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UREDNIŠKO
PISMO
Da se pomlad prebuja, nam sporočajo jutra, v katera se zbujamo
lažje kot pred časom. Dnevi so
daljši in tudi zato se je dogajanje
v mestu razživelo. V marcu smo
tako razširili rubriko Dan za ... in
namesto običajnih dveh strani kar
tri namenjamo dogodkom v mestu.
Konec meseca bomo lahko spet
pozdravili 'odprto kuhinjo' in v mesto se po več letih premora vrača
Avtomobilski salon v Ljubljani.
Prihajata tedna mode. Tako LJFW
kot MBFWLJ, oba v očeh »fashionistov« znanilca, da bo treba
kmalu pošteno pretresti omare in
pripraviti lahkotna oblačila. Tudi
zato je del tokratne revije posvečen
pomladni modi. Modi, v kateri boste
lahko skočili na poroko ali dve. Ker
je pomlad polna ustvarjalnosti
smo pogledali v Barcelono, kjer se
je odvilo »geekovsko« srečanje
MWC (Mobile World Congres) in
so bili predstavljeni zadnji veliki

dosežki tehnologije, ki jo nosimo
v žepu. Nikakor nismo pozabili na
87. Geneva International Motor
Show, kjer so proizvajalci avtomobilov pokazali novosti, ki jih ne gre
spregledati in se bodo kaj kmalu
znašle na ulicah naših mest. V
svoji kolumni sem razmišljal o tem,
ali je televizija postala radio in kako
zelo se medijski svet spreminja v
zadnjih letih ter kako zelo se bo
še spremenil. Proti koncu najbolj
urbane revije v mestu boste našli
ekskluzivni pogovor z Andersom
Trentemøllerjem, glasbenikom, ki
pretresa svet elektronske glasbe s svojim edinstvenim stilom.
Uživajte!_
Jan Macarol Vrabec,
urednik
Twitter: janmacarol
Instagram: janmacarol
E: jan@citymagazine.si
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DAN ZA ...

POMLAD V MESTU

BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

ŽE ČUTITE POMLAD? TA JE NAMREČ ŽE ZA OVINKOM. PREPUSTITE SE MESTNEMU
VRVEŽU, KI GA PREBUJAJO PRVI TOPLI SONČNI ŽARKI, IN Z NAMI ODKRIJTE EDINSTVENE DOGODKE, KI VAS BODO SPREMLJALI TA MESEC.

PE

PE

/ F E S T I VA L

/ Š P O R T

19. MEDNARODNI FESTIVAL
DOKUMENTARNEGA FILMA

ODBOJKA NA SNEGU

Festival vsako leto ponuja vpogled v produkcijo sodobnega dokumentarnega filma,
hkrati pa si je kot poslanstvo zastavil, da
vse bolj odločno posega v srž največjih
družbenih in političnih problemov. A letos se
bo najbolj pereči tematiki, ki nas v zadnjem
letu stalno spremlja, izognil: filmov na temo
beguncev in migracij na dotičnem festivalu
ne bo na sporedu. Prostor bodo odmerili
predvsem zgodbam, ki so v odmevnejših
krogih medijev in družbenih omrežij pogosto
spregledane in zanemarjene._

Če smo še lani spremljali boje slovenskih
odbojkarjev na snegu, se nam tokrat v priljubljenem športnem središču obeta mednarodna konkurenca. V slovenski zimski center
namreč prvič prihaja turnir evropske serije
v odbojki na snegu CEV Snow Volleyball
European Tour. Na snežni podlagi se bodo
tako udarile najboljše evropske odbojkarice in odbojkarji. Prvi dan bo namenjen šoli
odbojke na snegu za otroke, čez vikend pa
bodo potekali boji v ženski in moški konkurenci. Pomerilo se bo 24 moških in 12 ženskih
ekip._

Do 22. marca / Ljubljana / Cankarjev dom

Do 19. marca / Kranjska Gora

PE

NE

19/03

Foto: Shutterstock

Foto: Darja Štravs Tisu

18/03

/ D O G O D E K

/ S E J E M

MEDNARODNI SEJEM
ZBIRATELJSTVA COLLECTA
Je vaša strast tudi zbirateljstvo? Potem
nikar ne zamudite enega od najbolj edinstvenih dogodkov na svetu. Collecta je od
svojega skoraj sramežljivega začetka zrasla
v zavidanja vreden sejem zbirateljstva v
tem delu Evrope, danes pa se nanj zgrinjajo
zbiratelji in trgovci iz več držav. Ti hranijo
in prodajajo dragocene zbirke s področij
filatelije, numizmatike, kartofilije, militarije,
antikvitet, gramofonskih plošč in zgoščenk,
stripov, figuric, kot so Kinder, Pez in Lego,
mineralov, fosilov, dragih kamnov ter različnih drugih drobnih zbirk._
Do 18. marca / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

SO

17/03

Foto: Collecta

17/03

Foto: Shutterstock

17/03

/ R A Z S TAVA

Foto: Wikipedia

SR

15/03

/ D O G O D E K

SLOVENSKI GLASBENI DNEVI

MEDNARODNA RAZSTAVA MAČK

DAVID ICKE

Ljubitelji klasična glasbe, pozor! Bližajo se
Slovenski glasbeni dnevi ali praznik slovenske glasbe. Zvrstile se bodo številne krstne
izvedbe domačih del ter prva izvedba na
Slovenskem Koncerta za violino in orkester
št. 1 Lucijana Marije Škerjanca. Na koncertih
se bodo soočale različne generacije skladateljev in nastopajočih, na muzikološkem simpoziju, ki bo tokrat posvečen tematiki nove
glasbe v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama, pa največji domači in tuji
strokovnjaki. Odprl jih bo koncert orkestra
Slovenske filharmonije._
Do 23. marca / Ljubljana /
različna prizorišča

»Prrr, prrr!« Čaka nas mednarodna razstava čudovitih kosmatink. V dveh razstavnih
dneh bomo imeli priložnost videti nekatere
pasemske predstavnice, ki so v Sloveniji zelo
redke ali pa jih celo ni. Organizatorji nam tudi
sicer obljubljajo bogat program, sestavljen
iz predstavitve pasem mačk, predstavitve
najlepše mačke po izboru obiskovalcev ter
izbora Best in Show in Best of Best. Oba
dneva bodo potekale tudi podrobnejše
predstavitve nekaterih pasem, na voljo pa
bodo tudi informacije o oskrbi mačk in življenju z njimi._

K nam prihaja svetovno znani kontroverzni
britanski pisatelj, avtor teorij zarote in medijska osebnost David Icke. To je njegovo prvo
gostovanje pri nas in je del letošnje svetovne
turneje z naslovom World Wide Wake up Tour.
Najbolj znan je po svojih teorijah zarote in
spraševanju o tem, kdo v resnici nadzira in
vodi svet. Sodeluje s številnimi strokovnjaki
po svetu in govori o lažni resničnosti, globalnem nadzoru in tehnikah hipnoze, s katerimi
se obvladuje ljudi. O šokantnih odkritjih in
provokativnih vprašanjih bo govoril tudi na
tem celodnevnem dogodku._

Do 19. marca / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

19. marca ob 10.00 / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče
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23/03

Foto: Cats

Foto: Iztok Medja

22/03

Foto: Shutterstock

TO

21/03

/ I N S TA L A C I J A

/ M U Z I K A L

MOONLITH NA LJUBLJANSKEM
GRADU

/ D O G O D E K

MUZIKAL CATS

SMUČARSKI POLETI V PLANICI

Moonlith je interaktivni monument za javni
prostor, ki na svoji površini odslikava Luno in
konstelacije zvezd. Je monument, posvečen urbanemu sprehajalcu. Je poklon temni
tvari, praznini, vmesnemu prostoru, hitrosti,
času in njegovemu minevanju. Po uspešnem
enomesečnem gostovanju na Trgu republike
v letu 2015 se zdaj ta seli na Ljubljanski grad.
Instalacijo bo otvoril koncert francoskega
glasbenega producenta in umetnika Erica
Raynauda - FRACTION, avtorja zvočne podobe Moonlitha._

Po dveh uspešnih sezonah se muzikal Cats
podaja na mednarodno turnejo, in sicer pod
taktirko originalne ekipe, ki je postavila prvo
izvedbo enega od najbolj slavnih in priljubljenih muzikalov. Najprepoznavnejšo pesem
iz muzikala Cats z naslovom Memory je
izvedlo več kot 150 prepoznavnih glasbenikov našega časa; od Barbre Streisand in
Johnnyja Mathiasa do Liberaceja in Barryja
Manilowa. Režiser Trevor Nunn in seveda skladatelj Andrew Lloyd Webber bosta
skupaj z nastopajočo zasedbo poskrbela za
nepozaben glasbeni večer._

Leto je naokoli in spet je čas za eno in edino
Planico! Lanska Planica je bila praznik zgodovinskih razsežnosti – za to je v prvi vrsti
odgovoren Peter Prevc – in tudi letos se pod
Poncami obeta nov skakalni praznik. Bratje
Prevc in ostali orli skrbijo, da naši apetiti tudi
v letošnji sezoni ostajajo visoki, zato se v
dolini pod Poncami obeta nova norija epskih
razsežnosti in morje obiskovalcev, ki bodo
znova objeli iztekališče planiške velikanke. Še nimate vstopnice? Le hitro, kaj še
čakate!_

Do 5. maja / Ljubljana / Ljubljanski grad

Do 24. marca / Zagreb / Arena Zagreb
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24/03

26/03

/ D O G O D E K

Foto: Tomaž Kos

Foto: Arhiv Odprta kuhna

24/03

Foto: Chippendales

PE

Do 26. marca / Planica

/ D O G O D E K

ODPRTA KUHNA

PANČEV KOMIK LETA

V svojo že peto sezono bo vstopila nedvomno
najokusnejša znanilka pomladi pri nas. »Tudi
letos začenjamo v Ljubljani na Pogačarjevem
trgu, kjer se bomo ob vrhunski ponudbi hrane
in pijače družili vsak sončni petek, dokler bo
vreme jeseni dopuščalo,« je ob pripravah na
začetek nove sezone povedala Alma Kochavy,
vodja projekta. Odprta kuhna pa bo letos
ponovno gostovala tudi v drugih slovenskih
mestih. Prvo bo na vrsti Celje, in sicer v soboto,
1. aprila. Sledilo bo gostovanje v Kopru v soboto,
15. aprila, prvi letošnji obisk Nove Gorice pa
Odprta kuhna načrtuje v sredo, 26. aprila._

Ker je letos posebno leto za komedijo, bo
posebna tudi zimska izdaja festivala Panč.
V sklopu praznovanja desetletnice domače
stand-up scene bo lastnike dobil prvi komplet stanovskih priznanj. Pančev komik leta
se bo tako podelil za dosežke na področju
ene od najbolj živahnih ustvarjalnih disciplin, ki je v zadnjih letih na odre in v medije
pripeljala na desetine ustvarjalcev. Dogodek
bo povezoval Boštjan Gorenc - Pižama, s
pripravljenimi točkami pa bodo nastopili
tudi trije vroči domači raperji: Nipke, Trkaj in
Challe Salle._

24. marca ob 10.00 / Ljubljana /
Pogačarjev trg

24. marca ob 20.00 / Ljubljana /
Festivalna dvorana

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

/ D O G O D E K

SLAČIFANTJE CHIPPENDALES V
LJUBLJANI
Draga dekleta, ste pripravljena na spektakel
z izklesanimi moškimi telesi? V Ljubljano
se namreč vračajo ameriški slačifantje
Chippendales, ki bodo ponovno poskrbeli za
to, da prav nobena predstavnica nežnejšega
spola v dvorani ne bo ostala razočarana.
Fantje, ki so z vrhunsko scensko produkcijo
in kakovostnimi koreografijami pripomogli
k sprejemanju striptiza kot oblike zabave in
nenazadnje tudi športa, so brez dvoma fenomen. Število žensk, ki so zaradi njih dobile
mehka kolena, sicer ni izračunano, vsekakor
pa številka še zdaleč ni majhna._
26. marca / Ljubljana / Hala Tivoli
M A R E C
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Foto: Domen Pal

Foto: Avtomobilski-salon.si

04/04

/ S E J E M

/ F E S T I VA L

AVTOMOBILSKI SALON
LJUBLJANA

MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL
KINOTRIP

»Dovolj je bilo čakanja!« sta odločena organizatorja 24. avtomobilskega salona Slovenije Sekcija za osebna motorna vozila pri
Trgovinski zbornici Slovenije in Gospodarsko
razstavišče. Po 16 letih se razstava zadnjih
trendov v avtomobilski industriji, največji
avtomobilski dogodek na državni ravni, vrača
v Ljubljano. Čas je, da povišamo srčni utrip
avtomobilske Slovenije, da ponovno zanetimo
strast in pokažemo najlepše in najboljše, kar
premore svetovna avtomobilska industrija._

Konec marca se na filmska platna vračajo
filmske zgodbe mladih po njihovem izboru.
Posebnost festivala je namreč, da je ves
program, pa tudi ime in vizualno podobo
festivala ob podpori ekipe Kinodvora ustvarila skupina dvaindvajsetih mladih v starosti
med 13 in 19 let. In ker se mladi med seboj
zelo razlikujejo, je takšen tudi njihov filmski
izbor. Ta vključuje osem filmskih destinacij
na različnih koncih sveta, raznovrstnih tem,
filmskih zvrsti in žanrov. Vsem pa je skupno,
da so njihovi protagonisti mladi._

Do 2. aprila / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

Do 1. aprila / Ljubljana / Kinodvor

SR

ČE

Podjetnost. Povezovanje. Strast. Znanje.
Ženstvenost. Prepoznavnost. Energija. Nove
priložnosti. Nove poti. Vse to bomo ženske
doživele na že petem dogodku 500 podjetnic, kjer bomo lahko prisluhnile štirim vsebinsko bogatim in uporabnim predavanjem.
Rdeča nit letošnjih domačih in tujih govornikov bo 'moje podjetje raste'. Ne pozabite
na »dress code« dogodka – rdeča. Na sebi
tako imejte kos rdečega oblačila ali nakita.
To je namreč barva samozavesti, odločnosti,
barva uspeha in barva ženstvenosti._

Slovenski oglaševalski festival bo z nosilno
temo ‘Človeški faktor v oglaševanju’ udeležencem prinesel nov pogled na tržno-komunikacijsko in širšo marketinško stroko. Tudi
letos lahko pričakujemo širok nabor domačih
in mednarodnih govornikov. Veliki oder bo
gostil zvezde, kot so Gregory Roekens, ki se
pri Grey Europe ukvarja z razvojem tehnologij, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo.
Dieter de Ridder, izvršni kreativni direktor pri
AIR Brussels, pa bo na podlagi svojih 20-letnih izkušenj udeležence vodil skozi praktične
nasvete za boljše kreativne rezultate._

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

Tridnevni modni spektakel bo tokrat gostil
največje število modnih oblikovalcev doslej in
v ospredje postavil svojo zavezo za napredno
povezovanje modnih oblikovalcev z domačim
in tujim tržiščem. Aprilska izdaja MBFWLJ
bo zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev
in medijev povečala zmogljivosti ter praznik
mode, lepote in dizajna še nekoliko bolj odprla javnosti. Posebna pozornost pa bo tokrat
namenjena ljubljanskemu avtomobilskemu
salonu, ki se po 16 letih vrača na Gospodarsko razstavišče._
Do 6. aprila / Ljubljana / Gospodarsko
razstavišče, Marmorna dvorana

/ D O G O D E K
/ F E S T I VA L

26. SOF
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MERCEDES-BENZ FASHION WEEK

14/04

500 PODJETNIC

5. aprila ob 9.00 / Ljubljana /
Grand hotel Union

/ M O D A

PE

06/04

Foto: Polona Bartol

05/04

/ D O G O D E K

Foto: Jani Ugrin

P0

27/03

Do 7. aprila / Portorož / Kempinski Palace

APRILSKI KURZSCHLUSS
V jeziku lanskoletnih elektronskih epopej in »live« nastopov glasbenih titanov
Kurzschluss napoveduje začetek letošnjega glasbenega rajanja. K nam tako prihaja
resnična ikona tech house glasbe Luciano
(DJ). Švicarski virtuoz elektronske glasbe je
zvezda megalomanskih glasbenih festivalov
po vsem svetu in dobitnik petih nagrad DJ
Award. Na Kurzschluss Live večeru se mu
bodo 15. aprila pridružili še Marija Šerifović
in zasedba Miligram. Glede na lanskoletni
uspeh lahko ponovno pričakujemo večer
novih presežkov._
Do 15. aprila / Ljubljana / Marmorna
dvorana, Gospodarsko razstavišče
OGLASNA VSEBINA

KOLUMNA

JE TELEVIZIJA
POSTALA RADIO?

KOLUMNA: JAN MACAROL

Foto: Shutterstock

TELEVIZIJA JE POSTALA RADIO … IN TELEFON JE POSTAL TELEVIZIJA. STE SE ŽE KDAJ
VPRAŠALI, KOLIKOKRAT MED TELEVIZIJSKIMI OGLASI V ROKE PRIMETE MOBILNI TELEFON? IN ALI VAŠI OTROCI – MILENIJCI – ŠE ZNAJO NAŠTETI SLOVENSKE TV PROGRAME? ŠE HUJE, ALI ZNAJO NAŠTETI 5 SLOVENSKIH SPLETNIH MEDIJEV, KI JIH SPREMLJAJO? NAREDITE EKSPERIMENT IN VERJAMEM, DA BOSTE IZJEMNO PRESENEČENI!

Globalizacija je prodrla v vse pore
naše družbe in temu se ni mogla izogniti niti domača medijska krajina, ki
v zadnjih letih zgublja tla pod nogami, saj ji ne uspe ujeti mladih. Ti živijo
v popolnoma drugačnem medijskem
svetu, ki z lokalno realnostjo nima
nikakršne povezave. Zanje ni CNN-a,
BBC-ja, POP TV-ja, RTV-ja … in ostalih medijskih gigantov, temveč so jih
v celoti zamenjale zvezde družbenih
omrežjih. Njihovi kanali sprejemanja
informacij pa so popolnoma drugačni. Snapchat, Instagram in YouTube
so v središču. Facebook pa le še nujno zlo in zgolj orodje za komunikacijo.
Na razmišljanje o tej temi sta me
napeljala sinova, stara 13 in 16 let,
ki sta ravno v tistih letih, da se z
njima že da pogovarjati tudi o tovrstnih zadevah. Starejši, 16-letnik,
obiskuje srednjo medijsko šolo in je
tako rekoč na ‘sceni’. Pri njiju sem
namreč opazil vzorec vedenja, ki ga
doživljamo vsi starši, otroka se ne
javljata na telefon, če pa se javita,
lahko doživim veliko nejevolje …, ker
08 //
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ju nekako motim pri njunem spremljanju informacij. Zmotim njun naravni sistem dojemanja informacij.
Kar je še huje, ko se pogovarjamo o
novostih in novicah, ki jih v Sloveniji
ni mogoče prebrati, začenjamo tudi
komunicirati v angleščini. Milenijci
ter vse generacije za njimi so za slovenske medije izgubljene generacije.
Klasični mediji se jim zdijo zastareli,
neumni in neiskreni. Ob tem pa sem
se kot nekdo, ki je v medijih že precej
let, tudi nekoliko zdrznil. Neiskrenost
je pravzaprav tisto, kar to generacijo najbolj moti. Oziroma jo generalno
odbija. Tudi zato sem se zakopal v
problematiko, ki bo izjemno zanimiva
v naslednjih letih in na katero praktično nihče v slovenskem prostoru
– vsaj medijskem – ni pripravljen.
O njej pa redkokdo upa razmišljati
odkrito. Kaj se torej dogaja?
Televizijo je zamenjal telefon in tako
je na nek način televizija postala radio. Milenijci nanjo gledajo le še kot
na zaslon oziroma računalniški zaslon, na katerem se lahko priklopijo
na YouTube oziroma zaženejo Netflix

in si pogledajo najljubšo serijo. Tako
pri njih z izjemo športa v živo svet
linearne televizije ne obstaja več. A
razlogi so v psihologiji in formatih,
v katerih dobivajo informacije. Prav
družbena omrežja in možnost biti
medij z orodjem, ki ga nosiš v žepu,
daje množici ustvarjalcev vsebine
(»content creatorjem«) možnost, da
so pri tematikah iskreni. Da povedo
svoje mnenje, objavijo verodostojno informacijo, ki je takšna, kot je,
brez šumov in plastičnosti oziroma
umetelnosti klasičnih medijev. Za
milenijce je na primer osrednji informativni program – torej klasična poročila – relikt nekega drugega sveta.
Arhaičnost brez primere. Koncept,
ki je preživet in spada v neko davno
preteklost.
In na nek način se delam, da jih razumem, ko v zadnjem obdobju poskušam ujeti njihov svet. Zato sem pri
sebi že pred časom začel z eksperimentom in se osredotočil le na sprejemanje informacij s signali, ki jih
pridobim iz družbenih omrežij. In za
čuda preživel. Neumen TV program

je zamenjal program na YouTubu,
izbran na podlagi mojih interesov in
zanimanj, ki mi ponuja veliko več kot
televizija. Tako je YouTube že danes
moje okno v svet in informacije dojemam kot mnogo hitrejše in iskrenejše. Do te mere, da me v zadnjem
času moti, kako informacije podajajo
klasični mediji. Tako me vedno znova
ne preseneti prva novica osrednjega informativnega programa in kako
‘mimo’ so vse ostale novice, ki nam
jih servirajo vrli TV uredniki, ki ciljajo
tako zelo splošno in ozko, da se mi
zazdi, kot da živim v Severni Koreji in
ne v moderni evropski državi.
TV je v osnovi popolnoma izgubil stik
s časom. Uredniki pa nostalgično
gledajo na čase velikih produkcij, ki
so jih bili veliki oglaševalci pripravljeni financirati. A ti časi so mimo, ker
oglaševalci vse večkrat in vse pogosteje kanalizirajo svoje oglaševalske
budžete v segment »influencerjev«
in novih načinov. In tudi zato razumem, zakaj naša največja komercialna televizijska hiša stremi k temu,
da bi jo lahko odjemali le prek kabla
in za to tudi plačevali. Odgovorni so
se namreč po vsej verjetnosti začeli
zavedati, da so minili časi, ko je bilo
TV oglaševanje učinkovito. In v prihodnosti pričakujejo močan padec
oglaševalskih prihodkov. Preprosto
so se začeli zavedati, da je svet danes izjemno drugačen. Razni kartelni dogovori in zgodbe o zaroti so
odveč. Gre za preživetje. Pravzaprav
golo preživetje medija, ki ni v stiku
s časom. In televiziji je odklenkalo
praktično povsod, le v Sloveniji se
zdi, da živimo v milnem mehurčku.
A to ni le problem medijev in tudi ne
lokalnih televizijskih postaj. Na koncu je problem države in slovenskega
jezika. Z globalizacijo medijske krajine in z monopoli, ki se ustvarjajo
na globalni ravni, je najbolj na udaru prav slovenski jezik. Mladi so že
dvojezična generacija. Njim je danes
popolnoma vseeno, ali informacijo
dobijo v slovenščini ali angleščini. Še
huje, slednje jim je celo ljubše. Vse
skupaj pa se začne že pri najmlajših,
ki so jim tuje risanke edino, kar jim je
ta hip ponujeno. Slovenska ponudba je tako zelo skromna, da jo lahko
označim za neobstoječo. In prav tu
– v zibki – naši najmlajši živijo v drugi medijski realnosti. Že danes živijo
globalno in ne lokalno._

APLIK ACIJA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
POMLADNA
KOLEKCIJA
PERILA LISCA
Pomlad v nas prebuja nežnost in
skrbno izbrano perilo Lisca nas bo naredilo božansko privlačne. Prepričajo nas kroji in materiali, ki so izrazito
ženstveni, hkrati pa ohranjajo udobje.
Kaj več bi si lahko želele? Še posebej
smo navdušeni nad kolekcijo Lisca
Selection. Ta navdušuje z bogatimi
vezeninami, ki tkejo preplete drznosti
v kombinaciji z nevidnim tilom, in igro
paspul ter elastik. Modele zaznamujejo skrivnostnost, prikrivanje in odkrivanje, razkošje pa jim pridajo bleščeči
kristali Swarovski. Navdušuje tudi tatu
učinek. Privlačnost pričarajo cvetlični
detajli in okraski, ki so kombinirani s
prosojnostjo._

APLIKACIJA HATER
Vsi sovražimo kopico stvari in zdaj
lahko to uporabimo pri iskanju
sorodne duše. Spoznajte aplikacijo
Hater, ki združuje ljudi na podlagi
istih stvar, ki jih ne maramo. Da, tudi
sovraštvo zbližuje in združuje. Ne
marate skupine Nickelback? Potem
boste na tem omrežju gotovo našli
veliko potencialnih partnerjev. Ne
marate snega? Potem boste morda
našli nekoga, ki bo želel z vami decembra odleteti v tople kraje. Če to
ni romantično! Aplikacija je na voljo
za uporabnike operacijskega sistema iOS, spomladi pa prihaja tudi za
uporabnike naprav Android._
haterdater.com

lisca.si

MOBILNA APLIKACIJA BTC CITY PRILOŽNOSTI
Že imate mobilno aplikacijo BTC City Priložnosti? Aplikacija vas seznanja z aktualnimi ugodnostmi in novostmi, vključuje pa tudi natančno
navigacijo. Izriše vam pot in vas vodi do želene trgovine ali lokala, prav
tako uporabniku sporoča, kje je parkiral svoj avtomobil. Z aplikacijo ste
ves čas na tekočem z aktualnimi akcijami in novostmi. Določite lahko
kategorije, ki vas zanimajo, in ob objavi nove akcije ali novosti ste o tem
obveščeni. Aplikacija je na voljo uporabnikom operacijskih sistemov iOS
in Android._
btc-city.com

Foto: adrifund.com

BEER BULLI: ZAVRŽEN VW
»HIPPIE VAN« BO POSTAL
POTUJOČA PIVNICA
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Na slovenski platformi za množično
financiranje Adrifund se je pojavil
zanimiv projekt. Ekipa zanesenjakov
želi zavrženemu Bulliju vdahniti drugo
življenje in ga spremeniti v potujočo
pivnico Beer Bulli. Vozilo bo namenjeno tistim, ki bi radi drugačno zabavo
za rojstni dan, za poslovni dogodek,
poroko … Dobil bo šank v obliki srfarske deske, v notranjosti pa ga bodo
napolnili s sodi piva, ki bodo žejne goste
tešili s hladnim pivom, ki bo ven priteklo
na boku avtomobila iz pip za točenje.
Projekt lahko do 1. aprila podprete na
slovenskem ‘Kickstarterju’ Adrifund._
adrifund.com

URBANI UTRIP

I Z O B R A Ž E VA L N I C E N T E R

Foto: bic-lj.si

Foto: Herbal glamping Ljubno ob Savinji

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

KRUHarije in CUKRnije

V restavraciji Herbal, ki je bila do zdaj dostopna le gostom prestižnega
Herbal glampinga, so vrata zdaj odprta tudi za zunanje goste, za vse ljubitelje vrhunskih sestavin, ki se pod spretnimi rokami kuharskega mojstra
prepletejo v simfonijo okusov. Jedi bo pod mentorstvom svojega očeta
Janeza Bratoža pripravljal Tomaž Bratož. Te bodo pripravljene iz ekoloških
sestavin, zelišča in začimbe pa bodo vsak dan sveže nabrana na lastnem
zeliščnem vrtu. Vinska karta bo izključno slovenska, mesečno pa bodo prirejali vinske degustacije z različnimi slovenski vinarji._

BIC Ljubljana (Biotehnični izobraževalni center) je prenovil trgovino KRUHarije in
CUKRnije, kjer so širši javnosti na voljo pekovski in slaščičarski izdelki iz šolske pekarne in slaščičarne, ki jih pripravljajo dijaki centra. Poleg že poznanih pekovskih
in slaščičarskih izdelkov so na voljo prav posebni šolski izdelki, ki so jih skupaj
z mentorji razvijali dijaki in študenti BIC Ljubljana. Takšni sta Emona pogača in
Emona kocka, ki so ju razvili ob obletnici Emone. V ponudbi so domači in ročni
izdelki, narejeni po tradicionalnih receptih s pridihom sodobnosti. Izdelkom edinstvenost prinašata tudi trud dijakov BIC Ljubljana in znanje, pridobljeno v tujini._

Ter 42, Ljubno ob Savinji / charmingslovenia.com

Ižanska cesta 10, Ljubljana / bic-lj.si

Foto: Verace

RESTAVRACIJA HERBAL: LOKALNO IN EKOLOŠKO

VERACE 2.0 V SLOVELY PARKU

TETA FRIDA PRIPRAVILA SLADOLED ‘ZA S SABO’

»Edina gotovost v življenju so spremembe,« pravi znani rek. To velja tudi za
hrano in temu reku sledijo v piceriji Verace. Ta je v teh dneh v Slovely Parku
dobila svojo mlajšo in tehnološko naprednejšo sestro Verace 2.0, ki še vedno
trdno sledi napolitanski tradiciji v tistih podrobnostih, ki so najpomembnejše. In najpomembnejše za napolitansko pico so zagotovo kakovostne
sestavine, pripeljane iz Neaplja, in tradicionalna receptura za pripravo pice.
Tu se Verace 2.0 ne bo razlikovala od svoje mame Verace, bo pa stopila v
korak s časom s tehnološkimi rešitvami, ki spreminjajo tako pripravo pice kot
način postrežbe._

Teta Frida že nekaj let razvaja Maribor in od lanske jeseni tudi Ptuj s 100-odstotno naravnimi sladoledi, ki ne vsebujejo umetnih barvil, arom, konzervansov ali drugih dodatkov za mazavost, zračnost in obstojnost. Tik pred
začetkom pomladi pa se je odločila predstaviti novost v sladoledni vitrini
– Sladoled To-Go. Tako si lahko privoščimo svoj najljubši okus 100-odstotno
naravnega sladoleda, kamorkoli gremo. V priročnem pakiranju najdemo kar
osem najbolj priljubljenih okusov naravnih, naravnih premium in naravnih
LCHF-sladoledov. Med temi bomo našli tudi čisto nov okus, LCHF Čokolada._

Dunajska cesta 20, Ljubljana / slovelypark.si

tetafrida.eu /

Teta Frida
M A R E C
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J AV N I Z AV O D

Foto: Harley-Davidson Ljubljana

MOBILNO

HARLEY-DAVIDSON LJUBLJANA

N’ŠPLAC: VEČGENERACIJSKI CENTER V LJUBLJANI

V Ljubljani je zaživela prva trgovina Harley-Davidson v Sloveniji. V njej
najdete razstavljene slovite čoperje, ki veljajo za sinonim za pustolovščino,
svobodo in individualnost ter vsakega moškega spremenijo v največjega
frajerja v mestu. Rodili so se v ameriškem Milwaukeeju davnega leta 1903
in se vmes uveljavili kot stalnica pop kulture. Na njih so blesteli že Dennis
Hopper in Peter Fonda v cestni drami Goli v sedlu ter Arnold Schwarzenegger v Terminatorju. V trgovini poleg motociklov najdete tudi rezervne dele,
dodatke za motocikle, motoristična oblačila in oblačila za prosti čas, nudijo
pa tudi popoln servis._

V Ljubljani je zaživel N’šPlac, večgeneracijski center javnega zavoda Ceneta
Štuparja, ki je namenjen zbiranju in srečevanju različnih generacij, s katerim
želijo dvigniti kakovost življenja in spodbuditi socialno vključevanje različnih
ranljivih skupin. Od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro imajo udeleženci
možnost, da se poleg neformalnega druženja, gledanja televizije, branja časopisov in igranja družabnih iger vsaj štiri ure dnevno udeležijo tudi gibalnih,
miselnih, kreativnih in socialnih aktivnosti. Javni zavod je pred tem že odprl
tudi DPlac (Linhartova cesta), kjer pomagajo podjetnikom začetnikom._

Jurčkova cesta 233, Ljubljana / harley-davidson-ljubljana.si

Kališnikov trg 12, Ljubljana / cene-stupar.si

MODNA REVIJA
CITYCENTER CELJE

Petek, 17. 3. 2017, ob 18.00 in 19. uri
MODNA REVIJA ZA NAJMLAJŠE
Sobota, 18. 3. 2017, ob 10.30

V enajsto dimenzijo vas zapelje
avtocenter www.a2s.si.

IZBOR P OZN AVA
1

1

1

2

1

2

2

2
3

3

3

ALJOŠA REBOLJ

Fotograf, ki ga nenehno sprašujejo
po nasvetih, kakšen fotoaparat
kupiti ..., o fotoaparatih, seveda
CANON EOS-1D X MARK II
Fotografov najboljši prijatelj: Canon
EOS-1D X Mark II. Najhitrejši, oster,
odporen in odličen v najslabših svetlobnih pogojih. Ko enkrat delaš z njim,
veš, v kaj si vložil denar._
canon.si
1
Cena: 6.290,00 €
CANON EOS-5D MARK IV
Še en paradni konj proizvajalca, ki pa je
cenovno dosegljivejši celo ljubiteljem
fotografije, zagotavlja vse vrhunske
zmogljivosti, ima pa tudi kakšno kilo
teže manj, kar je dobrodošlo, ko si na
poti._
canon.si
2
Cena: 3.899,00 €
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JURE GODLER
MOJCA MAVEC

Pevka, skladateljica in pianistka o
svojih najljubših glasbenih albumih
U2 , THE JOSHUA TREE
Sem velika oboževalka U2-jev, ta
album je res legendaren. Sicer pa mi
je všeč večina njihove glasbe. Že od
malih nog jih poslušam in tudi na mojem koncertnem repertoarju se znajde
priredba pesmi Ordinary love._
amazon.com
1
Cena: 28,54 €
THE POLICE , GRE ATEST HITS
Sting in vse, kar je ustvaril, mi je zelo
pri srcu. Ta album sem izbrala zato,
ker mi je strašno všeč ta mladostniški
naboj, ki ga ima. Tudi sama večkrat
zaigram pesmi od The Police, kot so
Roxanne ali King of pain._
amazon.com
2
Cena: 6,83 €

Skladatelj in voditelj oddaje Ta
teden z Juretom Godlerjem o
izdelkih, brez katerih ne zapusti hiše
ACQUA DI PARMA OUD
Kdor me pozna od blizu, ve, da sem
rahlo obseden s parfumi in vonji, zato
raje, kot da voham naključne ljudi, ki jih
srečam, in razne stvari, ki jih najdem
na tleh, voham tole mojstrovino. Božanski in dolgotrajen._
acquadiparma.com
1
Cena: 200,00 €
PL AŠČ BURBERRY KENSINGTON
Res odličen plašč za dobršen del leta.
Udoben, stilski in vodoodporen, kar je
odlično, ker vedno in povsod pozabljam dežnik. Všeč mi je tudi, da me
ljudje v njem zamenjujejo za detektiva._
burberry.com
2
Cena: 1.795,00 €

CANON EOS-M5

KINGS OF LEON, COME AROUND
SUNDOWN

UR A OMEGA SE AMASTER

Cenovno ugodna brezrefleksna, komaj
427 gramov težka kamera, s katero
lahko prepotuješ svet, nevpadljivo fotografiraš, narediš vrhunske posnetke
za kakršnokoli uporabo in vse sproti
preverjaš na zaslonu._
canon.si
3
Cena: 1.445,00 €

»Southern melodic rock« z nalezljivimi
melodijami, vokalom, ki ti naredi kurjo
polt, ter bendom, ki diha kot eden. Že
prva plošča je bila strel v polno, s tole
so se pa samo še nadgradili. Z veseljem jih spremljam._
amazon.com
3
Cena: 4,30 €

Ne vem, kaj pri urah Omega mi je tako
všeč, da je ne morem sneti. Ravno
pravšnja teža in lep dizajn. Večina ur, ki
sem jih v življenju nosil, mi je po določenem času šla na živce ..., no, tale mi
zagotovo ne gre._
omegawatches.com
3
Cena: 4.000,00 €
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Televizijska voditeljica in popotnica
o stvareh, ki ne smejo manjkati na
potovanju
MATCHA CHAI
Čudovita zadeva za začetek dneva in
za prepotrebno energijo, ko je treba
spet osvojiti kak vulkan ali oviro na
poti. Sama imam najraje tistega z
najljubšega spletišča za ljubitelje čaja
Palais des Thés._
palaisdesthes.com
1
Cena: 20,00 €
VICHY E AUTHERMALE
Termalna voda v pršilu: brez tega
resnično ne grem nikoli na pot. Odlična
osvežitev za kožo na dolgih letih in
sploh dobrodošla ohladitev, če me kdo
razkuri._
vichy.si
2
Cena: 7,61 €
ETERIČNO OL JE SIVKE KR ASNA
Obožujem sivko, v vseh oblikah, ko
imam čas, spečem celo sivkin kolač.
A tale različica v steklenički mi takoj
popravi razpoloženje, sploh ker gre za
slovensko blagovno znamko._
ekotera.si
3
Cena: 10,50 €
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ULA FURLAN

VID KOBLAR

BOŠTJAN KLUN

MATJAŽ JAVŠNIK

Voditeljica, kolumnistka, igralka
o svojih nepogrešljivih kosih
prihajajoče pomladi
Producent, scenarist, igralec o
nepogrešljivih dodatkih
K AMER A SONY F6 5
Karakteristike kamere so res izjemne. Odlikuje jo predvsem odlično
slikovno tipalo visoke ločljivosti, »raw«
snemanje z resnično kakovostjo slike,
neverjeten barvni razpon ter visoka
snemalna natančnost._
1
sony.com
Cena: okoli 80.000,00 €
DIK TAFON OLYMPUS L S-100
Zaradi narave mojega poklica so možganske celice v neprestanem pogonu.
Da katera od idej ne bi padla v pozabo,
je moj večni spremljevalec diktafon, ki
počiva v avtomobilskem predalu, kadar
se ne prenaša v žepu._
2
getolympus.com
Cena: 380,00 €
KNJIGE IN VINO
Meni najljubše kombinacije so: Milan
Jesih, Soneti in Zeleni sivanec (Marof),
John Steinbeck, Polentarska polica in
Pinela (Vipava), James Joyce, Ulikses
in Veliko rdeče (Movia) ..._
3
Cena: različno

Osebni trener v ŠC Millenium BTC
o pripomočkih za spomladansko
vadbo

Televizijec, radijec, Klun v Klun
komunikacijah o stvareh, ki jih
potrebuje vsak pravi moški

SUUNTO AMBIT 3 SPORT

VRTALNI STROJ BLACK&DECKER

Vsestranski športni partner, ki bo poleg utripa prek GPS-a beležil tudi vašo
lokacijo in s tem pretečene, prekolesarjene ali preplavane kilometre (do
50 m globine). Seveda ne manjkata niti
barometer in višinomer._
prorun.si
1
Cena: 239,99 €

Nobene romantike, pozabite na
nežnost. Bolj kot ga zvijam, privijam
ali mučim, bolje služi in pomaga pri
uresničevanju vseh pustnih ter ostalih
zamisli. Vse, kar potrebujem ob njem,
je 220 V, zamisel in čas._
blackanddecker.com
1
Cena: okoli 50,00 €

L A ROCHE-POSAY
HYDR APHASE INTENSE

TR X SUSPENSION TR AINER

VICTORINOX RESCUETOOL

Moja najljubša krema, zjutraj in zvečer.
Izjemna vlažilnost, ki jo moja koža
zaradi snemanj in fotografiranj nujno
potrebuje. Še boljša v kombinaciji z
Redermic R, kremico za gubice. Ja, čez
30 jih imam, se pozna._
laroche-posay.si
2
Cena: okoli 50,00 €

Vadbeni pripomoček, s katerim okrepite celotno telo, ki je primeren za
vse stopnje telesne pripravljenosti, saj
lahko zelo natančno prilagajate obremenitev. Uporabljate ga lahko doma,
zunaj, v fitnesu ..._
sokolmarket.com
2
Cena: 119,00 €

Uporabnost in zanesljivost pred sicer
zelo pomembno obliko. Ta zvesti
spremljevalec med sprehodi, pomočnik med pripravo kosila in domačimi
hišniškimi opravili ima vse. Poleg tega
pomirja z napisom._
victorinox.com
2
Cena: 79,90 €

YOUR GAY THOUGHTS EP

MASA ŽNI VAL J PURE2IMPROVE

SCOT T SCALE

Moj najljubši glasbeni pobeg, še
posebej, ko vozim avto in potujem
na svobodo in v sonce (beri dopust).
Nepogrešljiv tudi zato, ker je to bend
mojega fanta in njegovih naj prijateljev. Ker je tu ljubezen._
soundcloud.com
3
Cena: brezplačno

Po vadbi je treba mišice in mišične fascije sprostiti in zrahljati. Z masažnim
valjčkom lahko to storite kar v udobju
domače dnevne sobe ali pa zunaj po
teku. Tako odpravimo zakrčenost mišic
ter sproščamo napetost._
prorun.si
3
Cena: 34,95 €

Ko se zaveš, da ni nemogočih poti,
slabega vremena in nedosegljivih
ciljev. Manj kot kilogram čistega užitka
iz ogljika, vozovnica v svet neskončnih
lepih podob narave in topilec kilogramov z nežno dušo._
scott-sports.com
3
Cena: 3.100,00 €

NAKIT UZ
V nakitu se prepleteta moja ljuba
klasična črnina z nekaj industrijskega
uporništva in bolj romantični blišč,
izpiljen krhki ženstveni poblesk. Super
kosi - za dan ali noč, pomlad pa je v
nove prstane prinesla še les._
ursazrnec
1
Cena: okoli 40,00 €
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MODA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

'ZELENA' MODNA GIGANTA
Z RECIKLAŽO MORSKIH
ODPADKOV

ADIDAS
x
PARLEY

16 //
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TRAJNOSTNA NARAVNA EKOLOŠKA MODA ALI EKO MODA
JE TREND, KI S(M)O GA USTVARILI ŽE PRED NEKAJ LETI, IN
TREND, KI SO GA ZDAJ DODOBRA POSVOJILE TUDI VEČJE BLAGOVNE ZNAMKE. TE SO
V DUHU TRAJNOSTNE MODE
ZAČELE IZDELOVATI IZDELKE IZ RECIKLIRANIH MORSKIH
ODPADKOV IN TAKO PRODRLE
V OSPREDJE NA PODROČJU
TRAJNOSTI IN SLOGA.

Nemška znamka Adidas se je z okoljevarstveno organizacijo Parley For
The Oceans povezala že leta 2015 in
takrat pripravila konceptne športne
copate, ki so bili skoraj v celoti narejeni iz plastičnih morskih odpadkov in
odvrženih ribiških mrež. Konec leta
2016 je koncept postal resničnost.
Privlačne ekološke superge UltraBOOST Uncaged × Parley so namreč
dosegle prodajne police že sredi
novembra lani. Kljub svoji trajnostni
zasnovi so ohranile vse lastnosti superg Adidas UltraBOOST, kar pomeni,
da še vedno nudijo izjemno blaženje in povratek energije pri vsakem
koraku. Hkrati je Adidas predstavil
tudi reciklirane nogometne drese, ki
jih je iz morskih odpadkov izdelal za
nogometna velikana Real iz Madrida
in Bayern iz Münchna. A to je bil šele
začetek. Nekaj mesecev pozneje so
se lotili še kopalk. Z njimi si priznana
nemška znamka še dodatno prizadeva zmanjšati svoj okoljski odtis.
Ženske in moške kopalke iz kolekcije
SS17 Parley krasita dva potiska, in
sicer morski val, ki namiguje na njihov
izvor, in grafika, ki se poigrava z imenom ekološke organizacije. Kopalke
so izdelane iz recikliranih plastičnih
morskih odpadkov in ribiških mrež,
spremenjenih v prejo (dodanega je
nekaj Adidasovega material Infinitex+
Pulse). Do konca leta 2017 želi Adidas
izdelati milijon recikliranih superg iz
plastičnih morskih odpadkov._

H&M CONSCIOUS EXCLUSIVE
Na še bolj trajnostna pota se podaja tudi švedski modni gigant
H&M. Kolekcija Conscious Exclusive namreč vključuje pionirski
trajnosti material BIONIC® – poliester, narejen iz recikliranih naplavljenih odpadkov. Zvezda kolekcije je supermodel in filantropinja
Natalia Vodianova, ki prvič sodeluje v kampanji za H&M. Ključni kos
je čudovita plisirana obleka v nežno rožnati barvi, sicer pa gre za
kolekcijo samostojnih kosov, ki jih je mogoče nositi ob posebnih
priložnostih. Vsak izmed njih prikazuje številne načine, kako lahko
trajnostni materiali pričarajo najboljši slog. S tem H&M dokazuje,
da je povsem naravno, če moda upošteva tudi okoljsko osveščenost. Poleg celotne kolekcije za ženske in sproščenih formalnih
oblačil za moške bo kolekcija prvič zajemala tudi kose za otroke in
dišavo Conscious Exclusive, izdelano iz ekoloških olj. Kolekcija bo v
160 trgovinah in na spletu na voljo od 20. aprila dalje.
Kolekcija Conscious Exclusive je ključni del H&M-ovih prizadevanj
za bolj trajnostno prihodnost. V njihovi celotni ponudbi je iz trajnostnih materialov zdaj izdelanih že 20-odstotkov izdelkov, s ciljem,
da se ta delež vsako leto še poveča. H&M je sicer eden od največjih
uporabnikov recikliranega poliestra na svetu in eden od največjih
kupcev naravnega bombaža._

H&M CONSCIOUS
EXCLUSIVE
plisirana obleka iz
trajnostnega materiala
BIONIC®
hm.com
199,00 €

H&M CONSCIOUS
EXCLUSIVE
torbica iz trajnostnega
materiala BIONIC®
hm.com
39,99 €

M A R E C
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MODA

TOM FORD
Koktajl suknjič z dinamičnim vzorcem
je le za pogumne in tiste z izjemno
debelimi denarnicami. Drugačnost se
v modi namreč plača.
tomford.com
5.325,00 €

SAMSUNG
Gear S3 frontier je ura, ki jo boste lahko popolnoma prilagodili
svojemu videzu, saj lahko spreminjate grafiko prikazovanja kot
tudi pašček ure.
samsung.com

Z AR A
Za Zaro velja, da zna narediti kos, ki
ga preprosto morate imeti v omari.
Ta suknjič v kombinaciji s črnim
»t-shirtom« in belimi hlačami bo
izpadel elegantno nor.
zara.com

399,99 €

DRIES VAN NOTEN
Suknjič v pastelni roza
barvi, ki se mu bodo odlično
podale svetlo modre
ohlapne hlače in bela srajca.
Že vidite kombinacijo?
driesvannoten.com

79,95 €

550,00 €

STILIST

+

MOŠKA OMARA
POMLADNA POROKA – KO SE PTIČKI ŽENIJO

TOM FORD
Pletena kravata Tom Ford bo ravno dovolj drugačna, da vas bodo
opazili. Odlična jo lahko kombinirate z indigo modro obleko.
tomford.com
160,00 €
IZBOR
UREDNIKA

DARTON
»T-shirt«, ki ga boste zaradi
njegovega vzorca lahko oblekli
pod praktično katerikoli suknjič.
zara.com

H&M
Temno modre volnene hlače, letos
nekoliko bolj ohlapnega stila, s katerimi lahko odlično kombinirate svetle
športne čevlje, belo srajco … in še in še.
hm.com
49.99 €

65,00 €

Z AR A
Usnjeni moški natikači s pridihom pomladnega glamurja se odlično ujamejo s
temno modrimi hlačami.
zara.com

TE TA FRIDA
Praline Cremino so narejene iz
100-odstotne lešnikove in pistacijine
paste. Kot vsi Fridini izdelki so popolnoma
naravne in brez umetnih arom. V ustih
PR ADA
se nam stopijo pravi oreščki in najboljša
čokolada.
Blagovna znamka Prada dokazuje svoje znanje krojaštva s
tetafrida.eu
hlačami iz moherja in mešanice
2,10 € oz. 2,50 €
deviške volne. Noro odlično …
ADIDAS EQT
prada.com
Support 93/17 je futuristična
različica legendarnega športnega
850,00 €
copata iz 90.
adidas.com

59,95 €

170,00 €

BESEDILO & STIL: JAN MACAROL
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OGLASNA VSEBINA

POROČNI OBREDI V THERMANI LAŠKO
Jo vidite, kako komaj zadržuje solze? Ne upa si ga pogledati v oči,
to bi bilo preveč zanjo. Skozi nasmejane solzne oči vidi le svetlikajoč poročni prstan, ki ji drsi po levem prstancu. Obroček zaobljube
na Thermaninih poročnih lokacijah dobi še večji čar. Zlije se s
čarobnostjo, ki jo za vas začarajo v družbi dobrega počutja. Z leti
izkušenj so izoblikovali zelo dodelano ponudbo. Prav zaradi tega je
vsaka poroka zgodba zase. Glavna prednost je, da v okviru dveh hiš
dobrega počutja Thermane Laško (hotela Thermana Park Laško in
Zdravilišča Laško) ponujajo celovito hotelsko-gostinsko ponudbo.
Poročni obred in slavje lahko opravite na enem mestu. Izognete
se napornemu prevozu svatov na dve lokaciji, kar je ob neugodnem vremenu dobrodošla reč. Če želita poroko na dveh lokacijah,
je dobra novica ta, da vama ob rezervaciji poročnega obreda na
prostem ponudijo tudi načrt B – alternativno lokacijo v njihovih
notranjih prostorih, če se vreme poslabša. Za poročni obred vam
v Thermani Laško sicer nudijo edinstvene možnosti. Poročita se
lahko na prostem, pod krošnjami zelenih dreves, v objemu sončnih
žarkov in ob prijetnih zvokih ptičjega petja ali v zavetju toplih sten,
v notranjih, stilsko dovršenih prostornih s pridihom romantike.

V ZLATI DVORANI ZDRAVILIŠČA LAŠKO
V hotelu Zdravilišče Laško se nahaja prelepa, malo manjša Zlata
dvorana, katere pozlačene stenske poslikave in dnevna svetloba
ustvarjajo izvrstno sproščeno in hkrati intimno vzdušje. Pri fontani
želja pripravijo nepozaben sprejem, od tod pa vas pospremijo v
Zlato dvorano, kjer poteka obred.

V IDILIČNEM OKOLJU ZDRAVILIŠKEGA PARKA
V naravnem, pravljičnem okolju Zdraviliškega parka, pod zavetjem
zelenih krošenj in medovitih rastlin pripravijo nepozaben romantičen dogodek. Z bele gugalnice se zaziblje zvok violine in vaju popelje v svet novega življenja. Po sprejemu, ki ga pripravijo ob fontani
želja, vaju pospremijo na kraj najlepšega dogodka v življenju.

V ELEGANTNEM OKOLJU AVLE HOTELA
THERMANA PARK LAŠKO POD PREČUDOVITIM
LESTENCEM ALI V GALA DVORANI
KONGRESNEGA CENTRA
Sodoben slog hotela Thermana Park Laško izreče dobrodošlico z
elegantno noto prefinjenosti. Svate razvajamo s pogostitvijo v avli
hotela, vaju, draga mladoporočenca, pa pospremimo v poročni
apartma, kjer se pripravita na največji dogodek življenja. Ko se
pojavita vsak na svoji strani razkošnega stopnišča, ki mu poseben
čar daje pravljični lestenec, se oči vajinih najdražjih svetijo kot iskrice. S svetlobo obsijana in dizajnersko oblikovana Gala dvorana v
Kongresnem Centru bo pričarala visoko mero drugačnosti in blišča.
Vajin trenutek bo tako resnično samo vajin.

POROČNI OBRED NA MOSTU ŽELJA
V zelenem okolju Savinje ter sodobnega hotela Thermana Park
Laško se 'med nebom in zemljo' nahaja Most želja. Mehkoba belega
okrasja se zliva z zelenim okoljem, pogled na vodo in prelepo naravo vaju bo očaral in v mislih popeljal na vajin najbolj skriti sanjski
kotiček na Zemlji. Simbolika mostu pa bo poskrbela za popoln prvi
korak na vajini novi poti. In pazita, kaj si bosta ta dan zaželela, Most
želja se tako imenuje z razlogom!

RAZVAJAJTA SE …
Po prijetno napornem dnevu lahko izbereta poročni apartma ali
sobo za mladoporočenca. Vajin dan lahko podaljšata in pustita,
da traja – za vajine svate ali zgolj za vaju. Laško daleč naokrog že
dolgo slovi po romantičnih kopelih ter razvajanju v dvoje. Prefinjeno vzdušje tematskih kopeli ob soju sveč, svežina penečega vina,
sproščujoča masaža, zajtrk v postelji, dan, poln lenobnega ali pa
aktivnega uživanja … Vsi mladoporočenci morajo to izkusiti! To so
pozornosti, namenjene le vama – za romantične pobege iz vsakdana. Poskrbita, da jih bo na skupni poti čim več._
20 //
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ZGODBA
POROČNEGA
DNE
PREDVSEM ŽENSKE TO ZGODBO SANJAMO IN O NJEJ GOVORIMO ŽE OD OTROŠTVA DALJE. MOGOČE SE TUDI ZARADI
TEGA POZNEJE V NAS ZBUDIJO IN PREBUDIJO TISTA ČAROBNA OTROŠKA VZNEMIRJENOST, RADOVEDNOST, PRIČAKOVANJE IN NEUČAKANOST. TO JE DAN, KI GA
NE PREPUSTIMO NAKLJUČJU. DAN, KI JE
SESTAVLJEN IZ MNOŽICE DRAGOCENIH
TRENUTKOV. DAN, KO JE LE NAJBOLJŠE
DOVOLJ DOBRO. TAKŠEN POROČNI DAN
JE MOGOČE DOŽIVETI! V PREČUDOVITEM LAŠKEM, KI GA IZ LETA V LETO VEČ
MLADOPOROČENCEV IZBERE ZA ZGODBO
POROČNEGA DNE. TAKO KOT ZA MLADOPOROČENCA JE TUDI ZA THERMANO TO
PRAV POSEBEN DAN. VSAKA POROKA
JE EDINSTVENA IN VSAK PAR NAJDRAGOCENEJŠI. MLADOPOROČENCEMA IN
SVATOM V PRIJETNEM OKOLJU LAŠKEGA
IN DOVRŠENE THERMANINE HOTELSKOGOSTINSKE PONUDBE PRIPRAVIJO NEPOZABEN POROČNI DAN. DAN, KI SE LAHKO
NADALJUJE TUDI V ROMANTIČNI MEDENI
ODDIH V DVOJE.
OGLASNA VSEBINA

MODA

RIVER ISL AND
Obleka z rožnatim
potiskom v videzu
žakarja
eu.riverisland.com
80,00 €

H&M
Bluza z volančki v privlačni roza barvi
hm.com

H&M
Top s cvetličnim
potiskom
hm.com
34,99 €

39,99 €

LOVE'S AFFECT
Set dveh zapestnic s
poldragimi kamni
shop.nordstrom.com
58,15 €

Z AR A
Obleka z vezenino in
srajčnim ovratnikom v
videzu žakarja
zara.com

OASIS
Elegantna obleka s
potiskom
oasis-stores.com

GUES S
Elegantna pisemska torbica
v privlačni rdeči barvi
guess.eu

98,00 €

80,00 €

59,95 €

+

ŽENSKA OMARA

STILIST

POMLADNA POROKA – KO SE PTIČKI ŽENIJO
TOPSHOP
Široke elegantne hlače z zadrgo
eu.topshop.com
57,00 €

PINCH PROVISIONS
Manjša torbica s 24 osnovnimi stvarmi, ki jih potrebuje vsaka družica oziroma
nevestina poročna priča, da
preživi veliki dan.
shop.nordstrom.com
22,06 €

s .OLIVER
Salonarji z ozko visoko
peto s kovinskim učinkom
soliver.si

MENBUR
Glamurozna elegantna torbica
»clutch« z bleščicami
shop.nordstrom.com

TASHA
Viseči uhani s
svetlečimi kristalčki
shop.nordstrom.com
38,10 €

156,40 €

KURT GEIGER LONDON
Semiš čevlji s srebrnim
detajlom
shoeaholics.com
300,00 €

MIS S SELFRIDGE
Pajac s pentljama v
nežno zeleni barvi
missselfridge.com

49,95 €

54,00 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
OGLASNA VSEBINA

99
14
Bluza

99
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Sako

Živimo modno

Jakna 44,99 | Hlače 22,99

Jakna 44,99 | Obleka 18,99

in super ugodno!
99
4
Majica

kratek rokav
100% bombaž
vel. 9-14

99
12
Jopica
pletena
vel. 7-14

99
16
Jeans hlače
bombaž
z elastanom
vel. 8-14

Jopica 9,99 | Obleka 10,99

Jakna 29,99 | Hlače 16,99

www.mana.eu
Moja MANA
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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

POMLADNA SVEŽINA

LAHKOTNOST IN KAKOVOST … TO PRINAŠA LETOŠNJA POMLAD TUDI NA
PODROČJU NEGOVANJA KOŽE. IN KATERI IZDELKI SO NAS NAJBOLJ NAVDUŠILI?

LIPSTICK QUEEN

URBAN DECAY
Če ste nad bronzerji v prahu
že obupale, ker so suhi in se ne
nanašajo enakomerno, boste nad
Beached Bronzerjem naravnost
navdušene. Fino mlet prah daje
izjemno kremasto teksturo, HPPtehnologija pa zagotavlja bogato
barvo in popolno prekrivanje._
eu.feelunique.com
28,16 €

Ulovite poglede z izjemno
smaragdno zeleno šminko
Frog Prince, ki se ob stiku z
ustnicami spremeni v čarobno
roza barvo. Barva se prilagaja
našemu pH-ju in naravni barvi,
zato niti pri dveh ni enaka.
Vitamin E in karitejevo maslo
bosta poskrbela za mehke,
navlažene in slastne ustnice._
eu.feelunique.com
28,16 €

KÉRASTASE
ELIZABETH ARDEN
Gladke senčke v prahu, ki jih
lahko nanesemo mokre ali
suhe ter tako dosežemo želeno
intenzivnost barve. Izdelek je
oftalmološko preizkušen in
obogaten z vitamini._
elizabetharden.com
21,00 €

SHISEIDO
Obrazna maska Benefiance
Pure Retinol Intesive
Revitalizing spodbuja
naravno sposobnost
obnavljanja kože._
shiseido.com
80,64 €

VICHY
Nočni piling ldéalia odstranjuje
odvečne odmrle celice in
pospešuje obnavljanje kože,
s čimer ponovno aktivira sijaj
na njeni površini. Obogaten
z glikolno kislino poskrbi za
nežen piling kože. Primeren
tudi za osebe z občutljivo
kožo._
vichy.si
25,00 €

CONTENTS ISLAND
Privlačna in trendovska potovalna
toaletna torbica za prve pomladne
avanture s tropskim potiskom, v
kateri se bo našel prostor za vse
naše lepotne izdelke._
target.com
25,14 €

L'OREAL
L’Oréalova miceralna vodica za
normalno do suho kožo učinkovito
odstranjuje ličila in v enem
koraku popolnoma očisti kožo,
zaradi česar je ta navlažena in
pomirjena._
lorealparis.si
9,50 €
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Aura Botanica Soin
Fondamental je hranilna
globinska nega za mehke,
dišeče, revitalizirane lase
z 48-urnim negovanjem in
zaščito proti vlagi. Razpletanje
las je preprosto, saj vsebuje
naravna olja (kokosovo,
arganovo in sončnično)._
kerastase.com
30,00 €

ST. TROPEZ
One Night Only je
'francoska riviera' v
tubi, prvič opažena
na letošnjem
londonskem tednu
mode. Poskrbi za
takojšen sijaj kože,
kot bi se je dotaknilo
sonce. Lahko se
uporabi za izboljšanje
trenutnega tena ali pa
samostojno._
sttropeztan.com
24,00 €

ICONIC LONDON
Osvetljevalec v kapljicah The
Iconic London Illuminator
omogoča, da si prilagodimo
prav vsak kozmetični izdelek.
Lahko ga dodamo tekoči podlagi,
podlagi za senčila, kremi ali pa ga
uporabimo samostojno._
iconiclondoninc.com
35,03 €

BOURJOIS
V današnjih časih je naša koža
na udaru zaradi hitrega tempa
in stresa. Utrujena in izčrpana
koža kar kliče po svoji dozi
vitaminov in energije! Healthy
Mix s svojo svežo in kremno
strukturo vedno poskrbi za
svežo polt z naravno čudovitim
učinkom._
Bourjois Slovenija
15,48 €

BOURJOIS
Adijo, utrujenost! Območje
okoli oči je prvo, ki razkrije tudi
najmanjšo utrujenost. Bourjois
jo izbriše s korektorjem
Healthy Mix._
Bourjois Slovenija
8,69 €

OGLASNA VSEBINA

KÉRASTASE FRIZERSKI SALONI
SALON FANTAZIJE, d.o.o., Miklošičeva ulica 5, Celje
MED IN MLEKO, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 19, Domžale
BROSE d.o.o., FS Estetica, Dolnji Zemon 81, Ilirska Bistrica
L&L STYLING, frizerstvo in trgovina d.o.o., Prešernova ulica 12, Kranj
BOAL d.o.o., Studio Stars, Glonarjeva ulica 4 ,Ljubljana
DERMANA storitve d.o.o., FS Jani Mali, Vodnikova 8, Ljubljana
FREYA INT d.o.o., Salon lepote Studio 4,Pražakova 4, Ljubljana
FRIZER JERNEJ JESENŠEK s.p., Vodnikova 55, Ljubljana,
HARMONIJA LEPOTE d.o.o, Viki’s Place, Trg republike 1, Ljubljana
JERA d.o.o., Kotnikova ulica 5 , Ljubljana
Kušar Jelka s.p., FS Forma,Miklošičeva 1 (Hotel Union), Ljubljana,
MED IN MLEKO, d.o.o., Vilharjeva cesta 42 (Situla), Ljubljana
PRELOVEC KARLINCA s.p., Vodnikova cesta 2, Ljubljana
SATI, d.o.o., FS Sašo Mali, Prečna ulica 6, Ljubljana
Young Mič Styling, BTC Citypark - Šmartinska 152g, Ljubljana
PAVEL d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica
SAPI, frizerstvo d.o.o., Cesta 25. Julija 1A, Nova Gorica
DK, d.o.o. - Frizerski Salon Retro, Ulica 25. Maja 14, Ptuj
MRČINKO VLASTA s.p., Potrčeva cesta 4A, Ptuj
PUŠNIK BRIGITA s.p., Osojnikova cesta 3, Ptuj
KREATOR d.o.o., Ronkova 4a, Slovenj Gradec

Najmanj 97% snovi naravnega porekla*
Rocno hladno stiskano kokosovo olje iz
otocja Samoe & arganovo olje iz Maroka,
odgovorno pridobljene sestavine,
brez sulfatov, brez silikonov.
*3% so potrebni za ohranitev senzoricnih lastnosti in obstojnosti izdelka.

Distribucija za Slovenijo: Nobelcos d.o.o., Petkova ulica 68, Ljubljana
www.nobelcos.si

KULINARIKA
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

NOVO V MESTU
Foto: La Creme Magazine

NE SPREGLEJTE NOVIH KULINARIČNIH TOČK, KJER
SE LAHKO USTAVITE NA ODLIČNI HRANI IN PIJAČI
TER SEVEDA NA DOBREM KLEPETU.

K AVA R N A & P R A Ž A R N A /

KAVARNA STOW

Foto: La Creme Magazine

Kavarna Stow je usmerjena v ponudbo sveže pražene Specialty kave. Gostom želijo omogočiti okušanje kav na način, kot ga do zdaj niso bili vajeni. Poleg sezonskih kav in hišnih mešanic, ki jih pripravljajo na ikoničnem aparatu za espresso
La Marzocco, uvajajo v slovenski prostor novo kulturo pitja z Brew barom. Ročno
pripravljene kave ponujajo v Chemexu, Aeropressu, V60, Ice Dripu in po novem
tudi na Ibriku, na katerem nam bodo pričarali vonjave Istanbula. Poleg redne
ponudbe kave ponujajo tudi eksotične in redke sorte, kavne cvetove, napitke iz
cascare (lupinice kavnih češenj) in še bi lahko naštevali. Za ravnotežje ob kavi so
pripravili ponudbo vrhunskih slovenskih in tujih vin, piv iz lokalnih mikropivovarn,
čajev Althaus, dnevno juho ter ponudbo slanih in sladkih domačih pit.
V kavarni redno organizirajo delavnice in dogodke, ki so namenjeni ljubiteljem in
poznavalcem kave, kjer redno predstavljajo najbolj inovativno in trendovsko procesirane kave, redke sorte arabik iz najbolj priznanih plantaž svetovnih proizvajalk, kot so La Palma & El Tucan, Coffea Diversa …
Trgovinski del kavarne ponuja nakup sveže pražene kave za domov, čajev Althaus
in opreme za bariste.
Sicer velja še omeniti, da ima kavarna lastno pražarno in kar dve akademiji (eno
v Kamniku in drugo v Mariboru), kjer se še posebej zavzemajo za spremembo
kulture pitja kave._
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15
stow.si

S L A D O L E D A R N A /

ICE WAVE
LJUBLJANA

Trubarjeva cesta 7 /
Ljubljana
icewaveshow.com
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Foto: Gig

Ljubljana je bogatejša za
Ice Wave, sladolednico, kjer
hladen posladek izdelajo pred
nami in to na privlačen način:
na zmrznjeni plošči. Glavna
značilnost je svežina sestavin,
ki se vmešajo v sladoled le
par sekund, preden nam ga
postrežejo v zanimivih rolicah.
Poleg sladoleda postrežejo
tudi vročo palačinko s sadjem,
biskvitom in slastno kremo
Volcano ter še s čim. Dobrote bogatijo različni dodatki:
jagode, banane, mango, pa
tudi piškoti, kot so Oreo, čokoladice Kit Kat in celo Kinder
Bueno. Izbiramo lahko med
prelivi iz sadja, bele in temne
čokolade, Nutelle ali pa nam
po njem posujejo oreščke.
Ideja za ta revolucionaren
način izdelave sladoleda sega
na Tajsko. Ice Wave ima svoje
sladolednice še na Majorki,
Ibizi in v Barceloni._

M

Y

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

GIG

CM

MY

V središču Ljubljane, le streljaj proč od Prešernovega trga, se je v prostorih nek- CY
danje oštarije Lačna koza odprl Gig. Ta nas vabi na jutranjo kavico z mini prese- CMY
nečenjem, na slastna kosila (strežejo ga od 10.30 do 15.00), na pivo po službi in
večerno druženje ob glasbi v živo. Njihovi dnevni meniji so pestri, tako da se nekaj K
najde tudi za najbolj izbirčne Mete, kulinarične specialitete pa zadovoljijo tudi
najzahtevnejše okuse. Paleta piv je široka kot štiripasovnica. V njihovi ponudbi je
namreč več kot 30 različnih vrst piva, domačih in tujih, ki se posebej priležejo ob
nepozabnih zabavah, ki jih obljubljajo, saj poleg dobre pijače, jedače in vzdušja v
Gigu domujejo tudi nastopi oz. glasba v živo. Manjka pa ne niti terasa s pogledom
na ljubljansko panoramo – Ljubljanski grad._
Mala ulica 5 / Ljubljana
Gig

KULINARIKA

PREPEČENEC ZA ZAJTRK ALI KOSILO
ZLATI PREPEČENEC JE DOBER KOT ZLATO. KRHKE IN HRUSTLJAVE REZINE SO TAKO
DOBRE, DA SE KAR RAZTOPIJO V USTIH. ZDAJ BOSTE VANJE ŠE RAJE UGRIZNILI,
SAJ SO Z NOVO RECEPTURO IZBOLJŠALI OKUS, DEBELEJŠA REZINA PA NAREDI ZLATI
PREPEČENEC ŠE BOLJ HRUSTLJAV. A ZLATI PREPEČENEC NI LE GURMANSKI UŽITEK,
TEMVEČ JE TUDI PRAVA IZBIRA ZA AKTIVNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE. PRIVOŠČITE SI JIH
ZA ZAJTRK, KOT PRIGRIZEK ALI PA JIH POVABITE NA ZABAVO. ODLIČNI SO V SOLATAH,
NARASTKIH IN SLADICAH, RADI JIH GRIZLJAJO TUDI OTROCI.

POLNOZRNATI ZLATI
PREPEČENEC S
PESTONADO
S E S TA V I N E










pest metinih listov
pest bazilikinih listov
pest rukole
50 g izkoščičenih črnih oliv
1 strok česna
pest indijskih oreščkov
1 dl oljčnega olja
svež zmlet poper
polnozrnati Zlati prepečenec

P R I P R AVA
Zelišča grobo nasekljamo. Česen
olupimo, ga prerežemo na pol
in mu odstranimo kalček. Damo
ga v mikser skupaj z olivami
in zmeljemo v pasto. Dodamo
indijske oreščke in zmeljemo
toliko, da ostanejo še koščki.
Dodamo zelišča in zmeljemo v
več kratkih sunkih. Popramo.
Počasi prilivamo olje, da dobimo
gostoto pesta, in postrežemo s
polnozrnatim prepečencem._

OGLASNA VSEBINA

GRŠKI JOGURT Z MEDOM
IN CIMETOM NA PIRINEM
ZLATEM PREPEČENCU
S E S TA V I N E
 2,5 dl grškega jogurta
 3 žlice najljubšega medu
in še malo za pokapanje
 ½ žličke mletega cimeta

 sveže sadje po okusu 		
(npr. banane, jabolka, 		
jagode, maline …)
 pirin Zlati prepečenec

P R I P R AVA
Jogurt v skledici gladko zmešamo z medom in cimetom. Če imamo
večje sadje, ga narežemo na koščke. Kremo namažemo na prepečenec, obložimo s svežim sadjem in pokapamo z medom._
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FOTO: DE AN DUBOKOVIČ

FESTIVAL ETIČNE
KUHINJE CARE’S
V ALTA BADII
V ALTA BADII SE JE NAMESTO MEDIJSKO BOLJ PREPOZNAVNEGA DOGODKA CHEF’S CUP ŽE DRUGO LETO ZAPORED
ODVIL FESTIVAL ETIČNE KUHINJE CARE’S, NA KATEREM SO SE
ZBRALI KUHARSKI MOJSTRI Z VSEGA SVETA, KI SO V HOTELIH
MED VASICAMA LA VILLA IN CORVARA TER KOČAH NA SMUČIŠČIH (LAGAZUOI, PIZ BOÈ, JIMMY, LAS VEGAS, COL ALT)
RAZPRAVLJALI O TRAJNOSTNI PRIHODNOSTI GASTRONOMIJE, PA TUDI KUHALI, SEVEDA.
Organizatorji Norbert Niederkofler,
kuhar z dvema Michelinovima
zvezdicama (restavracija St. Hubertus, San Cassiano), s pomočjo
kuharja Giancarla Morellija (restavracija Pomiroeu, ena Michelinova zvezdica, Seregno) in lastnika
marketinške agencije hmc Paola
Ferrettija so tudi letos od 22. do
25. januarja gostili 30 vrhunskih
kuharjev s 6 celin in 16 držav s
skupno vizijo novega, inovativnega in etičnega pristopa do hrane s
poudarkom na tradiciji in lokalnih
izdelkih. Letos je Care’s želel po
udariti pomen tradicije, spoštovanje narave in lokalnih pridelovalcev
ter promoviranje etičnega pristopa
do samozadostne kuhinje, od pridelave lokalnih pridelkov do recikliranja odpadkov, ter s tem pripomoči k ozaveščanju starejših in mladih
ljudi.
Na festivalu je bila prisotna tudi
naša kuharska velemojstrica Ana
Roš, ki jo je prav v tem času britanska gastronomska revija Restaurant proglasila za naj kuharsko mojstrico tega leta (The World’s Best
Female Chef), naslov, ki ga podelijo v sklopu razglasitve najboljših
restavracij sveta (The World’s 50
Best Restaurants). Z Ano Roš smo
se družili v ponedeljek na mojstrski
delavnici, kjer sta skupaj z izjemno
Christino Bowerman iz Rima (restavracija Glass, ena Michelinova
zvezdica) pripravili vsaka svoj krožnik. Christina kakopak špagete z
omako iz popra in sira, Ana pa soško postrv s kostanjem, kobariško
skuto in ikrami, kar se je vse skupaj
lepo zaokrožilo s peninami Ferrari
iz pokrajine Trento. Ana se je seveda ponovno izkazala v torek na
gala večerji, kjer so ji družbo delali
priznani kuharji iz Italije, Mehike,
Avstrije, Čila, s Portugalske in z
Danske.
28 //
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Izobraževanja, delavnice, večerje
in zabave so se vrstile iz dneva v
dan. Zadnji dan pa se je slavnostno
zaključil v prestižnem hotelu Rosa
Alpina v San Cassianu z večerjo z mladimi chefi in mentorji ter
podelitvijo nagrad za mlade etične talente (kuharje, slaščičarje in
hotelirje) in nagrado za družbeno
odgovornost, ki jo podeljuje prestižna slaščičarna Marchesi iz leta
1824, od leta 2014 v lasti modnega
imperija Prada. In kot pravi idejni
oče dogodka chef Norbert: »Pomembno je, da z našimi dejanji, ki
so na eni stran kultura in doživetja,
na drugi pa inovativnost, izobražujemo mlade talente in skrbimo za
prihodnost naših otrok.«_
care-s.it

Ustvarjamo najlepše trenutke.

RADGONSKE GORICE d.d.

Že več kot 160 let se kakor valovi reke Mure skozi Gornjo Radgono,

v Radgonskih goricah pretakajo majhne skrivnosti in veliko znanje.
Kako spretno razvajati vinsko trto, da se razbohoti v vsej svoji
plemenitosti. Kako čas preživeti ob ljubkovanju grozdja. Kako
vzljubiti vino, njegovo žlahtnost in opojnost. Kako mu vdahniti
iskrivost, vir neštetih mehurčkov, ki nikoli ne presahne.

Informacije in rezervacije:

Radgonske gorice d. d. so najstarejši in danes največji proizvajalec penin
v Sloveniji. Od tukaj izhaja prva prava Slovenska penina, danes vsem
znana pod imenom Zlata radgonska penina. Že dolga leta sta Zlata in
Srebrna radgonska penina tisti, ki nas spremljata v različnih, pomembnih
in prelomnih, ali manjših in čisto vsakdanjih trenutkih. Z vznemirljivim
izdihom steklenice ob odprtju in živahnim brbotanjem penine tako že leta
z vami in za vas ustvarjajo najlepše trenutke.

Dom penine
Jurkovičeva 25
9250 Gornja Radgona
T: 02 564 85 50 ali 041 212 446
E: animacija@radgonske-gorice.si

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Radgonske Gorice d.d., Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona

www.radgonske-gorice.si

TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE
TELEFON MESECA

TEHNOLOŠKA POMLAD
NEDAVNO SE JE V BARCELONI KONČAL SVETOVNI KONGRES MOBILNE TELEFONIJE, KI JE ZADNJA LETA TRADICIONALNO NAJPOMEMBNEJŠI POLIGON ZA
PREDSTAVITEV GLAVNIH NOVOSTI ZA PRVO POLOVICO LETA. TUDI TOKRAT NI
RAZOČARAL. SKRBNO SMO SPREMLJALI DOGAJANJE IN V NADALJEVANJU SI
LAHKO PREBERETE, KAJ VSE NAS JE NAVDUŠILO. SEVEDA PA SMO BILI POZORNI TUDI NA DRUGE NOVOSTI.

MOTOROL A MOTO G5

LG G6

ALCATEL A5 LED

NOVA NOKIA 3310

DOBRO JE LAHKO POCENI

MANJŠI, KOT SE ZDI

ŽURERSKI TELEFON

LEGENDA SE VRAČA

Malo denarja, malo muzike,
pravijo. Toda ne, ko gre za
družino pametnih telefonov
Moto G. G5 negira ta rek bolj
kot kadarkoli prej. Ima 5-palčni zaslon ločljivosti 1920 ×
1080 slikovnih točk, ki ga pred
poškodbami varuje zaščitno
steklo Gorilla Glass 3. Naložen
ima operacijski sistem Android
7.0 Nougat, uporabniški vmesnik pa je privzet. Razpolaga
z zmogljivostmi procesorja
Qualcomm Snapdragon 430.
Oba nova člana – poleg G5 je
na voljo tudi večji G5 Plus – sta
si nadela kovinski suknjič._

Ta telefon ima »5,7-palčni
zaslon v 5,2-palčnem ohišju«, kot so se izrazili pri LG-ju.
Deluje majhno, čeprav ima
gromozanski OLED-zaslon ločljivosti 2880 × 1440 slikovnih
točk. Izstopa po neobičajnem
razmerju stranic, in sicer 18 : 9
(običajno je ta 16 : 9), zato ga
lahko kljub dejstvu, da ima večji
zaslon kot iPhone 7 Plus, uporabljamo z eno roko. Izdelan je
iz aluminija in stekla, poganja
pa ga procesor Qualcomm
821. Na hrbet so mu oprtali
fotoaparata s 13 MP, spredaj pa
kamero s 5 MP._

A5 LED je edinstven telefon.
Na hrbtni strani ima namreč
LED-diode. Te so zmožne
uprizoriti neverjeten svetlobni
šov. Utripajo v ritmu glasbe,
podobno kot grafični izenačevalnik. Prek kamere telefon
prepozna barve iz okolice
in te uporabi pri ustvarjanju
barvne sheme. Poleg LED-diod
ga glavnih 5,2-palčni zaslon
visoke ločljivosti, osemjedrni
procesor MediaTek 6753, 2 GB
sistemskega pomnilnika, 16 GB
ROM-a, baterija z 2800 mAh
ter glavna kamera z 8 MP in
prednja s 5 MP._

Prenovljena Nokia 3310 prinaša
nekaj novosti, sicer pa HMD
Global z njo bolj kot ne prodaja
nostalgijo in stavi na njene
prejšnje adute. To so trpežnost,
dolga avtonomija in seveda
Kača. Dobila je moderno preobleko, barvni zaslon, novo različico Kače in fotoaparat na hrbtni
strani. Programska oprema je
precej podobna tisti z začetka
tisočletja. Temelji na mobilnem
operacijskem sistemu Series
30 in torej ni pametna. Baterija
bo zdržala 22 ur pogovorov,
v času pripravljenosti pa cel
mesec._

www3.lenovo.com

samsung.com

alcatel.si

steleray.si

HUAWEI P 10
TELEFON LETA

BLACKBERRY
KEYONE
FIZIČNA TIPKOVNICA NE GRE NIKAMOR

Z 12 MP velikim RGB ter 20 MP velikim monokromatičnim senzorjem
ter izboljšanimi algoritmi prinaša vrhunske tehnične in umetniške
fotografske lastnosti. Krasi ga 5,2-palčni zaslon ločljivosti 1920 × 1080
slikovnih točk. Zahvaljujoč procesorju Kirin 960 in uporabniškemu
vmesniku EMUI 5.1 ponese učinkovitost in prilagodljivost telefona še
korak dlje. Na voljo je v naboru edinstvenih barv, ki so plod sodelovanja
z inštitutom Pantone, med drugim tudi v barvi leta 2017 Greenery._

BlackBerryja smo pokopali že tolikokrat, kot so mediji Fidela Castra. Toda BlackBerry se ne predaja in še vedno išče pot
do stare slave (zdaj z njim srečo poskuša kitajski TCL). Njegov
zadnji poskus je BlackBerry KeyOne, ki od konkurence izstopa z
vsestransko fizično qwerty tipkovnico. Na tipki za presledek se
nahaja izjemno odziven bralnik prstnih odtisov, podrsavanje po
tipkah omogoča pomikanje med meniji, na zalogi pa ima tudi prek
50 bližnjic._

huawei.bigbang.si

global.blackberry.com
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MOBILNO NA ROKI

BEONCAM
PORSCHE DESIGN
BOOK ONE
PRENOSNIK NA VISOKIH
OBRATIH

LENOVO YOGA A12
YOGA BOOK ZA TANKE
DENARNICE

Po hibridnih avtomobilih se je
Porsche vrgel še v hibridne
računalniške vode. Njegov
oddelek za imenitne dodatke
Porsche Design, ki je tiste s
petičnim okusom, predvsem
pa z globokimi žepi do zdaj že
razveselil s prestižnimi urami,
slušalkami, pametnim telefonom in drugimi dodatki, je
tokrat izdelal vrhunski prenosni
računalnik 2-v-1. Namenili so mu
13,3-palčni QHD-zaslon, Intelov
procesor sedme generacije Core
i7, 16 GB sistemskega pomnilnika
in SSD-disk s 512 GB._

Gre za cenejšo različico prelomnega tabličnega računalnika 2-v-1 Yoga Book, ki je
bil lani ena od najbolj svetlih
točk na področju tehnoloških
inovacij in je hitro omrežil večji
del tehnološkega sveta. Kot
starejša sestra Yoga A12 nima
tipkovnice, ampak zgolj grafično tablico, na kateri se izrišejo
navidezne tipke. Pod pokrovom
ima Intelov procesor Atom x5,
ki mu asistirata 2 GB sistemskega pomnilnika. Odmerili so
ji 32 GB prostora za shranjevanje podatkov in 12,2-palčni
zaslon._

porsche-design.com

lenovo.com

SAMSUNG GALAXY
BOOK IN GALAXY TAB S3

PANORAMA NA ROKI

Kar nekaj časa je trajalo, da je
Samsung predstavil nove tablice. Toda čakanje se je splačalo. Samsung Galaxy Book
zagotavlja boljšo računalniško
zmogljivost za delo in zabavo,
vsestransko uporaben Galaxy
Tab S3 pa navdušencem nad
digitalnimi vsebinami prinaša
izjemno video in igričarsko
izkušnjo. Obe tablici sta zasnovani na vrhunski tehnologiji, ki
nudi učinkovito in vsestransko
izkušnjo za uporabnika, ne glede na to, ali je doma, v službi ali
na poti._

360-stopinjske kamere niso
več nič novega. Vse tehnološke znamke, ki nekaj veljajo,
imajo svojo. A nobene od teh
ne morete nositi na zapestju.
Beoncam pač! Ta je namreč
križanec pametne ure in
kamere, kakršno najdete
v pametnemu telefonu.
Snemljiva zapestna kamera
omogoča zajem 360-stopinjskih panoram v ločljivosti 5
MP in posnetkov v ločljivosti
1200 × 1200 slikovnih točk.
Pričvrstimo jo lahko praktično
na karkoli. Na hlače, nahrbtnik, krmilo kolesa, trinožni
stativ …_

samsung.com

indiegogo.com

TABLICA, KI SMO JO ČAKALI

SENSTONE
PAMETNI GOVORIJO

SONY XPERIA TOUCH
PROJEKTOR, KOT GA ŠE NI BILO

DOT
PRVA PAMETNA URA ZA SLEPE

Prenosni projektor z vodoravno ali navpično projekcijo je več kot samo prenosni projektor. Vsako ravno
površino s projekcijo ultrakratkega dometa namreč
spremeni v 23-palčni zaslon na dotik visoke ločljivosti
(720p). Osnovan je na tehnologiji projiciranja SXRD
(Single Xrystal Reflective Display), dotik pa omogoča
kombinacija infrardeče luči in zaznave v realnem času
s pomočjo vgrajene kamere pri hitrosti 60 sličic na
sekundo. Združljiv je s Playstation 4 Remote Play._

Ste vedeli, da ima na svetu prek 285 milijonov
ljudi velike težave z vidom. To prinaša številne
ovire. Njihovo življenje se bo zdaj bolj približalo
življenju tistih, ki imamo to srečo, da vidimo, saj je
pomemben del življenja postala nosljiva tehnologija. Dot je namreč pametna ura za slepe in slabovidne. Vsebuje štiri dinamično aktivne celice,
ki omogočajo branje Braillove pisave. Kot vsaka
druga pametna ura se s pametnim telefonom
poveže prek povezave Bluetooth._

sony.si

dotincorp.com

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da si niste zapisali ideje ali
zadolžitve, pa ste v prenatrpanem urniku na vse skupaj
pozabili. Zdaj bo to precej
manj verjetno. Ta drobna
naprava ima zgolj eno nalogo.
Posneti govor uporabnika in
glas zapisati v digitalni obliki.
Zapisano nalaga na mobilno
aplikacijo. Zvočni zapis lahko
shranite v zvočni ali pisni obliki, označite pa s časom, datumom in lokacijo. Senstone
lahko zapnete za rob majice,
srajce ali jakne oz. ga nosite
kot ogrlico ali zapestnico._
senstone.io
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AVTOMOBILSKE NOVOSTI:
POEZIJA NA ŠTIRIH KOLESIH

KONEC MARCA SE V LJUBLJANO PO 16 LETIH VRAČA AVTOMOBILSKI SALON, KI GA JE MARSIKATERI
OKTANSKI NAVDUŠENEC MOČNO POGREŠAL. ŠE PREJ SO SE V ŽENEVO VSI, KI V AVTOMOBILSKEM SVETU KAJ
VELJALO, PRIŠLI POKAZAT Z »NOVOROJENČKI«. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA NE POZNA POČITKA IN DELA
MOČNEJE KOT KADARKOLI PREJ.

NAJBOLJ LUKSUZEN
SUV POD SVOBODNIM
SONCEM

NOVI KR ALJ

RANGE
ROVER
VELAR

BENTLEY
BENTAYGA
MULLINER
Ko je Bentley predstavil Bentaygo, je trdil, da je to najhitrejši, najmočnejši in
najprestižnejši SUV na svetu. Temu je bilo težko oporekati. S tem modelom še
bolj dviguje letvico. Za pogon skrbi mogočni 6-litrski motor W12, ki iz sebe stisne 600 KM (900 Nm navora), dvotonski stroj pa od 0 do 100 km/h premakne
v pičle 4,1 sekunde. Ženemo ga lahko do hitrosti 301 km/h. Postavili so ga na
22-palčna kolesa in se posvetili vsakemu, še tako majhnemu detajlu. V avtomobilu imate lahko tudi hladilnik. Itak! V notranjosti se tradicionalno prepleta
z modernim. Za zvočno kuliso skrbi ducat visokokakovostnih zvočnikov, ki jim
načeluje 1950-vatni 21-kanalni ojačevalec. Klimo v avtomobilu lahko upravljate daljinsko in tako avto predhodno shladite ali segrejete._

Naj vam predstavimo novega kralja med luksuznimi športnimi terenci. Velar
se uvršča med modela Range Rover Evoque in Range Rover Sport. Krasi ga
elegantna, toda skrajno minimalistična notranjost. Osrednji del so trije zasloni, ki skrivajo večino kontrol. Vse pomembne informacije o vožnji vozniku
dostavlja barvni projicirni zaslon, preostalo pa pade na osrednji zaslon na
dotik in digitalni zaslon, vgrajen v kokpit. Motorna paleta zajema pet motorjev. Najmočnejši je kompresorsko gnani 3-litrski motor V6 z 296 KM, ki od 0
od 100 km/h pospeši v 6,1 sekunde. Opremljen je z vso najnovejšo tehnologijo in zadnjimi pridobitvami infozabavnega sistema. Sistem se bo učil od
voznika in predvidel njegove potrebe._

bentleymotors.com

landrover.com

CENTER ZA
POSLOVNE
UPORABNIKE
SKRBI, DA VAŠ
POSEL POTEKA
NEMOTENO
OGLEJTE SI NAŠO PONUDBO VOZIL NA
NAŠI SPLETNI STRANI:
FORD.SUMMITAVTO.SI/GOSPODARSKA_VOZILA
ANDREJA ŽNIDARŠIČ JERANT
SPECIALIST ZA PRODAJO VELIKIM
KUPCEM
01 25 25 125
ANDREJA.ZNIDRASIC@SUMMITAVTO.SI
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GOSPODARSKA VOZILA FORD Družina vozil Ford Transit je opremljena z novimi vrhunskimi motorji EcoBlue, ki kljub manjši delovni prostornini proizvedejo
več moči ter s tem voznikom omogočajo manjše porabe, saj lahko z enim rezervoarjem goriva prevozite več kilometrov. Poleg tega vam nudimo 4-letno podaljšano jamstvo z asistenco, brez omejitve kilometrov. Na voljo je tudi možnost
odloga plačila DDV do kar 6 mesecev. CELOVITE REŠITVE V Summit Centru za
poslovne uporabnike ponujamo celovito storitev. Na enem mestu lahko uredite
vse postopke v zvezi z nakupom, registracijo in financiranjem vozila. FINANČNI LEASING ALI POSLOVNI NAJEM? Finančni leasing je za podjetja najbolj
pogosta in ugodna izbira pri nakupu gospodarskega vozila. Tako si lahko DDV
obračunate takoj po opravljenem nakupu. Obenem imate pri tej izbiri financiranja davčno priznane stroške v višini amortizacije vozila in obresti, ki nastanejo
pri sklenitvi tovrstne pogodbe. Poslovni najem svetujemo predvsem podjetjem,
ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi in nimajo večjih materialnih stroškov.
Mesečna najemnina, ki se plačuje pri poslovnem najemu, se namreč v finančnih izkazih vodi kot strošek, zaradi česar se zniža davčna osnova za plačilo davka na dohodek pri pravnih osebah. DODATNE UGODNOSTI Ob obisku našega
servisa bomo poskrbeli za vašo mobilnost. Na voljo je več možnosti mobilnosti;
od nadomestnega vozila do drugih oblik. Trudimo se tudi za prednostno naročanje na servis, tako bo vaše vozilo kar najhitreje spet v vaši uporabi._
summitavto.si

BOLJ PR AK TIČEN KOT DRUŽINSKI AV TO

DOBRODOŠEL NA Z AJ

STRIPTIZ Z A DVA MILIJONA

PORSCHE PANAMERA
SPORT TURISMO

RENAULT ALPINE A110

PAGANI HUAYRA
ROADSTER

Praktičen, s povečano prostornino prtljažnika in
sedežnim konceptom 4 + 1. Sport Turismo je prva
Panamera s petimi sedeži. Če iščete praktično naravnanega Porscheja in vam SUV-ji ne dišijo, je to
tisto, kar iščete. Je najbolj prilagodljiv model v svojem razredu, krasi ga namreč neverjetna funkcionalnost in variabilnost. Da, še vedno govorimo o Porscheju. Prostornina prtljažnika znaša 520 litrov, kar
je 20 več kot pri športni limuzini. V primeru podrtja
zadnjih naslonjal pa skoči na 1390 litrov. Prav pride
tudi nizek nakladni rob, ki je od tal dvignjen zgolj 628
milimetrov. V dolžino meri 5 metrov, v širino 1,9 metra, v višino pa 1,4 metra. Na voljo bo s petimi motorji,
ki si jih je sposodili pri športni limuzini._

Več kot 20 let je bilo treba čakati na prihod nove Alpine. Ampak se je splačalo. Zdaj se Alpine vrača na
avtomobilski zemljevid. Modra barva, silhueta in ime
novega Renaultovega serijskega športnika so neločljivo povezani z znamenito Berlinetto, ki je v preteklosti dominirala na rally dirkah. Krasijo ga okretnost,
kompaktne mere in nizka teža. Platforma in zgornji
del avtomobila sta povsem aluminijasta. Pod pokrovom se skriva 1,8-litrski štirivaljnik, ki pri osnovni
različici proizvede 250 konjskih moči, pri močnejši
pa 300. Od 0 do 100 km/h pospeši v 4,5 sekunde.
Medtem ko z zunanjimi linijami sledi svojemu duhovnemu predhodniku, se v veliki meri naslanja na
koncept Vision, ki so ga predstavili lani._
renault.si

porsche.si

Človek bi mislil, da je težko najti kupce za avtomobil,
vreden 2,28 milijona evrov. A če ti je ime Pagani in
se pišeš Huayra, ne. Roadsterska različica je še bolj
strupena od kupejevske. Premazana je s posebnim
lakom, pod katerim se vidi tekstura ogljikovih vlaken.
Tribarvna notranjost je izdelana ročno. Huayra Roadster pa ni le Pagani Huayra brez strehe (v različici
iz ogljikovih vlaken in stekla ter kombinaciji ogljikovih vlaken in platna). Je 80 kg lažji (1280 kg), novi
kompozitni materiali pa so prinesli boljšo torzijsko
togost. Poganja ga AMG-jev šestlitrski motor V12,
ki razvije 765 KM (562 kW) in 1000 Nm navora pri le
2400 vrtljajih. Za prenos moči na kolesa so zaposlili
starega znanca, in sicer sedemstopenjski avtomatski menjalnik._
pagani.com

NE SODI KNJIGE PO PL ATNICAH
NAJHITREJŠI FERR ARI V ZGODOVINI!

MERCEDES-MAYBACH
G650 LANDAULET

HYUNDAI I30 WAGON

FERRARI 812
SUPERFAST

Novi i30 Wagon ima kar 602 litra velik prtljažnik (prej
528 l), ki s podiranjem zadnjih naslonjal naraste na
1650 litrov. S tretjo generacijo bo i30 Wagon postal
eden od najbolj praktičnih modelov v svojem razredu. Od kombilimuzine je daljši skoraj četrt metra.
Motorna paleta zajema dva bencinska in en dizelski
motor. Trivaljni turbo bencinar iz litra prostornine
iztisne 120 KM (88 kW), 1,4-litrski turbo bencinar
zmore 140 KM (103 kW), 1,6-litrski dizel pa 110 KM (81
kW). Podvozje so mu umerili na sloviti progi v Nürburgringu. Na izbiro bosta šeststopenjski ročni menjalnik in sedemstopenjski menjalnik z dvojno sklopko. Hyundai i30 Wagon dokazuje, da je tudi karavan
lahko seksi._

Na svidenje, F12 Berlinetta, pozdravljen, Ferrari 812
Superfast. Gre za najzmogljivejši serijski avtomobil s spredaj nameščenim motorjem in najmočnejši
Ferrari v zgodovini. Z njim se znamka iz Maranella
spominja 70-letnice izdelave prvega cestnega Ferrarija 125 Sport, ki je na ceste zapeljal davnega leta
1947. V primerjavi s predhodnikom bo njegov 6,5-litrski dvanajstvaljnik za 234 kubičnih centimetrov
večji, vpregel pa bo skoraj 60 več konjev (789 KM).
11 manj jih ima hibridni Le Ferrari, ki ima dodatni
elektromotor. Glede na predhodnika se je poredil za
110 kilogramov. Od 0 do 100 pospeši v 2,9 sekunde,
najvišja hitrost pa znaša 340 km/h. Kot prvi Ferrari
je dobil električni servovolan._

Ta grobijan mehkega srca predstavlja sam vrh
ponudbe razreda G. V Gradcu, rojstnem kraju Arnolda Schwarzeneggerja, bodo izdelali vsega 99
primerkov, ki pa so kljub zasoljeni ceni – okoli pol
milijona evrov – že vsi našli svoje kupce. Prestižnemu štirisedežniku na visokih petah so v tovarni Magne Steyr vpregli kar 621 konjev. Je nekoliko
večji od Mercedes-Maybacha S65, saj ima kar 26
centimetrov daljšo medosno razdaljo (3,42 metra).
Dolg je 5,3 metra, širok 2,1 metra in visok kot nekdanji košarkar NBA Yao Ming (2,3 metra). Razkošni
terenec z udobjem limuzine se ponaša s 6-litrskim
motorjem V12 (enakega najdemo pod pokrovom
modela G6). Moč na vsa štiri kolesa prenaša sedemstopenjski samodejni menjalnik z možnostjo
zapore treh diferencialov._

hyundai.si

ferrari.com

mercedes-benz.si
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MOBILNO

NOVIČKE S SPLETA

INOVATIVNA
ZAŠČITNA OGRAJA

DROBNA ČEHINJA

LEONOVA ML AJŠA SESTR A

ŠKODA CITIGO

SEAT IBIZA

Najmanjša Čehinja je nekoliko pridobila na dolžini, nove
so izbokline na motorju, novi so odbijači, dodali so ji
oglate meglenke, ki se v primeru doplačila aktivirajo v
ovinkih. Ob nakupu dobite dežnik, ki je dobil posebno
mesto pod sedežem. V dolžino meri 3,597 metra, kar je
3,4 centimetra več kot aktualni model, medtem ko notranje mere ostajajo identične, prav tako medosna razdalja (2,42 m). V motorni paleti bodo trije različni litrski
trivaljni motorji, in sicer dva litrska trivaljnika s 60 (44 kW)
oz. 75 KM (55 kW) in s pogonom na stisnjen zemeljski plin
CNG (50 kW). Sama zavira v sili pri hitrostih od 5 do 30
km/h. Prtljažni prostor ponuja 251 litrov prostora, ki se v
primeru podrtja zadnje klopi poveča na 951 litrov._

Peta generacija Ibize ima izredno prostorno notranjost
(več je prostora za noge in glavo). Zanjo se ima zahvaliti 9,5
centimetra daljši medosni razdalji v primerjavi z aktualno
generacijo (je tudi 8,7 centimetra širša). Peta generacija je
opremljena s prilagodljivim podvozjem, na voljo pa so režimi udobno, ekonomično, športno in individualno. Španci
so opustili trivratno in karavansko različico, pričakovati pa
gre še izpeljanko na visokih petah, saj so križanci trenutno
pač »in«. Zgrajena je na povsem novi platformi MQB, ki je
prikrojena za najmanjša vozila, ki sodijo pod Volkswagnov
dežnik. Izklesali so jo povsem na novo, in čeprav sledi oblikovalskemu jeziku znamke, je precej drugačna. Predvsem
je bolj ostra in vleče na Leona._

škoda.si

seat.si

Zaščitne ograje ob cestah imajo
pomembno varnostno vlogo, a še
zdaleč niso optimalne. To popravlja
inovativna zaščitna ograja ETI Roller
System. Značilnost te ograje je, da
ima posebne vrtljive valje, ki lahko
absorbirajo trk, zato v nasprotju s
klasičnimi ograjami vozila ne odbije
nazaj na cesto. Valji hkrati omogočijo
tudi lažje ustavljanje._

MERCEDESOV
»ROZA ŠUM«
Mercedes je predstavil nenavadno
varnostno novost Pre-Safe Sound,
ki jo bodo deležni njihovi najnovejši
avtomobili razreda E. Gre za t. i. roza
šum, ki deluje na frekvenci 80 decibelov in se sproži milisekunde pred
proženjem zračne bližine, preprečil pa naj bi okvaro sluha v primeru
nesreče, ki ga lahko povzroči pokanje pločevine. Zvok namreč povzroči
krčenje stremenske mišice._

RAZLOG, DA SE BOSTE ZALJUBILI V KARAVANA

NOVA OPEL INSIGNIA
SPORTS TOURER

BMW SERIJE 5 TOURING

Opel je po novi limuzinski Insignii predstavil še njeno karavansko različico, ki je lažja za 200 kilogramov. Ima 100 litrov
večji prtljažnik od predhodnice, kar v primeru podrte zadnje klopi pomeni 1640 litrov. Zadnje sedeže lahko zlagamo v
razmerju 40 : 20 : 40, za pritrjevanje in organizacijo prtljage
pa je tu uveljavljeni »flexorganizer«. Prtljažnik lahko odpremo prostoročno z udarcem noge pod odbijačem. Paleta
motorjev bo enaka kot pri limuzini, od katere je karavan posvojil tudi štirikolesni pogon z nadzorom vektorjev navora na
kolesih. Novi so matrični LED-žarometi Intellilux, kamera s
360-stopinjskim vidnim poljem in podvozje Flexride. Nov je
tudi projekcijski zaslon, ki na vetrobransko steklo dostavlja
ključne informacije za vožnjo._

Novo generacijo krasijo vsestranskost, večja uporabnost
in dinamičnost. Na ceste bo zapeljal junija 2017. Na voljo
bo kvartet motorjev zadnje generacije, in sicer 2-litrski štirivaljni bencinski motor (530i) s 185 kW/252 KM, 3-litrski
vrstni šestvaljni bencinski motor (540i) z 250 kW/340 KM,
2-litrski štirivaljni dizelski motor (520d) z izhodno močjo
140 kW/190 KM in 3-litrski vrstni šestvaljni dizelski motor
(530d), ki proizvede 195 kW/265 KM. Nova serija je lažja
(izdelana je iz aluminija in jekla visoke trdnosti), kar se pozna pri učinkovitosti in agilnosti. Je tudi manj energetsko
potratna kot aktualna, in to kar za 11 odstotkov. Zračno
vzmetenje zadaj z avtomatskim samoizravnavanjem je
serijsko, prav tako žarometi LED._

opel.si

bmw.si
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Z A ČISTO PETICO

ODPIRANJE VRAT PO
NIZOZEMSKO
Verjetno niste vedeli, da obstaja
pravilen in napačen način odpiranja
avtomobilskih vrat. Ste že slišali za
odpiranje vrat po nizozemsko? To
preprečuje, da bi z njimi zbili mimoidočega kolesarja ali motorista. Vse,
kar morate spremeniti, je, da vrata odprete z desno, namesto z levo
roko. S tem namreč trup rahlo zasukamo nazaj in s pogledom samodejno ošvrknemo vzvratno ogledalo
in območje, kjer bi se nam lahko kdo
nevarno bližal._

FILM MESECA

Foto: Disney Enterprises inc.

FILMSKA PLATNA

LEPOTICA
IN ZVER
ROMANTIČNA DOMIŠLJIJSK A DR AMA

BEAUTY AND THE BEAST
ZDA, 2017

Na filmska platna prihaja težko pričakovana igrana različica brezčasne
Disneyjeve animirane klasike Lepotica in zver. Režije se je lotil režiser
filmov Sanjske punce in Somrak
saga: Jutranja zarja Bill Condon, v
vlogi prikupne lepotice pa je zaigrala
Emma Watson, Hermione Granger iz
filmov o Harryju Potterju, medtem
ko si je zverinski kožuh nadel Dan
Stevens, ki se nam je prvič prikupil
v seriji Downton Abbey. Leta 2014 so
igrano različico te večne ljubezenske
zgodbe o uročenem princu in prikupni lepotici posneli tudi Francozi
(La belle & la bete), tokrat pa gre za
tretma Hollywooda.
Film sledi premeteni in lepi mladenki Belle, ki se po očetovi nezgodi
znajde v ujetništvu Zveri, srhljive

kosmate kreature, ki jo zapre v svojo
graščino. S pomočjo čarobnih hišnih
pomočnikov Bella odstira tragično preteklost in nezavidljivo usodo
grozljivega bitja in naposled uvidi, da
se pod srhljivo podobo skriva trpeče
in mehko srce. Princ, ki je bil znan po
zloglasnih zabavah in zagledanosti
vase, si je tragično usodo nakopal
sam, potem ko v svoj ogromen grad
nekoč ni spustil beračice, ki je bila v
resnici zlobna čarovnica. Ta ga je začarala v zver, njegovo osebje pa v hišne predmete. Da bi spremenil urok,
se mora naučiti ljubiti, še preden odpade zadnji list vrtnice. Pot ljubezni
utirajo glasba, ples in veselje. Film
temelji na animiranem Disneyjevem
filmu iz leta 1991, naslovno pesem
How Does A Moment Last Forever
pa je odpela Celine Dion._

Režija: Bill Condon.
Igrajo: Emma Watson, Dan Stevens,
Luke Evans, Ewan McGregor, Gugu
Mbatha-Raw, Josh Gad, Emma
Thompson, Ian McKellen, Stanley
Tucci, Kevin Kline, Sonoya Mizuno,
Audra McDonald.
16. marec 2017 / Kolosej, Cineplexx
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FILMSKA PLATNA
BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

MARČEVSKI ŠOPEK FILMOV
V DEŽELO SE MARCA VRAČA POMLAD, V KINODVORANE PA VISOKOPRORAČUNSKI FILMI. TOKRAT SMO PRIPRAVILI PISAN
ŠOPEK FILMOV, KI BODO V MARCU OSVETLJEVALI FILMSKA PLATNA. UTRGAJTE SI PRVO SPOMLADANSKO ROŽICO IN ODTRGAJTE SI NEKAJ ČASA ZA OGLED DOBREGA FILMA.
AKCIJSKI KRIMINALNI TRILER

AVTOCESTA
SMRTI

VELIKA BRITANIJA, NEMČIJA,
2016, COLLIDE
V filmu nastopata vzhajajoči filmski zvezdi Felicity Jones in Nicholas
Hoult ter prekaljena igralska mačka
Anthony Hopkins in Ben Kingsley.
Ameriški turist Casey poskuša zbrati
denar za svoje dekle, ki je pristalo v
münchenski bolnišnici. S stisnjenimi
zobmi pristane na ponudbo mafijca
Gerana, ki želi prek Nemčije tihotapiti drogo. Načrt se sfiži in Casey se
znajde na begu po nemških avtocestah. Poleg jeznega šefa in policistov
se v pregon vmeša še okrutni zločinec Hagen, ki želi svoj kos pogače in
Caseyju grozi z ugrabitvijo dekleta._
Režija: Eran Creevy. Igrajo: Nicholas
Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Clemens Schick,
Erdal Yildiz, Michael Epp, Aleksandar
Jovanović, Markus Klauk.
16. marec 2017 / Kolosej

AKCIJSK A FANTA ZIJSK A PUSTOLOVŠČINA

KOMEDIJA

STISKAČ!

FRANCIJA, 2016, RADIN!
Violinist François ima uspešno kariero in šarmantno zunanjost, a je zaprisežen stiskač. V trgovini
pazi na vsak cent, doma praktično ne prižiga luči,
zasoljene cene v restavracijah pa mu redno pokvarijo zmenke. Življenje pa se mu obrne na glavo,
ko se na njegovih vratih pojavi najstniška hči, za
katero sploh ni vedel, da obstaja. Po tem, ko se
vseli v njegovo stanovanje, se mu njene navade
zdijo do kraja razsipne in to ga spravlja ob pamet.
Toda z njeno pomočjo začne spoznavati, da ga
skopuštvo ne izpolnjuje._
Režija: Fred Cavayé. Igrajo: Dany Boon, Laurence
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard, Sébastien Chabal, Christophe Favre.
16. marec 2017 / Kolosej

DOKUMENTARNI MUZIK AL

ZNANST VENOFANTASTIČNI TRILER

DAN OSVOBODITVE

SLEDI ŽIVLJENJA

Priljubljeni akcijski junaki iz naše mladosti se vračajo na filmska platna in to s pomočjo nove generacije najstnikov, ki dobijo nenavadne super
moči. Čeprav se ne poznajo, morajo pozabiti na
prejšnje težave, zgladiti nesoglasja in si medsebojno pomagati pri spoznavanju in obvladovanju
novega orožja in borilnih veščin. Svet je namreč
pred pogubo, saj mu s svojo nepreštevno vojsko
kamnitih velikanov in zlato pošastjo grozi čarovnica Rita. Tokrat je peterica junakov oblečena v
oklepe, vredne Iron Mana, in nič več v kostume iz
blaga oz. plastike._

Slovenska skupina Laibach je pred časom postala
prvi tuji rock bend, ki je kadarkoli nastopil v Severni Koreji. Nastopila je ob sedemdeseti obletnici
dneva osvoboditve, ki obeležuje konec japonske
kolonialne nadvlade, tamkajšnje občinstvo pa se
še nikoli prej ni soočilo z alternativnim rokenrolom.
Gre za verjetno najbolj spektakularen kulturni dogodek v zadnjem času, nedvomno pa je to najbolj
presenetljiv letošnji dokumentarec, ki je gladko
zmontiran in zloščen prikaz dogodka, ki je postal
zgodovinski že zgolj zato, ker se je zgodil._

Dogajanje je postavljeno na Mednarodno vesoljsko postajo, kjer se vesoljska odprava sooči z zunajzemeljskim organizmom, ki je prvi dokaz življenja onkraj Zemlje. Toda revolucionarno odkritje
z Marsa se hitro spremeni v bitko za življenje
šestčlanske posadke, potem ko se mikroskopsko
majhen organizem izkaže za precej bolj inteligentnega, kot so sprva predvidevali, in začne ubijati.
Na nitki pa ne visi le njihovo življenje, ampak tudi
usoda človeštva. Film je režiral Daniel Espinosa, ki
je glavni vlogi zaupal Jaku Gyllenhaalu in Ryanu
Reynoldsu. Ogled filma je nujen za vse ljubitelje
znanstvenofantastičnih filmov._

Režija: Dean Israelite. Igrajo: Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Becky G., Naomi Scott, Bill Hader,
David Denman, Dacre Montgomery, Patrick Sabongui, Emily Maddison, Ludi Lin, Fiona Vroom.

Režija: Ugis Olte, Morten Traavik. Igrajo: Boris
Benko, Tomaž Čubej, Milan Fras, Janez Gabrič,
Komite za kulturne odnose Demokratične ljudske
republike Koreje, Slavoj Žižek.

Režija: Daniel Espinosa. Igrajo: Jake Gyllenhaal,
Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Olga Dihovichnaya, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sanada.

23. marec 2017 / Kolosej, Cineplexx

23. marec 2017 / Kolosej, Cineplexx

23. marec 2017 / Cineplexx

POWER RANGERS
KANADA, ZDA, 2017
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NORVEŠKA, LATVIJA, VELIKA BRITANIJA,
SLOVENIJA, 2016, LIBERATION DAY

ZDA, 2017, LIFE

SRHLJIVK A

ZBEŽI!

ZDA, 2017, GET OUT
Ameriška srhljivka Jordana Peela razkriva
vso grozo liberalnega
rasizma v Ameriki. Na
prefinjen način oriše
medrasne odnose, ki
so v sodobni družbi
marsikje samo na videz
urejeni. V luči izvolitve
Donalda Trumpa je film
še toliko bolj aktualen.
Srhljivka je začinjena s
komično-satiričnimi vložki, kar ni značilno za ta žanr. Govori o Chrisu, ki se
pripravlja, da bo prvič spoznal starše svojega dekleta Rose. Pri tem ni brez
skrbi, saj Rose, ki je belka, svojim staršem ni povedala, da je temnopolt. Chris
sluti, da obisk ne bo minil gladko._
Režija: Jordan Peele. Igrajo: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford,
Caleb Landry Jones, Stephen Root, Lakeith Stanfield in Catherine Keener.
16. marec 2017 / Cineplexx, Kolosej

V SODELOVANJU Z

ANIMIR ANA KOMEDIJA

SMRKCI: SKRITA
VAS
ZDA, 2017, SMURFS:
THE LOST VILLAGE

Po štirih letih se na velika platna vračajo Smrkci. Toda film Kellyja Asburyja (Spirit: Divji žrebec, Shrek) nima
veze z igrano-animiranima različicama iz leta 2011 in 2013. Po dveh izletih v resnični svet smo tokrat priča
čistokrvni animirani družinski komediji. V njem se Smrketa (Demi Lovato) s pomočjo skrivnostnega zemljevida in v družbi Glavce, Klade in Bistrega spusti v vznemirljivo pustolovščino
skozi prepovedani gozd, prepoln čarobnih bitij, da bi našla skrivnostno vas,
skrito pred zlobnim čarovnikom Gargamelom._
Režija: Kelly Asbury. Glasovi: Joe Manganiello, Mandy Patinkin, Rainn Wilson,
Demi Lovato, Jack McBrayer, Danny Pudi.
30. marec 2017 / Kolosej, Cineplexx
ZNANST VENOFANTASTIČNI
AKCIJSKI FILM

DUH V ŠKOLJKI

ZDA, 2017, GHOST IN THE SHELL
Film je posnet po japonskem animiranem filmu iz leta 1995, ki ga je Mamoru Oshii posnel po mangi iz leta
1991. Hollywoodske različice se je
lotil režiser spektakla Sneguljčica in
lovec, govori pa o prihodnosti, v kateri se zabrišejo meje med človekom
in umetno inteligenco. Zgodba se
odvija leta 2029, ko so mnogi ljudje
kiborgi. Spremljamo seksi policistko,
vodjo enote Sekcije 9, ki je prav tako hibrid med človekom in kiborgom. Njihova glavna tarča je ekstremist, ki goreče nasprotuje kibernetični tehnologiji in
želi uničiti napredek._
Režija: Rupert Sanders. Igrajo: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael
Wincott, Juliette Binoche, Pilou Asbaek, Rila Fukushima, Takeshi Kitano, Ran
Wei, Chin Han, Chris Obi, Adwoa Aboah, Peter Ferdinando.
30. marec 2017 / Kolosej, Cineplexx

16. MAREC,
OB 20.00

INTERVJU
INTERVJU: LUCIJA MARKO
FOTO: SOFIE NØRREGA ARD

TRENTEMØLLER:
GLASBENI
VIZIONAR,
KI STOJI TRDNO
NA TLEH
Anders, nekje sem prebrala, da veliko lažje
ustvarjaš temačno, melanholično glasbo in da
ti večji izziv predstavlja njeno nasprotje – torej
vesela, vedra glasba. Zakaj, kje je razlog?
Zame ustvarjanje glasbe oziroma albuma, s katerim bom prvi vrsti zadovoljen sam, nikoli ni najlažje početje. Melanholična, temačnejša glasba ima
več plasti, v njej je veliko več čustev, s katerimi
se lahko poistovetim. Zame ima tudi terapevtsko
vrednost, pisanje glasbe mi namreč pomaga, da
izrazim določena čustva, ki jih sicer ne morem. In
čeprav se zdi, da je ustvarjanje temačnega, melanholičnega albuma bolj naporno, je hkrati tudi
olajšanje. Zdravo je, da se s čustvi soočimo.
In kam v vsej tej poplavi čustev spada tvoj nov
album Fixion?
Fixion je naravno nadaljevanje mojega prvega albuma (op. a. The Last Resort) in mislim, da je moj
najboljši album. No, to je tudi zato, ker najbolje
odraža moje trenutno življenje, točko, na kateri se
nahajam. Na tem albumu med drugim uporabljam
elemente glasbe in estetike, s katerimi sem odraščal, a spet nisem želel, da bi album zvenel preveč
nostalgično. Želel sem, da album gleda v prihodnost, in potem spet, da je dovolj oseben. Da ima
kljub temačnosti nekaj luči, nekaj upanja. Kot je na
primer skladba Redefine, ki sicer sama po sebi ni
vedra, a ima bolj poživljajoč tempo.
Na zadnjem albumu med drugim sodeluješ z
umetniki in pevci, kot je na primer pevka skupine
Savages Jehnny Beth. Po kakšnem ključu si jih
izbiral?
Že na prejšnjem albumu sem sodeloval s pevko
Marie Fisker. Njen glas se preprosto popolno ujema z mojo glasbo. In tudi na tem albumu bi morala
biti ona tista, ki bi odpela vse vokalne dele. A so
me ravno v tem času Savages prosile, ali bi lahko
naredil miks njihovega novega albuma. Tako sem
spoznal Jehnny Beth, hitro sva se povezala in ideja o le eni pevki je izpuhtela, kot bi trenil. Jehnny, ki
me sicer v marsičem spominja na Marie, ima nekoliko bolj energičen vokal, medtem ko je Marie bolj
zasanjana. Z Jehnny sem v dveh dneh posnel dve
pesmi, kar je relativno hitro.
To je prvič, da se je na albumu znašel tudi tvoj
glas. Kaj je pripeljalo do tega?
To je bila posledica okoliščin. Bilo je pozno ponoči
in nisem si ravno dovolil, da bi poklical katerokoli
vokalistko. Zato sem vskočil kar sam. Nimam se za
dobrega pevca, a je šlo za precej preprosto pesem – samo dva stavka. Sem precej sramežljive
narave, no, ne me razumeti narobe, 'rolanje' pred
večtisočglavo množico ni problem, a mikrofon …,
izvajanje te skladbe v živo bo nedvomno pravi izziv. To je tudi razlog, zakaj nikoli ne bi naredil komada, v katerem bi moral vseskozi peti.

SKRAJNA ŽIVČNOST IN NESPEČNOST. TAKO BI LAHKO OPISALA
ZADNJE DNEVE PRED INTERVJUJEM. TO BO NAMREČ MOJ PRVI
INTERVJU V ŽIVO Z ZVEZDO MEDNARODNEGA KOVA, KI JO POLEG
VSEGA ŠE IZJEMNO OBOŽUJEM. SRCE RAZBIJA, MISLI SO NA TISOČ IN ENEM OBRATU. IN POTEM 'PUF'. VSA ŽIVČNOST POPUSTI,
KO ANDERSA TRENTEMØLLERJA KONČNO SPOZNAM V ŽIVO. SKROMEN ČLOVEK, NASMEJAN IN DOBRODUŠEN, ZELO ZGOVOREN IN
TAKO ZELO PRIZEMLJEN. BINGO. PO PRVEM NEKOLIKO NERODNO
ZASTAVLJENEM VPRAŠANJU (SAJ VESTE, OBOŽEVALCI ZMERAJ
OSTANEMO BREZ BESED), POGOVOR STEČE KOT NAMAZAN IN VEDNO BOLJ SE ZAVEDAM DA GOVORIM S PRAVIM VIZIONARJEM.

Včasih se sprašujem, kaj je tisto, kar poskušaš
ustvariti z novim albumom. Kakšen je tvoj proces
ustvarjanja? Pri poslušanju tvoje glasbe imam
namreč velikokrat občutek, da potujem skozi
različne (čustvene) pokrajine.
V osnovi delam glasbo zase. Ko jo pišem, nikoli
ne razmišljam, da jo bom kadarkoli predstavil širši množici. Težko opišem, a če glasbe ne morem
ustvarjati, znorim, postanem zelo nemiren. To je
moj način izražanja, a to še ne pomeni, da včasih ni naporno. Glasba je tista sila, ki me poganja
naprej, in pri tem nočem mej. Nočem, da mi kdo
govori, kakšna bi morala biti moja glasba, kakšna
čustva bi morala izražati, in zaradi tega se velikokrat zdi, da je moja glasba neke vrste potovanje. Različna razpoloženja, različne atmosfere,
različna čustvovanja … To je tudi najpogostejša
kritika. Preveč stilov, ljudje moje glasbe ne morejo
pospraviti v nekakšen predalček – je to elektronska glasba ali indie. A s tem se ne obremenjujem.
Glasbo ustvarjam iz sebe in zato imam tudi svojo
založbo. Nad mano ni nobenih šefov, ki bi mi narekovali, kaj je tisto, kar moram ustvariti tokrat. Pa
tudi če se album na koncu dneva ne prodaja tako,
kot bi si želel, nič ne de. Glasbe ne delam zaradi
zaslužka. To je moj otrok, ki ga bom še nešteto–
krat v živo predstavil občinstvu, zato mora zveneti
dobro in mi mora biti všeč.
Kaj pa vizualna podoba? Ali zanjo še vedno skrbi
modni oblikovalec, ki je bil med drugim tudi vaš
bobnar?
Zanjo trenutno skrbi švedski umetnik Andreas
Emenius, ki pripravi oder, prav tako pa je odgovoren tudi za ovitek albuma Fixion in zadnje tri glasbene spote. Všeč mi je, da imamo nekakšno vizualno podobo glasbe, nekaj, kar se z njo ujema, a ji
ne krade pozornosti. Še vedno želim, da je glasba
v središču pozornosti in konec koncev je na odru
pet izvajalcev, to je čisto dovolj 'akcije'. Prevečkrat
se izgubimo v nekih vizualnih podobah in glasbe
sploh ne slišimo. Podobno je z videospoti, ki jih,
iskreno povedano, ne maram preveč.
Tvoja glasba ima kljub temu neko filmsko kakovost. Črpaš navdih tudi iz filmov? Kolikor vem, si
velik oboževalec Davida Lyncha …
Res je. Precej smešno, pravzaprav … Filmi zame
niso ravno navdih. Če jih uporabljam, jih uporabljam podzavestno. O vizualni podobi razmišljam
po tem, ko je glasba že narejena. Ljudje bi morali samo zapreti oči in se prepustiti glasbi. Pri tem
bi si lahko sami ustvarili svojo podobo glasbe in
se pustili popeljati tja, kamor jih glasba nese. Zavedam se sicer, kako pomembni so videospoti, in
konec koncev si želim biti del tega, saj so lahko
videospoti tudi umetnost zase in ne le nekaj, kar
ustvariš poleg glasbe.

Te pred nastopom kdaj zagrabi trema? Praviš
namreč, da si sramežljiv …
Sem. Če bi zdaj moral na družinsko večerjo in
bi moral pred desetimi ljudmi kaj povedati, bi se
pogreznil v tla. Druga zgodba je nastop je pred več
sto ljudmi. Ta me na nek način vzburja, rad pokažem svojo glasbo, ker sem nanjo ponosen. Seveda
sem nekoliko živčen, a se s tem rade volje soočim.
Poslušalce svoje glasbe rad povabim v svoj svet in
z njimi delim svoje delo.
Če dava glasbo nekoliko na stran, kaj te še v življenju izpopolnjuje, kaj so tvoje strasti?
Ena izmed mojih strasti so filmi. Ko sem bil mlajši, sem želel postati kamerman. Če se torej ne bi
ukvarjal z glasbo, bi se po vsej verjetnosti ukvarjal s filmi. Sicer pa se rad sprostim, uživam v trenutku, se družim s prijatelji na pijači … Pravzaprav
sem precej normalen. (smeh) Pred kratkim sem
sicer kupil kamero in začel snemati, ampak popolnoma zase. Če bo iz tega nastalo kaj več, bo, če
ne, pa tudi prav.
Mislim (in tvoji oboževalci bodo zdaj prikimali),
da si na svoji poti zelo uspešen. Že veš, kam te ta
nese?
To je, uf … Niti približno še nisem končal, še veliko se moram naučiti. Z raziskovanjem glasbe
sem komaj začel. Izziv je, da bom nekega dne dovolj dober, da bom svoje ideje pretvoril v dejanja.
Mislim, da cilja nikoli zares ne dosežeš, vedno ga
prestavljaš, želiš si doseči več, raziskovati nove
stvari … Sem kot majhen otrok v trgovini z igračami. A si lahko vzamem tole in tole, kaj pa če bi tole?
V glasbi je nešteto možnosti. Sem zelo samokritičen in to me žene naprej._
trentemoller.com

INFOMAT//
Anders Trentemøller je kultni danski
večinštrumentalist in glasbeni producent, ki se je v svetu elektronske glasbe bliskovito uveljavil s pr vencem The
Last Resor t (2006). Temu sta sledila
albuma Into the Great Wide Yonder
(2010) in Lost (2013), kjer je genialni
pisec komadov združil svet ambientalnega, dubovskega techna in alternativnega oziroma indie popa/rocka.
Zadnji album Fixon je izšel septembra
lani ter odraža zorenje Trentemøllerjevega glasbenega ustvarjanja, razpetega med elektronsko in indie sfero, med
futuristično glasbeno produkcijo in
melanholično retro atmosfero osemdesetih.
M A R E C

// 41

GLASBA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

GLASBENI RITMI POMLADI

DIŠI PO POMLADI IN DIŠI PO GLASBENIH POSLASTICAH, KI SI JIH BOMO LAHKO PRIVOŠČILI ŽE V TEM MESECU. LJUBLJANO BOSTA NAMREČ 'ZAKURILA' 2CELLOS, V PLESNE RITME PA NAS BODO SPRAVILI IZVRSTNI GIPSY KINGS.

Foto: Danny Clinch

LUKAS GRAHAM
Ste tudi vi mislili, da je Lukas Graham le Lukas
Graham? No, pravzaprav je to ime danskega
pop soul benda, kvarteta, ki mu ‘poveljuje’ pevec
Lukas Forchhammer. Poleg njega so še bobnar
Mark Falgren, basist Magnus Larsson in klaviaturist Morten Ristorp. Svoj istoimenski prvenec
so izdali leta 2012. Drugi istoimenski album je bil
izdan 2015, s singli, kot sta Mama Said in 7 Years
(ta skladba je bila letos nominirana za nagrado
grammy), pa so pritegnil svetovno javnost. S tega
albuma prihaja tudi sveži singel Take The World
By Storm, s katerim poskuša skupina poslušalca
spodbuditi k potovanju. Nedvomno zelo zanimiv
evropski pop fenomen, ki bo v prihodnje zrel za
resno svetovno sodobno glasbeno sceno._
18. marca 2017 / Planet.tt Bank Austria
Halle Gasometer, Dunaj, Avstrija
FESTIVAL / BOHINJSK A BISTRICA

WINTER DAYS OF
METAL
Za vse tiste, ki kar ne morete počakati na poletno različico enega od najbolj prepoznavnih
poletnih festivalov v širši okolici, imamo zares
odlično novico. Obeta se namreč premierna
zimska izvedba festivala MetalDays – Winter
Days of Metal. Zimski metal odklop bo podobno kot poletni privabil uveljavljena imena metal glasbe. Žagali bodo Destruction, Flotsam &
Jetsam, Taake, Belphegor, Shining, Draconian,
Holy Moses, Disharmonic Orchestra, Malignant
Tumour, Serious Black, Trash Talk, Youth Man,
Tomcat in Minotauro. Obeta se pet noči »headbanganja«, »moshanja« in druženja ljubiteljev
najtežje glasbene zvrsti na planetu._

GRAMMYJI 2017

Foto: Shutterstock

KONCERT / DUNAJ

Letošnja podelitev glasbenih nagrad grammy je potekala v znamenju pevke Adele, ki je pobrala vse tri najprestižnejše nagrade, to je za album (25), pesem in ploščo
leta (Hello). Izmaknila se ji nista niti grammyja za pop solo
nastop in pop vokalni album. Njena največja tekmica
Beyoncé, ki je prišla na podelitev z devetimi nominacijami, je domov odnesla dve nagradi, in sicer za najboljši
urbani sodobni album (Lemonade) in najboljši glasbeni video (Formation). Med najboljšimi novimi izvajalci je slavil
Chance the Rapper, ki si je prav tako prisvojil grammyja
za najboljši rap album (Coloring Book). Slavil je tudi lani
za rakom preminuli pevec David Bowie, ki je posmrtno
prejel pet nagrad: za najboljši alternativni glasbeni album,
rock pesem, rock nastop, najbolje zasnovan album in najboljši paket posnetkov. To so tudi njegove prve nagrade
grammy v glasbenih kategorijah._

RIHANNA JE NAJBOLJE
PRODAJANA SOLO
IZVAJALKA VSEH ČASOV

Od 20. do 24. marca 2016 /
Dvorana Danica, Bohinjska Bistrica

Foto: Lukas Beck

DUNAJSKI DEČKI
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Čeprav je Slovenija majhna dežela, svojim prebivalcem nudi širok repertoar kulturnih doživetij.
Letos tako prihaja eden izmed najboljših in najbolj znanih pevskih zborov na svetu – Dunajski dečki. Zbor, katerega korenine segajo v leto
1498 in s katerim so sodelovali priznani glasbeniki, kot so Heinrich Ignaz Franz Biber, Wolfgang
Amadeus Mozart in Anton Bruckner, se nam bo
predstavil z vrhunskim programom Od Amadeusa do Michaela Jacksona. S seboj bodo Dunajski dečki pripeljali Heleno Blagne, ki jo slovensko
občinstvo že dobro pozna. Obeta se nam torej
nepozabna glasbena poslastica._
29. marca 2017 / Ljubljana /
Cankarjev dom
1. aprila 2017 / SNG Maribor

Foto: Shutterstock

KONCERT / LJUBLJANA IN MARIBOR

28-letna Rihanna je postala najbolj prodajana solo izvajalka
vseh časov. Z 213,2 milijona prodanimi albumi je z vrha sklatila legendarnega Elvisa Presleyja, ki jih je prodal 211,5 milijona. Zdaj za ovratnik diha le še angleški skupini The Beatles,
ki je prodala kar 270 milijonov albumov. Ob tem je zanimiva
primerjava statistike kralja rock’n’rolla in r’n’b kraljice, ki je
do zdaj izdala 12 albumov (8 studijskih, dva remiksa in dve
kompilaciji) in 65 singlov, Presley pa jih je nanizal kar 193 in
ob tem izdal 111 singlov. Kot zanimivost naj dodamo, da je
najbolje prodajani slovenski glasbeni izvajalec, to je Ansambel bratov Avsenik, prodal 31 milijonov plošč._

GLASBA

FESTIVALSKO POLETJE
Čeprav še nismo zakorakali v pomlad, pa organizatorji največjih svetovnih glasbenih festivalov že mislijo na
poletje. Nam najbližji in izjemno priljubljen InMusic bo
letos že dvanajstič postregel z zavidljivim seznamom
nastopajočih – prihajajo namreč Kings of Leon, Arcade
Fire, Alt-J ter Kasabian. Za njim ne zaostaja niti Exit, ki
napoveduje udarno festivalsko poletje. Na seznamu nastopajočih so med drugim Liam Gallagher, Jake Bugg,
Paul Kalkbrenner, Hardwell in Robin Schulz. Na Hrvaško,
natančneje v Umag, pa letos prihaja tudi nov glasbeni festival Sea Star, ki bo prenos vzdušja, najboljših izsekov
in kulis Exita, združen z originalnim, morskim pečatom
Istre. Maja bomo tako plesali na ritme skupin The Prodigy, Dubioze Kolektiv, Elemental, Fatboy Slim, Paula
Kalkbrennerja in še bi lahko naštevali. Svoj prvi festival
elektronske glasbe pa pripravljajo v Mariboru. StellarBeat
Music Festival nas bo v vesolje izstrelil na akumulacijskem jezeru v Rogozi. Sam festival bo v enem vikendu
gostil več kot 20 DJ-jev, ki bodo zabavali večtisočglavo
množico, vrhunec pa bo dosegel z nastopom pionirja elektronike, Fedde Le Grandom._

KONCERTI, KI JIH NIKAR NE
ZAMUDIMO

KONCERT / LJUBLJANA

GIPSY KINGS

Gipsy Kings, grammyjevi nagrajenci ter prejemniki zlatih in platinastih plošč, se po desetih letih
vračajo na slovenski oder. Njihova glasba je postala svetovni fenomen, poslušalcem pa ponuja
edinstveno, nepremagljivo mešanico tradicionalnih flamenko stilov z zahodnimi pop in latinskimi ritmi. Legendarna latino skupina že 28 let nastopa na največjih svetovnih odrih, prodali
pa so že skoraj 20 milijonov albumov. Na koncertu nas bodo navduševali s svojimi svetovnimi
uspešnicami, kot so Volare, Bamboleo, Baila me, Djobi Djoba ter mnogimi drugimi, ki jih bodo
zaigrali na svoje inštrumente. »Čeprav mineva 28 let našega delovanja, si želimo še naprej
ustvarjati glasbo, ker je glasba naše življenje, glasba smo mi,« pravi pevec Nicolas Reyes._
1. aprila 2017 / Dvorana Stožice, Ljubljana
KONCERT / LJUBLJANA

Foto: Frank Maddocks

V Sloveniji bomo
letos deležni odličnih koncertov
svetovno znanih
glasbenih zvezd.
Po Trentemøllerju
in Depeche Mode
so namreč svoj
prihod junija napovedali še kalifornijski punkrockerji Green Day, pionirji alternativnega rocka Pixies in eden
od redkih kritiško najbolje ocenjenih glasbenikov svetovnega formata Nick Cave, ki bo oktobra Ljubljano obiskal s svojo
zasedbo The Bad Seeds. Na MetalDays se bo s svojo glasbo
in zunajzemeljsko pojavo ustavil Marilyn Manson, prvič pa
nas bo obiskal tudi nizozemski violinist André Rieu, mednarodno slavljen kot »kralj valčka« našega časa._

2CELLOS
Po nepozabnem zagrebškem koncertu pred
50-tisočglavo množico in po nasploh uspešnem letu 2016 z razprodanimi koncerti na
najprestižnejših svetovnih odrih slovensko-hrvaška glasbenika Luka Šulić in Stjepan
Hauser napovedujeta prvi arenski šov pri nas.
Vrhunska in svetovno priznana glasbenika sta
violončelu zapisana že od otroštva. Svetovno
slavo sta dosegla pred petimi leti, ko sta na
spletni strani YouTube pod imenom 2Cellos
objavila priredbo skladbe Smooth Criminal pokojnega Michaela Jacksona. Njun prvi arenski
šov v Sloveniji bo gotovo nekaj posebnega, saj
bosta na njem premierno predstavila album, ki
ga prav v teh dneh snemata s slovitim simfoničnim orkestrom iz Londona._
7. in 8. aprila 2017 / Dvorana Stožice, Ljubljana

DJ HELL

KONCERT / Z AGREB

Foto: Greg Gorman

DJ, producent, glasbeni, modni
guru in lastnik znamke International Deejay Gigolo ob 20-letnici ene od najbolj ikoničnih
založb v elektronski glasbi in
tik pred izidom novega albuma
prvič prihaja v Klub K4. V skoraj
štirih dekadah delovanja v eni
osebi je združil provokativnost,
modo, glamur, različne zvrsti
elektronske glasbe in celo nogomet. Ima prefinjen čut za estetiko, ki ga vodi pri številnih projektih. Lastnoročno je soustvarjal elektronsko sceno, kakršna je danes, ima pa tudi čut
za napovedovanje trendov, tako da so pod njegovo taktirko
uspela imena, kot so Tiga, Fischerspooner, Miss Kittin Vitalic
ter mnogi drugi. DJ Hell je ime, ki ne nastopa pogosto na
intimnih prizoriščih tipa Klub K4, zaradi tega bo ta dogodek
še toliko bolj poseben._
31. marca ob 23.00 / Klub K4, Ljubljana

PAROV STELAR
Pripravite plesne čevlje! Prihaja eden od pionirjev elektrosvinga, avstrijski glasbenik, producent in DJ Parlov Stelar. V svojevrstno glasbeno
izkušnjo povezuje predvsem jazz, sving in elektroniko, občinstvo pa osvaja tako v Evropi kot
tudi drugod po svetu. Prve uspehe je doživel s
prvencem Rough Cuts, ki še danes velja za eno
od najpomembnejših jazz-lounge plošč. Pri založbi Etage Noir je sicer izdal 6 studijski albumov
in več kot 20 EP-jev, s katerih prihajajo uspešnice, kot so Booty Swing, Catgroove in Chambermaid Swing. Tony Bennett & Lady Gaga, Lana
Del Rey in Bryan Ferry so le nekatere svetovne
glasbene zvezde, ki so v svoji karieri sodelovale
s Parovom Stelarjem, njegove skladbe pa so se
pojavile tudi v televizijskih oddajah in filmih._
7. aprila 2017 / Dom sportova,
Zagreb, Hrvaška
M A R E C
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GLEDALIŠČA VAS VABIJO TUDI V MARCU IN APRILU. ČAKA NAS PRAVI KOMIČNI MUZIKAL Z GLASBO SKUPINE AGROPOP, GLASBENA KOMEDIJA BERAŠKA OPERA, HOMMAGE TOMAŽU PANDURJU TER KRIMINALNA NADALJEVANKA VRANJA VRATA.

KONCERT IGR ALCEV

LET'S DANCE
Tokrat bodo igralci MGL in študenti AGRFT v Katedrali Kina Šiška zaplesali v ritmih raznovrstnih
glasbenih zvrsti in izvajalcev. Že znana glasbeno-igralska zasedba bo lovila ritme Arethe Franklin,
Esme Redžepove, Sie, Michaela Jacksona, Pharrella Williamsa, Cher, Freddieja Mercuryja … in skupin
Coldplay, Walk The Moon, Blur, The Animals, Gipsy
Kings, Dubioza kolektiv, Bijelo dugme … Bodite v
njihovi družbi tudi tokrat, saj bosta večer poleg
glasbe zaznamovala prijetno druženje in podelitev
praktičnih nagrad vsem zvestim obiskovalcem._
22. marca ob 20.00 / Kino Šiška

Foto: Peter Giodani

Foto: Arhiv MGL

Foto: Žiga Koritnik

ODRSKA
DOGAJANJA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

GL ASBENA KOMEDIJA

BERAŠKA OPERA

GLEDALIŠK A KRIMINALNA NADALJEVANK A

VRANJA VRATA

Peachum, ki vodi preprodajo ukradene robe in
hkrati ovaja roparje, je ogorčen, saj se hčer Polly
njegovi volji navkljub poroči z Macheathom, šarmantnim bonvivanskim šefom mafijske tolpe. Bes
porodi maščevanje in z razkritjem, da je Macheath
obljubil poroko tudi Lucy, noseči hčeri upravnika
zapora, Peachum sproži lov, v katerem je ključno vlogo izdajalke pripravljena odigrati nekdanja ljubica Jenny, ena izmed mnogih prostitutk,
s katerimi je Macheath preživljal radostne noči …
John Gay je svojo Beraško opero sklenil z mislijo: »V toku igre ste imeli priložnost opaziti takšno
podobnost med navadami višjega in nižjega sloja,
da se je težko odločiti, ali fini gospodje posnemajo
cestne razbojnike ali cestni razbojniki fine gospode.«_

Ida Žakelj se po treh letih londonske samostojnosti
vrne v domačo hišo v gozd ob manjši vasi na Dolenjskem, kamor se je dobro situirana družina Žakelj
na presenečenje vaščanov iz mesta preselila pred
petnajstimi leti. Na družinsko večerjo ob rojstnem
dnevu Idine sestre Neže prihajata Nežin novi fant
Anže in njegov oče Žan, lokalca po bivališču in po
duši. Lokalni narkoman, nekdanji Nežin fant Brin, Idi
ob naključnem srečanju omeni kraj v gozdu, Vranja
vrata, kjer je nekoč videl nekaj, kar ga je, kot se zdi,
usodno zaznamovalo. Jutro po večerji pri Žakljevih
policija iz reke izvleče moško truplo, Neža pa izgine.
Kriminalistka Kristina, ki je bila v kraj premeščena
šele pred kratkim, se loti preiskave._

Režija: Vito Taufer

Režija: Aleksandar Popovski

23. marca ob 20.00 / SNG Nova Gorica

30. marca ob 19.00 / Mestno gledališče ljubljansko

MUZIK AL

ALPSKA SAGA
Vaška zguba, Franček, ki je najverjetneje kriv za vse požare,
ki so zaradi neznanih razlogov
zagoreli v večini vaških skednjev, se odloči, da mora slediti
svojemu velikemu talentu, da
bi postal velik, znan in slaven
pevec. Potem ko junaško prespi vojno za Slovenijo, potem
ko si vzame vaško deklino, ljubezen iz otroštva Lojzko, zbere
svoj pogum in očetovo kreditno kartico ter se sam odpravi
v Ljubljano. Muzikal je narejen
z glasbo skupine Agropop, v
njem se bodo zvrstile največje
uspešnice, kot so Franček piromanček, Jasmina, Ne verjemi,
Ti si moj sonček, Ljubi me divja zver, Srečni smo Slovenčki
in seveda Samo milijon nas še
živi, zraven pa sta še dve novi
uspešnici Če hočeš moja bit in
Pleš Slovenka._
Režija: Jure Ivanušič
1. aprila ob 20.00 /
Kulturni dom Mengeš
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BALET / HOMMAGE TOMA ŽU PANDURJU

SIMFONIJA OTOŽNIH
PESMI
Režiser Tomaž Pandur je v miselnem konceptu
baleta Simfonija otožnih pesmi vstopil v pokrajino
časa, v imaginativni, nepojasnjeni in težko dotakljivi ris našega bivanja, v pokrajino življenja in smrti,
v intimno zgodovino izgub, v iskanje resnice – kot
potnik, ki vidi dlje v čas in prostor. Na glasbo Henryka Mikołaja Góreckega je ustvaril sedem scenskih
ikon, ki z narativnim tokom sovpadajo z likovnostjo
suprematizma. V drugi realnosti, v drugem toku zavesti, v razpokah in ranah je naslikal poemo neizrečenega v iskanju definiranja absolutne lepote, vsega tistega, kar se v migracijah misli ne da ubesediti,
a se manifestira z jezikom gledališča._
Koreografija: Ronald Savković
13. aprila ob 19.30 / SNG opera in balet Ljubljana

2 9 .- 3 1 . M A R E C

2 9 . -3 1 . M A R EC

/ Foto: Peter Giodani - petergiodani.com / Model: Marija Mara J., Talia Model / Stiliranje: Barbara Podlogar / Make-up: Špela Ema Veble / Pričeska: Tomaž Turk, Mič Styling /

OSVOJITE NAGRADO
EKSKLUZIVNA
NOVA LINIJA AURA
BOTANICA

Lepotne navdušenke so se
zbrale na predstavitvi nove
linije Kérastase Aura Botanica, ki
je potekala na L'Oréal Akademiji.
O liniji, ki ponuja učinkovito nego
za okrepitev stanja las, sta
med drugim poklepetali tudi
lepotna blogerka Ajda Sitar in
manekenka Karin Škufca._

kerastase.com

OSVOJITE 20-DNEVNI
PROGRAM TUMMY TEA
TOX
KLIKNITE NA SPLETNO STRAN CITYMAGAZINE.SI IN SE
POTEGUJTE ZA CELOTEN TOP PAKET TUMMY TEA TOX
ALI PA ZA ČAJNI MEŠANICI BOŽANSKO DIŠEČIH ČAJEV
TUMMY TEA TOX. MED VSEMI, KI BOSTE PRAVILNO ODGOVORILI NA NAGRADNO VPRAŠANJE, BOMO IZŽREBANCEM
PODELILI:
• 1 × CELOTEN PAKET TUMMY TEA TOX
• 2 × ČAJNI MEŠANICI TUMMY TEA TOX
NAGRADE BOMO ŽREBALI 24. 3. 2017.
SODELUJTE: CITYMAGAZINE.SI/TUMMYTEATOX
TUMMY TE A TOX /

NOVA LAHKOTNOST
Vam je dovolj utrujenosti, skrbi
in neprijetnosti zaradi slabe
prebave in napihnjenosti?
Se strinjate, da potrebujete
nov zagon in da je treba več
pozornosti nameniti svojemu
dobremu počutju? Psst, imamo nekaj za vas! Je popolnoma novo, sveže, vroče! Je
ljubezen na prvi pogled. Čisto
vroč paket Tummy Tea Tox je
komaj prišel na police, a si ga
že želijo najbolj trendovske
slovenske blogerke. To niso le
izdelki za prečiščenje telesa
in boljšo prebavo ter počutje,
ampak si je ekipa Tummy Tea
Tox zadala tudi nalogo, da
med nami širi svežo miselnost
o zdravem in čistem načinu
življenja. Začnite svoje novo
poglavje s Tummy Tea Tox in
prebudite žensko moč v sebi!_
tummyteatox.si

KAKO DO NAGRADE?
Nagradna igra poteka med 13. 3. in
24. 3. 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._

RAMMSTEIN: PARIZ
Rammstein: Pariz je poslastica hitrega tempa za vse čute: temna in spektakularna pravljica, polna teatralnosti, ki jih ne poskušajte doma. V tem
sodobnem koncertnem filmu znani švedski režiser Jonas Åkerlund na nov
radikalen način ujame čustveno vzdušje in navdušenje edinstvenega nastopa Rammsteinov. Posnetek koncerta skupine Rammstein s turneje Made in
Germany, ki ga je zabeležilo kar 30 kamer, je nastal v Areni Bercy v Parizu
leta 2012.
V Cineplexxu Celje, Maribor, Kranj in Koper v četrtek, 30. marca, ob 20.30.
Vstopnice so že v prodaji.
cineplexx.si
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SODELUJTE:

CITYMAGAZINE.SI/TUMMYTEATOX

NOVA FORD

kugA
kugA
NOVA
NOVA FORD
FORD

POPOLNA SOPOTNICA

POPOLNA
POPOLNASOPOTNICA
SOPOTNICA

Prilagodljiva, pametna, pozorna in komunikativna.
To je nova Ford Kuga z inteligentnim štirikolesnim
pogonom za popoln oprijem, napredno tehnologijo
prostoročnega vzvratnega in bočnega parkiranja
ter odpiranja prtljažnih vrat, izboljšanim varnostnim
sistemom za preprečevanje naleta ter dovršenim
multimedijskim sistemom SYNC 3 z glasovnim
upravljanjem
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Uradna poraba goriva: 4,4-7,4 l/100 km. Uradne emisije CO 2: 115-172 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx:
0,0405-0,0725 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,0003-0,000416 g/km. Število delcev: 0,0405-0,0725 x 1011. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka
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