinkarnacija sliši na
ime Super Retro Boy, obudil pa ga ni Nintendo – ta
je prodal skoraj 119 milijonov enot –, ampak Retro
Bit. Ta je naredil nekaj izboljšav. Zaslon replike je
osvetljen od zadaj, zato boste lahko Super Retro Boy
uporabljali tudi v temi. GameBoyevo reinkarnacijo
polnite prek kabla, nič več menjave baterij AA kot
nekoč. Je tudi precej lažji od svojega prednika. Zanj
boste morali odšteti 75 evrov, kar je okoli 10 evrov
manj kot za original._

Gre za nalepko za telefon iz revolucionarnega grafena, ki zagotavlja daljšo
avtonomijo baterije. Njena skrivnost
je izboljšanje hlajenja telefona, s čimer zmanjša porabo energije zaradi
pregrevanja baterije. Za grafen, ki je
močnejši od jekla in tanjši od dlake, je
namreč značilno, da je odličen prevodnik toplote. Na voljo je v dveh različicah. Kot NanoSticker, ki je ovalne oblike in je univerzalen, ter kot NanoSkin,
ki je ukrojena po meri določenih telefonov (Samsung Galaxy S7, Huawei
Honor 8 in iPhone 5, 6 in 7). Švedsko
podjetje napoveduje tudi ovitek NanoCase, ki bo dosegal podoben učinek
kot nalepki._

polaroid.com

retro-bit.com

nanocase.com

razerzone.com

POLAROID POP
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L’OREAL
KÉRASTASE HAIR
COACH

Garmin je predstavil novo generacijo pametnih ur Garmin Fenix. Nova robustna,
zmogljiva, športna, a uglajena pametna ura z GPS-om sliši na ime Garmin Fenix
5. Je tanjša, lažja in še bolj vsestranska kot predhodnice. Na voljo bodo trije modeli GPS-ur, in sicer 5, 5S in 5X. 47-milimetrski model Fenix 5S je izdelan posebej
za ženske s pustolovsko žilico. Na voljo bo tudi s steklom iz safirja. 5X ima že
naložene topografske, kolesarske in pohodniške karte. Zaslon se ponaša z ločljivostjo 240 × 240 slikovnih točk. Model Garmin Fenix 5 na polnjenje zdrži do dva
tedna in 24 ur z vklopljenim GPS-om._
garmin.com

Kartača za lase je zadnja »žrtev«
sodobne tehnologije, ki je postala
pametna. »Možgane« sta ji podarila
znamki L’Oreal in Withings. Prek povezave Wi-Fi se poveže s pametnim
telefonom, kjer lahko spremljate zbrane informacije. Namenska aplikacija
vam svetuje, kako lahko bolje ravnate
s svojimi lasmi. Opremljena je namreč
z žiroskopom, merilnikom pospeška,
mikrofonom, merilnimi celicami in
senzorjem prevodnosti. Prva dva za
znavata gibanje (smer česanja), senzor prevodnosti zazna, ali so lasje suhi
in ali imajo kaj na sebi, merilne celice
pa ugotavljajo, kako močno stiskate
krtačo. S pomočjo mikrofon sporoča,
kako zdravi so lasje._
loreal.com
F E B R U A R
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LG SIGNATURE
W7

SAMSUNG QLED

DELL
ULTRASHARP 32
ULTRA HD 8K

SAMSUNG ODYSSEY
Gre za najtanjši LG-jev televizor v
zgodovini. Na steni skupaj z nosilcem
v debelino meri pičle 4 milimetre. Sam
k temu doda 2,57 mm. Zavoljo tankosti Korejci svojemu dizajnu pravijo
kar »slika na steni«. Ker je televizorja
sama kost in koža, LG seveda vanj ni
mogel stlačiti vse potrebne elektronike, ki se tako nahaja v ločeni enoti.
Lični dodatek je poleg vezja in procesorja pod streho vzel tudi zvočnike
(podpora formatu Dolby Atmos). LG
obljublja najbolj realistično sliko do
zdaj (tehnologija ULTRA Luminance).
Podpira štiri HDR-formate. Najprej bo
na voljo 65-palčna različica, pozneje
pa se ji bo pridružila še 77-palčna._
lg.com

Medtem ko se je v zadnjem času dodobra udomačila ločljivost 4K, je razvoj že
korak dlje. Naslednja logična stopnička je štirikrat več točk oziroma format, znan
kot 8K. Ima ga tudi UltraSharp 32 Ultra HD 8K, 32-palčni računalniški zaslon ločljivosti 7680 x 4320 slikovnih s 33,2 milijona točk (toliko, kot ji skupaj premore
16 zaslonov Full HD) in gostoto 280 ppi. Zmožen je prikazovanja 1,07 milijarde
barv. Dell z njim cilja na poslovne uporabnike, ki so imeli do zdaj najboljšo izbiro v
Applovem zaslonu 5K Retina za iMaca._

C I T Y M A G A Z I N E . S I

hyundai.si

HTC U ULTRA

dell.com

OLED je mrtev, naj živi QLED! Samsung je predstavil televizor
Samsung QLED TV z ločljivostjo 4K in uporabo kvantnih točk. Tehnologija Quantum Dot Light Emitting Diode prinaša najbolj realistično sliko do zdaj in to ne glede na to, kako svetlo je v prostoru.
Kvantne točke veljajo za prihodnost slike. Medtem ko je ločljivost
praktično dosegla limit (mejo, ki jo je človeško oko še sposobno
zaznati), se je bitka preselila na področje barv. Prinaša od 1500 do
2000 nitov svetilnosti. V nasprotju z LCD- in LED-zasloni ustvarja
in meša zgolj potrebne valovne dolžine, zaradi česar je slika lepša
kot pri omenjenem paru._

SAMSUNG ODYSSEY

samsung.com

WHIRLPOOL ZERA FOOD
RECYCLER
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HYUNDAI
HEALTH +
MOBILITY
COCKPIT

Vožnja je lahko stresna, še posebno, kadar se nam mudi, kadar smo v gneči ali
je slabo vreme. Hyundai želi s potniško
kabino Health + Mobility Cockpit temu
narediti konec. Ta spremlja počutje potnikov ter jih razbremeni stresa in drugih
negativnih posledic vožnje. Ima senzorje,
ki spremljajo stanje potnikov in zaznajo, ali voznik izgublja koncentracijo. Če
je temu tako, med drugim prilagodi naklon sedeža. Če zazna, da je voznik pod
stresom, ga pomiri s kombiniranjem
ambientalne svetlobe, sproščanjem vonjav, temperaturo in zvoki. Z namenskim
gumbom se lahko voznik med vožnjo posname in zabeleži svoje misli._

Kar so za nekoga smeti, je za nekoga drugega gnojilo. Na svetu letno
zavržemo 1,3 milijarde ton hrane.
Samo v Sloveniji letni odpadek
postane 150 tisoč ton hrane, kar
48 odstotkov od tega zavržejo gospodinjstva. Da ta hrana ne bi šla v
nič, je Whirlpool razvil gospodinjski
aparat za domačo rabo Zera Food
Recycler, ki zavrženo hrano v 24
urah spremeni v naravno gnojilo.
Zavoljo rastlinskega dodatka se odpadki (v aparat ne smete odlagati
zgolj kosti in koščic) skrčijo na tretjino prvotne prostornine._

Samsung je zaplaval v igričarske vode. Družino igričarskih prenosnikov je po
imenoval Odyssey, ki za zdaj šteje dva člana. Prvi se lahko pohvali s 15,6-palčnim
(280 nt), drugi pa s 17,3-palčnim zaslonom (300 nt). Oba krasi ločljivost 1920 x
1080 slikovnih točk in Intelov štirijedrni procesor sedme generacije, ki temelji
na arhitekturi Kaby Lake. Na voljo bo z belim in črnim ohišjem. Manjši Samsung
Odyssey tehta 2,53 kilograma, večjemu pa tehtnica nameri 3,79 kilograma. Slednji ima pogon SSD s 512 GB in 64 GB sistemskega pomnilnika, manjši pa pogon
z 256 GB in 32 GB sistemskega pomnilnika. Za maksimalen izkoristek strojne
opreme ima močnejši model namenski gumb, ki iz mašine iztisne vse atome
moči._

HTC U je nova družina HTC-jevih telefonov, U Ultra pa njen novi
paradni konj, ki bo nasledil model HTC 10. Družino poleg omenjenega modela dopolnjuje še U Play, manjši brat Ultre. Tako
kot iPhone 7, Lenovo Moto Z in HTC Bolt nima priključka za slušalke. V nasprotju s HTC 10, ki je bil oblikovno zelo zadržan, je
simpatično igriva. Krasi jo »tekoči« videz (Liquid Surface), zato
se nam obetajo zanimivi odsevi. 5,7-palčni LCD 5 zaslon QHDločljivosti (1440 x 2560 slikovnih točk) ima sekundarni zaslon,
prek katerega dostopamo tudi do na novo razvitega asistenta
AI assistant, ki se od nas uči._

whirlpool.si

samsung.com

htc.com

OGLASNA VSEBINA
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INTERVJU

KOLUMNA
INTERVJU: LUCIJA MARKO

ALJAŽ OSETIČ: SREDNJEŠOLEC
IN PODJETNIK, KI SE PO ZNANJE
ODPRAVLJA ČEZ LUŽO
ALJAŽ OSETIČ JE DIJAK 4. LETNIKA GIMNAZIJE VELENJE. IN KOT VSAKEGA SREDNJEŠOLCA TUDI NJEGA NAJPREJ
ČAKA ZRELOSTNI IZPIT, POTEM PA ŠTUDIJ. A ALJAŽ SE NI ZADOVOLJIL KAR S ČIMERKOLI, VPISAL SE JE NA EKSKLUZIVNO PODJETNIŠKO UNIVERZO V WATSONU V ZDA, KJER ZGOLJ PETNAJSTIM ŠTUDENTOM NA LETNIK PREDAVAJO NOBELOVI NAGRAJENCI. SPREJEMNI IZPIT JE USPEŠNO OPRAVIL IN TAKO SE LETOS KONEC AVGUSTA ODPRAVLJA NOVIM IZZIVOM NAPROTI. ŠE PREJ BO ZAKLJUČIL SVOJ PROJEKT Z EKIPO USTVARJALNIKA, KJER SO
RAZVILI IZDELEK ZA SKRAJŠEVANJE REAKCIJSKEGA ČASA GASILCEV NA INTERVENCIJI (ZNAK, KI SI GA PROSTOVOLJNI GASILEC Z MAGNETOM POSTAVI NA STREHO SVOJEGA VOZILA OB NUJNI VOŽNJI). KAJ PRINAŠA BODOČA
ALMA MATER IN KAJ POMENI PROJEKT ZA GASILCE, PA V NADALJEVANJU.
Z izdelkom nam gre
odlično. Super je, ker
imamo člana ekipe,
ki ni bil tako strasten
gasilec, je pa čisti multipraktik in se
res spozna na tehnične zadeve. Veliko
birokracije smo že
uredili, čaka nas še
čisto malo dela in
lahko ga bomo dali
na police. Imamo
dva kanala, prek katerih ga bomo prodajali. Prek ProZirja,
ki nas je podprl tudi
finančno, in spletne
strani
Gasilec112,
ki nam bo pomagal
prek
elektronske
pošte in družbenega
omrežja Facebook.
Si eden izmed mladih podjetnikov, ki sodelujejo
pri Ustvarjalniku, in del ekipe, ki je razvila izdelek
za skrajševanje reakcijskega časa gasilcev na
intervenciji. Zaupaj nam kaj več o tem projektu.
V Velenju nas je več obiskovalo Matijev (op. a. Matija Goljar) podjetniški krožek. Najprej smo se tam
ogromno naučili, potem pa je bil čas, da preidemo na uresničevanje naših idej. Ugotovili smo,
da delujemo na podobnih področjih, pa čeprav v
različnih krajih v okolici Velenja. Zanimalo nas je
na primer gasilstvo, podjetništvo nasploh in šport.
Potem pa se nam je enkrat po res dolgem pogovoru z Matijo posvetilo in takoj smo vedeli, da želimo
nekaj narediti prav za gasilce. Ugotovili smo, da je
največji problem reakcijski čas in to, kaj se nam
gasilcem takrat dogaja. Prišli smo do spoznanja,
da moramo narediti izdelek v tej smeri, in tako je
nastal znak, ki si ga prostovoljni gasilec z magnetom postavi na streho svojega vozila ob nujni vožnji. Vsekakor pa je razvoj izdelka stekel tako hitro,
ker smo vsi poznali področje gasilstva in njegove
probleme.

Se je med razvojem izdelka zgodila kakšna zanimiva anekdota?
Najbolj zanimiva anekdota je celoten proces, torej
od ideje do končnega izdelka. Vsa ta dogovarjanja,
sestanki, pomoč pravih ljudi ob pravem času, ki so
nas na primer seznanili s spletno stranjo Alibaba
in s tem, da lahko le z enim poslanim elektronskim
sporočilom dosežeš želeno. Tega nas v šoli nihče ne nauči, vsega se naučiš skozi izkušnjo – in
hvala bogu so nam to na Ustvarjalniku povedali in
omogočili.

Na kateri stopnji je izdelek – bo kmalu na voljo za
uporabo v dejanskem okolju? Kakšne načrte imate
zanj? Ga nameravate tržiti v Sloveniji ali tujini?

Sprejeli so te na študij na univerzo Watson v ZDA,
za kar si prejel tudi štipendijo. Kakšen je program
tvojega študija? Zakaj si se odločil za študij v
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Na kakšen odziv okolice si naletel, glede na to, da
se za slovenske razmere že precej mlad ukvarjaš
s podjetništvom?
Okolica je bila tako srečna kot presenečena in
zmedena. Vsi so bili veseli, da se ukvarjam s tem
in da delam nekaj, kar je drugače, da sem naredil
nekaj, česar drugi niso. Nihče pa ni resnično razumel, kaj to pomeni in kaj sploh počnem. Dobil sem
občutek, da smo še vedno v socializmu, kjer je vse
od države in ne moreš sam narediti ničesar.

tujini in zakaj prav za to univerzo?
Univerzo mi je predstavil Matija osebno. Ko je bilo
konec krožka in so drugi odšli, sem vedno ostal in
se pogovarjal z Matijo. Vedel sem, da mi slovenski
faks ne bo prinesel želenega, zato se mi je zdela
ta alternativa odlična. Pomagalo je tudi to, da sta
dva dijaka Ustvarjalnika že obiskovala to univerzo
(Jernej Pangeršič in Anja Krašovec).
Univerze še ne poznam toliko, več bi lahko povedal
po izobraževanju tam, vsekakor pa sem se takoj
povezal z njihovo miselnostjo – kar te bodo na
učili, moraš uporabiti za dobro drugih. Všeč mi je
bilo tudi to, da se zavedajo, da je šolski sistem v
ZDA podobno slab kot v Sloveniji in da si želijo to
spremeniti. Seveda me je privlačila tudi tema podjetništva in pa faks, ki ti omogoča, da učni načrt
prilagodiš svojim interesom in hobijem.
Verjetno je bil izbirni postopek za sprejem na
univerzo, kjer letno sprejmejo le 15 študentov,
precej težak. Nam lahko opišeš potek izbirnega
postopka? Kako si se pripravljal in kaj je bil zate
najtrši oreh?
Prijava je zelo težka, univerza prejme enormno
število prijav, vprašanja so kompleksna, skoraj
esejskega tipa. Ampak na nobeni točki me niso
vprašali za ocene. Pomembno jim je bilo samo to,
kaj obstransko počnem jaz in zakaj to počnem.
Pri vsaki prijavi pomaga tudi priporočilo. Imel sem
srečo, da sem imel kar dve. Prvo od Matije, saj sem
v tem času začel tudi delati na Ustvarjalnikovih
družbenih omrežjih, in pa priporočilo od Georgea
Derise, ki sem ga imel priložnost spoznati poleti in
je v meni videl potencial. Pred nekaj leti je bil tudi
sam profesor na tej univerzi.
Po oddani prijavi je prišel klic po Skypu, zanimalo
jih je veliko stvari, predvsem o mojem mišljenju in
splošnem razmišljanju. Ni bilo surovega navajanja
podatkov, ampak prej pogovor s 'psihologom', ki je
hkrati tudi direktor Appla.
Kaj pričakuješ od prihodnosti? Se imaš namen
vrniti v Slovenijo?
V Slovenijo se vsekakor nameravam vrniti. Cilj je,
da čez lužo pridobim čim več znanj, izkušenj, mogoče celo investicijo, potem pa se vrnem in tukaj
poskrbim za dober rezultat._

Zadnja leta ima vedno več mladih občutek, kot da jim je nekdo spodnesel
noge. Vse so delali prav in tako, kot
so od njih pričakovali starši, učitelji
in okolje nasploh. Učili so se. Imeli so
lepe ocene, šli so na fakulteto. Diplomirali so. Ker so jim obljubili, da jih bo
potem čakala služba. A službe ni.
Ni težko verjeti, da so bili vsi takšni
nasveti dobronamerni. Zagotovo so
bili iz perspektive generacije naših
staršev povsem razumni. Do konca
21. stoletja je bila prihodnost z vidika
posameznika, ki si išče način, kako se
bo skozi življenje preživljal, v resnici
zelo predvidljiva – razlike med potjo do prve službe našega pradedka,
dedka in tudi očeta skoraj ni bilo. Vsi
so se priučili za nek poklic ali neko obrt
in to so potem opravljali vse življenje.
Praviloma so bile njihove zadolžitve
tipa »naredi to in to in to«. Bili so izvrševalci.
Današnja generacija pa odrašča v bistveno drugačnem svetu. Tehnološki
razvoj je povsem spremenil naš način
življenja – in to v nepredstavljivo kratkem času. Če je še pred nekaj desetletji veljalo, da lahko veliko podjetje
ustanovi samo nekdo z res ogromno
kapitala, danes to lahko stori kdorkoli
s prenosnikom na svojem kavču. Če
je nekoč bilo potrebnih ogromno truda in sredstev, da nek izdelek postane globalen, je danes dovolj viralna
objava na socialnih medijih. Če je bil
nekoč razvoj novih izdelkov izključna
domena institucij in korporacij, danes
lahko skico izdelka prek spleta pošljemo v 3D-tiskalnik in že naslednji dan
ga imamo v rokah.
Posledica teh novih možnosti je poplava novih izdelkov na tržišču. Če je pred
sto leti bil v kraju en sam pek, ki je po
imenu poznal vse krajane, je danes
na vsakem vogalu franšiza, ki prodaja
vroče žemljice in sendviče, za pultom
pa nekdo dela prek študenta. In najbrž
obstaja tudi mobilna aplikacija, s katero
lahko naročiš burek na dom.

MATIJA
GOLJAR
SPODBUJA
MLADE
PODJETNIKE

njimi izjemne ideje, bogata znanja in
zanimive hobije. A nihče jih ni naučil
proaktivnosti in korakov, kako naj iz
njih ustvarijo tudi vir prihodka. Tako
postajajo vse bolj vdani v svojo usodo,
namesto da bi uresničili svoje potenciale.

SVET DANES PONUJA
RES OGROMNO PRILOŽNOSTI ZA TISTE, KI JIH
ZNAJO PREPOZNATI IN
IZKORISTITI.
To dokazujejo številni mladi in uspešni
podjetniki, ki so izpeljali svoje zamisli.
Gledano z zgodovinske distance je ta
generacija najbolj privilegirana doslej.
Le nekaj klikov stran ima dostop do
vsega znanja na tem svetu in poceni metod za izdelavo svojih izdelkov.
Hkrati ima na razpolago zdravstvo in
šolstvo, ki je brezplačno in dostopno
vsem, ter študentski status z vsemi
svojimi ugodnostmi, kar mladim omogoča več let neobremenjenega življenja.

OD IZVRŠEVALCA
DO USTVARJALCA
V takem svetu je konkurenca mnogo
hujša kot kadarkoli prej. »Stara« podjetja se zapirajo, ker jih prehitevajo
bolj inovativna, novi igralci pa imajo
bistveno manj zaposlenih, ker so znali
izkoristiti sodobne tehnologije za bliskovit nastop na trgu. Točno to dela
svet nepredvidljiv. Delovnih mest je
bistveno manj, tista, ki so ostala, pa so
mnogo bolj zahtevna. Najbolj pogoste
zadolžitve sodobnih delavcev so tipa
»organiziraj to«, »uredi tisto« ali pa
»reši ta problem«. Sodobni delavci so
ustvarjalci.
Mladi so se danes prisiljeni za pre-

živetje mnogo bolj specializirati kot
včasih. In ker podjetja mnogo hitreje nastajajo in umirajo kot nekoč, so
prisiljeni bistveno večkrat »prodajati
sebe« in tržiti svoje znanje – bodisi ko
si vsakih nekaj let iščejo novo službo
bodisi ko prodajajo svoje izdelke.
Mladih teh veščin sistematično ne
uči nihče. Skozi šolski sistem so dobili
vse potrebno za uspeh – nekje v letu
1970. Vzgajani so bili za izvrševalce in
odrasli v svet, ki potrebuje ustvarjalce. Rezultat je ena od najvišjih stopenj
brezposelnosti med mladimi v Evropi.
To se dogaja, čeprav imajo mnogi med

Verjetno ni mladega človeka, ki mu ne
bi starši kdaj zabrusili, naj se raje loti
česa resnega, ko je z iskrico v očeh
sledil svojemu hobiju. Da je treba imeti
lepe ocene in si tako ustvariti prihodnost in se ne ukvarjati z neumnimi
rečmi. Danes je nasvet za uspeh ravno obraten – postranski projekti dajejo
znanja, izkušnje in veščine, ki odpirajo
vrata v prihodnosti. Tudi če posel ne
uspe, bo izkušnja ostala.
Pred kratkim sem spoznal dekle, ki
šiva obleke v obliki Pokemonov in jih
prodaja prek platforme Etsy. Prepričan sem, da je neštetokrat od mame
slišala, naj se spametuje. In verjetno je
mama vsaj malo spremenila mnenje,
ko je zaradi množične priljubljenosti
aplikacije Pokemon Go to postal čisto
donosen posel._

T O P S L O V E N S K I S TA R T- U P P R O J E K T I

SMART CITY

FLYKLY

Pametne platforme Smart City
Platforme, integrirane v telefonske
govorilnice, potrošnikom omogočajo, da na njih na primer plačajo
položnice, napolnijo svoj mobilni
telefon, kupijo in napolnijo
kartico za javni prevoz
ali pa kupijo USB-ključ,
lahko pa zgolj brezplačno dostopajo do
interneta._

Pri podjetju FlyKly skrbijo za sodobno urbano mobilnost. Njihova
misija je izboljšanje načina prevoza od točke A do B na najboljši,
najbolj nemoten in najpametnejši
način. Tako so razvili pametno
kolo Smart Wheel, električno
kolo Smart Bike in hibridni skuter
Smart Ped, njihovi projekti pa so
bili na Kickstarterju nadpovprečno
uspešni._

vendotel.com

flykly.com
F E B R U A R
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MODA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

SUPREME ×
LOUIS VUITTON:
NAJBOLJ
OPEVANO MODNO
SODELOVANJE
LETA

O SODELOVANJU MED ZNAMKO ULIČNE MODE SUPREME
IN HIŠO VISOKE MODE LOUIS VUITTON SE JE GOVORILO ŽE
DLJE ČASA, KONČNO PA SO BESEDE POSTALE TUDI DEJANJA. NAJBOLJ PRIČAKOVANO IN OPEVANO KOLEKCIJO
LOUISA VUITTONA ZA JESEN IN ZIMO 2017 SO JANUARJA
LETOS PREDSTAVILI NA MOŠKI MODNI REVIJI V PARIZU,
PO MODNI PISTI PA SO SE TAKO SPREHODILI MODELI Z
MAJICAMI IN JAKNAMI, ČEVLJI, TORBICAMI, NAHRBTNIKI
IN MODNIMI DODATKI Z LOGOTIPOM ZNAMKE SUPREME.

H&M
»SEE
NOW BUY
NOW« –
POGLEJ
IN KUPI

KOLEKCIJA BO JAVNOSTI NA
VOLJO 17. JULIJA LETOS V
TRGOVINAH LOUIS VUITTON,
GOVORI PA SE TUDI, DA
BODO ZA TO PRILOŽNOST
NASTALE SAMOSTOJNE
POP-UP TRGOVINE. CENE
BODO SEVEDA ZNAMKI
PRIMERNE, IN KER GRE ZA
SODELOVANJE S HIŠO VISOKE MODE, LAHKO PRIČAKUJEMO, DA BODO ŠE KAKO
ZASOLJENE._
louisvuitton.com

H&M V OKVIRU KOLEKCIJE
STUDIO S/S 2017 PREDSTAVLJA
»SEE NOW BUY NOW«, S ČIMER
BO ZAPOLNIL VRZEL MED MALOPRODAJO IN MODNO BRVJO TER
KUPCEM OMOGOČIL NAKUP KOLEKCIJE NARAVNOST Z MODNE
REVIJE. KOLEKCIJA H&M STUDIO
BO MODNIM NAVDUŠENCEM
1. MARCA PREDSTAVLJENA NA
PARIŠKEM TEDNU MODE NA PRVI
H&M-OVI MODNI REVIJI »SEE
NOW BUY NOW«. IZDELKI BODO
KUPCEM V SPLETNI TRGOVINI
NA VOLJO TAKOJ PO ZAKLJUČKU MODNE REVIJE, V IZBRANIH
PRODAJALNAH PA OD 2. MARCA
DALJE. NA MODNI REVIJI NE
BODO PREDSTAVLJENA SAMO
ŽENSKA OBLAČILA, TEMVEČ
PRVIČ TUDI CELOTNA MOŠKA
KOLEKCIJA.
H&M STUDIO SESTAVLJAJO
UNIKATNE KOLEKCIJE ZA LJUBITELJE MODE, POLNE MODNIH
KOMBINACIJ IN KOSOV, KI JEMLJEJO DIH. V SEZONI POMLAD/
POLETJE 2017 SO V OSPREDJU TRADICIONALNE TEHNIKE
KROJENJA V KOMBINACIJI S
FUNKCIONALNOSTJO IN TEHNOLOŠKIMI ELEMENTI ŠPORTNE
MODE. NAVDIH ZA TO KOLEKCIJO
PA IZHAJA IZ GRACIOZNOSTI,
STRASTI IN MOČI BALETA.
V SLOVENIJI BODO IZDELKI NA
VOLJO V PRODAJALNI H&M, ČOPOVA ULICA 42 V LJUBLJANI.
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Foto: H& M

Foto: Instagram (Louis Vuitton Official)

hm.com

MODA

Novi

Renault SCENIC

WELDER
Trpežna ura s posebej vzdržljivo
številčnico iz mineralnega stekla,
vodoodporna do 100 metrov.
amazon.com

Več prostora. Več zgodb.

799,99 €

DE AL MAN
Jopica z zadrgo in
geometričnim vzorcem.
shopdealman.com

TOPMAN
Jakna z retro futurističnim
potiskom na hrbtu in na rokavu.
Klasičen stil, popestren z
rockersko drznostjo.
shop.nordstrom.com

LES HOMMES URBAN
Pulover s futurističnim
potiskom
farfetch.com

119,48 €

200,00 €
s .OLIVER
Moški pas iz vtisnjenega usnja v vintage
videzu.
soliver.si

H&M
Majica s kratkimi rokavi in zabavnim potiskom
hm.com
14,99 €

+

43,00 €
Y-3 K YUJO
Inovativna preobrazba klasičnih
superg v živo oranžni barvi s futurističnim mehurčkastim podplatom.
matcehsfashion.com

35,99 €

MOŠKA OMARA
RETRO FUTURIZEM – NAZAJ V PRIHODNOST

DIOR HOMME
Futuristična sončna očala
Composit 1.0S, ki izhajajo iz
retro aviatork.
shop.nordstrom.com
EL AGO W3
Držalo in polnilna postaja
za Apple Watch v videzu
nepoboljšljivega nostalgika
Macintosha.
amazon.com

587,45 €

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik

**

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let
jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
**Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2 100 - 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx 0,0219- 0,0723g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00024– 0,00083g. Število delcev (x1011): 0,01 - 14,7. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Renault priporoča

renault.si

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

let brezplačnega rednega servisa

STILIST

ROUX
'Jogerke' za moške z
edinstvenim slogom, ki ne
sledijo čredi.
eu.topman.com

Z AR A
Modni nahrbtnik mornarsko
modre barve z zunanjostjo v
videzu gume.
zara.com

14,00 €

let podaljšanega jamstva

161,00 €

MAISON MARGIEL A
Te prihodnosti posvečene
superge so izdelane iz voljnega
usnja. Za minimalistične estete.
mrporter.com

100,00 €

59,95 €

320,00 €
REBEL S MARKE T
Črne motoristične džinske z
zadrgami v punk rock videzu.
rebelsmarket.com
45,00 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
F E B R U A R
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MODA

CHARLOT TE OLYMPIA
Torbica »clutch« z motivom
prikupnega robotka. Za
tehnološko prihodnost.
matchesfashion.com

TOPSHOP
Futuristična elegantna
mini obleka iz žakarda.
shop.nordstrom.com
142,31 €

562,00 €
MANGO
Motoristična jakna v
kovinskem videzu.
shop.mango.com
49,99 €

H&M
Kovinska zapestnica v
srebrni barvi.
hm.com

MICHAEL LO SORDO
Trenčkot iz mešanice
satena in svile v živo roza
odtenku. Romantična
estetika na kvadrat.
net-a-porter.com

6,99 €

STELL A MCCARTNE Y
Sončna očala, ki jih odlikuje popolna mešanica retro oblikovanja
in futurizma.
net-a-porter.com

771,00 €

190,00 €

STILIST

+

ŽENSKA OMARA
RETRO FUTURIZEM – NAZAJ V PRIHODNOST

NEW LOOK
Elegantno, futuristično … ter tako
'Bardot' retro.
newlook.com

H&M
Široke hlače z visokim pasom
iz rebrastega žameta. Oh, tako
retro …
hm.com

29,99 €

49,99 €

s.OLIVER
Elegantna torbica v kakovostni imitaciji usnja.
soliver.si
59,99 €

SAM EDELMAN
Elegantni vsestranski in
udobni čevlji. Za futuristični lesk.
lyst.com
140,00 €
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OPENING CEREMONY
Moder futuristični pulover z
zgovornim potiskom
farfetch.com
163,00 €

KENDALL + K YLIE
Futuristične superge, ki združujejo različne sloge obeh
sester Jenner – Kendallino
prefinjeno ženstvenost in
dinamično drznost Kylie.
shop.nordstrom.com
137,18 €

HAL STON HERITAGE
Bodi s kovinskim sijajem,
ki daje pravi retro občutek
'Studia 54'.
net-a-porter.com
116,00 €

Z AR A
Usnjeni gležnjarji s
paščki
zara.com

Najmanj 97% snovi naravnega porekla*
Rocno hladno stiskano kokosovo olje iz
otocja Samoe & arganovo olje iz Maroka,
odgovorno pridobljene sestavine,
brez sulfatov, brez silikonov.

79,95 €

OGLASNA VSEBINA

*3% so potrebni za ohranitev senzoricnih lastnosti in obstojnosti izdelka.

Distribucija za Slovenijo: Nobelcos d.o.o., Petkova ulica 68, Ljubljana
www.nobelcos.si
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BESEDILO: JAN MACAROL
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»FASHONISTI«
IZ
VSE
EVROPE SMO SE V OKVIRU FASHION WEEKA ZBRALI V
BERLINU NA EVROPSKI PREDSTAVITVI
NOVE LINIJE ČEVLJEV EQT, ZA KATERE ADIDAS NAPOVEDUJE, DA SO ŠPORTNI »LIFESTYLE« ČEVELJ LETA 2017.
Leto 2016 je bilo za Adidas nadvse uspešno, saj se je
»buzz« okoli njihovih izdelkov le stopnjeval. V ospredje
so prišli modeli, kot so Yeezy, NMD, Tubular …, ki so počasi izpodrivali legendarne Stan Smith, Superstar in ostale
klasične, za znamko tako zelo pomembne modele. Zakladnica
legend je pri blagovni znamki Adidas tako velika, da navdiha
iz preteklosti, ki ga je mogoče preslikati v prihodnost, še dolgo
ne bo zmanjkalo. EQT je namreč ena od najbolj tradicionalnih linij
Adidasa, ki znamki s tremi črtami v letu 2017 obljublja dodatni zagon.
S svojo širino, torej več različnimi modeli, bo zagotovo obnorela prav
vsakega modnega navdušenca. Tradicionalisti, ki so EQT poznali v 90.,
bodo morda izbrali osvežene – nove in nekoliko bolj klasične EQT. Mlajši
pa bodo izbrali tiste nekoliko bolj futuristične, ki s staro linijo nimajo
veliko skupnega, a so za današnji čas prav tako drzne in drugačne. Tako kot so
bile davnega leta 1991 izvirne EQT, ki so simbol nekega revolucionarnega časa.
Izbire je namreč veliko, saj se ponuja kar 6 različnih modelov linije EQT 2017.
Poznavalci in tisti, ki ste se srečali z EQT v preteklosti, boste najprej opazili,
da je izginila tipična zelena barva EQT, tako imenovana turbo zelena, ki jo je zamenjala turbo rdeča. Barva, ki se na 360-stopinjski barvni lestvici nahaja na nasprotni
strani in predstavlja absolutno nasprotje zeleni, a hkrati ohranja tisto značilno neonsko
drznost. Na ta način poudarja DNK te linije čevljev na subtilen in prefinjen način. Seveda
so tu tehnologije, ki so Adidasu v zadnjih letih pomagale, da je postal znamka številka ena:
tehnologija blaženja Boost in revolucionarni material Primeknit, ki se do zadnjega vlakna prilega edinstveni obliki stopala, hkrati pa omogoča drznejše oblikovanje. Gre za tehnologije, ki so v
zadnjih letih spremenile tako proizvodni proces kot trajnost in vzdržljivost športnih copat Adidas.
Everything that is essential, nothing that is not
Pod zgornjim sloganom je leta 1991 linija EQT napovedala revolucijo. Narediti čevelj, ki ima le to, kar je
nujno potrebno. V 90. vsekakor ideja, ki je bila izjemno drzna in pred svojim časom. A slogan močno označuje tudi današnji čas, ko dober dizajn temelji prav na filozofiji preprostosti. In zdi se, da je misija linije
čevljev EQT ujela korak s časom._
adidas.c om/eqt
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VLEČKOM
GATENI Z IZ
KRISTALI OBO MEGA 3 IN OMEGA 6,
MEN, O
KEN.
LANENIH SE
LASNIH VLA
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Prodajna mesta: Estela (trgovina za frizerje in kozmetike)
Estela Ljubljana, Šmartinska cesta 152, BTC (hala 3)
Estela Maribor, Pobreška 18, Europark
T.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net

LEPOTA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

LEPOTNI KOTIČEK

V ZRAKU JE LJUBEZEN, V ZRAKU JE PRIHAJAJOČA POMLAD. DA BODO
NAŠA KOŽA IN LASJE ZADIHALI NA NOVO, JIM MORAMO PRIVOŠČITI
PRVOVRSTNO NEGO. TUKAJ SO NAŠI FEBRUARSKI SLADKORČKI, KI NAJ
SE ŠE TA MESEC ZNAJDEJO V VAŠIH TOALETNIH TORBICAH.

VICHY HOMME
Vlažilna nega Hydra Mag C+
za moške z občutljivo kožo,
na kateri se pojavljajo znaki
utrujenosti: izsušena koža, polt
brez sijaja, povešene poteze,
podočnjaki in blazinice pod
očmi._
vichy.si
22,97 €

BROTHERS ARTISAN SET
Želite nego kot iz brivnice? Potem
si morate privoščiti ta set – hranljiv balzam za brado iz čebeljega
voska in karitejevega masla ter
olje na rastlinski osnovi, ki ublaži
lomljenje dlak in srbenje._
brothersartisanoil.com
41,20 €

CAUDALIE
Premier Cru Elixir deluje
proti gubam, hrani, obnavlja,
učvrsti, poenoti polt in nudi sijaj. Združuje tri Caudalijeve patente: novi Resveratrol-oleyl,
Viniferin iz grozdnih pecljev in
polifenole iz grozdnih koščic za
vrhunske pomlajevalne rezultate. Zjutraj in zvečer nanesite
na obraz in vrat, samostojno ali
po kremi._
caudalie.com
59,00 €

OGX
Šampon Hydrating TeaTree
Mint Shampoo ponuja vlažilno
infuzijo olja avstralskega
čajevca, mlečnih beljakovin in
olja poprove mete, ki neguje
in krepi vsak las. Ponuja svež,
stimulativen vonj. Lasje bodo
mehki, gladki in sijoči._
ogxbeauty.com
7,50 €

CREATIVE PLAY
Creative Play predstavlja nove
edinstvene, močne barvne
odtenke, s katerimi lahko
dosežemo funky, glam ali goth
videz. S kolekcijo Playland
Collection pa seveda pa niso
pozabili niti na barvo leta –
»greenery«._
cnd.com
od 4,40 €

GOT2B

RIMMEL

Kremni gel got2b phenoMENal
zagotavlja obstojnost in gostejši videz las za nežno urejen
styling, ki tvoji pričeski doda
brezhibnost in brezčasnost._
got2b.schwarzkopf.si
5,30 €

Sculpting & Highlighting Kit
By Kate Moss je prvi izdelek za
oblikovanje in osvetljevanje, ki
ga je oblikovala Kate Moss. Paleta je sestavljena iz treh svilnato mehkih pudrov v kamnu
za osvetljevanje, oblikovanje in
definicijo obraza._
Rimmel Slovenija
9,49 €

RIMMEL
Iščete tekočo podlago, ki je
lahka in ustvarja občutek
svežega videza na obrazu skozi
ves dan? Srednje prekrivajoča
tekoča podlaga Freshers Skin
s SPF15 daje popoln, naraven
in svež videz brez mastnega
sijaja ter ne maši por._
Rimmel Slovenija
7,99 €
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CLINIQUE

BATISTE
Suhi šampon Cherry bo vaše lase
osvežil s prečudovito sadno
aromo, ki se v prikupni stekleni
čki prepleta s svežino češnjevih
cvetov._
batistehair.com
4,90 €

SUGARBEARHAIR
Vitamini SugarBearHair dajo
lasem vse, kar potrebujejo za
zdravo rast. Izboljšajo njihovo
splošno zdravje, povečajo moč
ter prožnost, preprečujejo
cepljenje las ter jih hranijo od
znotraj._
sugarbearhair.com
27,95 €

LUSH

Antiperspirant in dezodorant
v stiku zagotavlja popolno za
ščito ter preprečuje neprijeten
vonj. Ne pušča madežev ter je
primeren za vse tipe kože._
clinique.com
14,00 €

Piling Rub Rub Rub z več kot
50 odstotki morske soli in z
naravnimi masli, kot sta ilipe ter
cupuacu. Nežni vonj jasmina in
mimoze posnema vonj češnjevih
cvetov. Za najboljšo nego kože._
lush.si
9,95 €

OGLASNA VSEBINA

VivaDerm
F E B R U A R
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DESTINACIJA

SAYANNA
WELLNESS:
V POPOLNI
HARMONIJI Z
NARAVO
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jb

ODPIR ALNI ČAS/
VSAK DAN OD 10.00 DO 20.00

www.terme-olimia.com | T: +386 3 829 78 36 | booking@terme-olimia.com
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Romantična tridnevna razvajanja
že od 339 eur za dve osebi.
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Foto: EPIC SANA Algarve Hotel

NASLOV/
PINHAL DO CONCELHO, PR AIA DA
FALÉSIA , OLHOS DE ÁGUA
ALBUFEIR A , PORTUGALSK A
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algarve.epic.sanahotels.com
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A Sayanna Wellness ni le SPA. S celovitimi velneškimi programi posegajo
na področje fitnesa, prehrane, osteopatije, transdermalne mezoterapije
(naravna in izredno učinkovita metoda
za pomlajevanje kože na obrazu, rokah, vratu in dekolteju), aromaterapije,
joge in vadbe Boot Camp._

V mesecu ljubezni doživite lepoto trenutka v dvoje,
zavito v nežnost občutkov, vonj in okus kraljice
sladkosti – čokolade!

na

Sayanna Wellness se razprostira na
1500 kvadratnih metrih, vključuje pa
fitnes ter devet sodobnih sob za različne tretmaje in hidroterapijo s pogledom na čudovit botanični vrt. Goste
vedno znova očara dih jemajoč paviljon s pogledom na morje, kjer se lahko
predajamo užitkom ene od najbolj ek-

In kaj ponuja najboljši luksuzni SPA
na svetu? Masažo za ženske, moške
in pare, nego za telo in obraz, dva no
tranja bazena, zen vrt, savno, turško
kopel ter fantastičen pobeg iz stre
snega vsakdana. Če si želimo učinek
sproščanja in lepotne nege še povečati, lahko v butiku med drugim kupimo tudi linijo prvovrstnih negovalnih
izdelkov.

e
id

V kompleksu resorta se namreč nahaja edinstven SPA-center Sayanna
Wellness, ki je prejel nagrado za najboljši luksuzni SPA na svetu 2016. Tukaj nas popeljejo v svet dobrega počutja, ki je obkrožen z dišavami, cvetjem,
svečami in mehkimi kamni, lahko si
obnovimo občutek notranjega miru
ter se osvobodimo stresa in napetosti.

skluzivnih masaž z izdelki La Prairie z
zlatimi lističi in z zlatim prahom.

N

Kul in šik. Tako bi lahko opisali Epic
Sana Algavre, petzvezdični resort na
Portugalskem. V Albufeiri, ob plaži Falesia, kjer se zelenje borovcev poveže
z modrino Atlantskega ocena, najdemo pravo oazo miru.

.
i že 7

NAMIGI ZA VALENTINOVO
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01 // MAKEMONA – LOVE
NOTE
Steklenička s personaliziranim romantičnim posvetilom. Klasična romantika
stare šole, ki nikoli ne zataji._
makemona.si
Cena: 17,64 €

03 // HAVAIANAS
Havaianas slavi vse oblike ljubezni. Za
valentinovo so pripravili prav posebno
kolekcijo z motivi Popaja, Olive in Bluta._
havaianas.com
Cena: 26,00 €

05 // ČOKOL ADNI ATEL JE
DOBNIK – BONBONIER A
TRUFFLES 9
Edinstveni čokoladni trufi. Vsak truf je
ročno okrašen, eleganco pa dopolnjuje
vrhunsko oblikovana embalaža. Navdušite sebe in svoje najdražje ob prav
posebnih priložnostih._
cokoladniatelje.si
Cena: od 14,90 €

02 // PACO R ABANNE –
L ADY MILLION PRIVÉ

04 // CHEEK BY LISCA –
LOVE HEARTS

06 // MOI ST YLE –
METUL JČEK 2 V 1

Dišava z akordi, ki nas zasvojijo: malina,
heliotropna vanilja, čokolada, med in
pačuli._
pacorabanne.com
Cena: od 54,03 €

Brazilke Love Hearts so kot nalašč za
valentinovo presenečenje. Krasijo jih
bleščeči srčki, robove pa zaključuje
romantična čipkasta obroba. Na voljo na
prodajnih mestih Lisca in Cheek by Lisca
ter v Liscini spletni trgovini._
lisca.si
Cena: 7,90 €

Odštekano zaljubljeni? Poznamo ta
občutek. Podarite ta prisrčni komplet 2
v 1, sestavljen iz lesenega metuljčka in
lesenih uhanov v obliki srčka._
moi-style.com
Cena: 35,00 €

OGLASNA VSEBINA

07 // AMA ZON – ECHO DOT
(2 ND GENER ATION)

09 // TETA FRIDA – 'TI SI
MOJ SRČEK'

11 // BLUE LOUNGE –
BONOBO

13 // FREYA LUPO –
VERIŽICA VALENTIN

Prostoročna naprava Amazon Dot, ki jo
lahko glasovno upravljamo, omogoča
predvajanje glasbe, nadzor pametnih
naprav za dom, branje novic in še več._
amazon.com
Cena: 46,80 €

Čokoladni srčki iz najboljše bele čokolade s pravo vaniljo in jagodo. Obarvani so
z malino. Slastno!_
tetafrida.eu
Cena: 3,60 €

Celovita zaščita za Macbook Pro ali
iPad s tesnim prileganjem. Eleganten in
profesionalen videz._
ahalife.com
Cena: 42,20 €

Ljubezen je tista sila, zaradi katere je
vse mogoče. Za 10-odstotni popust do
14. februarja v Gift Card Code na www.
freyalupo.com vpišite CMVALENTIN17._
freyalupo.com
Cena: 79,00 €

10 // THE TIE BAR –
KR AVATA PENINSUL A

12 // PACO R ABANNE –
1 MILLION PRIVÉ

14 // TOPER – MOŠKE
SPODNJICE

Svilena kravata z motivi rož in s proti
madežem odpornim zaključkom._
shop.nordstrom.com
Cena: 18,79 €

Nova, intenzivnejša različica dišave
1 Million. Nova interpretacija tobaka, poudarjena z akordom jabolka flamboyant,
zrnjem tonke in mire._
pacorabanne.com
Cena: od 62,62 €

Nova kolekcija moških spodnjic Toper
temelji na privlačnih barvnih kombinacijah in vrhunski izdelavi. Pozabili pa niso
niti na ženske. Tudi te čaka vrhunsko in
barvito spodnje perilo.
toper.si
Cena: 15,99 €

08 // GORENJK A –
ČOKOL ADA S CELIMI
LEŠNIKI
Praznujte pomladne praznike s sladico
ljubezni! Svojim najdražjim podarite čokolado Gorenjka s celimi lešniki v posebni praznični izdaji. Ta je odeta v razkošen
zlatotisk z motivom gorenjskega naglja
in src, ki simbolizirajo prijateljstvo in
ljubezen._
gorenjka.si
Cena: 3,30 € (250 g)
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LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC
NE PRAVIJO ZAMAN, DA GRE LJUBEZEN SKOZI ŽELODEC. ČE VAM PRIMANJKUJE USTVARJALNOSTI, IDEJ ALI DENARJA (ALI PA KAR
VSEGA TROJEGA), SMO ZA VAS PRIPRAVILI KOPICO PREPROSTIH RECEPTOV, S KATERIMI BOSTE ZA VALENTINOVO OČARALI BOLJŠO
POLOVICO, ČETUDI SE V KUHINJI NE ZNAJDETE. PA DOBER TEK!

JAGODNI TIRAMISU
S E S TA V I N E










P R I P R AVA
Jagode operemo, odcedimo, narežemo na rezine in posujemo z žlico
sladkorja. Počakamo, da spustijo sok,
in tudi tega prihranimo za pozneje. V
drugi posodi zmešamo rumenjake,
sladkor, kislo smetano, vaniljev sladkor
in maskarpone. V tretji posodi stepemo beljake in jih nato previdno vmešamo v rumenjakovo kremo. V jagodni
sok namakamo baby piškote in z njimi
obložimo posodo za tiramisu. Plasti
piškotov naj sledi plast kreme in nekaj
svežih jagod. Ponovimo tolikokrat, da
zmanjka sestavin. Zadnja plast naj bo
iz stepene sladke smetane in zadnje
pesti narezanih svežih jagod._

KROGLICE RAFFAELLO
S E S TA V I N E
 2 dcl vode
 250 g masla
 200 g kokosove moke

400 g baby piškotov
1 kg svežih jagod
500 g sira maskarpone
½ lončka kisle smetane
4 žlice sladkorja
2 vaniljeva sladkorja
200 g smetane za stepanje
4 jajca
½ limone (sok)

 300 g sladkorja v prahu
 400 g mleka v prahu
 100 g lešnikov/mandljev

P R I P R AVA
V lonec damo maslo, sladkor v prahu in vodo. Vse skupaj
zavremo in nato odstavimo. Primešamo 100 gramov kokosove
moke in vse mleko v prahu. Maso dobro premešamo in jo damo
za 30 minut v hladilnik. Nato iz nje oblikujemo kroglice in v
njihovo sredino vstavimo lešnik ali mandelj. Na koncu kroglice
le še povaljamo v preostanku kokosove moke._

ČOKOLADNI PRALINEJI BREZ PEKE
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S E S TA V I N E
 50 g masla
 150 g naribane čokolade (+ nekaj koščkov)
 1 vrečka čokoladnega pudinga
 rumova esenca
 20 g čokolade
 čokoladne mrvice/kakav

S E S TA V I N E
 kokice
 15 piškotov Oreo
 bele čokoladne solzice
 ščepec sol

P R I P R AVA
Najprej stopimo maslo. Nato vanj vmešamo naribano čokolado,
rumovo esenco in prašek za puding. Mešamo, da nastane homogena zmes, dodamo nekaj drobnih koščkov čokolade in za
30 minut postavimo v hladilnik. Nato iz mase oblikujemo kroglice, ki jih za konec povaljamo v mrvicah ali kakavu. Serviramo
jih v papirnatih košaricah, a še prej jih za 15 minut prestavimo
v hladilnik._

P R I P R AVA
Piškote Oreo zmeljemo v multipraktiku, da iz njih nastanejo drobtinice. Nekaj jih prihranimo za pozneje, v preostanek
pa zlijemo stopljeno belo čokolado. Mešanico polijemo po že
pripravljenih kokicah, ki smo jih razporedili po pekaču, dodamo
ščepec soli, premešamo in, dokler so še vlažne, posujemo s
preostankom drobtinic iz piškotov. Počakajmo 15 minut, da se
masa strdi, nalomimo in postrežemo._
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OREO KOKICE
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NA ZAJTRK
ALI »BRUNCH«
V EK BISTRO
STRAN OD NAJVEČJEGA LJUBLJANSKEGA VRVEŽA IN S POGLEDOM NA LJUBLJANICO, NA VOGALU
PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA IN
USNJARSKE ULICE, SE NAHAJA
EK BISTRO. NOVI LOKAL OB ŽITNEM MOSTU SE OSREDOTOČA NA
PONUDBO JEDI ZA ZAJTRK IN
»BRUNCH«, KI PA SO PRIMERNE
TUDI ZA KOSILO.

C
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CY

CMY

K

»Želeli smo ustvariti prostor, kjer se bodo
družili prijatelji in dobri okusi. Prostor, kjer
bodo obiskovalci ob jedeh podoživljali obstoječe spomine in ustvarjali prijetne
nove. Naši osnovni vodili sta slastnost in
gostoljubje: verjamemo namreč v kuharijo
s čustvi, ki po našem mnenju gradijo dober
okus,« pravi vodja bistroja Sašo Kralj.
Na jedilniku med drugim najdemo »French
melt«, sendvič s čebulo, pečenimi šampinjoni in sirom grojer, ter smuti iz borovnic
z misom. Za pripravo jajčnih jedi, kot so
»Eggs Benedict«, »Eggs Florentine« in
»Eggs Royale«, uporabljajo ekološka jajca,
vsako jutro pripravijo in spečejo cimetove
kruhke in brioše, ki jih postrežejo z domačo
marmelado.
Koncept ponudbe je bil tudi izhodišče za
arhitekturno zasnovo bistroja, ki je delo
ljubljanskega studia Dekleva Gregorič arhitekti. Ta je sledil načelu ‘raje razkriti kot
prikriti’, torej čim manj posegati v obstoječi značaj prostora in tako ohraniti njegovo
prvinskost. Takšno vodilo se kaže v uporabljenih materialih – železu, cortenu, lesu,
marmorju, granitu in bakru. Posebnost
zasnove je razstavna stena s črnimi nosil36 //
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ci in skledami, ki podpirajo bistvo kuhinje
Eka: izbrane sestavine in jedi ter izdelki za
domov.
Za celostno grafično podobo gre zahvala
londonskemu grafičnemu studiu Here pod
vodstvom glavnega oblikovalca Andrewa
Giddingsa in kreativne direktorice Caz Hildebrand, ki med drugim sodeluje z znamkami, kot so Adidas, Fortnum & Mason, Bacardí, Hendrick’s Gin, Thames & Hudson, in
kuharico Nigello Lawson._
Dober Ek!

INFOMAT//
NASLOV/
EK BISTRO
PETKOVŠKOVO NABREŽJE 65
LJUBLJANA
ek-bistro.si in
facebook.com/ekljubljana
ODPIRALNI ČAS/
VSAK DAN OD 7.00 DO 18.00

INTERVJU

V OBJEKTIVU
INTERVJU: ANŽE POMPE
FOTO: ANŽE GR ABELJŠEK

INTERVJU:
NINA DUŠIĆ HREN,
DIREKTORICA
DOBREGA STIKA

DIZAJN: BINA BATIEL

URA &
UMETNOST

PSIHOLOGINJA, NLP-PRAKTIK IN TRENERKA MEHKIH
VEŠČIN, VEDNO NASMEJANA, LJUBITELJICA PSOV,
KI SVOJE ZNANJE PREK DELAVNIC JAVNEGA NASTOPANJA IN DELAVNIC KOMUNIKACIJE STRASTNO
PREDAJA NAPREJ. NEKAJ PA VAM GA PODELI TUDI V
SPODNJIH VRSTICAH.
Zakaj so TED-konference in TED-govori tako
popularni?
Ker so govorci skrbno pripravljeni. Večina ljudi
misli, da so se ti posamezniki rodili s sposobnostjo
nastopanja. Dejstvo pa je, da jih na govor pripravljajo dalj časa. Govor večkrat spremenijo in prilagodijo. Obračajo besede in iščejo najboljšo različico za izpeljavo, ki bi navdušila čim več ljudi.
Vi torej posameznike pripravljate na takšne na
stope? Predavatelje na predavanja, diplomante
na zagovore diplom, morda tudi razgovore?
Tako je, vodim tečaje nastopanja in priprave individualno ter v skupinah, kjer se učimo telesne
govorice pa tudi, kako posredovati informacije, da
bi bili najbolj učinkoviti. Kako torej začeti, postaviti cilj, sodelovati z občinstvom in kako povedano
podkrepiti ter kako zaključiti, da poslušalcem ostane v spominu. Pomembno je pustiti dober vtis.
Kaj je tisto, kar naredi razliko med dobrim in slabim govorom?
Če smo strokovnjaki na enem področju, ki ga
tudi predstavljamo, včasih zelo težko izluščimo
osnove. Začnemo uporabljati prezapleten govor,
čeprav se nam zdi, da smo ga prilagodili. Naša
predstavitev je potem takoj zelo slaba, saj je nihče
ne razume.
Mislim, da se težko dobro pripravimo sami. Meni
pomaga ekipa, ki popravi še zadnje malenkosti.
Pomagata mi tudi trener za glas Luka Markus Štajer in oblikovalec Luka Mancini, ki mi vedno izdela
38 //
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predstavitev v PowerPointu. Brez tega ne grem na
oder.
Pogosta napaka, ki jo delamo vsi, ko govorimo
pred ljudmi?
Uporabljamo veliko mašil – aaamm, pač, dejansko
– in se na odru opravičujemo. S tem preusmerjamo pozornost na napake, namesto da bi nadaljevali z našo vsebino.
Vsi imamo izkušnje s kakšnim slabim izobraževanjem in se potem bojimo, da bomo na delavnici
zapravljali svoj čas ...
To se zgodi ravno zato, ker v Sloveniji še ni dovolj ljudi ozaveščenih o tem, kako velika znanost
je postalo predajanje znanja. Če nekaj veš, še ni
nujno, da znaš to dobro predstaviti tudi ostalim.
Zato so konference slabo obiskane, težko dobimo
udeležence na svoje delavnice. Ljudje imajo izkušnje, ko so predavatelji brali s prosojnic, gledali v
tla, bili pretihi ali govorili preveč strokovno.
Vesela sem, ker na svojih delavnicah vedno prosim za mnenje in zdaj že sedmo leto izboljšujem
izobraževanja, vedno se nekaj novega naučim.
Se pravi, če bomo vlagali v kakovost predavanj in
delavnic s pripravo govorcev, bomo imeli večjo
obiskanost konferenc, dogodkov in tudi poslušalci bodo bolj zadovoljni?
TED-govori so dokaz za to. Gre za edinstveno konferenco, ki je razširjena po celem svetu, ima ogromno prepoznavnost. Videoposnetki govorov so

na voljo na internetu, ljudje pa plačujejo po 6.000
dolarjev za sedež v dvorani, čeprav vedo, da bo
posnetek že naslednji dan zaokrožil po spletu.
Kje ste se tega naučili? S kom ste najrajši delali?
Vaši največji dosežki?
Poleg zaključenega študija psihologije sem obiskovala več celoletnih izobraževanj. Pridobila sem
mednarodno potrdilo NLP in certifikat za trenerja mehkih veščin. Pri Toastmasters International
sem prejela priznanje za kompetentno govorko in
se v pospeševalniku na Nizozemskem učila »pitchanja«. Pri nas sodelujem s Tehnološkim parkom, ABC Hubom in predavam na Gea Collegu. Ta
mesec pa sem z ekipo, ki sem jo spoznala na licu
mesta, dosegla prvo mesto na Petrolovem poslovnem izzivu.
Najlepše mi je bilo na občini Ajdovščina, kjer so me
zaposleni s svojimi nastopi spravili do solz. Rada
delam z ljudmi, ki želijo napredovati. Navdušiti občinstvo in z njimi zgraditi dober stik.
Ali imate kakšen nasvet, s katerim bo vsak bralec
od zdaj naprej imel boljši nastop? Bodisi na razgovoru za službo ali pri predstavitvi podjetja?
Najprej si moramo postaviti jasen cilj govora. Zakaj
smo tam in zakaj bi nas sploh kdo poslušal? Na
nastopu pa je potem pomembno, da govorimo
glasno, počasi ter vzdržujemo očesni stik. S tem
pokažemo samozavest, saj s pretiho pripombo
lahko dosežemo vtis, da naše mnenje ni tako pomembno._

STENSKA URA MULTIDISCIPLINARNE UMETNICE BINE BAITEL JE MEŠANICA NAPRAVE IN MEDITATIVNE SKULPTURE, KI IMA NAMESTO KAZALCEV
GROMOZANSKE TREPALNICE.
Če ste ljubitelj drugačnega, boste nad stensko uro vsestranske umetnice Bine Baitel
vsekakor navdušeni. Čeprav deluje kot statični objekt, pa podroben ogled razkrije nežno
premikanje kazalcev, ki so jih nadomestila vlakna.
Pogled na stensko uro Francozinje ima pomirjevalni učinek in ponuja drugačno percepcijo
časa. Točen čas kažeta razmika med premikajočimi ‘trepalnicami’, ki se počasi, a vztrajno
premikajo. Ura žal ni naprodaj, lahko pa si jo do 30. aprila 2017 ogledate v belgijskem muzeju Grand-Hornu v Boussuju._
binabaitel.com

DOM

ZELENO, KI TE
LJUBIM ZELENO

6

IZBOR: LUCIJA MARKO

1

KARTELL E'
Minimalistična kromirana
viseča svetilka, s katero
lahko poživite svoj dom.
houseology.com
63,00 €

CENTURY
Igriva vaza geometrične
oblike
cb2.com
39,40 €

2

8

HIVE
Stol Peacock iz nagubane
klobučevine
hivemodern.com
11.590,00 €

9
3

KitchenAid
5-stopenjski električni
mešalnik z dvema
jeklenima dodatkoma
lordandtaylor.com
59,30 €

JAIPUR VERDIGRIS
Moderna blazina s starinskim pridihom je idealen dodatek za moderne dnevne
sobe in stanovanja.
laylagrace.com
92,00 €

11
4
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KATE SPADE
Umetnost serviranja čaja z gracioznostjo in eleganco se odraža v
čajniku Greenwich Grove.
katespade.com
162,80 €

5

MINTED
Stenska dekoracija
Falling Leaves
minted.com
166,00 €

ARTICLE
Kavč Cirrus iz mehkega žameta, na katerem se boste počutili
kot v sedmih nebesih.
article.com
930,00 €

Barvni inštitut Pantone, nesporna avtoriteta na področju barv in
barvnih trendov, je izbral barvo, ki bo zaznamovala leto 2017. Po
pastelno rožnati (»Rose Quartz«) in svetlo modri (»Serenity«) je
barva leta »Greenery« (Pantone 15-0343), jabolčno zeleni odtenek,
ki bo v prihodnjem letu prevladujoč odtenek v svetu mode, industrijskega dizajna in interierja. Barva simbolizira upanje in našo
povezanost z naravo, navdihnila pa jo je zgodnja pomlad.
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7

CRAFTED HOME
Dekorativni stol
overstock.com
82,70 €

BIG LOVE
Skodelica za zaljubljene
pare, ki si želijo deliti
sladoled.
store.alessi.com
42,00 €

10

BRIKA
Podstavki za kozarce
brika.com
23,00 €

12

H&M
Bombažna preproga
s potiskom
hm.com
24,99 €
F E B R U A R
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CES 2017:
FARADAY FUTURE FF91
AMERIŠKO ZAGONSKO PODJETJE FARADAY FUTURE, KI JE LANI NA CES PRIPELJALO
FUTURISTIČNO ŠTUDIJO ELEKTRIČNEGA SUPERŠPORTNIKA FFZERO01, JE TOKRAT
PREDSTAVILO SVOJE PRVO PREDSERIJSKO VOZILO FARADAY FUTURE FF91, KI BO
NEPOSREDNI KONKURENT TESLINEMU MODELU X.

Faraday Future je na sejmu CES 2017 v Las Vegasu predstavil električnega križanca Faraday Future
FF91, ki je nekoliko daljši od svojega neposrednega
tekmeca Tesla Model X. Ženejo ga štirje elektromotorji, ki so zadolženi vsak za svoje kolo, njihova
skupna moč pa znaša 1050 KM (754 kW) ob impresivnih 1800 Nm največjega navora. Pohvali se
lahko z nizkim količnikom zračnega upora (0,25) in
električnim dosegom 608 kilometrov, kar v praksi
pomeni nekje 400 km. Energijo shranjuje v bateriji
z zmogljivostjo 130 kilovatnih ur. Z mesta do stotice
se zmore pognati v 2,39 sekunde. S tem podatkom
42 //
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pa bo tudi absolutni rekorder med serijskimi vozili.
FF91 ima tudi vmesnik za samodejno vožnjo,
za katero skrbi 13 radarjev kratkega in dolgega dosega, 10 visokoločljivostnih kamer, poklopni
3D-laser LIDAR in ducat ultrazvočnih senzorjev.
Opremljen je še z LTE-modemi, vmesnikom Wi
Fi, vrsto zaslonov (na sredinski konzoli se nahaja
LCD-zaslon) in svetili s tehnologijo LED. Omogoča daljinsko odklepanje vrat, na katerih so kljuke
zamenjala stikala na dotik. Vse je že pripravljeno
tudi za vzvratne kamere, ki bodo vskočile namesto ogledal, takoj ko bo to dovoljevala zakonodaja.

Faraday Future je vsekakor izjemna vizija prihodno
sti, ki pa je nekoliko vprašljiva, saj se je podjetje že
večkrat znašlo v različnih finančnih težavah. Zato
svetujemo previdnost. Če želite namreč priti na se
znam kupcev, morate vplačati pet tisoč ameriških
dolarjev. In na lepotca čakati do do zdaj še nenapo
vedanega datuma._
ff.com
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AVTOMOBILSKE
NOVOSTI:
ČE SE PO JUTRU
DAN POZNA ...
ČE SE PO JUTRU DAN POZNA, POTEM
NAS ČAKA RAZBURLJIVA AVTOMOBILSKA PRIHODNOST. ZA NAMI JE ŽE
PRVI POMEMBEN AVTOMOBILSKI SALON (DETROIT), KI JE MED DRUGIM
NAPOVEDAL VOZILA, KI NAM BODO
SLUŽILA DENAR IN VOZILA NAMESTO
NAS. NA TE BO TREBA ŠE MALCE POČAKATI, NA SLOVENSKEM TRGU PA SE
LETOS OBETA PRAVA OFENZIVA NOVIH KRIŽANCEV IN TERENCEV.

NOVICE

VOLKSWAGEN TIGUAN
ALLSPACE

HONDA NEUV

LEXUS LS
Lexus LS je prvič zapeljal na ceste, ko Slovenija sploh
še ni bila samostojna država, tudi 28 let pozneje pa
še zdaleč ni za v pokoj. LS velja za pionirja na področju hibridnih pogonskih sklopov, ki je iz motorne
palete že pred časom odstranili dizelske motorje. V
Detroitu je Lexus predstavil predstavnika pete generacije. Izdelan je na podaljšani različic platforme
GA-L, ki so jo uporabili tudi pri modelu Lexus LC

500h. Glede na predhodnika je zrasel v dolžino, pridobil na medosni razdalji in postal nižji. To prinaša
boljše vozne lastnosti in bolj športno usmerjenost.
Opremili so ga s hišnim upravljanjem vozne dinamike VDIM četrte generacije, na račun trdnih, a lahkih
materialov pa je odvrgel kar precej kilogramov._
lexus.si

Prihodnost je vznemirljiva in to se
verjetno najbolje odraža v avtomobilih. Futuristične študije se od nekdaj
burile človekovo domišljijo. Pozdravite Hondo neuV. Dobesedno, saj bo
ozdravila nazaj! Študija, ki so jo Japonci razvili s podjetjem Cocoro SB,
so možgani na štirih kolesih in občasna delovna sila. Električni palček
namreč višek električne energij pošilja v električno omrežje in vam s tem
služi denar. Ker je sposoben avtonomne vožnje, vam ga lahko služi tudi
kot samovozeči taksi. Ima digitalno
asistentko po imenu HANA (Honda
Automated Network Assistant) in
vas razume, kot vas razume samo
človek. Je namreč sposoben prepoznati človekova čustva. Glede na
razpoloženje HANA izbira osvetlitev,
glasbo, temperaturo in druge nastavitve, s katerim vpliva na dobro počutje voznika._

BMW SERIJE 4
Če je BMW iskal popolnost, jo je našel. Novi modeli
serije 4 pišejo naslednje poglavje v zgodbi o uspehu s še večjo eleganco, vanj pa vstopajo s prenovljeno tehnologijo vzmetenja. Spremembe na trojici
Coupé, Cabrio in Gran Coupé so sicer malenkostne.
Izstopa šestkotna zasnova žarometov, s katerimi
so se približali žarometom iz nove serije 5. LED-žarometi so kot zadnje luči vgrajeni serijsko. Podvozje
je pridobilo na trdoti, krmiljenje pa na odzivnosti.
Motorna paleta je ostala praktično nedotaknjena.
Ponuja več povratnih informacij za voznika, rahlo
spremenjen je volan, več pa je poudarkov iz usnja,
aluminija in kroma. Nadgradnjo je doživel vmesnik
navigacijske naprave. BMW je osvežil tudi linijo 18in 19-palčnih platišč._

Tiguan Allspace je srednje veliki športni terenec in podaljšana različica Tiguana. V primerjavi s slednjim je daljši za
21,5 centimetra. V kombinaciji z 11 centimetrov podaljšano
medosno razdaljo se je odprla možnost za dodaten par sedežev. Allspace lahko tako prevaža do sedem potnikov. Ti
so zadaj dobili večji odmerek prostora za kolena, tudi prtljažnik je precej večji. Sedem sedežev bo serijsko vgrajenih pri
modelu z dvokolesnim pogonom, pri štirikolesni različici pa
bosta dva sedeža na voljo ob doplačilu. Pod pokrovom se
bodo nahajali ‘stari znanci’, začenši z 2-litrskim bencinskim
motorjem TSI in 1,4-litrskim bencinskim motorjem TDI s 145
KM. Na voljo bodo trije paketi opreme, in sicer Trendline,
Comfortline in Highline._
volkswagen.si

MERCEDES GLA

bmw.si

honda.si

CHRYSLER PACIFICA

SUZUKI SWIFT

KIA STINGER

NISSAN VMOTION 2.0

Predstavnik četrte generacije bo na voljo le še v
petvratni izvedbi, za zahtevnejše voznike pa bodo
Japonci ponudil različico s štirikolesnim pogonom.
Motorno paleto si je sposodil pri modelu Suzuku
Baleno, kar pomeni, da bosta na voljo 1-litrski turbo motor in 1,2-litrski bencinski motor V4. Kupci si
bodo lahko omislili štirikolesni pogon in samodejni
menjalnik. Pozorno oko opazi, da manjka kljuka na
zadnjih vratih. To so skrili v stebriček. Digitalni zaslon bo nudil povezavo z vmesnikoma Android Auto
in Apple CarPlay. Med serijsko opremo so še svetila
LED in varnostni sistem za samodejno zaviranje, ob
doplačilu pa vas bo Swift opozarjal še pred nenamerno menjavo pasu. Na voljo sta tudi pametni ključ
in radarski tempomat._

Kie do zdaj verjetno niste povezovali s hitrostjo
in razkošjem. Še manj ste jo verjetno imeli za frajerski avtomobil. Športna limuzina Stinger želi to
spremeniti. Gre za Kiin najhitrejši in najmočnejši
avto v zgodovini. Če vam v spomin prikliče Audi
A7, to ni naključje, saj je nastala izpod prstov Petra
Schreyerja, Audijevega bivšega oblikovalca. Vpregli
so ji 2-litrski turbobencinski motor z 258 KM (190
kW) in 352 Nm navora oz. 3,3-litrski motor V6 z
dvema turbinama, ki iz sebe iztisne 370 KM (272
kw) in 494 Nm navora. To ji omogoča pospešek od 0
do 100 km/h v 5,1 sekunde in hitrosti do 267 km/h.
Za evropski trg bo na voljo še dizelski agregat. V
Slovenji bo ta usodno zapeljivi petsedežnik na voljo
še letos._

Limuzina Vmotion 2.0 prihaja naravnost iz leta
2040. Takšna vozila naj bi se po mnenju Nissana
peljala po cestah tedaj. Vmotion prinaša veliko
udobja, povezljivosti in tehnologij, ki pripomorejo k večji varnosti na cesti. A Japonci so podčrtali
predvsem dizajn, za katerega poudarjajo, da je tisto, po čemer se avtomobili zares ločijo med seboj.
Mustang je Mustang zaradi oblike, ne zaradi tistega, kar ima pod pokrovom (čeprav tudi to pomaga,
da je, kar je). V prihodnosti bodo vsa vozila avtonomna in brezemisijska. Dizajn bo torej tisti, ki bo
odločal. Nissan vozniku ne namerava odvzeti vozniške izkušnje, pač pa stavi na večjo povezanost
med voznikom in vozilom, ki postaja njegov partner
in ne nadomestek._

Medtem ko večina podjetij s svojimi
samovozečimi vozili še ni prišla dlje
od prototipa, je zagonsko podjetje
Waymo – od nedavnega v lasti Googla – skupaj z znamko Fiat Chrysler
Automobiles predstavilo Pacifico,
prvo povsem avtonomno vozilo, namenjeno komercialni prodaji. Obstoječi Pacifici so modificirali pogonski
sistem, šasijo in elektroniko. Tako
strojno kot programsko opremo so v
celoti razvili pri Waymu. Avtonomno
vožnjo omogočajo laserski in radarski senzorji, navigacijski sistem in
kamere, zbrane podatke pa osmisli
umetna inteligenca. Zakaj so se odločili za enoprostorca? Pri Googlu
menijo, da bodo samovozeča vozila
tekmovala z javnim prevozom in ne
osebnimi avtomobili._

suzuki.si

kia.si

nissan.si

chrysler.si
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BENTLEY CONTINENTAL
SUPERSPORTS
Novi Continental Supersports ni le najbolj ekstremen Continental v zgodovini, je tudi najhitrejši
serijski štirisedežnik na svetu. Za to se ima zahvaliti 6-litrskemu prisilno polnjenemu motorju W12 z
dvema turbopolnilnikoma, ki zmore 710 KM (522
kW), 1017 Nm navora in pospešek od 0 do 100 km/h
v pičle 3,4 sekunde. 2,3-tonska gmota lahko po
cesti leti s hitrostjo 336 km/h. Štirikolesni pogon
tri petine moči prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika pošilja na zadnjo premo. Pri pospeševanju in zaviranju si za večjo stabilnost in
dinamičnost pomaga z vektorskim sistemom. Zanj
zahtevajo vsaj 250 tisoč evrov. Če želite še dodatno razmetavati z denarjem, si lahko omislite izpušni
sistem iz titana ter pokrov, zadnji difuzor in usmerjevalnik zraka iz ogljikovih vlaken._

Prenovljena različica križanca s pohodniško dušo Mercedes GLA ima nov bencinski motor (GLA 220 4matic) in
višje pete. Ne pomeni drastičnega umika od predhodnika. Ima nekoliko drugačno obliko platišč in blatnikov, ob
doplačilu pa vam tega malega športnega terenca za 30
milimetrov dvignejo od tal, s čimer GLA postaja bolj suveren zunaj urejenih cestišč. Še naprej bo na voljo tudi
nižja oddaljenost od tal od osnovne. Kaj pa druge novosti?
Omeniti velja 360-stopinjsko kamero, ki snema s ptičje perspektive, asistenta za prepoznavanje utrujenosti,
žaromete LED, sistem proti naletu, novo barvo (Canyon
Beige) in možnost prostoročnega odpiranja prtljažnika.
Motorna paleta z eno izjemo ostaja enaka. V Slovenijo bo
pripeljal aprila._

bentleymotors.com

mercedes-benz.si
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MOBILNO
TEST & FOTO: JAN MACAROL

TEST

TEST

ALFA ROMEO GIULIA:
LEPOTICA, KI TI UKRADE SRCE

TEST

JEEP RENEGADE:
MESTNI TERENEC, KI JE MOŽAT

MESTNI TERENEC

AUDI Q2:
URBANI LUKSUZ
AUDI JE V SVOJE VRSTE POSTAVIL
URBANEGA MALEGA MESTNEGA TERENCA AUDI Q2, S KATERIM BO V TEM
PESTREM SEGMENTU POSKRBEL ZA
VRH PONUDBE. ZANIMIV DIZAJN TER
ZNAČKA ODLIČNOSTI NA NOSU BOSTA
PREPRIČALA MARSIKATEREGA PETIČNEGA KUPCA.

ALFA ROMEO JE Z MODELOM GIULIA QUADRIOFOGLIO NAVDUŠILA PRAV VSE AVTOMOBILSKE POZNAVALCE, A SE TA MODEL PO
VSEJ VERJETNOSTI NE BO ZNAŠEL V VEČINI GARAŽ. PREDSTAVLJAMO VAM »OBIČAJNO« GIULIO.
Alfa Romeo Giulia je posebna lepoti
ca, ki ji lepote ne manjka. Ošabne lini
je bokov se lepo zaključujejo v skoraj
erotičnem zadku. V prednjem delu se
bohoti tako zelo klasična trikotna maska, skupna vsem Alfam od prvega
modela dalje. Stranska silhueta pa je
skorajda neponovljiva in naravno oblikovana. Giulia je tako zlahka najlepši
avtomobil v
razredu,
ki
zgodbo o lepi
zunanjosti
uspešno prenese v notranjost. Tudi tu
Giulia deluje
ošabno in s
kakovostnimi
uporabljenimi
materiali precej vrhunsko. A tudi na račun zunanje lepote je notranjost neko
liko manj prostorna kot pri konkurenci.

iztisne 180 konjskih moči oziroma
134 kW. Gre za motor pri vrhu dizelske ponudbe. Tudi zato je moči dovolj, da boste velikokrat prehitri ter
da boste na avtocesti zlahka presegli zakonske omejitve ter Giulio
prignali do 222 km/h končne hitrosti. Od semaforja do semaforja pa
vas bo v prekrške silil pospešek, ki
Giulio izstreli
do 100 km/h
v 7,2 sekunde.
Pri tem pa je
treba poudariti, da vam
tudi nekoliko
bolj dinamična vožnja ne
bo pretirano
osušila rezervoarja za gor ivo, saj je testna Giulia
porabila pod 6,5 litra, ko se nam je v
njeni družbi uspelo spodobno vesti.

Zunanji lepoti brez težav sledi voz
na dinamika, ki se jo da uravnavati
s sistemom DNA. Ta poskrbi, da le
potico spremenite v športnico in
ji utrdite boke ter dvignete pritisk
v krvi. Takšna, jezna ter povrhu še
ošabna, vas bo v ovinke zapeljala z
neverjetno preciznostjo, pri tem pa
dolgo ostajala nevtralna. Nova Giulia se seveda po zaslugi pogona na
zadnja kolesa pelje zanimivo in na
trenutke v skladu s tradicijo celo
nekoliko nervozno. Alfa namreč
zadnjega pogona ni uporabila vse
od modela Alfa Romeo 75. A pri Alfi
takšnih avtomobilov niso pozabili delati. Zasluga za izjemno vozno
dinamiko pa med drugim tiči tudi v
lahkih materialih ter tako mali skupni masi avtomobila. Testna različica
je pod motornim pok rovom skrivala 2.2 JTDm motor, ki iz svoje duše

Giulia je lomilka src, ki bo marsi
kateremu ljubitelju te znamke dvignila
raven hormonov do te ravni, da se bo
odločil za nakup. A je vsaj za tiste ne
koliko bolj racionalne cena Giulie postavljena nekoliko visoko. Cena testne
je namreč presegla magično značko
50.000 evrov, kar je v segmentu D
znesek, za katerega si lahko omislite
katerokoli vrhunsko znamko s primerljivim nivojem opreme. Od zdaj seveda
tudi Alfa Romeo._
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INFOMAT//
CENA TESTNEGA VOZIL A/
50.480,00 €
alfaromeo.si

ŽELITE MOŽATEGA MESTNEGA TERENCA? TAKŠNEGA, ZA KATERIM SE BODO OBRAČALI PRAVI MOŠKI. POTEM JE RENEGADE PRAVA IZBIRA. DRUGAČEN – SAMOSVOJ IN ZELO ORIGINALEN. OZIROMA PRAV TAKŠEN KOT NJEGOV DEDEK – IKONA IZ LETA 1941.
Jeep je na evropsko tržišče že pred
časom poslal Jeep Renegade, nezamenljivo ikono nekega drugega časa.
Tudi zato v svoji konkurenci pomeh
kuženih mestnih terencev izjemno
izstopa. Njegova pojava vsekakor ne
bo všeč vsakemu. Nekateri se bodo
»zmrdnili« ob njegovi škatlasti roba
tosti in nenavadni višini. Tistim, ki
veliko dajo na
zgodovino
in
tradicijo,
pa je prav ta
mestni terenec pisan na
kožo. Na vsakem
koraku
namreč spominja na tiste
čase, v katerih
je obstajal le en džip. Konec koncev
blagovna znamka Jeep predstavlja si
nonim za besedo terenec in tudi zato
Renegade ni slab oziroma je pravza
prav odličen.

Testni Renegade je bil opremljen z
1,6-litrskim dizelskim motorjem, ki iz
sebe iztisne 120 konjskih moči in te
prenaša na prednji par koles. Motor
najdemo v mnogih vozilih skupine
Fiat Chrysler Automobiles in ni največji biser, vsaj ob hladnem zagonu.
Takrat je klenkanja in ušesom neprijetnih zvokov veliko. A ko motor
doseže
delovno temperaturo, postane zadeva
prijetnejša in
z a d o v o l j i v a .
Motor pokaže
vseh 120 konjev in jih ne
skriva.
Tudi
zato so občutki pri vožnji dobri. Končna poraba
pa je ne glede na opečnato obliko
vozila zadovoljiva in se v realnosti
giblje okoli 7,3 litra na sto prevoženih
kilometrov.

V osnovi gre za 4,2 metra dolg avto
mobil, ki v višino meri 1,6 metra in
v zadku skriva zelo uporabnih 350
litrov prtljažnega prostora. Uporabnih zato, ker sam prtljažnik deluje
večje zaradi svoje pravilne škatlaste
oblike. Torej je zadosti velik tudi za
kakšen družinski vikend pobeg. Za
kaj več bo treba poseči po strešnem
kovčku. Notranjost je drugačna in
nekoliko bolj zadržana. Prostorno
deluje tudi zaradi precejšnje višine
avtomobila, hkrati pa daje občutek,
da sedite v veliko večjem avtomobilu. To v praksi pomeni, da se za
volanom Renegada počutite »močnejšega« od ostalih udeležencev v
prometu. In avto tako daje občutek,
da vozite pravega Jeepa, in ne le av
tomobil v kategoriji mestni terenec.

Renegade ni biser, a ima po drugi
strani veliko adutov. Je predvsem
zadosti drugačen od razrednega
povprečja, da zna prepričati tiste, ki
želite nekonfekcijsko vozilo. Testni
je nosil oznako »The age of dawn«
in tako poseben paket opreme, ki ga
naredi tržno izjemno zanimivega in
dostopnega. Ob seštetih popustih
lahko le pripišem – dobra izbira._

INFOMAT//
CENA TESTNEGA VOZIL A/
23.490,00 €
fiat.si

Audi Q2 s svojo pojavo že napoveduje prihodnost
modelne falange črke Q, saj je s svojim dizajnom
futurističen in drugačen od svojih bratov. Na ta
način subtilno napoveduje nove oblikovne smernice, ki bodo Audije krasile v prihodnosti. Q2 je
dovolj drugačen, da mu nikakor ne moremo reči
dolgočasen. V svojem razredu pa bo odskočil po
vrhunskih karakteristikah, ki krasijo znamko s
krogi. Od svojega večjega brata audija Q3 ni pretirano manjši, vsaj ne v notranjosti, kjer si delita
podobno medosno razdaljo. Čeprav je v skupni
dolžini Q2 krajši za celih 20 centimetrov.
Če je zunanjost samosvoja, boste v notranjosti
takoj prepoznali družinski DNK. Kakovost uporabljenih materialov in skupek
občutji je na najvišji možni ravni.
Voznikov prostor pa je urejen na
način, da se boste kot voznik takoj
počutili domače. In prav v teh občutkih je Q2 vsekakor zmagovalec.
Potniška kabina je prostorna predvsem zaradi dejstva, da so kolesa
umaknjena na skrajne robove karoserije in je na ta način pridobljen
dodatni prostor. Q2 preseneti tudi
s prostornino v zadku, kjer je prtljažnega prostora za 405 litrov.
Vožnja z novim Q2 postavlja standarde v razredu. To pomeni, da v
razredu ni vozila, ki bi tako lepo
sodeloval z voznikom in vzbujal
toliko odličnih občutji. V zavojih je izjemno dolgo nevtralen in
lepo lahkoten. Občutkov izpod prednjih koles pa
je dovolj, da mu boste povsem zaupali. Testni je
pod pokrovom skrival 1,6-litrski dizelski motor, ki
je dihal le s 113 konji oziroma 85 kW, a je začuda
povzročal izjemno veliko vozniškega veselja in
velikokrat presenečal s prožnostjo. Audi pa ne bi
bil Audi, če poraba ne bi bila nizka, saj je na testu
znašala le dobrih 5,7 litra na prevoženih sto kilometrov. A verjamemo, da zna porabiti tudi manj.

INFOMAT//
CENA TESTNEGA VOZIL A/
38.994,00 €
porscheverovskova.com

Audi Q2 krasi izjemna bočna linija,
ki ga vizualno poveča.

Q2 je odličen izdelek, za katerim morajo pogledovati petične dame in tisti, ki ljubijo odlične izdelke. Z odličnostjo seveda pride tudi cena, ki pa je v
primeru audija Q2 popolnoma upravičena. Urbani
luksuz seveda še nikoli ni bil poceni._

V notranjosti prevladujejo izjemno
kakovostni materiali.
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Serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash
za 25 % daljše in 85 % bolj goste trepalnice
Umetne trepalnice so preteklost!
Že po nekaj tednih uporabe seruma Lux-Factor Eyelash
so moje trepalnice postale daljše,
gostejše in močnejše. Vsekakor priporočam!
ZA ŠE
DODATNIH

A
10% PORPOUČSILUT
OB NA
VPIŠITE KODO

CITY

Natalija
Verboten

FILM MESECA

Foto: Paramount Pictures

FIMSKA PLATNA

MOLK
ZGODOVINSK A DR AMA

SILENCE, 2016
ZDA, TAJVAN, MEHIKA, 2016

Kako resno sta Andrew Garfield in
Adam Driver vzela vlogi v filmu Martina Scorseseja, priča dejstvo, da
sta se na vlogi pripravljala kar eno
leto in v Walesu teden dni preživela v popolni tišini, da bi se kar najbolje vživela v jezuitska misijonarja
Rodriguesa in Garrpo. Ta sta bila na
Japonsko odposlana v času »skritih
kristjanov«, tik po zadušitvi revolucije katolikov na Šimabari v 17. stoletju, kjer morata poiskati svojega pogrešanega mentorja, očeta Ferreiro
(Liam Neeson).
O filmu, ki temelji na romanu Tišina japonskega pisatelja Šusakuja
Endoja in govori o pregonu portugalskih jezuitov, ki so delali na Japonskem − Cankarjeva založba je

roman v prevodu Iztoka Ilca izdala
leta 2009 - , je režiser filmov Tolpe
New Yorka, Letalec, Dvojna igra in
Volk iz Wall Streeta sanjal skoraj tri
desetletja. Avtorske pravice za filmsko adaptacijo Endojevega romana
je namreč pridobil že pred 28 leti.
Gre za enega od njegovih najdaljših
filmov, saj traja kar 159 minut. Prvo
uradno projekcijo je doživel v Vatikanu. Med gledalci je bil tudi papež
Frančišek. Scorseseju filmi z versko
tematiko niso tuji. Že leta 1988 je
posnel film Zadnja Kristusova skušnjava z Willemom Dafoejem. Posnet
je bil po istoimenski knjigi Nikosa Kazantzakisa iz leta 1951._

Režija: Martin Scorsese.
Igrajo: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano,
Ciarán Hinds.
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FIMSKA PLATNA

FIMSKA PLATNA
BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

LJUBEZEN NA PRVI OGLED

AKCIJSKI TRILER

JOHN WICK 2

ZUNAJ RESDA ŠE VLADA MRAZ, TODA V KINODVORANAH BO FEBRUARJA ŽE POŠTENO VROČE. NA FILMSKA PLATNA NAMREČ PRIHAJA TEŽKO PRIČAKOVANO NADALJEVANJE FILMA PETDESET ODTENKOV SIVE. TODA PETDESET ODTENKOV TEME
ŠE ZDALEČ NE BO EDINA IZBIRA. NA SPORED PRIHAJA ŠE KOPICA DRUGIH FILMOV, VREDNIH VAŠEGA ČASA IN CEKINOV.
ANIMIR ANA AKCIJSK A KOMEDIJA

LEGO BATMAN FILM
ZDA, 2016, THE LEGO BATMAN MOVIE

ZDA, 2016, JOHN WICK:
CHAPTER TWO
V vlogi naslovnega junaka, upokojenega poklicnega morilca, ki mu je v
življenje obrnilo hrbet – spomnimo,
najprej mu je zaradi bolezni umrla žena, kmalu za tem so mu ruski
gangsterji izmaknili Mustanga, nato
pa ubili še psa, ki mu ga je podarila umirajoča žena –, se vrača Keanu
Reeves, ki je s to vlogo obudil svojo
kariero, ki je po Matrici nekoliko zaspala. John Wick: Chapter 2 je nadaljevanje filma iz leta 2014, ki tako kot
predhodnik obljublja obilo akcije v obliki strelskih obračunov in avtomobilskih
preganjanj._

OSKARJI 2017
26. FEBRUARJA BO AMERIŠKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN
UMETNOSTI GIBLJIVIH SLIK PODELILA NOV KOMPLET OSKARJEV. LETOŠNJO PRIREDITEV BO VODIL KOMIK IN TELEVIZIJSKI
VODITELJ JIMMY KIMMEL. POTEKALA BO V UMETNIŠKI DVORANI DOLBY THEATRE V LOS ANGELESU.
V TEKMI Z A NAJBOL JŠI FILM SO:

Režija: Chad Stahelski. Igrajo: Keanu Reeves, Common, Riccardo Scamarcio,
Laurence Fishburne, Ruby Rose, Bridget Moynahan.
23. februar 2017 / Cineplexx

Jamie Dornan in Dakota Johnson se vračata kot
Christian Grey in Anastasia Steele v drugem poglavju svetovnega fenomena Petdesetih odtenkov, ki je s svojim erotičnim nabojem zasvojil bralce in gledalce po vsem svetu. Ko smo se nazadnje
ZDA, 2017, FIFTY SHADES DARKER
srečali s protagonistoma zgodbe, so Christianove
mračne skrivnosti postale prevelik zalogaj za sramežljivo Anastasio, kar je privedlo do razdrtja njune
zveze. Christian Grey je takrat spoznal, da se ljubezni ne da zajeziti s poslovno pogodbo. Da bi popravil
napake in obnovil razmerje z Anastasio, bo sprva moral pristati na njene pogoje._
EROTIČNA ROMANTIČNA DR AMA

PETDESET ODTENKOV
TEME

Humor, zaradi katerega je Lego film postal svetovni fenomen, se nadaljuje tudi v filmu, v katerem ima glavno besedo samooklicani zvezdnik
prejšnje zasedbe – Lego Batman. V Gothamu se
obetajo velike spremembe, in če bo Vitez teme
hotel mesto ubraniti pred Jokerjevim sovražnim
prevzemom, bo moral sodelovati z drugimi ter se
vsaj poskusiti nekoliko sprostiti in biti boljše volje. V angleški različici so glas likom posodili Will
Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario
Dawson in Ralph Fiennes._

Režija: James Foley. Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Bella Heathcote,
Hugh Dancy, Max Martini, Marcia Gay Harden.

Režija: Chris McKay. Glasovi: Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes.

9. februar 2017 / Cineplexx, Kolosej

9. februar 2017 / Kolosej

ZNANST VENOFANTASTIČNA
PUSTOLOVŠČINA

LOGAN

ZDA, 2017
Logan je sklepno dejanje Wolverina,
mutanta in najbolj prepoznavnega
člana nenavadne skupine junakov
Možje X, s katerim se je proslavil
avstralski igralec Hugh Jackman.
Čeprav gre za zgodbo o superjunaku, pa je Logan zastavljen precej
drugače kot dozdajšnji filmi in pomeni nekakšno predajo štafetne palice ženski različici Wolverina. Delno
se naslanja na stripe Old Man Logan,
ki so izšli v šestih izdajah in veljajo za zaključek zgodbe o tem priljubljenem
mutantu. Film nosi cenzorski žig R._

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Prihod (Arrival)
Fences
Greben rešenih (Hacksaw Ridge)
Za vsako ceno (Hell or High Water)
Skriti faktorji (Hidden Figures)
Dežela La La (La La Land)
Lev (Lion)
Manchester by the Sea
Moonlight

Režija: James Mangold. Igrajo: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen,
Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant.
2. marec 2017 / Cineplexx, Kolosej
FANTA ZIJSK A PUSTOLOVŠČINA

DR AMA

KOMIČNA DR AMA

KRIMINALNA DR AMA

MANCHESTER BY THE SEA

T2 TRAINSPOTTING

ZAKON NOČI

ZDA, 2016
Gre za pretresljivo dramo o ameriški družini delavskega razreda, ki se sooča z vrsto osebnih
tragedij. Zgodba je zgrajena okoli samotarskega
in čustveno otopelega bostonskega hišnika Leeja Chandlerja (Casey Affleck), ki po bratovi smrti
dobi skrbništvo nad nečakom Patrickom (Lucas
Hedges). To ga pripelje v rodni kraj, kjer se mora
soočiti z neporavnanimi računi in trpkimi spomini iz preteklosti. Režisersko taktirko nad filmom,
ki prepleta razočaranja in obžalovanja, je vihtel
Kenneth Lonergan._

KONG: OTOK
LOBANJ

ZDA, 2017, KONG: SKULL ISLAND

VELIKA BRITANIJA, 2017
Kulturni fenomen iz leta 1996 se po 21 letih vrača na filmska platna in z njim vsi znani obrazi –
Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyl in Kelly MacDonald kot Renton,
Spud, Sick Boy, Begbie in Diane. To velja tudi za
obraze za kamero, med katerimi velja izpostaviti
režiserja Dannyja Boyla. Film je nastal po predlogi
knjige Porno pisatelja Irvina Welsha, ki v filmu ponovno nastopa kot Mikey Forrester. Nadaljevanje
edinburške zadetke spremlja desetletje po dogodkih iz prvega romana. V tem času se je marsikaj spremenilo, marsikaj pa se tudi ni._

ZDA, 2016, LIVE BY NIGHT
Gre za nov izdelek Bena Afflecka, ki je v slogu Orsona Wellsa praktično za vse poskrbel sam. Priredil je scenarij, film režiral, koproduciral in v njem
še zaigral. Gre za njegov četrti film v vlogi režiserja in prvi po z oskarjem nagrajenem Argu (2012).
Posnet je po istoimenski knjižni predlogi pisatelja Dennisa Lehaneja, h kateremu se je Affleck že
zatekel, ko je posnel kritiško prehvaljeni film Zbogom, punčka. Zgodba se odvija v času ameriške
prohibicije, Affleck pa igra sina bostonskega policista, ki se je iz tihotapca prelevil v neusmiljenega
gangsterja._

S tem filmom Warner Bros obuja filmsko klasiko iz leta 1933. To
bo drugi del filmskega univerzuma
Godzila-Kong (po filmu Godzila iz
leta 2014), ki bo štela štiri filme, poleg omenjenih še Godzilo 2 (2019) in
Godzila proti Kongu (2020). Dogajanje je postavljeno v 70. leta prejšnjega stoletja, ko se ekipa raziskovalcev
odpravi na neoznačen otok, ki leži
nekje sredi Tihega oceana, ne vedoč (razen enega), da bo s tem dregnila v
»gnezdo« gromozanske gorile, ki da takoj vedeti, da ljudje na tem otoku niso
dobrodošli._

Režija: Kenneth Lonergan. Igrajo: Casey Affleck,
Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol,
Kara Hayward, Tate Donovan, Heather Burns, Erica McDermott, Lucas Hedges.

Režija: Danny Boyle. Igrajo: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Simon Weir, Kelly MacDonald, Irvine Welsh.

Režija: Ben Affleck. Igrajo: Ben Affleck, Elle
Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna
Miller, Zoe Saldana, Chris Cooper.

Režija: Jordan Vogt-Roberts. Igrajo: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Jason Mitchell, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Tom Wilkinson, Terry
Notary, John Goodman, John C. Reilly.

16. februar 2017 / Kolosej

16. februar 2017 / Cineplexx

23. februar 2017 / Cineplexx

9. marec 2017 / Cineplexx
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Z ANIMIVA DEJST VA O
LETOŠNJIH OSK ARJIH:
●● Dežela La La je prejela rekordnih 14 oskarjevskih
nominacij. Toliko sta jih do zdaj dobila le Titanik
(1997) in Vse o Evi (1950).
●● Meryl Streep je še povečala vodstvo v številu
nominacij. Za vlogo sopranistke Florence Foster
Jenkins je prejela že dvajseto. Prva sega v davno leto 1978 za film Lovec na jelene.
●● S 7 urami in 47 minutami je dokumentarna serija
O.J.: Made in America film z najdaljšo minutažo,
ki je bil kadarkoli nominiran za oskarja.
●● Film Tanna je Avstraliji prinesel prvo nominacijo
v kategoriji za tujejezični film.
●● Dežela La La je prvi muzikal z izvirno zgodbo, ki
je prejel nominacijo za najboljši film po muzikalu
All That Jazz iz leta 1797 in drugi po Anchors
Aweigh (1945).
●● Če režiser filma Dežela La La Damien Chazelle
prejme oskarja za najboljšega režiserja, bo z 32
leti postal najmlajši prejemnik te nagrade.
F E B R U A R
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GLASBA

ODRI

ZA DOBER ZAČETEK LETA ...

Gregorian, nemško-angleška zborovska pop skupina, je gregorijansko petje, ki ga običajno prepevajo menihi, približala širši množici vseh starosti v
Evropi, Južni Ameriki, Aziji, Južni Afriki, Mehiki in
ZDA. Zasloveli so predvsem s priredbami svetovnih uspešnic v duhu starih gregorijanskih koralov,
k spektaklu in impresivnemu nastopu pa ne spada
samo ubrano petje, temveč tudi meniški kostumi in
pravi šov. Njihov repertoar zajema vse od cerkvene
glasbe do popa in hard rock uspešnic – od Björk do
Metallice, Guns N’ Roses, U2, Abbe, Depeche Mode,
Petra Gabriela, Coldplay, R.E.M. ... V sklopu poslovilne turneje Master of Chants – Final Chapter Tour
bodo tako nastopili tudi v Zagrebu. Spektakel, ki ga
nikakor ne smete zamuditi._

THE CHAINSMOKERS
Newyorški duet z imenom The Chainsmokers tvorita
DJ-ja Andrew Taggart in Alex Pall, ki sta se povezala
leta 2012, dve leti pozneje pa ju med zvezde izstrelila skladba o kulturnem fenomenu – selfiju. Skladba
Selfie – mnogi so jo označili za najslabšo skladbo
vseh časov – je nastala v eni uri in je bila mišljena
kot šala, namesto tega pa postala svetovna uspešnica, ki jima je prinesla pogodbo z založbo Dim Mak.
Skladba Closer – v sodelovanju s Halsey – je postala
njun prvi singel, ki se je prebil na prvo mesto lestvice
Billboard Hot 100. Do zdaj sta izdala dva EP-ja (format, ki je daljši od singla in krajši od albuma), in sicer
Bouquet (2015) in Collage (2016)._

9. februarja 2017 / Arena Zagreb, Zagreb,
Hrvaška

TRENTEMØLLER
Na svetovni sceni je Trentemøller prisoten malo
več kot desetletje, vendar mu je v tem času uspelo ustvariti sloves edinstvenega in prepoznavnega
zvoka, tudi z odnosom do ustvarjanja glasbe. Trentemøller se je kot glasbeni producent bliskovito uveljavil s prvencem The Last Resort (2006), in sicer
predvsem na elektronski sceni. Četrti album Fixion,
izdan 16. septembra lani, je logični naslednik albuma Lost iz leta 2013, ki je odlično zajel živo izkušnjo
Trentemøllerjevega koncerta. Fixion odraža zorenje
Trentemøllerjevega glasbenega ustvarjanja, razpetega med elektronsko in indie sfero, med futuristično glasbeno produkcijo in melanholično retro atmosfero osemdesetih. Vsestranski danski glasbeni
producent se bo v Sloveniji predstavil prvič._
13. februarja 2017 / Kino Šiška, Ljubljana
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MACY GRAY
Svetovno uspešna soul pevka Macy Gray, znana po
svojem edinstvenem vokalu, je v svoji skoraj tri desetletja dolgi karieri postala nova Billie Holiday, talent pa je razvijala kot pevka, igralka in producentka.
Leta 1999 je za svojo prvo uspešnico I Try prejela
grammyja za najboljšo žensko pop glasbenico, prav
ta pesem pa je bila nominirana tudi za pesem leta
in ploščo leta. Do danes je izdala 10 studijskih albumov, prav tako pa so jo večkrat nominirali za nagrado grammy. Kraljica soula prihaja v Zagreb na krilih
nedavno izdanega desetega studijskega albuma
Stripped, ki je takoj po izidu pristal na tretjem mestu
Billboardovih jazz albumov._
9. marca 2017 / Tvornica kulture, Zagreb, Hrvaška

Foto: Simon Stojko Falk

/ 13. januar /
Tretji album britanskega
elektro pop tria The xx je
končno tu. Na albumu so se
občutno oddaljili od svojega
značilnega minimalizma in se
približali bolj razsežnim občutjem, še večji melodičnosti
skoraj osladnosti._

/ spomladi 2017 /
Elektro bogovi se spomladi vračajo s štirinajstim
studijskim albumom. Na produkcijskem stolčku
tokrat sedi James Ford, ki je zaslužen za ploščke
Arctic Monkeys, Foals in Klaxons. Komaj čakamo
rezultate!_

ARCADE FIRE
/ spomladi 2017 /

Foto: Macy Gray

KONCERT / Z AGREB

THE XX: I SEE YOU IN

DEPECHE
MODE: SPIRIT

18. februarja 2017 / Marx Halle, Dunaj, Avstrija

Foto: trentemoller.com

KONCERT / LJUBLJANA

Po petih letih se vračajo spretni mački LCD
Soundsystem. Album med drugim pripravljajo tudi kanadski indie rockerji Arcade
Fire in Lorde, najvplivnejša mlada glasbenica leta 2014.

Kitarist Win Butler je
razkril, da lahko pričakujemo nov album že letos
spomladi. Kanadski indie
rockerji so poleti snemali v Montrealu in Parizu,
album pa naj bi bil po
besedah večinštrumentalista Tima Kingsburyja
poln energije._

KOMEDIJA

TR AGEDIJA

50 ODTENKOV ŽENSKE

ROMEO IN JULIJA

Pravijo, da znajo ženske početi več stvari hkrati.
Ampak pssst! To sploh ni res. V vsaki ženski se
skriva cel mali bataljon žensk. Kuhajo, vzgajajo,
telovadijo, obrekujejo, likajo, študirajo, ukazujejo,
ustvarjajo, ljubijo, nagajajo, prijateljujejo, modrujejo … In če pomislite, da cel ta notranji zborček hkrati dobi PMS ali glavobol, je sreča, da je
ženskam dan tudi »notranji airbag«, ki ves plaz
čustev in občutkov zadrži pred izbruhom v zunanji
svet. Barbi vam bo brez predsodkov in na komičen
način razkrivala svoje odtenke, z vsemi pikantnimi
podrobnostmi. In kdo je Barbi? Za psevdonimom
Barbi Šov se skriva Barbara Vidovič, gledališka
igralka in komičarka, ki vodi zavod Talija – ustvarjalni laboratorij in ustvarja kot igralka._

Zgodba o prepovedani, nemogoči in neustavljivi
ljubezni, o sovraštvu in ljubezni, o prevzetnosti in
nestrpnosti, o vzvišenosti in omejenosti duha je
zgodba poezije in nasilja. Zaljubljenca prihajata iz
sovražnih družin in poskušata kljubovati socialnim
sponam. V ljubezni najdeta brezmejno srečo, ki ju
vodi v tragičen konec. Največja ljubezenska zgodba vseh časov je poleg zgodbe o ljubezni zgodba o
nesmiselnem sovraštvu veronskih družin Capuletov in Montegov, ki sovraštvo prenašata na mlado
generacijo, o nesmiselnosti in uničujoči sili sovraštva, ki uniči mlado ljubezen, o spravi sovražnih
družin, ki se zgodi prepozno in ne more obuditi
življenj mladih ljubimcev._

Režija: Barbara Vidovič

17. februarja ob 19.30 /
Slovensko ljudsko gledališče Celje

16. februarja ob 20.00 / Kolosej Ljubljana

Režija: Matjaž Zupančič

CARMEN – FAVN –
BOLERO

LCD SOUNDSYSTEM
/ ni predvidenega izida /
Januarja lani je James Murphy, frontman skupine LCD
Soundsystem, oznanil, da se
bo bend po petih letih ponovno združil in da že pripravljajo nov album, ki bo naslednik
albuma This Is Happening iz
leta 2010. Jim gre zaupati?_

LORDE
/ ni predvidenega izida /
Lani je Lorde dejala, da je tri
dni sama preživela v divjini in
pisala skladbe. In videti je, da
albumu Pure Heroine iz leta
2013 sledi nov album, ki je že v produkciji. Govori
se, da bosta pri albumu sodelovala producenta
Flume in Jack Antonoff._

KONCERT V OK VIRU DR AMA AKUSTIKE

KLEMEN KLEMEN

Njegova raperska pot se je začela v srednji šoli, ko
je pogledoval skoz okno proti vsakodnevnim vajam BMX svetovnega prvaka Simona Stojka Falka,
s katerim se je začela rojevati zgodba raperske
naveze Klemen Klemen in DJ SSF. Pozneje ga je
Dalaj Eegol povabil k albumu Leva scena, k sodelovanju pa sta ga povabila tudi Matej Jovan in
Jure Košir, z njima je ustvaril projekt Pasji kartel.
Ta gostovanja so napovedovala prvenec, ki ga je
izdal šele po slabem desetletju raperske kariere.
Trnow stajl je postal razprodana klasika domačega
hiphopa in v hipu dosegel vrhove domačih prodajnih in tudi radijskih lestvic. Leta 2003 je izdal
drugo, precej bolj introspektivno ploščo Hipnoza,
leta 2015 pa na dan promocijskega koncerta tretjo
ploščo SP3._
Režija: Klemen Klemen
19. februarja ob 19.00 / Drama
OPER A

BALET

Foto: Dejan Nikolić

KONCERT / DUNAJ

SVOJIH NOVOLETNIH ZAOBLJUB SE DRŽIJO TUDI SLOVENSKA GLEDALIŠČA. PRIPRAVILA SO NAMREČ ŠE BOLJŠE IN ŠE BOGATEJŠE PREDSTAVE,
KI NAM BODO NA OBRAZE RISALE NASMEHE ALI PA NAS OPOMINJALE NA
PRAVO VREDNOST ŽIVLJENJA.

Foto: Barbi Šov

KONCERT / Z AGREB

GREGORIAN

NAJBOLJ PRIČAKOVANI
ALBUMI LETA

Foto: The Chainsmokers

Foto: gregorian.de

STE PRIPRAVLJENI NA EDINSTVENE GLASBENE DOGODKE, KI VAS BODO POPELJALI V
POMLAD? V ZAGREBU BOMO LAHKO PRISLUHNILI MACY GRAY, NA POSLOVILNI TURNEJI PA SE BODO USTAVILI GREGORIAN. LJUBLJANO BO OBISKAL KULTNI DJ TRENTEMØLLER, DUNAJ PA NEWYORŠKI DUO THE CHAINSMOKERS.

POD ODRSKIMI
ŽAROMETI ...

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

20. stoletje je bilo nedvomno obdobje
številnih revolucionarnih prelomnic in
avantgardnih trenutkov v plesni umetnosti, prav ta duh časa, drznost drugačnosti in izvirnost umetniških idej pa še danes
ostajajo vir navdiha mnogih ustvarjalcev
in baletnih navdušencev. Z željo, da bi
občinstvu ponudili nekaj drugačnega,
provokativnega in estetsko dovršenega,
so se v SNG Maribor odločili za uprizoritev
neoklasičnega baletnega triptiha, v katerem 'sobivajo' najbolj znane glasbene
stvaritve, na katere so nastale ene izmed
najvznemirljivejših koreografij prejšnjega
stoletja – Ščedrinova temperamentna
suita Carmen, ki je nastala po istoimenski
Bizetevi operi, opojna Debussyjeva impresija (Preludij k favnovemu popoldnevu) in Ravelov Bolero._
Koreografija: Valentina Turcu, Edward
Clug, Johan Inger
3. marca ob 19.30 /
SNG MariborKulturni dom Mengeš

PEPELKA
S tokratno premierno
uprizoritvijo
Rossinijeve Pepelke, velike umetnine
iz zakladnice italijanske opere, ki je
nastala leto po znamenitem Seviljskem
brivcu, bodo v SNG
Opera in balet Ljubljana
obeležili
dvesto let od njene
prve in zelo uspešne uprizoritve leta 1817 v Rimu.
Libreto čarobne pravljice je nastal na podlagi Perraultove literarne predloge, delo pa je polno lahkotne Rossinijeve glasbe. Čeprav Pepelka velja
za eno izmed najbolj duhovitih skladateljevih del,
pa nosi v sebi tudi resnoben pridih. Postavitev
legendarnega francoskega gledališkega ustvarjalca Jérôma Savaryja v koprodukciji z Opéra de
Rennes je namenjena vsem ljubiteljem klasičnih
pravljičnih zgodb._
Režija: Jérôme Savary
9. marca ob 19.30 /
SNG Opera in balet Ljubljana
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OSVOJITE NAGRADO
OSVOJITE RAZVAJANJE
V THERMANI LAŠKO
KLIKNITE NA SPLETNO STRAN CITYMAGAZINE.SI IN SE
POTEGUJTE ZA TRI IZJEMNE NAGRADE THERMANE LAŠKO, S KATERIMI BOSTE RAZVAJALI SEBE IN SVOJE NAJBLIŽJE OB PRIHAJAJOČEM PRAZNIKU ZALJUBLJENCEV.
MED VSEMI, KI BOSTE PRAVILNO ODGOVORILI NA NAGRADNO VPRAŠANJE, BOMO IZŽREBANCEM PODELILI:

NOVOST ZA NEGO SUHIH LAS
L`oréal je uporabnikom ponudil novo linijo izdelkov Serie Expert, ki predstavlja
novo generacijo profesionalne hranilne nege las brez silikona za suhe lase
(razen izdelkov DD balm in termozaščitne negovalne kreme), ki slabo prenašajo
izdelke z visoko koncentracijo čistil. Frizerski strokovnjaki vedo, kako težko je
delati s suhimi lasmi, ki jim primanjkuje sijaja, so grobi na dotik in jih je težko
oblikovati. Z novo linijo Nutrifier so lasje bolj polni, gladki na dotik in pripravljeni
na oblikovanje. Nova linija Nutrifier je namreč obogatena z glicerolom in kokosovim oljem. Glicerol pomaga navlažiti, nahraniti lase, medtem ko kokosovo olje
povrne sijaj lasem. Z inovativno formulo dosežemo mehkobo las, brez dodatne
obtežitve._
L'Oréal Professionnel

• KOPEL Z VEČERJO V DVOJE
• DRUŽINSKO KARTO ZA KOPANJE (4 OSEBE)
• KOPANJE IN SAVNO ZA 2 OSEBI
NAGRADE BOMO ŽREBALI 13. 2. 2017.
SODELUJTE: CITYMAGAZINE.SI/THERMANALASKO
THERM A N A L A ŠKO/

ČAS LE ZA VAS
Hotelski kompleks Ther
mana Park Laško pod eno
streho združuje razno
vrstne načine sprostitve
telesa in duha, zato ga pri
poročamo za vikend oddih
v dvoje, tematske počitni
ce za celo družino ali pa le
velneški pobeg od stresa
in vsakodnevnih obvezno
sti: ajurvedski in ostali paketi dobrega počutja bodo
na vaš obraz narisali sproščen nasmeh.
In seveda niso pozabili tudi
na vaše brbončice, ki jih
lahko razvajate z drobnimi
prigrizki ali razkošnimi tematsko obarvanimi jedilniki._

KAKO DO NAGRADE?

BINE VOLČIČ NAVDUŠIL V EUROPARKU
Priljubljeni kuharski mojster Bine Volčič je v mariborskem Europarku poskrbel
za pravo doživetje obiskovalcev. Eden od naših najbolj prepoznavnih kuharskih obrazov, ki nas je veliko naučil že prek TV zaslonov, je v nakupovalnem
središču prikazal pripravo zanimive in pravzaprav umetniške hladne predjedi.
Njegova »zelenjavna vrtnica,« ki jo je premierno pripravil v Europarku, je bila
namreč prava paša za oči. Jed iz zelenjavne kreme, pene mladega kozjega sira,
marinirane rdeče pese, prahu rdeče pese in riževega čipsa z mlado čebulico je
pripravil z različnimi kuharskimi tehnikami in pokazal, da je res pravi mojster._

Nagradna igra poteka med 6. 2. In 12. 2. 2017. Vsi pogoji za sodelovanje so
objavljeni ob obrazcu na spletni strani, kjer z vpisom podatkov in odgovorom na preprosto nagradno vprašanje sodelujete v nagradni igri. Organizator nagradne igre je podjetje Reformabit d.o.o., založnik urbanega brezplačnika City Magazine._

SODELUJTE:

CITYMAGAZINE.SI/THERMANALASKO

europark.si
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OGLASNA VSEBINA

www.lisca.si

Lisca

liscalingerie

