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117 stanovanj I Leto izgradnje 2009 I Neto tlorisne površine od 26,9 m2 do 283,3 m2 I Izklicne cene* stanovanj s shrambo in parkirnimi mesti od 1330 EUR/m2 do 2360 EUR/m2 z vključenim DDV
23 poslovnih prostorov (3. gradbena faza) I velikosti od 82,5 m2 do 251,3 m2 neto tlorisne površine I Leto izgradnje: 2009 I Izklicne cene* od 850-1300 EUR/m2 + DDV (1.037-1.586 EUR/m2 z vključenim 22% DDV)
* javno zbiranje zavezujočih ponudb
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Družbena omrežja so povezala
družbo na popolnoma samosvoj
način in ustvarila nove digitalne
zvezdnike – vplivneže, ki ne živijo v
okviru klasičnih medijskih kanalov,
kot so televizija, radio in tisk. To so
influencerji na digitalnih kanalih,
takšni, ki jih vaša babica ne pozna
in vaša mama ne razume. So ti
novi digitalni influencerji res novi
zvezdniki? Za nove generacije
vsekakor. Za tiste vmes mogoče.
Za nekatere nikoli. V osnovi je treba
živeti njihov digitalni svet, da jih
lahko čutiš, da jih lahko razumeš.
Pri City Magazinu se vedno bolj
zavedamo pomena tega novega
sveta in tudi zato ga poskušamo
vedno bolj vključiti v naše zgodbe, te ustvarjalce pa vključevati v
naše vsebine. In zdi se, da je moda
tista ključna točka, ki nas v aprilski
številki povezuje. V številki #218
se ji posvečamo bolj kot po navadi.
Pokukali smo na tedna mode LJFW
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in MBFWLJ ter črpali modni navdih
in hrano za dušo iz prečudovitih
kreacij slovenskih modnih ustvarjalcev ter tako ustvarili kar 11 strani
strani, namenjenih modi in lepoti.
Dodobra smo raziskali dogajanje v mestu, kjer vam ponujamo
že nekaj ustaljenih pomladnih
festivalov v mestu, ki jih ne smete
spregledati. Mobilnosti smo se ta
mesec lotili drugače in tako vam
predstavljamo nov trend v mestu –
električne skejte. Obiskali smo tudi
največji kolesarski center, pogledali, kaj novega prihaja na koncertne odre, kaj se splača pogledati v
kinu … in še in še …_
Jan Macarol Vrabec,
urednik
Twitter: janmacarol
Instagram: janmacarol
E: jan@citymagazine.si
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DAN ZA ...

DAN ZA ...

BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

... ZA MARTINČKANJE, ZA SLADOLED IN ŠOPEK ROŽ. ZA EDINSTVENE DOGODKE, KI
BODO POLEPŠALI NAŠE DNI IN VEČERE TER NAS POPELJALI POLETJU NAPROTI ...
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Foto: Kurja polt
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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

22. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE

Edinstveni festival žanrskega filma, ki na
filmska platna pogosto prvič prinaša filme z
oznako kultni, žanrski, eksploatacijski, B-film,
»off mainstream« ter številne filmske sirote,
pa tudi zamolčane, spregledane in prepovedane filme, se na sceno vrača že četrtič.
Tokrat ne bo postregel le s filmi, pač pa tudi
z enodnevno strokovno konferenco kultnega filma z naslovom Škart ali bogastvo?
Politika žanrskega filma. Pa ne pričakujte, da
boste med gledanje filmov mirno sedeli na
sedežu!_

Vseslovenski festival, ki se vsako pomlad
zgodi v Ljubljani in v partnerskih mestih, slavi slovensko literaturo. Skozenj se prepletajo
različne umetniške prakse, ki obiskovalcem
nudijo poglobljen vpogled v literaturo. Med
tradicionalnimi cilji festivala so ozaveščanje
bralne kulture, neposreden stik občinstva z
izvirnimi avtorji različnih generacij ter opozarjanje na dosežke slovenskega leposlovja.
Festival v svoj fokus postavlja različne aktualne tematike ter opozarja na probleme, ki so
v dandanašnji družbi navzoči ali odrinjeni._
Do 23. aprila / različni kraji po Sloveniji

Do 23. aprila / Ljubljana /
Slovenska kinoteka, Kinodvor

ČE

PE

PE

Foto: Arhiv Festival čokolade Radovljica

21/04

Foto: Blaž Budja

20/04

/ F E S T I VA L

MEDNARODNA KONFERENCA BIG
ARHITEKTURA

FESTIVAL ČOKOLADE V
RADOVLJICI

Stvari so v arhitekturi rade velike, a res velike so, ko misel preseže mere, ko arhitektura,
oborožena z modrostjo, zaznamuje čas in
pokaže pot. Ko ni oproda moči, kapitalu in
se kot umetnost spogleduje z božanskim, in
čeprav je začasna, postane večna. Na konferenci se bomo tokrat vprašali, kaj je napredek v arhitekturi, svoje znanje in modrost
pa bodo z nami delili različni predavatelji:
Tom Frantzen z Nizozemske, Maria Claudia
Clemente iz Italije, Hervé Potin iz Francije ter
mnogi drugi._
20. aprila ob 10.00 /
Ljubljana / Mesto oblikovanja Slovenija

Okušajte, vonjajte in opazujte čokolado
v raznovrstnih oblikah, okusih in barvah!
Festival čokolade v Radovljici, prvi in edini
v Sloveniji, poleg bogate izbire čokolad in
čokoladnih sladic slovi po pestrem programu
za vse generacije. Tudi letos se bo na kar
šestih lokacijah v starem mestnem jedru in
njegovi neposredni bližini odvijal program
za otroke, družine, ljubitelje kuhanja, dobrih
okusov, glasbe in uličnih umetnikov. Po nekaj
letih predaha se vrača modna revija, prvič
pa bodo na voljo tudi čokoladne masaže in
lepotilni tretmaji._
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FILMSKI FESTIVAL KURJA POLT

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

Do 23. aprila / Radovljica

21/04

Foto: Arhiv OHS

APRILSKI KURZSCHLUSS

/ K O N F E R E N C A

Foto: Arhiv Dnevi knjige
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ODPRTE HIŠE SLOVENIJE
Največji festival kakovostnih gradenj, nepremičnin in arhitekture predstavlja najboljše s
področja arhitekture, krajinske arhitekture,
urejanja prostora, trajnostne gradnje in nepremičninskega sektorja. Na ogled bo več kot
70 zasebnih in javnih stavb ter prostorskih
ureditev, ki jih bo izbrala posebna strokovna
žirija. Tema letošnjega dogodka je Stavbe,
energija in dobro počutje. OHS so del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki
deluje že v 30 mestih po celem svetu. S tem
nastaja največji globalni arhitekturni festival,
ki dosega več kot milijon ljudi._
Do 23. aprila / različna prizorišča po
Sloveniji
OGLASNA VSEBINA
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Foto: Jure Makovec / Wings for Life World Run
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D O G O D E K

FFC 29: FINAL FIGHT
CHAMPIONSHIP

Foto: Thomas Whitehouse
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WINGS FOR LIFE WORLD RUN

PABLO FRANCISCO

Po dveh letih premora se Final Fight Championship z velikim zadovoljstvom vrača v
našo prestolnico. Zvezda dogodka bo eden
od najboljših evropskih kickboksarjev in
najboljši slovenski borec – Ljubljančan Samo
Petje. Ta bo poskušal osvojiti pasova v lahki
kategoriji do 70 in velter do 77 kilogramov.
Slovenec bo v kategoriji prekrižal rokavice
z Eyevanom Danenbergom, ki je prav tako
prvak FFC-ja. Če mu bo uspelo nadvladati
Danenberga, bo Petje postal prvi FFC-prvak
z dvema pasovoma._

Se boste pridružili tisočim na startni črti
tega globalnega tekaškega dogodka, ki bo
potekal že četrtič zapored? Po celem svetu
bo namreč hkrati teklo na desettisoče ljudi,
med drugim na Dunaju, v Milanu, Santiagu, Dubaju, Pretoriji, Melbournu, Zadru in
Moskvi. Namen dogodka je zbiranje denarja
za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače,
ki ga prispevate s plačilom startnine (100
odstotkov te je namenjene raziskavam).
Lani smo odtekli 1.255 milijonov kilometrov
upanja in zbrali 6,6 milijona evrov donacij.
Lahko te številke letos presežemo?_

Globalni fenomen, ki je osvojil svet, prihaja
tudi v Slovenijo. Stand up komik Pablo Francisco je svetovno slavo dosegel s svojimi
genialnimi vokalnimi imitacijami svetovnih zvezd, kot so Arnold Schwarzenegger,
Jackie Chan, Keanu Reeves, Jerry Springer,
Celine Dion in mnogi drugi. Vsi, ki doživijo
njegov »show«, so očarani, kako se prelevi
v filmske zvezde, pevce, prijatelje in družino.
Gledalca vključi v domišljijski svet akcijskih
filmov, prodajalcev tortilj ali pa spontano v
zgodbo, ki mu jo ponudi pogled na občinstvo._

22. aprila ob 20.00 /
Ljubljana / Hala Tivoli

7. maja ob 13.00 /
Ljubljana / Kongresni trg

7. maja ob 20.00 /
Ljubljana / Dvorana Tivoli
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Foto: Shutterstock

Foto: Arhiv Škisova tržnica
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Foto: Arhiv Mini Maker Faire
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20. ŠKISOVA TRŽNICA

BEST OF SNOOKER

LJUBLJANA MINI MAKER FAIRE

Maja se vrača najboljša študentska žurka!
Tokrat jubilejna, že 20. Škisova tržnica, bo tudi
tokrat v duhu sproščenega druženja povezala
mlade iz cele Slovenije, ti pa bodo ob okušanju odlične hrane in pijače spoznavali različne
kulture, uživali ob zvokih slovenskih in tujih
glasbenikov ter ustvarjali nepozabne spomine
v najboljši družbi. V vsej njeni zgodovini jo je
obiskalo že več kot 350 tisoč obiskovalcev,
ki se jim za letošnjo jubilejno prireditev poleg
zanimivega dnevnega in večernega dogajanja
z različnimi aktivnostmi obeta še nekaj novosti
ter presenečenj._

Ljubljana bo ponovno gostila tekmovanje v
snookerju. Tokrat si bosta v oči zrla 27-letni
Judd Trump, ki mu pravijo »Ace in the
Pack«, in legendarni Ronnie O’Sullivan, znan
tudi kot »The Rocket«, ki je lani že šestič
osvojil največje prvenstvo Masters in velja
za najboljšega igralca snookerja v zgodovini
tega športa. Tudi mladi Britanec ni od muh,
saj je med drugim osvojil prvenstva, kot
so Australian Open, International Championship in World Grand Prix. Tekmeca sta si
od leta 2010 nasproti stala že 13-krat, pri
zmagah pa je uspešnejši O’Sullivan._

Največji svetovni »show and tell« dogodek
bo letos na slovenskih tleh potekal prvič. Ta
bo na enem mestu združil tehnologijo, raziskovalce in kulturo. V celodnevnem dogajanju
bodo potekale delavnice za vse generacije,
predavanja in predstavitve primerov dobre
prakse; vse tisto, kar polni ustvarjalni um in
ga spodbuja k iskanju novega. Med drugimi boste na dogodku spoznali tudi tuje
ustvarjalce, predvsem pa bodo navduševali
sodobni računalniško vodeni stroji, hekanje
in robotika._

11. maja / Ljubljana / Kardeljeva ploščad

11. maja ob 19.00 / Ljubljana / Hala Tivoli

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

13. maja ob 10.00 / Ljubljana / Tobačna

A P R I L
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APLIK ACIJA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP

HOFER PODPRL
ŠIRJENJE
LJUBLJANSKE
MREŽE BICIKE(LJ)

Kolo je v mestu zagotovo eno izmed najbolj zelenih prevoznih sredstev. Z njim se lahko priročno
odpravimo po manjših nakupih, se spretno izognemo prometnim konicam na poti v in iz službe ali
pa se odpravimo po drugih opravkih v mestu. Ker
nam ni treba iskati parkirnega mesta, prihranimo
tudi čas in denar, poleg pa seveda skrbimo še za
lastno zdravje in okolje. Pri Hoferju so zgoraj naštete dobre razloge prepoznali in tako to pomlad
podprli širitev kolesarske mreže Bicike(LJ), ki se
s trinajstimi novimi postajališči širi po Ljubljani.
Hofer je gradnjo enega Bicike(LJ) postajališča s
terminalom, dvajsetimi ključavnicami in desetimi
kolesi podprl v sklopu družbeno odgovorne iniciative Danes za jutri._
hofer.si

ZASVOJLJIVA
MOBILNA IGRA
CHICKEN SCREAM

play.google.com
itunes.apple.com

Si želiš okusiti urbane novosti?
Klikni in naroči - 1, 2, 3, Pošta vse
dostavi!
Prevzem paketa lahko opraviš na
enem izmed 114 bencinskih servisov
Petrola po vsej Sloveniji.
Preveri vse alternativne možnosti
dostave na www.posta.si
ali 080 1400.

Foto: Anja Ivanovič

Chicken Scream je zabavna in
interaktivna mobilna igra, ki jo igrate
brez uporabe prstov, saj piščanca
upravljate glasovno. Če želite, da
teče, morate kokodakati glasneje, če
želite, da se premika počasi, morate
govoriti nežno, če želite, da skoči,
pa zakričati. Ustavi se, ko utihnete.
Na poti vas spremljajo prepadi in
ovire, ki se jim morate spretno izogibati. Na voljo za Android in iOS._

ORTO FEST JE POLNOLETEN
Mednarodni klubski festival praznuje 18 let. Do
danes je gostil že okoli 500 glasbenih skupin in izvajalcev, k tej številki pa letos dodaja še 35 domačih
in tujih glasbenih skupin in izvajalcev, ki prinašajo
žanrsko pestro obarvan program. Edinstven slovenski klubski festival, ki v svojem programu ponuja
številne domače in tuje, žanrsko predvsem rockovsko obarvane glasbene izvajalce, daje prostor tudi
drugim glasbenim zvrstem. Letos bodo nastopili
Dog Eat Dog, Manouche, Nipke, Demolition Group,
Noctural Depression, Severa Gjurin, Elvis Jackson,
Zmelkoow, Blaze Bayley (bivši Iron Maiden), Benighted, Avven itd. Festival bo potekal do 29. aprila._
orto-bar.com

HIŠA FRANKO NA
SEZNAMU NAJBOLJŠIH
RESTAVRACIJ NA SVETU
Revija Restaurant je nekaj dni pred
razglasitvijo najboljših restavracij na
svetu razglasila najboljše restavracije
od 51. do 100. mesta. Na 69. mestu se
je znašla Hiša Franko, v kuhinji katere
čara tudi Ana Roš, uradno najboljša
kuharska mojstrica na svetu. Hiša
Franko je novinka na lestvici in je
za seboj pustila številne kulinarične
avtoritete. Pred Hišo Franko se je na
tem prestižnem seznamu leta 2010
znašla tudi ljubljanska restavracija JB
Janeza Bratovža, ki je tedaj zasedla 89.
mesto._
Staro selo 1, Kobarid /
hisafranko.com
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OGLASNA VSEBINA

VODENI OGLED

MODA

R A Z S TAVA

S prvim aprilom je Ljubljanski grad bogatejši za
doživljajski vodeni ogled z naslovom Izza grajskih
rešetk – o zgodovini kaznovanja na Ljubljanskem
gradu, ki ob vodenem ogledu z naslovom Časovni stroj ter avdiovodenju dopolnjuje možnost
raziskovanja bogate grajske zgodovine. Da bi
popestrili turistično ponudbo in uvedli inovativen
način približevanja kulturne dediščine gradu,
bodo kmalu vzpostavili tudi koncept Escape Castle, zabavno pustolovsko igro po vzoru Escape
Rooma (pobeg iz sobe). Kdaj bo to, trenutno še ni
znano._

V izbrane s.Oliver trgovine
(Stritarjeva,
Europark in
Qlandia Novo
mesto) je prišla
prav posebna kolekcija.
Kolekcija The
Fusion, ki je
sicer naprodaj
tudi v spletni
trgovini, sledi
svetovnemu
modnemu
trendu, ki
združuje športna in modna
oblačila. V
duhu časa, ki
promovira aktivno življenje,
so izdelali ekskluzivno kapsulno kolekcijo oblačil
za aktivne ženske in moške. Oblačila so kombinacija športnih krojev, vrhunskih materialov in najnovejših modnih trendov. Kolekcijo so predstavili
na modni reviji v Frankfurtu._

ljubljanskigrad.si

soliver.si

LJUBLJANSKI GRAD: IZZA
GRAJSKIH REŠETK

Foto: Stuart Franklin/Magnum Photos

S.OLIVER
Z EKSKLUZIVNO
KOLEKCIJO THE FUSION

RAZSTAVA DOVOLJ BLIZU?
OBELEŽUJE 70 LET MAGNUMA
Največja in najbolj znana fotografska agencija na svetu Magnum Photos letos praznuje 70.
obletnico svojega obstoja. Ob tej priložnosti bodo
v Ljubljani predstavljene tri razstave z bogatim spremljevalnim programom ter s posebnim
poudarkom na delu osrednjega protagonista in
soustanovitelja Magnuma Roberta Cape. Razstava z naslovom Close Enough? (Dovolj blizu?)
v galeriji Photon prinaša izbor šestdesetih del iz
bogate zgodovine Magnuma, vključno z nekaterimi ikoničnimi podobami velikih imen zgodovine
fotografije, od Herberta Lista, Brucea Davidsona,
Elliota Erwitta, Wernerja Bischofa, Martina Parra
in mnogih drugih. Razstava bo potekala do 19.
maja._
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana / photon.si

P OZ I V I T E V
I Z N A RAV E
razvito v sodelovanju
s sportniki

nim
Z doedzaijem
magn

Vir
vitam
ina C

prispeva k sproscanju
energije pri presnovi
brez dodanih sladkorjev,
vsebuje le naravno
prisotne sladkorje

URBANI UTRIP

PIRELLIJEV KOLEDAR V SLOVENIJI

Foto: Arhiv Špan

MALA ŠOLA VINA

V CENTRU MOBILNOSTI ŠPAN PODELILI
PIRELLIJEVE KOLEDARJE

Zakaj si ne bi privoščili kakšne majhne radosti prav vsak dan? Uživati ob
izbrani jedi in kozarcu dobrega vina je tako lepo, tako preprosto in dostopno.
Mala šola vina Kleti Brda vam s prijaznimi nasveti pomaga pri izboru vina in
svetuje recepte. Ogledate si lahko tudi videonasvete Mihe Deželaka ali pa se
pozabavate v vinskem kvizu in se potegujete za nagrade z okusom – paket
vin Quercus. Vzemite si čas za užitek v majhnih radostih. Se spomnite male
šole? Kako lepo je bilo skozi igro spoznavati svet? Postanite del male šole
vina – male šole za odrasle ljubitelje dobrega!_

Znameniti in legendarni fotograf Peter Lindbergh je razgalil duše slavne
hollywoodske zasedbe v svojem koledarju z naslovom Čustveno. Pirellijev
koledar 2017 »izraža osebnost, občutljivost in pogum, biti to, kar si«, je Peter Lindbergh pojasnil na mednarodni tiskovni konferenci ob izidu novega
koledarja v Parizu. Ta izide vsako leto v omejeni nakladi, prejmejo pa ga
vplivni ljudje iz sveta gospodarstva, športa, znanosti in zabavne industrije.
Letošnji dobitniki v Sloveniji so legende, vsaka na svojem področju: Ivo Boscarol (podjetnik, vodilni proizvajalec ultralahkih letal v svetu), Bojan Križaj
(slovenska smučarska legenda), Andreja Sterle Podobnik (ultramaratonka,
zmagovalka teka okrog Mount Everesta), Helena Blagne (slovenska pevska
diva), Jože Šlibar (legendarni smučarski skakalec), Veselin Vujović (selektor
slovenske rokometne reprezentance) in Borut Pahor, predsednik RS._

malasolavina.si

pirelli.com / span.si

MALA ŠOLA VINA

ZOI PJONGČANG 2018

TOMAŽ RAZINGAR:
»VSA SLOVENIJA JE BILA POVEZANA«
TEKMOVALNA SEZONA V HOKEJU NA LEDU 2016/2017 SE V
KLUBIH POČASI ZAKLJUČUJE, MAJA SE BLIŽA SVETOVNO
PRVENSTVO V PARIZU IN KÖLNU, MANJ KOT LETO PA JE DO
ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGER PJONGČANG 2018.

Foto: Aleš Fevžer

Slabo leto pred osrednjim zimskim športnim spektaklom prihodnjega
leta spomine na olimpijsko pravljico Soči 2014 obuja slovenska hokejska legenda Tomaž Razingar. Njemu je pripadla čast zastavonoše, ko
je kot kapetan olimpijske hokejske reprezentance sodeloval pri prvem
nastopu Slovenije na hokejskem turnirju Zimskih olimpijskih iger 2014 v
Sočiju. Ob tem izpostavlja: »Najbolj sta mi ostala v spominu četrtfinale
in osvojitev sedmega mesta. Mala Slovenija si takrat ni predstavljala,
da lahko posežemo tako visoko. Kljubovali smo vsem športnim zakonom. Med igralci je vladalo veselje in hkrati velika tekmovalna želja, da
se dokažemo. Že res, da prihajamo iz majhne države, ampak mi zmoremo, smo si mislili. Komaj smo čakali, da se igre začnejo, saj smo v sebi
čutili, da smo dobri. Pa ne samo to. Takrat je bila vsa Slovenija povezana in združena. Bilo je hudo!«
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Izjemne moči podpore za vznikanje velikih zgodb, ki navdihujejo, se
zavedajo tudi v družbi The Coca-Cola Company. Ta ohranja najdaljši
neprekinjen odnos z olimpijskim gibanjem na globalni ravni. S sklenitvijo štiriletnega sponzorstva z Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez od leta 2017 Coca-Cola olimpijski duh širi tudi na
slovenskih tleh. S pobudo #Vednopodpiraj spodbuja slovenske potrošnike, da si drznejo sanjati najmogočnejše sanje skupaj s slovenskimi
športnimi junaki in, predvsem, da jih pri uresničevanju sanj brezpogojno podpirajo, v času vzponov in padcev._
coca-cola.si
OGLASNA VSEBINA

IZBOR P OZN AVA
1

3

1

1

2
2

2

1
3

2

AJDA GREGORC

3

RENÉ DOPLER

3

EVA AHAČEVČIČ
IZAK KOŠIR

Antropolog, modni in »lifestyle«
bloger o treh pomladno-poletnih
»it« izdelkih

Modna blogerka Love, Eva,
novinarka in stilistka o treh
pomladno-poletnih »it« izdelkih

NAHRBTNIK FR ACHELL A

PARFUM BURBERRY BRIT
RHY THM

NATIK AČI »LOAFER«
DEICHMANN STAR COLLECTION

Pravijo, da svoje dolžnosti nosimo na
hrbtu. Sama jih res, z modnim nahrbtnikom slovenske znamke Frachella.
Nudi mi prostornost in kakovost, za
estetiko pa poskrbijo rožnati cofki in
kovinski logo._
frachella.com
1
Cena: od 50,00 €

Aromatičen vonj, ki združuje vonj
usnja in lesnih not. Je odličen parfum
za tople pomladanske in poletne večere. Parfum, ki vas ne bo razočaral tako
na sestankih kot tudi na potovanjih.
Moj najljubši že nekaj let._
burberry.com
Cena: od 49,00 €

Modni hit, ki pusti vtis in hkrati ponuja
neskončno mero udobja. Popoln izbor
za lahkoten pomladni korak – v kombinaciji z mrežastimi nogavičkami ali na
boso nogo._
deichmann.com
1
Cena: 22,90 €

NABR ANO KRILO ASOS

MAJICA TOM FORD

Moj najljubši spomladanski kos, ki ga
nosim ves čas. Modni naborki nudijo
lahkotnost, roza barva pa celoten
videz poživi. Krilo najraje kombiniram s
fantovimi majicami in supergami._
asos.com
2
Cena: 50,67 €

Uglajena črna majica, ki je elegantna in hkrati športna, se bo udobno
prilagodila vašemu telesu in vam bo
nudila udobnost ter svobodo gibanja.
Nosite jo lahko tudi v kombinaciji s
suknjičem._
tomford.com
2
Cena: 345,00 €

Modna novinarka in avtorica BluebellBloga o treh pomladno-poletnih
»it« izdelkih
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1

IZDELKI TUMMY TE A TOX
Ker si po naporni zimi moje telo zasluži
malce čistke, je bil ta razstrupljevalni
program za ženske ob vstopu v pomlad prava izbira zame. Brez strogega
posega v moje vsakdanje navade je
drastično izboljšal moje počutje._
tummyteatox.si
2
Cena: 41,30 €

MAJICA STAY CHIC,
VIVASPROJECT

SUPERGE VALENTINO

NOČNA IN DNEVNA KREMA
GREEN LINE PERFECT GLOW

Klasika, ki nikoli ne mine. Bela majica,
ki je nastala s sodelovanjem nadarjene
grafične oblikovalke Vide Igličar. Je
nepogrešljiv kos moje pomladne in
poletne omare, najbolje pa se ujame s
kavbojkami._
vivasproject.com
3
Cena: 49,95 €

Moje najljubše superge Valentino
Garavani so nepogrešljiv kos, ki bi ga
moral imeti vsak moški s stilom. Izredno udobne superge, ki jih lahko nosim
kadarkoli. Vaš monoton stajling bodo
spremenile v ultramodernega._
valentino.com
3
Cena: 470,00 €

Vitaminski koktajl, obogaten z mangovim maslom, je resnično tisti, ki koži
ponovno vdahne življenje, ji povrne
žametno mehkobo in zdrav sijaj. Kako
hitro? Prve rezultate sem opazila čez
noč._
greenline.si
3
Cena: od 7,99 €

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

Urednik spletne Mladine in mobilnega tednika Torek ob petih o treh
pomladno-poletnih »it« izdelkih
PRENOSNI MINI ZVOČNIK JBL
Eden od priročnejših in kompaktnejših
tehničnih dodatkov, ki vedno pride
prav. Doma, na pikniku ali na plaži.
Prek Bluetootha lahko zvočnik, ki je
velikosti cigaretne škatlice, priklopite
na katerokoli mobilno napravo._
jbl.com
1
Cena: 30,00 €
STOL RE X
Zložljivi retro stol marsikomu pričara
spomine iz stanovanj naših babic v
nekdanji Jugoslaviji, danes pa je postal
vrhunski estetski dodatek, za katerega
je treba odšteti kar nekaj cvenka._
ideo.si
2
Cena: 249,00 €
RETRO SL AMNIK
Za pomladne in sončne dni je, poleg
obveznih sončnih očal, letos in vsako
leto prej ali pozneje (beri: vedno in)
nujen tudi slamnik, nepogrešljiv kos
pokrivalnih dodatkov vsake omare._
hm.com
3
Cena: 12,00 €

L CE V

N J I H O V O

1

M N E N J E

Š T E J E

1

1

3

2

2

3
2

1

3

LEA FILIPOVIČ

Lepotna vlogerka Lepa afna
in radijska voditeljica o treh
pomladno-poletnih »it« izdelkih
ECCO COOL 2 .0
Ekstra trendovske, lahkotne, vodoodporne, a hkrati udobne superge danske
znamke Ecco te ne bodo pustile ravnodušnega. Pa še izbirate lahko med
res kul barvami._
si.ecco.com
1
Cena: 160,00 €
PARFUM L ANCÔME L A VIE EST
BELLE BOUQUET DE PRINTEMPS

3

MANCA VODOPIVEC

Modna stilistka in ustvarjalka bloga
Mancina's spot o treh
pomladno-poletnih »it« izdelkih
»OVERSIZED« DENIM JAKNA
PULL & BE AR
Čeprav vsi že komaj čakamo, da bo
vreme dovolj toplo, da ne bomo več
potrebovali jaken, je »oversize« denim
jakna vseeno moja zvesta spremljevalka celo leto in moj »it« kos._
pullandbear.com
1
Cena: 35,99 €
PARFUM MIU MIU

2

KATARINA BENČEK

Lastnica butika Urbani Obešalnik
v samem jedru prestolnice o treh
pomladno-poletnih »it« izdelkih

Ustanoviteljica portala CDBstyle,
svetovalka za osebni stil o treh
pomladno-poletnih »it« izdelkih

»OVERSIZED« DŽINS JAKNA
Najuporabnejši kos te pomladi. Bodisi
strgana bodisi popisana, z broškami ali
»stickerji«. Lahko si narediš popolnoma svojo. Vržeš čez ramo ali zavežeš
okoli pasu. To je to._
urbaniobesalnik.com
1
Cena: 55,00 €

Omejena izdaja slavnega parfuma La
Vie Est Belle je čudovita sadno-cvetlična orientalska dišava, ki diši sveže
sladkobno. Ostrina dišave bo poskrbela, da tvojega vonja ne bo pozabil
nihče._
lancome.fr
2
Cena: 86,00 €

Zame se je letošnja pomlad začela, ko
sem se prvič nadišavila z novim Miu
Miu vonjem L'eau Bleue. Svež vonj je
tako omamen, da mi vsak dan pričara
nasmeh na obraz in bo brez dvoma
moja stalnica tudi v vročem poletju._
miumiu.com
Cena: 64,05 €
2

MREŽ ASTE NOGAVIČKE

RDEČILO Z A USTA REVLON
ULTR A HD MAT

SR AJČNA OBLEK A Z AR A

SR AJCA /BLUZ A

Srajca pravzaprav vsebuje kar tri
trende, ki jih obožujem in jih bom
nosila tudi letos poleti. Gingam vzorec,
cvetlične vezenine in dolge srajčne
obleke. To so trije nepogrešljiv kosi
moje poletne garderobe._
zara.com
3
Cena: 29,95 €

Srajca je in bo najbolj nujen kos.
Moška, prevelika, črtasta, z rokavi na
zvon ali nabranimi rokavi ... Od vsake
ženske posebej je odvisno, kako jo bo
kombinirala. Paleta izbire na policah je
ogromna. Bodite ustvarjalne._
urbaniobesalnik.com
3
Cena: 27,00 €

Revlonove nove čudovite mat šminke
z bogato pigmentacijo so pomladnopoletni »must«! Izbirate lahko med
kožnimi ter barvitimi odtenki. Osupnilo vas bo, kako prijetne so na ustih!_
click2chic.si
3
Cena: 12,25 €

BARBARA ŽGALIN

Pomlad je prinesla novo obsedenost
in to so kratke mrežaste nogavičke s
pentljo. Lahko jih nosimo na športno
obutev ali pa na kakšne bolj elegantne
oksfordske čevlje._
urbaniobesalnik.com
2
Cena: 5,00 €

KAVOMAT GINA
Preprosto ne morem brez kofeina. In
ni mi vseeno, kakšno kavo pijem. Z njo
začnem dan. S kavomatom Gina je dan
boljši, kakovostnejši in ima značaj._
goat-story.com
Cena:
1
Kontaktirajte proizvajalca.
NATIK AČI SCOTCH & SODA
Letošnje poletje bom preživela razpeta
med službenimi dolžnostmi in morjem.
Ker prisegam na udobje, bom zagotovo
topel, morski piš vetra počakala v trendovskih črno-belih natikačih blagovne
znamke Scotch & Soda._
scotch-soda.com
2
Cena: 169,95 €
DŽINSKE MA X&CO.
Nepogrešljiv denim v duhu 70. Ker
pooseblja neobremenjenost, urbanost
in ležernost. Brez t. i. »traperic« žal
ne gre._
si.maxandco.com
3
Cena: 135,00 €

A P R I L
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MASS ZNOVA
NAVDUŠIL NA
LJUBLJANSKEM
TEDNU MODE
KAKŠNO MODNO OBUTEV BOMO NOSILI TO POMLAD IN POLETJE, JE
NA MODNI PISTI LJUBLJANSKEGA TEDNA MODE RAZKRIL MASS,
NAJVEČJI PONUDNIK MODNE OBUTVE V SLOVENIJI. NA EKSKLUZIVNI MASSOVI MODNI REVIJI SO V GLAVNI VLOGI BLESTELI ČEVLJI,
KI JIH MORA IMETI TO SEZONO V OMARI VSAK MODNI NAVDUŠENEC.
Kakšna obutev je torej to sezono obvezna? Vsekakor prevladuje urbani šik, ki ga
idealno poosebljajo trendovske superge in »oksfordke«. Te so letos vse prej kot
dolgočasne, saj izstopajo z debelim podplatom, prepletanjem različnih vzorcev in
materialov, sijejo pa v vseh možnih kovinskih odtenkih. Nepogrešljive so tudi petke,
tanke in debelejše, ki z eksplozijo barv ter vzorcev napovedujejo igrivo pomlad. Vroče
poletje bodo zaznamovale kultne espadrile z debelim podplatom iz prepletajoče se
slame in številni sandali z različnimi dodatki, kot so bleščice, kamenčki, vzorci ter
živahne barve poletja. Ekskluzivni gostje so bili nad pestrim izborom navdušeni, po
modni predstavi pa so si izbrali svoj najljubši par, ki jih bo spremljal te vroče modne
mesece._
12 //
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OGLASNA VSEBINA

MODA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

LE KATERA PUNCA SI NE ŽELI BITI
ŠIK? »FASHIONISTKE« VEDNO NAJDEJO NAČIN, DA SI SESTAVIJO ULTRAMODNO OPRAVO, NE GLEDE NA
PRILOŽNOST. A TAKO ODLIČNI VIDEZI SKORAJ NIKOLI NE NASTANEJO
PO NAKLJUČJU. ZA TO JE VEDNO
POTREBNO NAČRTOVANJE, NE GLEDE NA TO, KDO SMO IN KAKO MODNE
SMO. VSE SE ZAČNE PRI PRAVIH KOSIH. IN KATERE KOSE IMAJO V OMARAH TRENUTNO NAJBOLJ MODNA
DEKLETA NA SVETU?

©

NEW LOOK

©

©

VETEMENTS

URBAN OUTFITTERS

9 MODNIH »IT«
KOSOV ZA POMLAD
IN POLETJE

H&M

Z AR

A ST

©

ASOS

U D IO

©

©

MAJICA Z
GRAFIČNIM
POTISKOM

©

PULOVER S
KAPUCO

TOPSHOP

Če spadamo med
zagnane »fashionistke«
ali pa želimo ustvariti
rockerski videz, majica z
grafičnim potiskom mora
biti v naši omari. Poleg
tega se odlično poda k
džinskam in supergam
ali pa h krilu in visokim
petam._

©

Ta sicer vsakdanji
kos oblačila je postal
skrito orožje modnih
deklet po svetu. Če
ga kombiniramo z
bolj luksuznimi kosi,
kot sta na primer
plašč z leopardjim
vzorcem ali pa krilo z
bleščicami, dobimo
zelo zanimivo
alternativo puliju ali
srajci._

FOREVER21

USNJENO MINIKRILO

Čakaš na novo torbico iz Italije,
vendar je ne boš mogla prevzeti na
domačem naslovu?
Klikni in naroči – 1, 2, 3,
Pošta vse dostavi!

V kombinaciji s prevelikim
topom je lahko usnjeno
minikrilo seksi ali pa le
modno kul. Za bolj vsakdanji
videz ga kombinirajmo s
supergami._

©

©
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KURT GEIGER

Preveri vse alternativne možnosti
dostave na www.posta.si
ali 080 1400.

Beli gležnjarji so novi
črni gležnjarji, še
posebej to pomlad. Če
je popolnoma bela za
vas preveč, poskusite
z bolj bež odtenki ali
pa se odločite za bele
gležnjarje z detajli ali s
kontrastno peto._

MSGM

©

Dostavo paketa lahko naročiš tudi v
službo in veselje ob prejemu paketa
deliš s svojo najljubšo sodelavko.

BELI GLEŽNJARJI

PUMA FENTY BY RIHANNA

©

JEFFREY CAMPBELL

Nº21

CHLOÉ

Ker je pomlad razigrana ...

©

©

©

s.Oliver

DRZNA SONČNA
OČALA

VALENTINO

©

©

MARNI

GUCCI

©

Nič ne doda celotni
modni opravi pike
na i tako kot drzna
sončna očala. Debelejši
okvirji in nenavadne
barve vedno poskrbijo
za nepozaben vtis
– še posebej, če
jih kombiniramo z
naravnimi toni._

ŽENSTVENA »CROSSBODY«
TORBICA

39,90 EUR

FREE PEOPLE

24,90 EUR

©

Strukturirana torbica z detajli, ki jo
raje kot na ramenu nosimo čez telo,
daje sofisticiran videz, za katerega se
zdi, da je nastal brez nepotrebnega
truda. Prednost? Proste roke!_

Popolno ujemanje topline
sončnih žarkov in iskrivih
dogodivščin s čudovito
novo kolekcijo čevljev
in modnih dodatkov
Deichmann.

24,90 EUR

©

DEICHMAN

MARC JACOBS

29,90 EUR

24,90 EUR

14,90 EUR

24,90 EUR

FRAME

ODREZANE DŽINSKE
Odrezane džinske niso več rezervirane
le za najtoplejše mesece – te so
namreč »it« kos tukaj in zdaj. Z
modnimi nogavicami in gležnjarji jih
lahko nosimo tudi takrat, ko zunaj ni
najbolj toplo. Ko se zares ogreje, jih
lahko kombiniramo z natikači._

CITIZENS OF HUMANITY

©

TOPSHOP

©

LEVI'S

VOJAŠKA JAKNA
Nekaj vojaškega pridiha
vedno poskrbi za drzen
videz. Vojaško zelena barva
je skorajda nevtralna barva,
zato jo lahko kombiniramo s
katerokoli drugo barvo._

©

©

34,90 EUR
17,90 EUR

PRETIRANO OKRAŠENE
BELE SUPERGE

©

MARC JACOBS

©

©

IMAGINE BY VINCE CAMUTO

GUCCI

Bele »stansmithke« so
nadomestile balerinke in
postale eden od najbolj
priljubljenih čevljev modnih
deklet po svetu. Za letošnjo
pomlad in poletje so dobile
preobrazbo – okrašene so
namreč z zakovicami, biseri
in raznimi vezeninami._
Deichmann Slovenija

www.deichmann.si

MODA

Z AR A
Ti športni copati so preprosto tako
zelo zanimivi, da bodo lepo dopolnili
vaš stajling. Odlično pa jih boste lahko
kombinirali z belimi in črnimi toni. Pa ne
pozabite na bele »zokne«!
zara.com
GIVENCHY
Športni pulover blagovne znamke,
ki ve, kaj dela, da vzbudi pozornost
»fashionistov« po celem svetu.
givenchy.com

29,95 €

s .’OLIVER FUSION
Minimalističen »t-shirt« bele barve,
ki ga boste brez težav kombinirali s
poletnimi kosi, a z dizajnom sporočali
svoj decenten in prefinjen okus za
minimalizem.
soliver.si

69,99 €

zara.com

19,99 €

19,95 €

IZBOR
UREDNIKA

830,00 €

s .’OLIVER FUSION
Siva je večno moderna in tudi
zato bo ta pulover iz materiala,
podobnega neoprenu, kos, ki vas
bo lepo grel vse do prvih toplih
poletnih dni.
soliver.si

ZARA

Napaka »namenoma« je trend leta.
Detajl na oblačilu, ki zmoti, a kot celota
pritegne. Ta potisk cvetja v odrezani
kombinaciji z običajnim »t-shirtom«
je preprosto ravno prav »odbit«.
Všečkamo!

YUNEEC
Električna rolka E-Go2 je
vstop v električno mobilnost. Ultraurbano!
yuneec.si
699,00 €

+

STILIST

MOŠKA OMARA
NOROST PRVIH TOPLIH DNI – DRZNITE SI!

SAINT L AURENT
Model Classic 161 pooseblja filozofijo
modne hiše Saint Laurent. Letos izjemno moden okrogel okvir iz visokokakovostnih materialov in leč se zdi
večen kos.
yls.com

MAISON MARGIEL A
Replica Jazz Club je vonjava, ki vas
bo teleportirala v ambient jazz kluba
in vam čutno pričarala omamen vonj
mošusa, vanilje in tobačnih listov.
maisonmargiela.com

349,99 €

118,00 €

Z AR A
Bermuda hlače letos izgubljajo
kamuflažni vzorec, a ohranjajo zelene
tone.
zara.com
29,95 €

ADIDAS ORIGINAL S
Udobne športne »cargo« hlače z
žepi zaradi »binarnega« vzorca
izstopajo iz povprečja in vam
ponujajo možnost neskončnih
kombinacij, kjer so modni kiksi
celo zaželeni.
adidas.com
55,85 €
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R AISED BY WOLVES
To so najbolj provokativni in neotesani
ADIDAS ORIGINAL S
natikači na svetu, s katerimi bo vaša
Eqt suppport Ultra P v sivi barvi je tako
modna izjava dobila piko na i. Pogumni
zelo modno univerzalen, da ga boste lahko
boste z natikači nosili »zokne« z
nosili praktično z vsako barvo.
ujemajočim napisom.
adidas.com
raisedbywolves.us
169,00 €

35,00 €

SAMSUNG
Galaxy S8+ je nova zvezda pametnih
telefonov.
samsung.com
899,90 €

BESEDILO & STIL: JAN MACAROL
OGLASNA VSEBINA

MODA

Z AR A
Bluza iz poplina s potiskom
zara.com

TOPSHOP BY
KUCCIA
»Crop« pulover s
kapuco z našitki
dinozavrov
eu.topshop.com

25,95 €

65,00 €
H&M
Krilo do kolen v barvi
pistacije s čipko in elastičnim pasom
hm.com

QUAY AUSTR ALIA
Retro sončna očala All My Love s
»hudimi« lečami
shop.nordstrom.com
58,91 €

24,99 €

RIVER ISL AND
»Crossbody«
torbica v privlačni
roza barvi
eu.riverisland.com

TOPSHOP
Črtast pajac iz satena
eu.topshop.com

& OTHER STORIES
Lahka poletna »slip on«
obleka z romantično čipko
in potiskom
stories.com

+

89,00 €

STILIST

30,00 €

76,00 €

ŽENSKA OMARA
NOROST PRVIH TOPLIH DNI – DRZNITE SI!
Z AR A
Džinske z visokim
pasom in biseri
zara.com
39,95 €

VICTORIA'S SECRE T
»Bralette« z ramen, s
čipko, ki se odlično poda k
džinskam z visokim pasom
ali k uničenim džinskam.
victoriassecret.com
42,44 €
KNJIGA NE ČAK AJ NA
VIKEND
Navdihujoča zgodba in
priročnik za boljše življenje
necakajnavikend.si

H&M
Džins jakna v spranem
videzu z romantičnimi
volančki
hm.com

24,90 €

49,99 €

VIVIENNE
WEST WOOD
Večja prozorna
torbica z rdečim
usnjenim srčkom
farfetch.com
181,00 €

POLLY PLUME
NEW LOOK
Natikači z visoko
Mokasini s potiskom v
peto v barvi limone z
videzu žakarja
okrasnimi kamni
newlook.com
farfetch.com
39,99 €
401,00 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
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OGLASNA VSEBINA

Jones Stores Slovenija

ˇ • Maribor Europark • Celje Citycenter • Outlet Maribor Gosposka 1
Ljubljana Kristalna palaca
www. jones-fashion.com

LEPOTA

NAJ
POMLAD
PREBUDI
TUDI
VAŠO
KOŽO
KONČNO JE PRIŠEL ČAS, KO LAHKO SVOBODNO ZADIHAMO
V LAHKOTNI SPOMLADANSKI GARDEROBI. SPREMEMBA
GARDEROBE PA NAREKUJE SPREMEMBE TUDI NA NAŠEM TELESU
IN OBRAZU. SPOMLADI NAMREČ NA DAN POKUKA KOŽA, KI SMO
JO POZIMI ZAKRIVALI S TOPLIMI OBLAČILI IN MAZALI Z MASTNIMI
KREMAMI. PREVERIMO TOREJ, KAKO Z NEKAJ PREPROSTIMI
KORAKI KOŽO TELESA IN OBRAZA PRIPRAVITI NA TOPLEJŠE
TEMPERATURE IN NA SPOMLADANSKE SONČNE ŽARKE.
Kožo globinsko očistimo s pilingom
Koža je pozimi zaščitena z debelimi oblačili in težkimi kremami, ki se
bojujejo proti nizkim temperaturam
in ostremu vetru. S pomladjo pa
pride čas, ko sloje oblačil odvržemo
in svobodno zadihamo v lahkotnih
oblekah in kratkih rokavih. Koža tako
pokuka na plan in pobožajo jo prvi
spomladanski sončni žarki. Da pa pomladi ne bomo pričakali s 'starikavo'
kožo, jo, preden oblečemo spomladanska oblačila, globinsko očistimo s
pilingom, ki bo odstranil odmrle celice
in koži podaril svež in sijoč videz.
Odličen piling za telo lahko pripravimo
tudi sami – dovolj bo že nekaj žlic soli
in olivnega olja. Za piling za obraz
pa zmešamo nekaj žličk jogurta in
pšeničnega zdroba.
Po pilingu kožo izdatno navlažimo
Po globinskem čiščenju je treba kožo
celega telesa nahraniti in navlažiti z
losjonom za telo in kremo za obraz.
Kožo obraza lahko dodatno razvajamo s hranljivimi hidrantnimi maskami
za obraz, ki bodo koži povrnile lesk.
Masko za obraz, ki bo osvežila videz
naše kože, lahko iz beljaka in limoninega soka pripravimo tudi sami.
20 //
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Pomlad je čas za menjavo kreme
za obraz
Težke in mastne kreme, ki so našo
kožo ščitile pred grobimi vremenskimi razmerami pozimi, še zdaleč ne
ustrezajo lahkotnemu spomladanskemu vremenu. Prehod v pomlad
naj tako zaznamuje nova krema za
obraz, ki naj bo vlažilna in naj ima lahko teksturo. Še bolje bo, če vsebuje
zaščitni faktor, saj se tako izognemo
dodatni uporabi kreme.
Spomladi poskrbimo za UV-zaščito
kože
Sončni žarki do naše kože niso tako
zelo prijazni, kot delujejo na prvi
dotik. Zato spomladi ne pozabimo na
zaščitni faktor, ki ga je sicer dobro
uporabljati kar skozi vse leto. Ta naj
bo spomladi na vrhu našega spiska
obveznih izdelkov za nego kože. Dandanes na prodajnih policah najdemo
kakovostne izdelke za ličenje, ki vsebujejo tudi UV-zaščito, zato je skrajni
čas, da si privoščimo lahkotno kremo
in/ali puder z zaščitnim faktorjem, če
se želimo izogniti prehitremu staranju, prezgodnjim gubam in neprivlačnim pigmentacijam.

Poskrbimo za negovane ustnice
Grobo zimsko vreme zaznamuje tudi
naše ustnice, zato jih na prehodu v
pomlad ščetkajmo z zobno ščetko.
Nežen piling bo z ustnic odstranil
odvečno odmrlo kožo in v kombinaciji
z balzamom za ustnice poskrbel za
njihov zdrav videz.
Privoščimo si domačo pedikuro
Preden smuknemo v spomladanske
sandale, na ta podvig ustrezno prip-

ravimo tudi svoja stopala. Da bodo ta
negovana, pa ni nujno treba v salon,
ampak si lahko pedikuro pripravimo
kar doma. Stopala za nekaj minut
namočimo v toplo milnico, da se
koža na stopalih zmehča, nato jih
dobro osušimo, postrižemo nohte in
s pilo odstranimo trdo kožo. Urejena
stopala izdatno namažemo s hranilno
kremo in na koncu uredimo tudi
nohte._

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
VIKI’S PLACE, Harmonija Lepote d.o.o, 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
PAVEL d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev 4, 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

MO
OČ

KREATOR d.o.o., Ronkova 4a, Slovenj Gradec

SIJA
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MEHK
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VOLU
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LUME
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EN

POIŠCITE
POPOLNO
REŠITEV.
FUSIO-DOSETM
Profesionalni ritual
po meri vaših potreb.

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

EKSKLUZIVNO V KÉRASTASE SALONIH.

LEPOTA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

ZAŠČITENI
PRED PRVIMI
SONČNIMI
ŽARKI

KOŽO MORAMO PRED NEVARNIMI SONČNIMI ŽARKI
(UVA IN UVB) ŠČITITI SKOZI CELO LETO. ŠE POSEBEJ
PA TAKRAT, KO JO ZAČNEJO BOŽATI PRVI SONČNI
ŽARKI. KATERE SONČNE KREME UPORABITI, DA BO
KOŽA OSTALA ČIM LEPŠA?

SHISEIDO
Sončna krema
Shiseido Ultimate Sun
Protection je oblikovana
za občutljivo kožo in
otroško kožo. Mineralna
sončna krema z visoko
UV-zaščito je brez
kemičnih sredstev,
dišav, alkohola in
parabenov, tekstura pa
je dovolj nežna tudi za
najobčutljivejšo kožo._
shiseido.com
38,70 €

LA ROCHE-POSAY

MATISE

CAUDALIE

MURAD

Optimalna zaščita ZF 50+
z izboljšano zaščito pred
UVA-žarki (strožjo od
evropskega priporočila
za izdelke za zaščito pred
soncem) zahvaljujoč
patentiranemu
filtrirnemu sistemu
Mexoplex® v kombinaciji
s termalno vodo La
Roche-Posay, ki
deluje pomirjevalno in
antioksidantno._
laroche-posay.si
17,05 €

Z losjonom Matis
Réponse Soleil ZF 20 je
polt gladka in sijoča ter
zaščitena pred soncem.
Kemične spojine
absorbirajo UV-žarke,
Antileukine 6 ® pa ščiti
DNK in tako ohranja
kožne celice zdrave._
matis-paris.fr
29,90 €

Caudalie Soleil Divin z ZF
50 poskrbi za celovito
zaščito pred soncem
brez parabenov. Zaščita
pred soncem za vsak tip
kože, ki potrebuje nego
proti staranju. Svilnata
tekstura, ki matira kožo
in se ne lepi._
caudalie.com
25,38 €

Krema Essential-C
Day Moisture z ZF 30
preprečuje poškodbe
sonca in z antioksidanti
pomaga pri obnovi že
nastale škode. Pomaga
tudi pri izboljšanju
prožnosti, navlaženosti
in čistosti kože, vitamin
C pa prispeva k zaščiti
pred prostimi radikali._
eu.feelunique.com
66,00 €

NEUTROGENA

COOLA

LUSH

NIVEA

CLINIQUE

DECLÉOR

Pršilo za sončenje
Neutrogena Cooldry
Sport zagotavlja
vrhunsko zaščito
tudi v najbolj skrajnih
pogojih. S tehnologijo
Micromesh™ omogoča,
da se pot normalno
izloča, hkrati pa izhlapi.
Z ZF 30, 50, 50+, 70 in
70+._
neutrogena.com
9,60 €

Podarite svoji koži
takojšno gladkost in
matiran videz s sončno
kremo Farm to Face®,
ki se bori proti prvim
znakom staranja. Krema
je bogata z antioksidanti
ter nudi mineralno
zaščito pred soncem z
ZF 30._
shop.coolasuncare.
com
33,20 €

Ta preprost, a razkošen
losjon s svežimi
sestavinami ščiti kožo
pred soncem, hkrati pa
ohranja njeno vlažnost in
mehkobo. Sezamovo olje
in infuzija orehovih listov
koži pomagata pri tvorbi
melanina, kar pomeni, da
bomo bolj zagoreli._
lush.si
22,50 €

Otroški losjon Nivea
Sun Kids Swim & Play
ZF 50+ za zaščito pred
soncem je dolgotrajno
vodoodporen in je
posebej zasnovan tako,
da zagotavlja zanesljivo
in takojšnjo zaščito pred
soncem za občutljivo
otroško kožo._
nivea.si
20,14 €

Ultralahka, 100-odstotna
mineralna sončna
krema je primerna tudi
za občutljivo kožo.
Tehnologija Shield tvori
nevidno zaščitno plast,
ZF 50 pa poskrbi, da je
koža zares zaščitena
pred soncem._
orbico.com
31,82 €

Olje za sončenje svilnate
teksture s prijetno
poletno dišavo je
oblikovano za zaščito
kože pred škodljivimi
UV-sončnimi žarki.
Vsebuje UVA- in UVBfiltre, ki ščitijo pred
staranjem. Obogateno z
oljem Manoi._
decleor.com
31,21 €
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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

V mesecu aprilu, maju in juniju ob
nakupu olja prejmete praktično
kozmetično torbico.

KULINARIKA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

GURMANSKI
POBEG
Foto: Erazem Simon Parvinja

LEPO VREME NAS VABI, DA SE MED DRUGIM USTAVIMO TUDI V NOVIH GURMANSKIH KOTIČKIH, KJER LAHKO RAZVAJAMO
SVOJE BRBONČICE TER SE NAVDUŠUJEMO NAD KULINARIČNIMI PRESEŽKI.

B I S T R O/

TABAY BROTHERS
»Jej dobro, počuti se dobro!« To je slogan,
ki več kot odlično opisuje filozofijo Tabay
Brothers, bratov, ki sta po nekajmesečnem
premoru ponovno odprla svoja vrata v svet
gurmanske »hitre prehrane«. Sveže pripravljena, okusna in zdrava hrana se pripravlja
s kuharsko tehniko »sous-vide«. Francoski
izraz, ki pomeni »pod vakuumom«, opisuje
hrano, vstavljeno v vrečko, v kateri ni zraka,
in potopljeno v vodno kopel. S tem hrana
doseže najboljši možni okus in mehkobo.
Vsako jutro pečejo brioš kruhke, skrbijo pa
tudi za sveže ter lokalne sestavine – vse od

mesa do zelenjave. Med drugim sta brata
povečala svoj meni, kar pomeni, da lahko zdaj
izbiramo med šestimi burgerji, štirimi sendviči, v ponudbi pa so tudi solate in juhe ter
vegetarijanski meni. V prihodnosti načrtujeta
tudi »rakija party«, kar pomeni, da bo stranka
dobila pijačo dobrodošlice. Hkrati bodo
poskrbeli, da bo stranka prišla varno domov
– vsak bo v manjši sklad prispeval evro ali
dva, ta denar pa se bo nato porabil za taksi.
Novosti na novi lokaciji torej ne manjka, okus
pa ostaja enak. In to je najpomembnejše._
Palmejeva ulica 26 / Ljubljana
Tabay Brothers

T R G O V I N A S K AV O/

Črno zrno se podaja v zgolj eno državo pridelovalko kave – Kolumbijo, in od tam slovenskim ljubiteljem napitka prinaša paleto arom in okusov,
ki so odraz geografske raznovrstnosti države in
njenih prebivalcev. Skodelica »speciality« kave
je rezultat predanega dela velike skupine ljudi,
ki v množični prodaji kave ostanejo anonimni.
Črno zrno svoje iskanje popolne skodelice zato
začenja na nasadih, kjer se pridelovalci, kot so
Noel Bedoya, Juan Porras in njuni družini, že več
desetletij ukvarjajo s pridelovanjem, izbiranjem
in izpopolnjevanjem agrikulturnih procesov, da bi
tako iz zrna potegnili najboljše, kar ponuja njihova zemlja. Delo in logistika družinskega podjetja
Jesús Martín in podjetja Caravela zagotavljata
vrhunsko kakovost zelenega zrnja, še preden se
poda na pot proti Evropi. V Sloveniji za nadaljevanje procesa na najvišji ravni skrbi pražarna Stow, ki z načinom praženja poudari profil
posameznega porekla in zagotavlja vedno svežo,
lokalno praženo kavo. Vabljeni za rdeča vrata,
kjer vas pričakata širok nasmeh in prvovrstna
kava._
Gornji trg 17 / Ljubljana
crnozrno.com
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Foto: Rudi Majerle

ČRNO ZRNO

Š T R U K L J A R N I C A /

MOJI ŠTRUKLJI SLOVENIJE
Pod Plečnikove arkade nas vabijo Moji štruklji
Slovenije, prva štrukljarnica v Sloveniji, kjer
se prepletata tradicionalen pristop k pripravi
slovenskih jedi in izzivi moderne kulinarike. V
njej ustvarja mojster Peter Vogelnik, ki s spoštovanjem tradicije, dolgoletnimi izkušnjami,
trdim delom, znanjem in inovativnostjo pripravlja najbolj cenjene in raznovrstne vrhunske
štruklje, ki nikogar ne pustijo ravnodušnega.
Okušamo lahko pristne slovenske štruklje iz
vlečenega, vzhajanega, vzhajanega listnatega ali ajdovega testa, lahko pa se pustimo
prevzeti novim okusom. Svoje brbončice
lahko razvajamo ob klasičnih, sladkih, slanih,
mesnih, sadnih ali čokoladnih okusih sveže

pripravljenih štrukljev. Za presežek pa poskrbi
še omaka, ki da štruklju edinstveno noto. V
ponudbi imajo prek 20 vrst tradicionalnih
slovenskih in modernih štrukljev iz različnih
vrst testa, s kremastimi ali klasičnimi nadevi
in prelivi, ob katerih si človek oblizne vsak
prst posebej. Štruklji se menjujejo sezonsko,
saj v štrukljarnici prisegajo na sveže lokalne
sestavine in polne okuse. Štruklje nam z veseljem ponudijo tudi v naravni embalaži »za s
seboj«. Prvi štruklji so sicer nastali na Kofcah,
v Planinskem domu, kjer jih lahko okušate še
danes._
Plečnikove arkade, Adamič Lundrovo
nabrežje 1 / Ljubljana
moji-struklji.si

KULINARIKA

Foto: Matevž Kostanjšek, Stilistka hrane: Gruša Zorn

GOSTILNICA 5–6 KG: KAMOR SE
ZATEČE VSAK PRAVI BONVIVANT

Gostilnica 5–6 kg, kjer sta doma stara tradicija in domačnost, slovi po svojih mesnih specialitetah, ki jih pripravljajo v krušni peči. Na jedilniku se znajdejo »mlečni pujski«, uvoženi s
Sardinije, mlečne kračice, potrebušina in svinjska rebrca. Ne manjkajo niti prave slovenske
dobrote: notranjske klobase, pečenice, krvavice in suhe mesnine, svoj prostor na jedilniku
pa so našla tudi odlično pripravljena in začinjena kunčja jetrca. Tukaj pridejo na svoj račun
ljubitelji morske hrane (še posebej slasten je golaž iz hobotnice), pa ljubitelji solat in pic. Te so
pripravljene po starem napolitanskem receptu (testo odleži štiri dni in je zato lažje prebavljivo). Posebna specialiteta je morska pica, katere testo je obarvano s sipinim črnilom, poskrbijo
pa tudi za različna okusna sezonska presenečenja. V Gostilnico 5–6 kg lahko zavijete tudi na
kosilo, tedensko ponudbo lahko preverite na Facebookovi strani. Če nimate časa, pa brez skrbi.
Gastronomska uživalnica ima zdaj tudi dostavo hrane po središču Ljubljane. Malice, kosila in
pico vam dostavijo s simpatičnim motorčkom Ciao._

V OSRČJU LJUBLJANE NAJDEMO
GOSTILNICO 5–6 KG, GASTRONOMSKO
UŽIVALNICO, KJER SE MESOJEDCI
POČUTIJO KOT DOMA, PA TUDI VEGETARIJANCEM NI NIKOLI DOLGČAS. V
ZAVETJU PRIJETNEGA OKOLJA NAS
ČAKAJO PRAVO KULINARIČNO DOŽIVETJE, SLOVENSKE SPECIALITETE TER
ŠTEVILNA KULINARIČNA PRESENEČENJA. TO JE PRIBEŽALIŠČE GURMANOV
IN TISTIH, KI UŽIVAJO V ŽIVLJENJU IN
V DOBRIH STVAREH. IN GOSTILNICA
5–6 KG TO NEDVOMNO JE.

INFOMAT//
NASLOV/
GOSTILNICA 5–6 KG
GORNJI TRG 33, LJUBLJANA
FB: Gostilnica 5–6 kg
ODPIRALNI ČAS/
VSAK DAN OD 12.00 DO 23.00,
V POLETNEM ČASU OD 12.00 DO 24.00
REZERVACIJE /
01/ 320 08 04

KULINARIKA

SLOVENIJA SE V ZADNJEM ČASU SPREMINJA V POMEMBNO IN CENJENO ZELENO DESTINACIJO, POLNO KULINARIČNIH
DOŽIVETIJ, OBISKOVALCI NAS CENIJO
IN SE RADI VRAČAJO, NE SAMO ZARADI
IZJEMNE RAZNOVRSTNOSTI IN NARAVNIH LEPOT, AMPAK TUDI ZARADI BOGATE IN IZBRANE PONUDBE HRANE IN
PIJAČE. RAZNOVRSTNE IN INOVATIVNE
JEDI, KAKOVOSTNE SESTAVINE, VRHUNSKA VINA IN PRIJAZNA POSTREŽBA SO
VRLINE SLOVENSKIH RESTAVRACIJ. IN
KATERE SO NAJBOLJŠE?

V okviru izbora najboljših restavracij v Sloveniji – The Slovenia Restaurant Awards pod
sponzorstvom Diners Cluba za leto 2017 je na
Fužinskem gradu v Ljubljani potekala slovesna
podelitev priznanj in razglasitev regijskih zmagovalcev ter zmagovalca strokovne komisije.
V založbi The Slovenia so po nekajmesečnih
pripravah strokovne komisije in skoraj dvomesečnem glasovanju Chefs&Foodies Akademije
ter ljudstva v naboru 140 predlaganih restavracij dobili finaliste in zmagovalce regije ter
zmagovalca po oceni strokovne komisije.
Laskavi naziv zmagovalec regije za leto 2017
so dobile restavracije Vila Podvin na severu,
Ošterija Debeluh na jugu, Gostilna Rajh na
vzhodu, Hiša Franko na zahodu in Restavracija Strelec na območju Ljubljane in osrednje Slovenije, ostali regijski finalisti pa so si
prislužili naziv najboljše regijske restavracije.
Nagrado strokovne komisije in naziv najboljša restavracija 2017 je dobila Hiša Franko z
mednarodno prepoznavno kuharsko mojstrico Ano Roš._

OŠTERIJA DEBELUH

RESTAVRACIJA STRELEC

GOSTILNA RAJH

Foto: Dean Dubokovič

NAJBOLJŠE
RESTAVRACIJE
V SLOVENIJI

HIŠA FRANKO

the-slovenia.com

INFOMAT//
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VILA PODVIN

Foto: Jost Gantar

NASLOV/
VIL A PODVIN, MOŠNJE 1, R ADOVLJICA
/ vilapodvin.si
OŠTERIJA DEBELUH,
TRG IZGNANCEV 7, BREŽICE
/ FB: Osterija Debeluh
GOSTILNA R AJH, SOBOŠK A ULICA 32,
MURSK A SOBOTA
/ rajh.si
HIŠA FR ANKO, STARO SELO 1, KOBARID
/ hisafranko.com
RESTAVR ACIJA STRELEC,
LJUBLJANSKI GR AD
/ kaval-group.si

2 v 1:

pomivalno–sušilni
stroj Bosch.
PerfectDry
Novi pomivalni stroji Bosch PerfectDry z inovativnim sušenjem
Zeolith® popolno posušijo posodo, celo plastično.

N OVA
GENERACIJA

www.bosch-home.si

* Bosch je številka 1 na svetu v kategoriji pomivalnih strojev. Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2015, 2016.
Slika je simbolična.

KULINARIKA

PRAZNIČNO GRIZLJANJE
VELIKA NOČ VABI K OBLOŽENIM MIZAM, KJER ŽE ČAKAJO PRAZNIČNE DOBROTE. TE BODO NAPOLNILE NAŠE
TREBUŠČKE IN ZA NEKAJ ČASA NA STRANSKI TIR POSTAVILE VSE ZAOBLJUBE Z ZAČETKA LETA, KO SMO PRISEGALI,
DA BOMO LETOS »FIT IN OH IN SPLOH KUL«. RECEPTE STA ZA VAS PRIPRAVILA BLAŽ IN TJAŠA Z MIDVAKUHAVA.SI.

JAGODNE PANNA COTTA POTIČKE S PIŠKOTI
S E S TA V I N E Z A P O T I Č K E

POTICA MUFFINI
S E S TA V I N E
ZA MUFFINE

S E S TA V I N E
ZA NADEV

 1 vrečka vinskega kamna
Kotányi
 3 jajca
 180 g jogurta
 130 g masla
 pol stroka vanilje
 300 g moke
 170 g sladkorja
 vaniljin sladkor v prahu 		
Kotányi

 1 vrečka rumovega
sladkorja Kotányi
 100 g mletih orehov
 0,5 dl smetane
 1 žlica mletega sladkorja
 1 beljak

P R I P R AVA
Maslo stopite in ga z ostalimi mokrimi sestavinami zmešajte v
eni skledi, v drugi skledi pa zmešajte vse suhe sestavine. Nato
suhe sestavine primešajte mokrim. Za orehov nadev najprej
poparite orehe s sladko smetano, ki jo poprej zavrite. Dodajte
rumov sladkor in sladkor v prahu. Beljak stepite v trd sneg.
Nežno ga primešajte orehovi zmesi. V pekač za muffine najprej
položite lične papirčke za muffine. Vzemite dve žlici in vanje
najprej nadevajte nekaj mase, nato nadev in na koncu spet
maso. Na 180 stopinj Celzija pecite 20 minut. Ko so pečeni, jih
posujte z vaniljinim sladkorjem v prahu._







3/4 vrečke agarja Kotányi (7 g)
400 ml sladke (ali rastlinske) smetane
100 g jagod
2 zvrhani žlici sladkorja v prahu
4 keksi petit beurre (ali podobni veganski keksi)

S E S TA V I N E Z A P R E L I V
 150 g jagod
 2 žlici sladkorja v prahu
 pol limone
P R I P R AVA
Za izdelavo minipotičk potrebujete še primeren silikonski model. Smetano zlijte v kozico in vanjo stresite jagode. Kuhajte,
dokler se jagode ne zmehčajo, nakar jih spasirajte s paličnim
mešalnikom. Dodajte agar agar in kuhajte še dve minuti, nato
pa odstavite in pustite, da se rožnata zmes malce ohladi.
Kekse nalomite in jih dodajte v kuhano jagodno smetano. Dobljeno »zmešnjavo« nalijte v modelčke za minipotičke. Piškoti
bodo ob hlastanju za zrakom priplavali na vrh, zato bodo na
koncu, ko potičke obrnete, lepo na dnu. Postavite v hladilnik.
Po treh urah neučakanega postopanja lahko potičke končno
zvrnete na glavo. Za preliv dajte jagode v kozico, jih zalijte s
sokom limone, potresite s sladkorjem in poškropite z dvema
žlicama vode. Pokuhajte jih, da se zmehčajo, nato jih spasirajte
in še isti trenutek zlijte čez »gole« panna cotta potičke._

PEHTRANOVA KREMNA JUHA
S E S TA V I N E
 1 zvrhana žlica sušenega pehtrana Kotányi
 5 korenčkov
 1 čebula
 0,5 l zelenjavne jušne osnove
 5 žlic sladke smetane
 1 žlica masla
 sol in poper po okusu
P R I P R AVA
Korenček olupite in narežite na kolobarje. Čebulo nasekljajte in jo
prepražite na žlici masla, nato pa dodajte še korenje. Pražite nekaj
minut. Prelijte z jušno osnovo, ki ste ji dodali posušeni pehtran.
Kuhajte na zmernem ognju, dokler se korenje ne zmehča, nato pa
s paličnim mešalnikom spasirajte do kremaste teksture. Dodajte
sladko smetano ter solite in poprajte po okusu. Če se vam zdi juha
pregosta, dodajte še malo jušne osnove._
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OGLASNA VSEBINA

Naročnik: Ljubljanske mlekarne, d.d. Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana | Agencija 101. do.o.

DOM

MINIVODNIK Z A
NAJBOLJŠI PIKNIK
IZBOR: LUCIJA MARKO

2
1

KAMADO
Kamado Joe Classic je
keramični žar, »smoker« in
pečica v enem, pripravljen
za uporabo že v 15 minutah.
kraljzara.si
1.249,00 €

4

Topli dnevi kar kličejo, da jih
izkoristimo in jih preživimo
v objemu narave in v družbi ljudi, ki jih imamo radi.
In če si pomladi, predvsem
pa poletja, brez piknikov ne
moremo predstavljati, si teh
ne moremo predstavljati brez
določene obvezne opreme.
Brez nje pač ni dobrega piknika. Kmalu se boste spraševali,
kako ste lahko do zdaj piknike
sploh preživeli brez njih.
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STARPACK HOME
Komplet klešč za žar iz
vrhunskega silikona
amazon.com
21,20 €

5

6

3

SILVO
Velika lesena deska za rezanje
ali serviranje iz jesenovega
lesa
silvo.si
29,90 €

URH
Okrasna blazina s
pralno prevleko iz
100-odstotnega
bombaža
urh.si
17,99 €

GEFU
Set 5 nabodal za žar iz
linije BBQ Style lahko
uporabimo namesto
lesenih paličic.
1001dar.si
24,95 €

TARGET
Odeja za piknik z
resicami, idealna za
zmenek v dvoje.
target.com
18,56 €

OGLASNA VSEBINA

7

9

10

THERMAPEN
Superhitri
termometer za hrano
kraljzara.si
99,00 €

8

CB2 EXCLUSIVE X
YELLOW LEAF
Zazibljite se v vetru
ali pa opazujte zvezde na tej ročno narejeni viseči mreži.
cb2.com
223,77 €

LEDENE KOCKE
Barvite kocke za hlajenje
pijače za večkratno
uporabo
studentska-trgovina.si
4,50 €

11

IKEA
Odeja za piknik iz
bombaža, ki jo lahko
peremo v pralnem
stroju.
ikea.com
11,99 €

12

13
14

DEBENHAMS
Košara za piknik z
očarljivo podlogo
debenhams.com
38,00 €

15

ZYLISS
S pomočjo modela za pleskavice preprosto in hitro
oblikujete enakomerno
debele in lepo okrogle pleskavice iz katerekoli vrste
mletega mesa, ki ne bodo
razpadale.
1001dar.si
15,95 €

WORLD MARKET
Jedilni pribor
iz biološko
razgradljivega lesa
worldmarket.com
2,00 €

SLANT COLLECTIONS
Srkajte svoj najljubši
koktajl iz tega kot
ananas oblikovanega
kozarca
shop.nordstrom.com
21,50 €

BRAVISSIMA
6 krožnikov za pico
iz melamina
woodeal.co.uk
21,95 €

16

LILLY PULITZER
Hladilnik za pijačo z igrivo
poslikavo s priročnim
odpiračem za steklenice.
shop.nordstrom.com
27,36 €
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BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE
TELEFON MESECA

TEHNOLOŠKE POSLASTICE MESECA
TEHNOLOŠKA PODJETJA NE POZNAJO PREDAHA. NA TRGU SE SKORAJ VSAK
DAN POJAVI NOVA TEHNOLOŠKA IGRAČKA, KI JO DODAMO NA SEZNAM ŽELJA.
ČEPRAV JE VEČINO POZORNOSTI V MINULIH TEDNIH POŽEL SAMSUNG GALAXY
S8, PA ŠE ZDALEČ NI EDINA NOVOST, KI SI ZASLUŽI NAŠO POZORNOST. VSE
TAKŠNE PREDSTAVLJAMO V NADALJEVANJU.

IPHONE RED

SAMSUNG DE X

VAIO PHONE A

SAMSUNG GALAXY S8

APPLOVA RDEČA DOBRODELNOST

MOJ PAMETNI TELEFON JE
LAHKO RAČUNALNIK

PRVI ANDROID

NOV KRALJ MED PAMETNIMI TELEFONI

Apple je predstavil iPhone 7 in
iPhone 7 Plus v rdeči barvi. S
tem ohišjem obeležuje več kot
10 let partnerstva z dobrodelno fundacijo RED, ki se bori za
prihodnost brez virusa HIV. Za
projektom RED stojita Bono
in Bobby Shriver. Koncept je
povsem preprost. Izdelovalci
kultnih izdelkov svoje izdelke
obarvajo v odtenek rdeče in del
prihodkov od njihove prodaje
namenijo fundaciji, ki sredstva
namenja raziskavi virusa HIV in
boja proti aidsu. Na voljo sta v
izvedenkah s 128 GB in z 256
GB._

Dex pameti telefon spremeni v
namizni računalnik in omogoča
izboljšano izkušnjo oz. produktivnost pri uporabi aplikacij
Android in Windows. Nudi nemoteno urejanje dokumentov,
brskanje po spletu, gledanje
posnetkov, odgovarjanje na
sporočila itd. Prenovljen uporabniški vmesnik je prilagojen
uporabi s tipkovnico in miško,
vključuje več raztegljivih
oken, kontekstualnih menijev
in namiznih različic spletnih
brskalnikov. Prinaša kompatibilnost z orodji Microsoft Office
in aplikacijami Adobe._

apple.com

samsung.com

Phone A ste verjetno takoj
pripisali Sonyju, toda ta je leta
2014 svojo divizijo prestižnih
namiznih in prenosnih računalnikov VAIO prodal japonski
investicijski družbi Japan Industrial Partners, ki je pod tem
imenom predstavila že drugi
pametni telefon. VAIO Phone
A pa je njihov prvi Android.
Ima 5,5-palčni HD-zaslon, 3
GB sistemskega pomnilnika
in procesor Snapdragon 617.
Izdelan bo iz aluminija in na
voljo z dvema »parkirnimi
mestoma« za pomnilniško
kartico SIM._
vaio.com

Galaxy S8 prinaša »neskončni«
5,8-palčni zaslon Quad HD+
(570 ppi), še boljši fotoaparat in
kopico novih funkcij, med katerimi gre izpostaviti digitalnega
pomočnika Bixby. Poganja ga
energijsko učinkovit osemjedrni procesor Exynos 8895,
ki omogoča hitro delovanje
telefona tudi pri najtežjih opravilih. Je kar za 10 odstotkov
hitrejši od predhodnika. Ima 4
GB delovnega pomnilnika, 64
GB notranjega spomina in režo
za spominsko kartico microSD.
Za avtonomijo skrbi baterija z
zmogljivostjo 3000 mAh._
samsung.com

FITBIT ALTA HR

AIPOLY

TANJŠE NI

KO SLEPI SPREGLEDAJO

Gre za najtanjšo zapestnico z merilnikom srčnega utripa na svetu, ki
je ne boste želeli sneti. Poleg utripa meri tudi stadije spanca, o katerih
vas obvešča prek mobilne aplikacije. Obljublja pet dni avtonomije, za
kar se ima zahvaliti predvsem enobarvnemu zaslonu. Šteje tudi korake,
pokurjene kalorije in prehojeno/pretečeno/prekolesarjeno razdaljo
(prepozna tip športa). Ni zgolj nemi opazovalec dogajanja, saj nas, če
smo premalo aktivni, o tem obvesti in spodbudi h gibanju._

Veliko mobilnih aplikacij je namenjenih golemu zabijanju časa.
Aipoly ne sodi v to kategorijo. Gre namreč za aplikacijo, s pomočjo katere slepi spregledajo. To žal ne pomeni, da spregledajo kot
Metka v Kekcu, zato pa pomaga slepim in slabovidni, da lažje in
hitreje identificirajo stvari okoli sebe. Vse, kar mora uporabnik
storiti, je, da usmeri telefon in aplikacija s programsko opremo
za prepoznavanje objektov mu glasovno sporoča, kaj »gleda«.
Trenutno je na voljo le za uporabnike iOS._

fitbit.com
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aipoly.com

TAG HEUER CONNECTED MODUL AR 45

THE FR AME

MODULARNA PAMETNA URA

TELEVIZOR KOT UMETNIŠKA
SLIKA

Connected Modular 45 je
prestižna športno-elegantna
ura z operacijskim sistemom Android Wear 2.0, ki bo
prepričala tudi najbolj goreče
nasprotnike pametnih ur. Edina
stvar, ki vas lahko odvrne,
je cena. Nosi čislani podpis
»Swiss made« (izdelujejo jo v
La Chaux-de-Fonds), drobovje
pa je prispeval Intel (poganja
procesor Intel Atom Z34XX).
Ima 45-milimetrski premer in
je manjša kot TAG Heuerjeva
pametna ura prve generacije.
Krasi jo 1,39-palčni AMOLED
zaslon na dotik._

Samsungov The Frame je
bil oblikovan z umetniškim
pristopom za nadgrajevanje
dnevne sobe in dopolnjevanje
življenjskega prostora uporabnikov. Kadar je vključen način
»Umetnost«, je videti kot slika
na steni. Namesto da se njegov
zaslon spremeni v črno, kot smo
vajeni, se televizor spremeni
v digitalni okvir z umetninami.
Uporabniki lahko izbirajo med
100 slikami v različnih kategorijah. Opremljen je s prozornim
kablom in stenskim nosilcem, ki
uporabnikom omogoča, da ga
obesijo kamorkoli._

tagheuer.com

samsung.com

POPR AVIL A STEKEL IN Z ASLONOV VSEH ZNAMK
Mobistekla ponujajo cenovno zelo ugodna popravila mobilnih aparatov in
tabličnih računalnikov s širokim naborom znanih (Apple, Samsung, Sony,
Huawei, LG, HTC, Nokia) in manj znanih znamk (One plus, Lenovo, Xiaomi,
Meizu). Njihovi mojstri so specializirani predvsem za popravila stekel pri
znamkah Samsung, Apple, Sony in LG, kjer se ohrani primarni LCD-zaslon. Zaradi tega ponujajo občutno cenejše popravilo od konkurence. Pri
podjetju Mobistekla zagotavljajo izjemno hiter čas popravila, saj za večino potrebujejo le nekaj ur ali največ en dan. Da bo zaslon telefona ostal
nepoškodovan ob vsakodnevni uporabi, vam ob nakupu zaščitno steklo
tudi brezplačno in strokovno namestijo. Za materiale in opravljeno delo
boste dobili garancijo. Vse aparate je možno oddati v poslovalnici na
Tržaški cesti 5 v Ljubljani, kjer je urejeno brezplačno parkiranje, ali pa
izkoristite možnost varnega poslovanja po pošti._
mobistekla.si

MINDSET
SLUŠALKE, KI ZVIŠAJO PRODUKTIVNOST

SUPERGE XIAOMI

SONČNA OČAL A VISA

SUPERGE V VLOGI PAMETNE
URE

OČALA KOT PLAČILNO
SREDSTVO

K izdelkom kitajske znamke se
zatekajo predvsem tehnološki
navdušenci, zdaj pa je tretji
največji proizvajalec pametnih
telefonov na svetu pripravil
nekaj tudi za športne navdušence. Verjetno ste pomislili
na pametno zapestnico ali uro.
Toda ne, kupcem je ponudil
ultralahke pametne superge.
Opremljene so z Intelovim
procesorjem, žiroskopom,
pospeškometrom in povezavo Bluetooth Smart. Merijo
povprečno hitrost, premagano
razdaljo, kalorije itd. So izredno
trpežne in s podlago proti
drsenju._

So plačilnim karticam šteti
dnevi? Kmalu boste lahko namreč plačevali kar s sončnimi
očali. Takšno rešitev preizkuša
Visa, ki pravi, da je prihodnost
plačevanja v rečeh, ki jih danes
ne obravnavamo na tak način
(testira tudi prstane, zapestnice ipd.). Očala imajo vgrajeno
brezstično tehnologijo NFC in
čip za identifikacijo plačnika,
za plačilo pa je potreben le
dotik namenskega terminala.
Visa očala preizkuša v Avstraliji na izbranih lokacijah, prvi
odzivi uporabnikov pa so zelo
pozitivni._

mi.com
OGLASNA VSEBINA

Tehnologija je zadnja leta naredila precej
škode na področju naše koncentracije. In ker
se klin s klinom zbija, je nastal Mindset, ki bo
poskušal to škodo popraviti. Gre za pametne
slušalke, ki zaznavajo možgansko delovanje
(za to so zaslužni elektroencefalografi) in so
zmožne prepoznati, kdaj nismo več osredotočeni na delo, ter pomagajo, da se ponovno
skoncentriramo. Znanost pravi, da potrebujemo od 15 do 20 minut, da se vrnemo v
»prvotno« stanje. Mindset ta čas poseka na
nekaj sekund._
mindsetheadphone.com

Si želiš novo tehnološko igračo, ki jo prodajajo le v tujini?
Klikni in naroči – 1, 2, 3,
Pošta vse dostavi!
Dostavo pošiljke lahko določiš tudi k sosedu in tako
poskrbiš, da boš čim prej prišel do svoje igrače.
Preveri vse alternativne možnosti dostave na
www.posta.si ali 080 1400.

visaeurope.si
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ASUS – ZENFONE 3 MAX:
ODLIČNJAK Z OGROMNO
BATERIJO ZA IZJEMNO
CENO
VESTE, KAJ JE NAJVEČJI STRAH LASTNIKOV MOBILNIH
TELEFONOV? NE, TO NISTA KRAJA ALI POŠKODBA, UPORABNIKI NAJBOLJ TREPETAJO PRED IZPRAZNJENOSTJO
BATERIJE IN POSLEDIČNO (ZAČASNO) NEUPORABNOSTJO
DIGITALNEGA POMOČNIKA.
V časih, ko je pametni telefon več
kot le sredstvo za komunikacijo,
saj je računalnik v malem, kompas
in zemljevid hkrati pa tudi digitalna denarnica, je zelo pomembno,
da predvsem deluje. Energijo za
delovanje mu zagotavlja vgrajena
baterija, ki pa jo vedno zmogljivejši
procesorji in veliki zasloni razkošnih
ločljivosti ter požrešne aplikacije in
raba mobilnega interneta vztrajno
(in hitro) praznijo.
Če bi pametne telefone razvrstili po
času trajanja njihove avtonomije, bi
rezultati marsikoga presenetili. Med
najboljšimi bi se zagotovo znašel
ASUS-ov model ZenFone 3 Max,
ki se zdi kot nalašč za povprečnega Slovenca, takšnega z aktivnim

življenjskim slogom, ki rad obiskuje
prelepe kotičke svoje države. In od
svojega digitalnega pomočnika pričakuje, da mu vdano sledi in služi.
ZenFone 3 Max se pohvali s kovinskim ohišjem in predvsem zmogljivo baterijo. Kot tak je idealen za
vse, ki veliko časa preživijo stran od
električnih vtičnic bodisi na različnih interesnih dejavnostih ali daljših
izletih v naravi.
Varčni telefoni so pogosto strojno
‘podhranjeni’, torej manj zmogljivi
in posledično tudi manj požrešni.
A ZenFone 3 Max je našel idealen
kompromis. Štirijedrni procesor
in 2 ali 3 GB delovnega pomnilnika (ter 16 oz. 32 GB pomnilnika
za hrambo podatkov) sta kos na-

logam, ki jih telefonu zadajo tudi
nekoliko zahtevnejši uporabniki.
Nežno zaobljen hrbtni pokrov pa
dodatno poskrbi, da telefon naravno paše v roko. Na hrbtni strani telefona je vgrajen še bralnik prstnih
odtisov, ki ZenFone 3 Max odklene
v delčku sekunde.
A prava zvezda je seveda baterija.
Kot rečeno, 4130 mAh zaloge energije v bateriji je tako razkošje, da
lahko s telefonom prek priloženega
kabla napolnite tudi druge, pretežno mobilne naprave.
Za zajemanje digitalnih spominov
poleg prednje kamere z ločljivostjo
senzorja 5 milijonov slikovnih pik

poskrbi še hrbtna kamera PixelMaster, katere senzor zajame 13
milijonov slikovnih pik. Tehnologija
PixelMaster fotografiranje v pametnih telefonih dviga na nov nivo, saj
še izboljša standardna zajemanja
posnetkov.
Najboljšo novico smo prihranili za
konec – ZenFone 3 Max kljub nadpovprečni kondiciji ne nosi nalepke
z nadpovprečno ceno. V prosti prodaji pri domačih trgovcih z mobilnimi telefoni in v spletnih trgovinah
boste zanj odšteli le malenkost več
od 200 evrov._
asus.com
asusplus.si

ASUS UX360:
PRENOSNIK, KI NAVDUŠI VSAKOGAR
PODJETJU ASUS VELJA PRIZNATI PRAV POSEBNO ŽILICO, KO GRE ZA OBLIKOVANJE TANKIH IN LAHKI PRENOSNIKOV.
MODELI ZENBOOK SODIJO V KATEGORIJO ULTRALAHKIH PRENOSNIH RAČUNALNIKOV, S SVOJO VITKOSTJO IN ZUNANJO PODOBO PA PRITEGUJEJO VEČ KOT LE POGLEDE. NOVI ASUS ZENBOOK FLIP UX360 IMA ŠE KAKEGA ADUTA VEČ,
SAJ PREMORE VRTLJIV ZASLON, S KATERIM SE LAHKO PRELEVI TUDI V TABLICO.
Ohišje je izdelano iz trpežnega in do
sijaja brušenega aluminija, inovativni tečaji zaslona pa omogočajo njegov takojšnji 360-stopinjski zasuk
in preobrazbo prenosnika v tablico.
Ob preklopu v tablični način se tipkovnica in sledilna ploščica samodejno izključita. Inženirji so ponosni tudi na vzdržljivost
svoje rešitve
– te-
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čaji so testirani za vsaj 20.000 ponovitev gibov zapiranja in odpiranja.
Zasnovan je za mobilni življenjski
slog, svoje poslanstvo pa opravlja
z odliko. Zahvaljujoč energetsko
učinkovitemu procesorju Intel Core
M in litij-polimerski bateriji visoke
zmogljivosti ASUS ZenBook Flip
UX360 zdrži brez vmesnega polnjenja kar do 12 ur. Ni pomembno,
ali ga uporabljamo na potovanju, dolgih sestankih ali
pa se zgolj zabavamo
v naslonjaču, ZenBook Flip uporabnika za
daljši čas osvobodi
iskanja
vtičnice.
Svoje opravi tudi
zvok
–
nadpovprečen

zvok je že od nekdaj zaščitni znak
družine prenosnikov ZenBook.
Ekipa ASUS Golden Ear je patentirano tehnologijo SonicMaster
še nadgradila, zato ZenBook Flip
UX360 ob visokotoncu ICEpower®
proizvaja enega od najboljših zvokov, ki smo ga slišali na prenosniku.
Zakaj smo ga vzljubili?
V ASUS-ov prenosnik ZenBook Flip
UX360 se ni težko zaljubiti, nasprotno, tako preprosto je. Je seksi? Je!
Je zmogljiv? Je! Brez težav se spopade z izzivi digitalnega domačega
ali poslovnega vsakdanjika, opremljen je namreč z do 8 GB pomnilnika, izjemno hitrim pogonom SSD
in procesorjem Intel Core M šeste
generacije. Še kaj? O, ja. Zaslon je

vrhunski, prenosnik pa deluje povsem neslišno.
Pri vrhunskih računalnikih se navadno stvari zataknejo pri ceni, saj
se ta navadno meri v štirimestni
številki, ki se ne začne vedno z ena,
tudi po tej plati UX360 preseneti. Vstopni model je na voljo že za
povsem sprejemljivih in razumljivih
850 evrov, čeprav bi ga sami založili z več delovnega pomnilnika in
vrhunskim zaslonom, kar pa ceno,
povsem pričakovano, potisne čez
tisočaka. Kljub temu se naša ljubezen ni ohladila, še vedno velja za
zanesljivega in vrhunskega (digitalnega) sopotnika, ki ga več let ne
nameravamo zamenjati._
asusplus.si
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VSE ZA KOLO

Foto: Arhiv Špan

CENTER
MOBILNOSTI
ŠPAN NA BREZOVICI PRI
LJUBLJANI JE POSTAL
BOGATEJŠI ZA 600 KVADRATNIH METROV VELIK
KOLESARSKI
CENTER.
TA SE PONAŠA S PRIVLAČNIM OKOLJEM, IZJEMNO ŠIROKO PONUDBO CESTNIH, MESTNIH,
GORSKIH IN NAJVEČJO
PONUDBO ELEKTRIČNIH
KOLES. Z ODPRTJEM KOLESARSKEGA CENTRA JE
PODJETJE ZAOKROŽILO
PONUDBO MOBILNOSTI,
KI ZDAJ OBSEGA KOLESARSKI, MOTO IN AVTOMOBILSKI PROGRAM.

ELEK TRIČNO KOLO PODJETJA ŠPAN

S-BIKES
S-BIKE je v letu 2016 postal prava urbana uspešnica in zgodbo nadaljuje tudi v letu 2017. S-BIKES
F50e spreminja pogled na rabo kolesa. Okvir električnega kolesa je namreč zložljiv. Zloženo kolo je
po zaslugi lahkega okvirja kolesa mogoče pospraviti v praktično vsak prtljažnik osebnega vozila ali
ga celo zložiti pod mizo v pisarni. Okvir kolesa ima
vgrajeno Samsungovo baterijo (7800 Ah, čas polnjenja je 5 ur), ki omogoča polnjenje prek običajne
električne vtičnice. Baterijo je mogoče polniti tudi
ločeno od kolesa. Po zaslugi zmogljivega motorja
in elektronike pomaga kolesarju do kar 65 kilometrov oddaljenih ciljev._
sbikes.si

OGLASNA VSEBINA

Š PA N B R E ZOV I C A

KOLESARSKI
CENTER ŠPAN
Sodobna mobilnost je vedno bolj povezana s kolesi.
Trendi kažejo močno rast uporabe koles in električnih koles v urbanem okolju. Predvsem električna
kolesa predstavljajo močno alternativo javnemu
prevozu in so korak k bolj zdravemu načinu življenja. Podjetje Špan je v letošnjo kolesarsko sezono
vstopilo z najsodobnejšim kolesarskim centrom.
Ta v prijetnem okolju združuje veliko kolesarsko
trgovino z bogato ponudbo koles
za vsak okus in način življenja ter
kolesarski servis.

prtju dejal Boštjan Felc, večkratni državni prvak v
gorskem in cestnem kolesarstvu ter vodja kolesarskega programa v podjetju Špan.

Ljubitelji cestnega kolesarstva
bodo presenečeni nad izborom
koles vrhunskega švicarskega
proizvajalca BMC ter legendarnega proizvajalca Fondriest. Maurizio Fondriest, poklicni italijanski kolesar, zmagovalec Gira d'Italia in ustanovitelj
znamke Fondriest se je tudi udeležil odprtja kolesarskega centra. Skupaj s svojimi kolegi iz razvoja
je pohvalil novo pridobitev in ekipi zaželel uspešno
delo še naprej.

Električna kolesa predstavljajo
prihodnost kolesarstva in so globalno v izjemnem vzponu. Pomembno mesto so dobila tudi v
kolesarskem centru Špan. Poleg
lastne blagovne znamke S-BIKES
so zastopana še električna kolesa Askol in Torpado. »Električna mobilnost ni stvar prihodnosti. V
podjetju Špan je električna mobilnost del sedanjosti in smo že del električne revolucije. Z največjo
zalogo električnih koles tudi želimo ohraniti prvo
mesto v električnem kolesarstvu na Slovenskem,«
je o usmeritvi trgovine dejal Andrej Bogataj, vodja
veleprodaje v podjetju Špan. Širok izbor električnih
koles in strokovno osebje, ki tudi sodeluje v razvoju
električnih koles S-BIKES, so zagotovilo, da boste
izbrali pravo električno kolo za svoje potrebe. Naj
bo to zložljivo, gorsko ali mestno električno kolo._

Za adrenalinske navdušence, ki prisegajo na gorska
kolesa, je na voljo širok izbor atraktivnih koles BMC,
Torpado in Mondraker. Ta so razstavljena na mostu, ki povezuje kavarno Špan in trgovino. »Kolesarski center je zasnovan, da se obiskovalci v njem
počutijo domače. Skupaj z izkušenimi prodajnimi
svetovalci boste tako lažje našli kolo, ki je pisano
na vaš karakter in odseva vaše potrebe,« je ob od-

V sodobnem centru so svoj prostor našla tudi otroška in mestna kolesa. Širok izbor koles je ustvarjen,
da zadovolji tako zahtevne kupce kot tiste, ki kupujejo premišljeno. Bogat je tudi program dodatne
opreme in opreme za vzdrževanje koles. Za varno kolesarjenje
ali zgolj dodatke s stilom.

span.si
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BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

SKEJTANJE
BREZ ZNOJA

IZBOR
UREDNIKA

R A ZMERJE MED CENO IN ZMOGLJIVOSTJO

L AHKO JE TUDI KL ASIČNI SKEJT.

TEHNOLOŠKO DOVRŠENA

E-GO 2

M1 INBOARD

BOOSTED DUAL+

6,3-kilogramski E-GO 2 ponuja najboljše razmerje
med ceno, zmogljivostjo in kakovostjo. Ponaša se
z dobrim dosegom do 30 kilometrov (do 3 ure vožnje), kjer ga lahko ženete do 20 km/h končne hitrosti. Ima možnost hitrega polnjenja, ki izpraznjene baterije napolni v pičlih 3 urah. Na razpolago pa
je tudi regenerativno zaviranje, ki polni baterijo te
rolke. Mogoči so tudi različni načini vožnje._

Električna rolka M1 Inboard tako kot predhodnica
tehta 6,3 kilograma in se ponaša z regenerativnim zavijanjem, a ima motor v kolesih namesto
samostojno, zato jo lahko brez težav uporabljate
tudi kot klasično rolko. Ima zamenljiv baterijski
sistem, ki nas na polnjenje prepelje od 11 do 16 kilometrov. Seveda odvisno od načina vožnje. Motor
pa iz sebe iztisne hitrosti vse do 35 km/h. Baterija
se napolni v pičlih 90 minutah._

Boosted je ime, ki v svetu električnih rolk nekaj
velja. Gre za drugo generacijo električnih rolk z
izboljšano baterijo, večjimi kolesi, trikrat večjim
navorom (z njo se zlahka peljete na Vršič, saj je
ne ustavi niti klanec s 25-odstotnim naklonom),
izmenljivo baterijo, skrito v vodoodpornem ohišju, ki nas na polnjenje prepelje 19 kilometrov daleč
(napolni se v eni uri). Zmore hitrosti do 35 km/h in
tehta 7 kilogramov, ne gre pa spregledati niti regenerativnih zavor._

yuneec.si

inboardskate.com

boostedboards.com

INFOMAT//

INFOMAT//

INFOMAT//

CENA: OD 699,00 €
DOSEG: DO 30 KM
MAKS. HITROST: 20 KM/H

CENA: OD 1.299,00 €
DOSEG: DO 16 KM
MAKS. HITROST: 35 KM/H

CENA: OD 1.400,00 €
DOSEG: 19 KM
MAKS. HITROST: 35 KM/H
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MOBILNO

ROLKE SO IZJEMNO PRILJUBLJENA OBLIKA PREVOZA MED
MLADIMI, A ŠE DO NEDAVNEGA NISO BILE PRIMERNE ZA
PREMAGOVANJE DOLGIH RAZDALJ. DANES PA SE LAHKO Z
ELEKTRIČNIMI ROLKAMI ODPRAVITE TUDI NA DALJŠO POT
IN NE LE DO BLIŽNJEGA SKEJTERSKEGA PARKA.

IZJEMNO L AHK A IN ZMOGLJIVA

ZELO Z ANIMIVA ROLK A

L AHKO DRSI BOČNO

STARY BOARD

ZBOARD 2 BLUE

LEIF

Stary Board je s 5,2 kilograma med najlažjimi električnimi rolkami na svetu; izdelana je iz steklenih
vlaken, bambusa in javorjevega lesa. Ponaša se z
vitkim stasom (16,5 milimetra) in dosega hitrosti
do 30 km/h. Njen glavni adut pa ni teža, temveč
preprostost uporabe, saj jo bodo obvladali tudi
tisti, ki so se rolke do zdaj bali. Motor ima skrit v
kolesih, za daljšo obstojnost baterije pa skrbi regenerativno zaviranje._

ZBoard 2 Blue je najnaprednejša električna rolka
in je modra izbira, in to ne samo zaradi modrih koleščkov. Zmore hitrosti do 32 km/h, njen domet
pa je 25 kilometrov. Premore 500-vatni motor in
LED-žaromete spredaj in zadaj za boljšo vidnost
tudi ponoči. V primerjavi s konkurenco je precej
težka, saj jih tehtnica nameri kar 7,7 kilograma. Je
ena od redkih, ki nima daljinskega kontrolorja, hitrost pa upravljamo z nagibanjem._

Za vse tisti, ki že danes pogrešate deskanje po
belih poljanah, imamo super rešitev − Leif. Ta
snowboard deska za ceste vam omogoča, da
občutke s snega prenesete na cesto in na asfaltu zavoljo šestih koleščkov počnete vse tisto, kar
počnete na smučišču, tako je mogoče tudi bočno
drsenje. Omogoča hitrosti do 37 km/h, na polnjenje pa vas prepelje do največ 24 kilometrov daleč.
Moči ima tudi za 15-odstotni klanec._

stary.io

zboardshop.com

boostedboards.com

INFOMAT//

INFOMAT//

INFOMAT//

CENA: 999,00 € (PREDNAROČIL A)
DOSEG: DO 20 KM
MAKS. HITROST: 30 KM/H

CENA: OD 1.199,00 €
DOSEG: DO 25 KM
MAKS. HITROST: 32 KM/H

CENA: OD 1.400,00 €
DOSEG: DO 24 KM
MAKS. HITROST: 37 KM/H
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FILM MESECA

Foto: Universal Pictures

FILMSKA PLATNA

HITRI IN
DRZNI 8
AKCIJSKI FILM

THE FATE OF THE FURIOUS

ZDA, JAPONSKA, FRANCIJA, KANADA, AMERIŠKA SAMOA, 2017
Dirkaška ekipa, zbrana okoli Dominica, se vrača na velika platna.
Osmo poglavje visokooktanske franšize je prvi del nove trilogije.
Režiral ga je F. Gary Gray, ki se je podpisal pod film Straight Outta
Compton. Družini Hitrih in drznih sta se pridružili dve oskarjevki, in
sicer Charlize Theron (v vlogi glavne negativke), ki se je »vihtenja«
volana naučila v filmu Pobesneli Max: Cesta besa, ter zimzelena
Helen Mirren. Ta film je postal sploh prvi hollywoodski film, ki je bil
posnet na Kubi, poleg tega pa so ga snemali še na Islandiji, v Atlanti, Clevelandu in New Yorku. Če je bil sedmi del posvečen preminulemu Paulu Walkerju, je ta »od Paula«, kot je dejal Vin Diesel, saj mu
je Walker pred smrtjo povedal, da je snemanje osmice potrjeno. Kot
vedno vloga družine ostaja rdeča nit, vezivo pa adrenalinski pregoni, vonj po oktanu, hitrost in želja po maščevanju. Tokrat je družina
na najtežjem preizkusu do zdaj, saj pride do notranjega razdora. Bo
izdaja vodje usodna ali bo družini, ki je do zdaj veljala za nerazdružljivo, uspelo ohraniti enotnost?_
Režija: F. Gary Gray.
Igrajo: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason
Statham, Scott Eastwood, Lucas Black, Helen Mirren, Jordana
Brewster, Kurt Russell, Michelle Rodriguez, Ludacris, Nathalie
Emmanuel, Elsa Pataky.

Želiš biti hiter? Želiš biti drzen?
Klikni in naroči – 1, 2, 3,
Pošta vse dostavi!
Paket lahko kadarkoli 24 ur na dan, 7 dni
v tednu hitro in preprosto prevzameš
na samopostrežnem PS Paketomatu.
Preveri vse alternativne možnosti
dostave na www.posta.si ali 080 1400.

13. april 2017 / Cineplexx, Kolosej
OGLASNA VSEBINA
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FILMSKA PLATNA
BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

APRILSKA FILMSKA PONUDBA
APRILA SE BO V KINU NAŠLO NEKAJ ZA VSAKOGAR. NA SVOJ RAČUN BODO PRIŠLI LJUBITELJI JEKLENIH KONJIČKOV, ZNANSTVENE FANTASTIKE, ZGODOVINE, TEHNOLOŠKI NAVDUŠENCI, PUSTOLOVCI IN LJUBITELJI ŽIVALI.

AKCIJSK A BIOGR AFSK A PUSTOLOVŠČINA

DOMIŠLJIJSK A KOMEDIJA

IZGUBLJENO MESTO Z

VELIKANKA

ZDA, 2017, THE LOST CITY OF Z

ŠPANIJA, KANADA, 2016, COLOSSAL

Film opisuje resnično zgodbo britanskega raziskovalca Percyja Fawcetta
(Charlie Hunnam), ki v dvajsetih letih 20. stoletja odpotuje v Amazonijo, da
bi odkril dokaze o domnevni napredni civilizaciji. Čeprav je tarča posmeha
znanstvenih kolegov, je odločen in se skupaj z ženo, sinom in svojim pomočnikom v džunglo vrača znova in znova, vse do svojega skrivnostnega izginotja leta 1925. Posnet je po knjižni uspešnici The Lost City of Z: A Tale of Deadly
Obsession in the Amazon (2009) pisatelja Davida Granna._

V tem rahlo nenavadnem filmu oskarjevka Anne Hathaway igra brezposelno
dekle Glorio, ki se je prisiljeno vrniti v rodni Seul, saj jo fant vrže iz newyorškega stanovanja. Še prej jo razhod potisne v alkoholizem, posteljo pa ji
začnejo greti manipulativni moški. Prav zato se odloči, da se vrne v domače
mesto, da bi začela znova. Toda vrnitev domov se izkaže za vrnitev k starim
navadam. Medtem po južnokorejski prestolnici začne strašiti pošast, s katero je Gloria povezana na nenavaden način, saj jo, kot kmalu ugotovi, lahko
upravlja._

Režija: James Gray. Igrajo: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom
Holland, Angus Macfadyen, Edward Ashley, Clive Francis, Ian McDiarmid, Franco
Nero, Matthew Sunderland, Johann Myers, Daniel Huttlestone, Harry Melling.

Režija: Nacho Vigalondo. Igrajo: Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis,
Austin Stowell, Tim Blake Nelson.

20. april 2017 / Cineplexx, Kolosej

20. april 2017 / Kolosej

ANIMIR ANA DRUŽINSK A KOMEDIJA

MALI ŠEF

ZNANST VENOFANTASTIČNI TRILER, DR AMA

ANIMIR ANA AKCIJSK A KOMEDIJA

V MREŽI

KAKO BITI LATINO
LJUBIMEC

ZDA, 2017, THE BOSS BABY

ZDA, ZAE, 2017, THE CIRCLE

DreamWorks Animation in režiser uspešnic Madagaskar in Shrek Tom McGrath nas vabita, da
spoznamo nenavadnega dojenčka, ki vstopi v življenje sedemletnega Tima. Čeprav ga je ta sprva
zelo vesel, pa se hitro izkaže, da bosta težko shajala skupaj. In medtem ko starša ne opazita ničesar nenavadnega, ima Tim dojenčka vseskozi
na sumu. Kmalu odkrije, da lahko bratec govori,
hodi in snuje nenavadne načrte. Ko odkrije, da želi
zlobnež Francis človeštvu ukrasti ljubezen, brata
združita moči in se odpravita na nepozabno dogodivščino._

Ta film bo marsikaterega tehnološkega velikana
naredil precej živčnega. Govori o Mae Holland,
ki se pridruži podjetju The Circle. Ta se ukvarja s
spletnimi družbenimi omrežji in tehnologijo. Mae
zelo hitro napreduje po lestvici, medtem pa strahovite posledice tehnologije pridejo navzkriž z željo biti slišan v svetu, v katerem spletna prisotnost
pomeni vse in moč posameznika predstavlja število sledilcev na družabnih omrežjih. Film je posnet po istoimenski distopični knjigi Dava Eggersa
iz leta 2013._

Režija: Tom McGrat. Glasovi: Lisa Kudrow, Alec
Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, ViviAnn
Yee, Eric Bell Jr., Miles Christopher Bakshi.
20. april 2017 / Cineplexx, Kolosej
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Režija: James Ponsoldt. Igrajo: Tom Hanks,
Emma Watson, John Boyega, Karen Gillan, Patton
Oswalt, Bill Paxton.
27. april 2017 / Cineplexx, Kolosej

ZDA, 2017, HOW TO BE A LATIN LOVER
Maximo ima jasen načrt, kako uživati življenje,
ne da bi mignil s prstom. Omrežiti starejše bogate
gospe. Te so zanj lahek plen, njihovo bogastvo pa
zagotovilo, da mu v življenju nič ne manjka. Vse
mu gre kot po maslu, dokler ga po 25 letih zakona
zavoljo mlajšega ljubimca pred vrata svoje luksuzne vile ne postavi njegova 80-letna žena. Zateče
se k odtujeni sestri Sari in v želji, da bi osvojil svojo
naslednjo priletno trofejo, izkoristi nečaka Huga,
za katerega se do danes ni zmenil._
Režija: Ken Marino. Igrajo: Eugenio Derbez, Salma
Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell, Raphael Alejandro,
Michael Cera, Rob Corddry, Mckenna Grace.
27. april 2017 / Kolosej

KOMIČNA DR AMA

PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
ZDA, 2017, A DOG'S PURPOSE

Kaj je smisel življenja psov?
Ugajati in ustreči ljudem.
Film prikazuje zgodbo o
psu, ki se po smrti vsakič
znova znajde v drugem
pasjem telesu in najde nov
smisel življenja, ko služi svojim lastnikom. V n-ti
reinkarnaciji spet konča pri
svojem prvotnem lastniku,
ki v drugi pasmi, potem ko
pes najde oguljeno žogo za
ragbi, prepozna psa iz svoje mladosti. Zgodba se začne, ko enajstletni Ethan
in njegova mama rešita zlatega prinašalca, ki je bil ujet v avtomobilu na žgočem soncu. Kljub očetovemu nasprotovanju družina psa posvoji._

HITRI IN DRZNI DO
ZDAJ POVZROČILI
ŽE ZA VEČ KOT POL
MILIJARDE ŠKODE
V KINEMATOGRAFE JE PRIDRVELO ŽE OSMO NADALJEVANJE
VISOKOOKTANSKE FILMSKE FRANŠIZE HITRI IN DRZNI. V 15
LETIH SO PRI SNEMANJU FILMOV UNIČILI ŠTEVILNE PREGREŠNO DRAGE JEKLENE KONJIČKE. INSURE THE GAP JE IZRAČUNAL, KOLIKO BI NAS V RESNIČNEM ŽIVLJENJU STALA POVZROČENA
ŠKODA.

Režija: Lasse Hallstrom. Igrajo: Britt Robertson, Dennis Quaid, K. J. Apa, John
Ortiz, Peggy Lipton, Juliet Rylance, Luke Kirby, Pooch Hall, Josh Gad.
27. april 2017 / Cineplexx, Kolosej
AKCIJSK A ZNANST VENOFANTASTIČNA PUSTOLOVŠČINA

VARUHI GALAKSIJE 2. DEJANJE
ZDA, 2017, GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2

Nenavadna skupina junakov
se vrača na filmska platna
in mora ponovno rešiti galaksijo. Varuhi se tokrat trudijo
obraniti
novoustanovljeno
družino, medtem ko razrešujejo skrivnost pravega porekla Petra Quilla. Na pomoč
jim priskočijo priljubljeni liki iz
klasičnih stripov, saj se Marvelovo kinovesolje še naprej
širi. 2. dejanje se odvijajo dva meseca po prvem filmu. V njem bo kot Petrov
oče nastopil tudi Kurt Russell. Pod scenarij in režijo se je ponovno podpisal
ljubljenec oboževalcev James Gunn, ki je oboje opravil že v prvem delu._
Režija: James Gunn. Igrajo: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper (glas), Michael Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, Glenn
Close, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Kurt Russell.
4. maj 2017 / Cineplexx, Kolosej
DOMIŠLJIJSKI AKCIJSKI SPEK TAKEL

KRALJ ARTHUR: LEGENDA O MEČU
VB, AVSTRALIJA, KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD

Guy Ritchie je v svojem tipičnem slogu na
velika platna prelil domišljijsko-akcijsko pustolovščino, v kateri se loteva klasične legende o meču Ekskaliburju, Arturja pa spremlja
na njegovi poti z ulic na prestol. Po Seanu
Conneryju in Clivu Ownu se je vanj vživel
Charlie Hunnam. V filmu se pojavi tudi nekdanji nogometaš David Beckham. Je mešanica Ritchijeve interpretacije Sherlocka
Holmsa in TV-serije Igra prestolov, z značilnimi upočasnjenimi posnetki. Je uvod v
franšizo, katere dolgotrajnost bodo narekoval izkupiček v filmskih blagajnah._
Režija: Guy Ritchie. Igrajo: Charlie Hunnam, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric
Bana, David Beckham, Katie McGrath, Aidan Gillen, Annabelle Wallis, Àstrid
Bergès-Frisbey, Mikael Persbrandt, Michael McElhatton, Kingsley Ben-Adir.
11. maj 2017 / Cineplexx, Kolosej

Ste kdaj pomislili, koliko škode je nastalo med
snemanjem filmov iz serije Hitri in drzni? Tega
izračuna so se lotili pri podjetju Insure The Gap.
Skupna (hipotetična) škoda v sedmih delih franšize znaša vrtoglavih 527 milijonov ameriških dolarjev, z osmim delom pa se bo znesek zagotovo
pomaknila že čez 600 milijonov.
Od filmskih likov je največ škode povzročil Deckard Shaw (Jason Statham), ki je do danes odgovoren za 187 milijonov dolarjev škode. Najbolj
uničujoč je bil sedmi del. V filmu Hitri in drzni 7 so
uničili tudi najdražji avtomobil, ki so ga kadarkoli
uporabili v franšizi, in sicer Lykan Hypersport (W
Motors), ki stane kar 3,5 milijona dolarjev.
V sedmih deli so sicer poškodovali kar 179 avtomobilov. Od tega so jih popolnoma uničili 142, tudi
37 predelanih (uničena sta bila tudi tank in helikopter). Skupile so jo tudi številne stavbe, 53, če
smo natančni. 31 jih je bilo uničenih. Akterji filmov
so poškodovali ali uničili tudi 432 drugih predmetov. Še ena zanimivost. Dominikova ekipa (Vin Diesel) je povzročila precej več finančne škode kot
zlobci._
insurethegap.com

GLASBA

SPOMLADANSKA RAPSODIJA
POMLAD JE V SVOJEM NAJVEČJEM ZAMAHU IN NA TE SONČNE DNI NAM PONUJA TUDI
NEKAJ GLASBENIH SLADKORČKOV. V LJUBLJANO PRIHAJAJO IZJEMNI DEPECHE
MODE, NA DUNAJ PA LOMILEC NAJSTNIŠKIH SRC SHAWN MENDES TER SUBTILNI CIGARETTES AFTER SEX.

CIGARETTES AFTER
SEX

THE CHEMICAL
BROTHERS

Brooklynski kolektiv Cigarettes After Sex nima le
ambientalnega imena, takšen je tudi njihov zvok
– ambientalni pop. Skupino je pred devetimi leti v
El Pasu v Teksasu ustanovil pevec in kitarist Greg
Gonzales. Svoj prvi EP Affection, na katerem sta
zgolj dva komada (Affection, Keep On Loving You),
so posneli kar sredi noči na stopnišču. Drugo ploščo
z naslovom I. so izdali leta 2015. Na njej je tudi njihov najbolj znan in najbolj uspešen singel Nothing’s
Gonna Hurt You Baby (ta ima na YouTubu že več kot
47 milijonov ogledov). Bazo oboževalcev so povečali
še s skladbami, kot so I’m A Firefighter, Dreaming of
You in Starry Eyes. Vsekakor skupina, ki ji je vredno
prisluhniti._

Britanski dvojec The Chemical Brothers že najmanj
dve desetletji slovi kot najbolj inovativen predstavnik in izvajalec elektronske glasbe. Ed Simons in Tom
Rowlands, nekdanja sošolca in danes nepogrešljiva
elementa pop kulture, sta svojo glasbeno kariero
začela leta 1989 v Manchestru. Skupaj z The Prodigy, Fat Boy Slim in The Crystal Method sodita med
pionirje glasbenega žanra »big beat«. Po petih letih
premora sta leta 2015 izdala osmi studijski album
Born in the Echoes, s katerim sta dokazala, da še
vedno znata ustvarjati glasbene presežke, primerljive z njunim zlatim obdobjem. V svoji vitrini imata
med drugim tudi štiri grammyje, eno nagrado brit ter
glasbene nagrade MTV._

27. aprila ob 20.00 / Flex, Dunaj, Avstrija

29. aprila ob 22.00 / Pala Arrex, Jesolo, Italija

KONCERT / LJUBLJANA

SHAWN MENDES

DEPECHE MODE

Tista dekleta, ki ne padajo na Justina Bieberja, imajo v Shawnu Mendesu odlično alternativo. Osemnajstletnega kanadskega pevca, ki je pozornost
založnikov pritegnil s kratkimi posnetki na omrežju
Vine, je v stratosfero izstrelila skladba Stitches debitantskega albuma Handwitten (2015). Pevec je
lani izdal svoj drugi album Illuminate, na katerem je
tudi megauspešnica Treat you Better. Album Illuminate se je na lestvici Billboard 200 uvrstil na prvo
mesto, ravno tako Handwritten. Tak dosežek je pri
tako rosnih letih pred njim uspel samo še Justinu
Bieberju, Miley Cyrus, Hilary Duff in LeAnn Rimes._

Čeprav so prodali več kot 100 milijonov plošč in igrali pred več kot 30 milijoni oboževalcev, Depeche
Mode nočejo postati samozadovoljni in zaspati na
lovorikah. Nešteto umetnikov jih navaja kot navdih,
kritiki hvalijo njihovo neizčrpno energijo ter poudarjajo, da s časom postajajo vse bolj in bolj aktualni.
Album Spirit in turneja Global Spirit Tour bosta sledila njihovi znani glasbeni inovativnosti ter njihovemu
komercialnemu ter kritiškemu uspehu. Turneja bo
imela med drugim dobrodelno noto, saj bodo v zbirali sredstva in ozaveščali o svoji misiji Charity: Water. Skupina Depeche Mode slovi po revolucionarnih
nastopih, prežetih z močnimi čustvi, zato si lahko
obetamo glasbeni presežek v vseh pogledih. _
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Paul McCartney in Ringo Starr, preostala še živeča člana legendarne skupine The Beatles, sta
po dolgem času ponovno združila moči in skupaj posnela novo skladbo. Ringo Starr, bobnar
skupine The Beatles, je na Twitterju objavil fotografijo s snemanja, na kateri je v objemu Paula
McCartneyja, in se mu ob tej priložnosti zahvalil
za sodelovanje. To pa ni njuno prvo po obdobju
Beatlov. Nazadnje sta se v studio skupaj zaprla
za Ringov album Y Not iz leta 2010. McCartney
bo kot basist tokrat gost na že 19 studijskemu
albumu svojega dobrega prijatelja, pri snemanju
skladbe pa se jima je pridružil še kitarist Joe Walsh iz skupine Eagles. Med drugim bodo na albumu Postcards from Paradise kot gostje nastopili
še Amy Keys, Peter Frampton, Benmont Tench,
Richard Page in Nathan East.

20 NEPOZABNIH SKLADB, KI
LETOS PRAZNUJEJO 20 LET

Foto: Press Here

KONCERT / DUNAJ

14. maja ob 19.45 / Dvorana Stožice, Ljubljana

Foto: Reuters

Foto: The Chemical

Foto: XXX

KONCERT / JESOLO

Foto: Shawn Mendes

KONCERT / DUNAJ

4. maja ob 19.30 /
Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

BEATLI SE VRAČAJO NA SCENO –
PAUL MCCARTNEY IN RINGO
STARR PONOVNO SKUPAJ

Morda se ne spomnite, ampak leto 1997 je bilo
v svetu glasbe precej dobro leto – vse od The
Notorious B.I.G. do Spice Girls in hitov na Billbordovih lestvicah, ki so prestali test časa. Dovolite nam, da vas popeljemo v čas pred 20 leti,
ko so bili Hanson ‘naslednja velika stvar’ in smo
si vsi želeli ‘zig-a-zig-ah’! Tukaj je 20 odličnih
pesmi, ki bodo v letu 2017 dopolnile 20 let.





















The Notorious B.I.G., Mo Money Mo
Problems
Hanson, MMMbop
Spice Girls, Wannabe
The Verve, Bitter Sweet Symphony
Blur, Song 2
Backstreet Boys, Quit Playing Games
(With My Heart)
Puff Daddy ft. Faith Evans in 112, I’ll Be
Missing You
Toni Braxton, Un-Break My Heart
Blackstreet, No Diggity
Radiohead, Karma Police
R. Kelly, I Believe I Can Fly
Meredith Brooks, Bitch
Cornershop, Brimful of Asha
Coolio, C U When You Get There
LeAnn Rimes, How Do I Live
Aqua, Barbie Girl
Usher, You Make Me Wanna…
Céline Dion, All By Myself
Sheryl Crow, If It Makes You Happy
Smash Mouth, Walkin' On The Sun

INTERVJU

FESTIVALSKA ZVEZDA LUCIANO PREMIERNO V KURZSCHLUSSU
Pop-up festival Kurzschluss v Ljubljano prihaja 14. aprila. Prvi gost letošnje izdaje bo Luciano, svetovna megazvezda, festivalski zvezdnik in
težko pričakovani dobitnik kar petih nagrad Best DJ Award.
Posebnost vaše glasbe je latinski predznak, ki ga v vaših setih obožujemo.
Od kod prihaja?
Čile je moja druga domovina. V rani mladosti sem spoznal, da glasba postaja vedno pomembnejši del mojega načina življenja, izražanja in interakcije z
ljudmi. Temu se nisem upiral. Nasprotno. Vedno znova poskušam reinterpretirati nezamenljivi latinski bit, mu slediti in ga svojim poslušalcem ponuditi v
vedno sveži preobleki.
Nam lahko zaupate skrivnost vašega ustvarjalnega procesa?
Poslušam veliko akustične glasbe, jazza, latinske glasbe in vedno znova poskušam prevesti občutek latinskih ritmov v elektronsko glasbo. To je včasih
težko, saj ima elektronska glasba več pravil in zakonitosti. Latinska glasba je
v primerjavi z njo precej bolj fluidna, pogosto tudi bolj čutna. V svoji glasbi
poskušam izražati svoja čustva, intuicije in svoje občutke deliti z oboževalci
in ljubitelji elektronske glasbe.
Ustvarjanje glasbe je pogosto zelo intimno in osebnoizpovedno. Imate kakšen priljubljen glasbeni studio, najdete navdih na poti, na festivalih?
Glasbo ustvarjamo vsak dan. Tudi podzavestno. Ustvarjalnega procesa ne
gre omejiti zgolj na eno mesto, kraj ali celo časovno obdobje. Ustvarjanje je
največkrat pot, po kateri vsakič znova rad stopam.
Kakšno je vaše sporočilo za kurzschlussovce?
Agent mi je zaupal, da je Kurzschluss izjemno doživetje. Za obisk pripravljam
triurni set, s katerim bomo vzleteli in uživali v čudovitih ritmih elektronske
glasbe. Se vidimo na Kurzschlussu (smeh)._

OGLASNA VSEBINA
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ODRI

ODRSKI
ŽAROMETI

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

NA ODRE V APRILU IN MAJU PRIHAJAJO DRAME, OPERE, IMPROVIZACIJE
IN EKSPERIMENTI. VABLJENI POD ODRSKE ŽAROMETE!

MAESTRO™: ODPULJEN
SPOPAD ZA IMPRO
PRESTOL
V Slovenijo že tretjo sezono zaporedoma prihaja
Maestro™, licenčni format improvizacijskega tekmovanja, ki že vrsto let zabava polne gledališke dvorane po Severni Ameriki in Evropi. V večeru, polnem
spontanih vzponov in padcev, se bo trinajst odličnih
improvizatorjev pod skrbno taktirko dveh režiserjev
potegovalo za naslov najboljšega improvizatorja večera. Igralci bodo po navodilih režiserjev in predlogih
občinstva ustvarjali odpuljene prizore in zanimive
zaplete, ki vas bodo držali na robu vaših sedežev.
Skozi zgodbe, ki vas bodo nasmejale do solz, vas ganile do srca in enostavne očarale, pa se bodo borili
tudi za vašo naklonjenost in točke – krog za krogom
boste namreč odločali, kateri izmed improvizatorjev
bo preživel in kateri odpadel._

Če bi radi povzeli, za kaj gre v von Trierjevem filmu
Idioti (1998), bi zadeva zvenela kot opis gledališkega eksperimenta, ker na neki način to tudi je. Gre
za igro impersonacij, vendar v obliki skupinskega
psihološkega eksperimenta. Skupina odraslih se
odloči stopiti v vloge tistih razvojno motenih oseb,
ki jih je psihologija nekoč klasificirala kot idiote (ljudi
z IQ-jem, nižjim od 30). Da bi našli svojega »notranjega idiota«, eksperiment kolektivu nalaga vrsto
eksternih in internih človeških soočenj, s katerimi
naj bi uzavestili meje različnih družbenih norm in
odpravili svoje notranje psihološke inhibicije._
Režija: Nina Rajić Kranjac
14. aprila ob 19.00 /
Slovensko mladinsko gledališče

SNG Drama Ljubljana sezono na
velikem odru zaokrožuje s krstno
uprizoritvijo Biblija,
prvi poskus. Režiser in z Maticem
Starino tudi soavtor priredbe Biblije
ali »največje oz.
knjige vseh knjig«
je Jernej Lorenci.
Kot pravi režiser
Lorenci, je skozi
čas knjiga Biblija
»postala tako velika, da je bila že prevelika. In ko je postala prevelika,
se je začela prazniti. In ko je postala še bolj prevelika, je postala tudi še bolj prazna. Napihovala in
napihovala se je, ne da bi opazila, da se je skoraj
povsem izpraznila. Knjiga vseh knjig. Na njenem
skoraj povsem izpraznjenem pogorišču bomo
iskali preživele. V nekdaj veliki, celo največji knjigi,
v knjigi vseh knjig, v obljubi vseh obljub, v razočaranju vseh razočaranj, bomo iskali zgodbo«._
Režija: Jernej Lorenci
19. aprila ob 20.00 / Drama Ljubljana

Foto: XJaka Babnik

Foto: SNG Opera in balet

18. aprila ob 20.00 / SiTi Teater BTC

DR AMA

OPER A

OPER A

NEBEŠKI ODRED

FIDELIO

Dramo Nebeški odred je srbski dramatik in scenarist Đorđe Lebović napisal skupaj s srbskim dramatikom Aleksandrom Obrenovićem po lastnih
izkušnjah v drugi svetovni vojni v nemškem koncentracijskem taborišču Auschwitz. V taborišče
prispe nova skupina taboriščnikov. Odredijo jim
delo pri krematoriju z obljubo, da si bodo s tem delom podaljšali življenje za tri mesece, nato pa bodo
sežgali tudi njih. Prvi del skupine meče v komore
pesticid ciklon B, drugi del skupine pa zažiga trupla. Dogajanje spremlja razvoj posameznih dramskih
oseb v pretresljivih in krutih življenjskih okoliščinah.
Skupina se začne ob spoznanju o človeški minljivosti in soočenju z bližino lastne smrti organizirati
in pripravljati za pobeg._

Beethovna sicer poznamo predvsem kot izjemnega
avtorja inštrumentalne glasbe, v njegovem opusu
pa obstaja tudi več kot 50 opernih načrtov, izmed
katerih pa je dokončal zgolj enega. Kompoziciji te globoke glasbene drame, kjer ljubezen zmaga
nad človeško krutostjo in sovraštvom, je skladatelj
posvetil toliko časa in truda kot morda nobeni drugi
svoji stvaritvi. Fidelio je zagotovo ena najbolj zanimivih in nenavadnih oper 19. stoletja (premiera končne
različice 1814 na Dunaju) ter hkrati ena izmed največjih mojstrovin svetovne operne literature sploh.
Beethovnova herojska pesnitev o svobodi vsakega
posameznika v družbi, pogumu in ljubezenski zvestobi je tudi po dvesto letih prepletena z nadvse aktualno tematiko in s humanističnimi vprašanji._

LADY MACBETH
MCENSKEGA OKRAJA

Režija: Juš A. Zidar

Režija: Rocc

12. maja ob 19.30 /
Slovensko ljudsko gledališče Celje

18. maja ob 19.30 /
SNG Opera in balet Ljubljana
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Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

IDIOTI

IMPROVIZ ACIJSKO TEKMOVANJE

BIBLIJA, PRVI POSKUS

Foto: Wikipedia

GLEDALIŠKI EKSPERIMENT

Foto: SiTi Teater BTC

Foto: Ivian Mujezinović

ZVRST / OPER A, BALET, KOMEDIJA ...

Med najuspešnejšimi in dramaturško izčiščenimi
glasbeno-gledališkimi deli Dmitrija Šostakoviča
velja izpostaviti veristično kriminalno opero Lady
Macbeth Mcenskega okraja, ki skozi življenjske
preizkušnje protagonistke Katarine Izmajlove pravzaprav razkriva celo vrsto anomalij, od družinskih
disfunkcionalnosti, prešuštva, patriarhalnega nasilja do zločinskih dejanj, ter hkrati snema maske
dvoličnostim človeške morale. Libreto opere, ki je
po leningrajski praizvedbi 22. januarja 1934 obveljala za prepovedano na ruskih tleh kar za nadaljnjih
30 let, sta soustvarila skladatelj in pisec Aleksander
Prejs po motivih istoimenskega romana Nikolaja
Leskova._
Režija: Gábor Tompa
19. maja ob 19.30 / SNG Maribor

www.nama.si

Meni
najbližja.

Nama d. d. Ljubljana, Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana

MODNI TRENDI V
EUROPARKU

SMRKASTIČNA
PREMIERA

Nove modne smernice za pomlad
in poletje so v marcu navdušile
obiskovalce Europarkove pomladne
modne revije. Za vzdušje pa je s
svojim izjemnim glasom poskrbel
talentirani Isaac Palma._

Smrketa, Smrkec in Ata Smrk so
se udeležili premiere Smrkci: Skrita
vas v Cineplex xu Maribor.
A zra Selimanovič je pripravila pravi plesni žur s Smrkci in
Katayo._

europark.si

cineplexx.si

KAKO BOSTE
OBARVALI
VELIKONOČNE
PRAZNIKE?
Ste vedeli, da so lahko
vaše sladice še slajše,
če pri pripravi uporabite mleko z okusom?
Nas je na to opozorilo
Alpsko mleko z novo
kampanjo, ki spodbuja uporabo mleka
z okusom vanilje,
čokolade in lešnika pri
peki slaščic.

MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK
Na prestižnem modnem dogodku, ki je potekal od 4. do 6. aprila,
se je predstavilo rekordno število
modnih oblikovalcev, ki so znova
dokazali, da sodijo v sam vrh modnega sveta._

mbfashionweeklj.si

Če naštejemo samo nekaj primerov uporabe – vaniljino mleko lahko nadomesti vaniljin sladkor, čokoladno je odlično s kakavom v prahu, izognete pa
se lahko tudi dodatnemu sladkorju. Z lešnikovim pa lahko popestrite sladice,
ki že vsebujejo lešnike in orehe, ali pa poskusite zmešati različne okuse.
Če vam eksperimentiranje v kuhinji ni pri srcu, lahko na spletni strani
obarvajmopraznike.si poiščete preverjene recepte velikonočnih slaščic z
uporabo mleka z okusom._
obarvajmopraznike.si
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DOTIK POMLADI
WWW.URH.SI

Ekskluzivno v Sneakers, Mestni trg, Ljubljana.
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