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DAN, KI GA
ZAPELJEŠ
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KULINARIČNO
DOŽIVETJE NA
#NEVSAKDAN

· nova nakupovalna izkušnja · najnovejši trendi v svetu pohištva in spalnic · številne ugodnosti ·

v Ljubljani.
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POLETJE NA KROŽNIKU

#NEVSAKDAN–
UREDNIŠKO PISMO
veliko. Moško in žensko omaro
smo zamenjali s potovalko in vanjo
odložili tiste stvari, ki jih bomo
potrebovali na dopustu. Po mestu
smo se ta mesec prevažali z električnimi kolesi S-BIKES in tako odkrivali čare kolesarjenja s pomočjo
elektrike. V rubriki mobilno smo
vam predstavili »počitniški« trend:
šotore na strehah avtomobilov.
Pogledali, kaj je novega v kinu … in
še in še. Junij je zakon!_

Junij je idealen mesec za
#nevsakdan. Razvajajo nas najdaljši dnevi v letu, ki nam podarjajo
naravno svetlobo pozno v večer.
V mestu je največ dogodkov, ki
ritem življenja zazibljejo v poletno
lahkotnost dojemanja življenja.
Vzemite si čas za prijatelje in z
njimi počnite nevsakdanje stvari.
Privoščite si piknik v parku, v službo se odpravite s kolesom, oglejte
si film pod zvezdnatim nebom.
Obiščite kakšen poletni glasbeni
festival v naši bližini ali si privoščite odličen koncert klasične glasbe
v enem od naših hramov kulture.
Počnite stvari vsaj malo drugače.
Splača se, ker ta doživetja in drugačni odtenki vsakdana razbijajo
monotonost in nas notranje bogatijo. Ustvarjajo spomine in vtise,
ki jih nosimo s sabo. #Nevsakdan
preprosto mora postati del vašega
vsakdana. Tudi zato, da v življenju ne boste obžalovali premalo
nevsakdanjih dni. Vsebinsko vas ta
mesec razvajamo z največ dogodki
v mestu. Dogajalo se bo zares

Jan Macarol Vrabec,
urednik
Twitter: janmacarol
Instagram: janmacarol
e: jan@citymagazine.si

Foto: Tomaž Kos
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POLETJE V MESTU

BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE
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SONCE MOČNO PRIPEKA, NOČI SO DOLGE IN TOPLE. ČE SE PODNEVI SKRIVAMO V SENCI IN SE
HLADIMO Z OSVEŽILNIMI PIJAČAMI, POTEM SE ZVEČER PRIKRADEMO NA PLAN IN ZAŽIVIMO …
Z MESTOM. ČAKA NAS KOPICA ODLIČNIH DOGODKOV, KI BODO DALI TEMU POLETJU PIKO NA I.

DIRT DESSERT

Gospodarsko razstavišče bo to poletje središče zdravega načina življenja. Lekarna Ljubljana namreč že četrto leto zapored pripravlja
Festival zdravja, na katerem bodo obiskovalci
imeli dostop do brezplačnih preventivnih
meritev, svetovanja o pravilni in varni uporabi
zdravil, pregleda kože in svetovanja o negi
kože itd. Starši se boste lahko udeležili delavnice masaže za dojenčke in otroke, mamice
pa boste obiskale delavnico pravilne in varne
vadbe za oblikovanje in krepitev telesa. Za
najmlajše so pripravljene ustvarjalne, poučne
in gibalne delavnice. Na dan dogodka bodo
na voljo ugodni nakupi izdelkov za ohranjanje
zdravja. Vstopnine na dogodek ni._
17. junija ob 9.00 / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

do 24. junija / Kranj / Na Vinograd

PE

/ K U L I N A R I Č N I

FESTIVAL LENT

VINOFEST

CARS AND COFFEE SLOVENIA

Festival bo letos nedvomno nekaj posebnega. Praznuje namreč prelomno obletnico
– 25 let rasti, obstoja, veselja, »lentanja«
ter festivalski dogodivščin. Program bo tako
raznovrsten in zvezdniški. Na Glavni oder,
glavni na festivalu in v mestu, prihaja Bob
Geldof, glasbenik, ki ga veliko bolje poznamo
po njegovi aktivistični strani, po krivici pa je
spregledano njegovo glasbeno ustvarjanje.
Med drugim bo festival prvič gostil tuji muzikal, razvpito in eno od največkrat uprizorjenih stvaritev Andrewa Lloyda Webra – Jesus
Christ Superstar. Uprizorilo ga bo mestno
gledališče iz Brna._
do 1. julija / Maribor / Lent

Življenje je prekratko, da ne bi uživali v prav
vsakem dnevu. Na hedonističnem vinskokulinaričnem dogodku se bo z vrhunskim vinskim izborom predstavilo več kot 30 vinarjev
iz vseh koncev in krajev Slovenije, njihovo
ponudbo pa bo dopolnila izbrana kulinarika, prav tako lokalne oziroma tipične hrane
posameznih območij. V vrhunskih slovenskih
vinih in lokalni kulinariki boste lahko uživali v
zares posebnem prostoru, v starih skladiščih
soli Monfort čisto ob morju. Nič čudnega, da
VinoFestu pravijo vinsko-kulinarična Slovenija v malem._

Edinstven dogodek, ki ga dobro poznajo
že v številnih evropskih državah, bo prvič organiziran tudi v Sloveniji. Lastniki prestižnih
avtomobilov se bodo v nedeljskih popoldanskih urah pripeljali v Piran, kjer bodo na svoj
račun prišli vsi ljubitelji jeklenih konjičkov, saj
bodo luksuzni avtomobili iz vse Evrope razstavljeni kar dve uri. V sproščenem morskem
vzdušju si bo mogoče ogledati ekskluzivne
športne avtomobile in starodobnike. Začetki
dogodka segajo v leto 2006, ko se je iz ZDA
razširil kot globalni fenomen._

24. junija ob 13.00 / Portorož in Piran

Tekaški dogodek za vse generacije nosi
sporočilo »živi zdravo skozi zabavo«. Namen približno 5 km dolgega teka in rolanja
je združiti poklicne športnike, rekreativce in
ljudi, ki drugače niso športno aktivni, ampak si
želijo gibanja skozi zabavo. Ni merjenja časa in
zmagovalcev – zmagovalci so vsi. Med tekom
in rolanjem tekmovalce pričaka več barvnih
postaj z magičnim barvnim prahom, na cilju pa
je poskrbljeno za bogat program s številnimi
razstavljavci, animacijami za vse generacije
ter končno zabavo z vrhunskimi glasbenimi
izvajalci ter seveda barvami._

V tujini so podobni dogodki dobro poznani,
Pljusk pa bo prvi tovrstni dogodek v Sloveniji.
V sklopu prireditve bodo udeleženci poskušali uprizoriti čim bolj spektakularne skoke
v Velenjsko jezero. Poleg pljuskanja v vodo
se bodo najpogumnejši lahko brezplačno
dričali v Velenjsko jezero po velikem toboganu s skakalnico, tisti malo manj odvisni od
adrenalina pa bodo lahko odigrali set odbojke
na vodi, ustvarjali podvodne selfije, hodili po
vodi ali preizkusili simulator za deskanje na
valovih. Celodnevno dogajanje se bo nadaljevalo pozno v noč in se zaključilo s koncertom
skupine Šank Rock._
24. junija ob 10.00 / Velenjska plaža

Foto: Arhiv La Fura dels Baus

27. junija ob 21.30 / Ljubljana / Kongresni trg

PE
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Foto: Nada Žgank

Foto: Facebook (Skok v poletje 2017)

PLJUSK NA VELENJSKI PLAŽI

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

25. junija ob 10.00 / Piran

/ F E S T I VA L

/ D O G O D E K

TUŠEV TEK BARV

23. junija ob 15.00 / Ljubljana /
Kardeljeva ploščad

Znameniti vzklik vladarici sveta »O, Fortuna!« bo letos doneče odprl 65. izdajo
Ljubljana festivala, ki na otvoritvenem
večeru postavlja na oder veličastno scensko
kantato za simfonični orkester, zbor in
pevske soliste Carmina Burana v spektaklu
slavne gledališke skupine La Fura dels Baus
iz Barcelone ter mogočnega vokalnoinštrumentalnega korpusa iz vse Slovenije. Skupina za svoje nepozabne dogodke
uporablja kombinacijo glasbe, svetlobnih
učinkov, videa, filma, akrobatike in plesa ter
izjemne scenografije._

28/06

Foto: Shutterstock

D O G O D E K

OTVORITEV 65. LJUBLJANA
FESTIVALA
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/ F E S T I VA L

Slovenski pregovor pravi, da v tretje gre
rado, pri Dirt Dessertu pa dodajajo: »sploh,
če ti zleze pod kožo in pride v navado«.
Dogodek se bo začel z uradnim treningom,
ki bo potekal cel dan in se bo nadaljeval v
soboto ob 11. uri, ko se bodo začele kvalifikacije v »boardercrossu« za finalni obračun
najboljših voznikov »mountainboarda«.
Po končani dirki se bo začelo »freestyle«
tekmovanje, kjer bodo tekmovalci iz različnih držav pokazali svoje veščine na velikih
skakalnicah, v ceveh in na različnih objektih.
Dobra glasba in BBQ na progi sta zagotovljena. Vse skupaj bodo zaokrožili s podelitvijo
nagrad in z zabavo z glasbenimi gosti._

Foto: Pascal Ferro

/ T E K M O VA N J E

4. FESTIVAL ZDRAVJA

Foto: Tine Kušar Photography

/ F E S T I VA L
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Foto: Arhiv Festival Lent

Foto: Festival zdravja

17/06

Foto: Arhiv Dirt Dessert
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58. JAZZ FESTIVAL LJUBLJANA

FESTIVAL URBANE KULTURE

Letošnji festival bo povezal vse jazzovske
generacije od legendarnih Archieja Sheppa
in Reggieja Workmana (v posvetilu Johnu
Coltranu) do odličnih mladih izvajalk, kot
sta Emilia Martensson in Susanna Risberg, med njimi pa bo nastopila cela paleta
različnih jazzovskih tokov z vročimi imeni z
Otoka (Shabaka Hutchings, Yussef Kaamal,
Alexander Hawkins). Da bo kostanj ostal
vroč, bodo poskrbeli domači glasbeniki,
dejavni doma ali v tujini – Artbeaters, Kaja
Draksler, Dre Hočevar … Poleg koncertov vas
čakajo tudi razstave, razprave, delavnice in
aktivno jazzovsko lenarjenje v Parku Sveta
Evrope pred Cankarjevim domom._

Dve leti po festivalu Flow, ki je s svojo kreativno urbano zgodbo Ljubljano razgibal ravno
toliko, da smo začutili, da bi se na kaj podobnega lahko navadili, bo prestolnica dobila nov
festival čezmejnega dometa. Prek 30 glasbenikov, skupin, pevcev in didžejev bo na 15
lokacijah pripravilo program za sladokusce,
vse »kick off« prireditve na mestnih prizoriščih pa bodo brezplačne. In kaj nas čaka?
Koncerti Jazzanove, Llorce, Booka Shade
live, nove domače house-jazz-funk-fusion
skupine Icon, Fun Lovin’ Criminals DJ set,
Jamirko x Murat Beattape kot JaMu, Ichisan,
Roots in Session in še in še._

Do 2. julija 2017 / Ljubljana / Cankarjev dom

Do 1. julija / Ljubljana /
različna prizorišča po Ljubljani
J U N I J
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Foto: West-NU4

Foto: Arhiv Woodland

01/07

/ F E S T I VA L

WOODLAND FESTIVAL

POLETI V NUK

V oddaljeni deželi, stran od mestnega vrveža, vas čakata le popolna zabava in edinstveno glasbeno doživetje. O čem govorimo?
O »open air« festivalu elektronske glasbe,
največjem tovrstnem festivalu v Sloveniji.
Na edinstveni lokaciji v osrčju narave vas
bodo razvajala zveneča imena, kot so UMEK,
Vanillaz, Kosta Radman, Secret Disco in drugi. Prav tako ne bo manjkalo norih odrskih
showov, vročih plesnih točk in privlačnih vizualnih animacij. Na voljo je tudi kampiranje
z dnevnim programom, prevoz na festival pa
bo zagotovljen iz celotne Slovenije._

Ob soju sveč v zavetju hladnih sten NUK-a
bodo že četrto leto zapored čarali z glasbo
in gledališčem začinjene prelepe poletne
večere, ki nobenega obiskovalca ne razočarajo. Uživali bomo lahko v tematskih večerih,
ki so posvečeni šansonu, kantavtorjem, etno
glasbi, jazzu in gledališču. Nastopili bodo tudi
mladi in »neuveljavljeni« glasbeniki, ki so jim
odprli vrata, da pokažejo, kaj zmorejo. V goste
tako prihajajo Manouche, Ditka, Katja Šulc,
Boštjan Narat, Boris Cavazza, Gregor Stermecki, Getonka, Los Ventilos in drugi._
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“Minister za zdravje opozarja:
Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!”

FILM POD ZVEZDAMI
Na najbolj čarobnem prizorišču prestolnice
nas tudi letos čaka pravi kino pod zvezdami.
Projekcije se bodo začele ob 21.30, vsi filmi
bodo imeli poleg slovenskih tudi angleške
podnapise (razen tistih, ki bodo izvorno
že v angleščini). Spored bo tradicionalno
sestavljen iz kinematografskih vrhuncev
pretekle sezone, zmagovalcev različnih festivalov, najbolj gledanih filmov v Kinodvoru
in podobno, začinjen pa bo s premierami in
predpremierami. Vabljeni v najbolj zvezdnati
kino v mestu._
do 29. julija 2017 / Ljubljana /
Grajsko dvorišče
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Foto: Domen Pal
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Do 22. julija / Ljubljana /
Atrij kavarne NUK

1. julija ob 15.00 / Ivančna Gorica

/ F I L M I

S T A V A

08/07

Foto: Luka Vovk

Pivovarna Laško Union d.o.o.

/ F E S T I VA L

/ K O N C E R T

LITTLE STEVEN & THE DISCIPLES
OF SOUL
Steven van Zandt, znan kot Little Steven,
zvesti kitarist zasedbe Bruce Springsteen &
E Street Band ter igralec iz kultnih TV serij
Sopranovi in Lilyhammer, prvič prihaja v
Slovenijo. Je eden od najbolj prepoznavnih
obrazov ameriškega rocka, njegovo politično udejstvovanje v rušenju južnoafriškega
apartheida je kumuliralo s kompilacijskim albumom Artists Against the Apartheid (1985),
na katerem je zbral »najbolj pisano druščino
glasbenih velikanov v enem studiu«. Pri nas
se bo ustavil s svojo zasedbo Little Steve
and the Disciples of Soul, s katero je pred
kratkim napovedal snemanje prve plošče v
petnajstih letih._

/ T E K A Š K I

D O G O D E K

NOČNA 10KA
Želite teči na eni od najlepših tekaških prog
v Sloveniji? Potem nikar ne zamudite teka
okoli Blejskega jezera, ki letos slavi jubilej. Ko
ura na blejskem zvoniku še zadnjič v dnevu
odbije polno uro in ko je zunaj že trda tema,
se tekači podajo na krog in pol dolgo progo
(10 kilometrov), ki se začne nad Pristavo.
Isti dan poteka še Ozarin rekreativni tek na
1200 metrov, ki se začne ob 18. uri, in otroški
tek Ice Power na 400 in 800 metrov, kjer
se bo štartna pištola sprožila ob 20. uri. In
ja, na cilju 10ke vas kakopak čaka brezplačna kremšnita. Če ste slučajno iskali še kak
smisel teka._
8. julija ob 22.00 / Bled

5. julija ob 21.00 / Ljubljana / Križanke

J U N I J
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URBANI UTRIP

MODA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
Foto: Postojnska jama, d.d.

KARBONOIR: AKTIVIRANO
KOKOSOVO OGLJE ZA
NARAVNO BELE ZOBE

ESPRIT × POLAROID:
MODNI KOSI, BREZ
KATERIH NE GRE
Nadenite si velik nasmeh! Fotografija in moda sta začeli sodelovati v
izrazitih barvah in pozitivnih vibracijah s popolnoma novim videzom in
klasičnimi polaroidnimi elementi.
Vsak modni stil, pa naj bo še tako
edinstven, ne more obstajati brez
»ključnih« modnih kosov, zato
poskrbite za kakovostne temelje
svojega modnega sloga. Naj polaroidne majice Esprit postanejo vaši
osnovni modni kosi, vam zamajejo
tla pod nogami in odprejo vrata v
svet modne nostalgije._
esprit.eu

Aktivirano oglje že 2 tisoč let uporabljajo v medicini, saj slovi po svojih
izrednih razstrupljevalnih lastnostih, zadnje čase pa se ga vedno
pogosteje uporablja tudi v lepotni
industriji. Podjetje Karbonoir, d. o. o.,

je v Slovenijo pripeljalo nov izdelek,
ki je plod starega znanja in tradicije.
Gre za aktivirano oglje iz kokosovih
lupin, ki na popolnoma naraven in
varen način vašim zobem povrne
njihovo naravno belino. Za ljubitelje

živali imamo dobro novico, saj oglje
ni testirano na živalih. Vegane pa
bodo prepričale 100-odstotno naravne sestavine, saj oglje pridobivajo iz kokosovih lupin._
karbonoir.si

the-slovenia.com
Od 30. junija do 1. julija /
Kongresni trg / Ljubljana

1. ROJSTNI DAN ZMAJČKOV IZ POSTOJNSKE JAME

ZAPELJI V DAN DRUGAČE

Vse najboljše! Letos je 30. maja 1 leto dopolnil zmajček, ki je prehitel ostalih 20
preživelih bratcev. Izlegel se je natanko 124 dni po tem, ko so v Postojnski jami
na steklu velikega razstavnega akvarija opazili prvo odloženo jajčece. V nadaljnjih osmih tednih so tako prvič v zgodovini Postojnske jame spremljali izleganje
kar 22 mladih ličink človeške ribice. V naslednjih letih bodo zmajčki izgubili oči,
saj jih bo prekrila koža, prav tako bodo izgubili sivkast pigment in bodo postali
popolnoma prosojni. Spolno bodo dozoreli v naslednjih 14 letih in živeli bodo
vsaj 100 let – to so seveda naše želje. Srečno, zmajčki!._

Večina nas pozna in občuti rutino vsakdanjega dne. Budilka nas zbudi ob isti
uri, prva jutranja kava je vsak dan istega okusa. V šolo ali službo gremo po isti
poti in se po njej tudi vrnemo. V kratko popoldne in večer poskušamo strnit
čim več aktivnosti, vendar prej ali slej ugotovimo, da imamo čas le za eno ali
dve. Tako dnevi bežijo mimo nas, ne da bi si ustvarili posebne spomine. Čas je
za #NEVSAKDAN! To je dan, ko dolgočasno rutino zamenjaš za nevsakdanjo
dogodivščino. Na #NEVSAKDAN ubereš drugačno pot kot običajno in greš v
službo s kolesom.
nevsakdan.si

postojnska-jama.eu

OLIMPIJSKO GIBANJE

ROMAN KEJŽAR: »TEK JE NAČIN ŽIVLJENJA.«

PRVI SLOVENSKI FOOD
TRUCK FESTIVAL
#TSFF: FESTIVAL
KULINARIČNIH
TOVORNJAČKOV
Prvič bomo v Sloveniji priča kulinaričnemu dogodku, ki bo na enem
mestu združil vse »food trucke«,
vrhunske kuharje in gurmane. Gre za
prvi tovrstni festival, ki bo v Ljubljani
potekal v okviru Festivala urbane
kulture. Za 2 dni se bo prestolnica
spremenila v prizorišče za nove
generacije kulinaričnih umetnikov,
ustvarjalcev, strastnih kuharjev in
drznih podjetnikov, ki bodo ponudili
pravo gurmansko doživetje v uličnem stilu. »Mastili« se bomo lahko
s picami, burgerji, azijsko hrano,
ostrigami, hot dogi ter še in še._

#NEVSAKDAN
DAN, KI GA ZAPELJEŠ DRUGAČE

NA PRAGU POLETJA SO ŠTEVILNI OBULI TEKAŠKE COPATE IN NEKATERI POD OKRILJEM PROJEKTA MOJA OLIMPIJSKA NORMA TUDI STOPILI V ČEVLJE OLIMPIJSKIH
JUNAKOV. DA BI TEKAČEM, KI SODELUJEJO V PROJEKTU, USPELO OSVOJITI SVOJO
OLIMPIJSKO NORMO, IMAJO PODPORO EKIPE STROKOVNJAKOV. DEL TE JE TRIKRATNI SLOVENSKI OLIMPIJEC IN TRENER USPEŠNIH MARATONCEV ROMAN KEJŽAR.

SONIČNE ZOBNE ŠČETKE
PHILIPS SONICARE ZA SIJOČE ZDRAVJE

Pomena vztrajnosti, podpore športnikov ter
spodbujanja aktivnega življenjskega sloga se zavedajo tudi v družbi The Coca-Cola Company.
Ta je partnerica projekta Moja olimpijska norma,
ki ga že drugo leto zapored organizira Olimpijski
komite Slovenije-Združenje športnih zvez. Hkrati ohranja najdaljši neprekinjen odnos z olimpijskim gibanjem na globalni ravni. S sklenitvijo
štiriletnega sponzorstva z nacionalno olimpijsko
organizacijo Coca-Cola v Sloveniji od leta 2017
širi olimpijski duh na slovenskih tleh in spodbuja aktivno športno udejstvovanje vseh generacij.
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._

Zdrava ustna votlina ima izjemen vpliv na naše splošno počutje. Bolezni zob in dlesni so največkrat posledica površne ustne
higiene, zato je ključno, da redno in predvsem pravilno ščetkamo
svoje zobe, pri čemer veliko vlogo igrajo ustrezni pripomočki.
Philipsove električne zobne ščetke Sonicare z edinstveno sonično tehnologijo dokazano odlično očistijo zobne površine in hkrati
nežno masirajo dlesni, preprečujejo širjenje zobnih oblog, vnetja
in druge bolezni dlesni, kot je paradontoza. Ščetke nežno, a hkrati
učinkovito čistijo zobe in dlesni, občutek po uporabi pa je izjemno
svež in čist – kot da bi si šele zdaj prvič zares dobro umili zobe. Pri
odstranjevanju zobnih oblog so kar do 7-krat bolj učinkovite od
klasičnih in za izboljšanje zdravja dlesni poskrbijo že v samo dveh
tednih, zobje pa so do dvakrat svetlejši._
philips.si/Sonicare-miti-resnice
Foto: Roman Kejžar / Avtor: Aleš Fevžer / Roman Kejžar (desno) pod okriljem projekta Moja olimpijska norma spodbuja udeležence k teku.
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Več kot 500 športnih navdušencev med aprilom in junijem trenira po programu, ki ga je zanje zasnoval najuspešnejši slovenski maratonec
Roman Kejžar: »Projekt Moja olimpijska norma
je namenjen vsem ljubiteljem športa, ki želijo na
lastni koži izkusiti, kako se počutijo olimpijski junaki. Je tudi spodbuda za tiste, ki morda nekoliko
težje obujejo tekaške copate. Cilj je udeležencem
pokazati, da tek ni nič strašnega. Cooperjev test,
ki ga bodo tekači pretekli na zaključnem dogodku
18. junija v Ljubljani, je priložnost za samopotrditev, da je meja, ki so si jo zastavili, dosegljiva.
Tek je način življenja. Gre za vztrajnostno preizkušnjo, priložnost za okrepitev samozavesti in
izboljšanje telesne pripravljenosti.«

OGLASNA VSEBINA

coca-cola.si
J U N I J
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URBANI UTRIP

URBANI UTRIP

Foto: Matjaž Tavčar

Foto: Arhiv Adventure mini golf panorama

NOVA IZBIRA PRI
DOSTAVI PAKETOV

ŠIPON SEVEN NUMBERS: NAJBOLJŠE SLOVENSKO
BELO VINO

ADVENTURE MINI GOLF PANORAMA
Adventure Mini Golf Panorama je uspešna kombinacija narave, okolja, športa in
avanture. Praktično v gozdu lahko doživite čudovito izkušnjo igranja na travi, ki
se zelo približa naravni. Pozabite vse, kar veste o mini golfu – Adventure Mini
Golf Panorama je drugačen! Poleg igrišča se nahaja lokal s čudovitim razgledom na gorovja v daljavi – med drugim tudi Triglav. Vseh 12 lukenj je preglednih
iz lokala, in tudi če niste ljubitelji minigolfa, lahko uživate v razgledu ter kavi in
opazujete igro ostalih._

V ormoški kleti Puklavec Family Wines se lahko tudi letos pohvalijo z lepo zbirko
medalj z enega od najuglednejših in največjih mednarodnih vinskih ocenjevanj
Decanter World Wine Awards 2017. Vina so letos kleti prinesla osem žlahtnih
priznanj, med njimi pa najbolj izstopa platinasta medalja za Seven Numbers
Furmint oziroma šipon letnika 2015, ki je bil ocenjen s 95 točkami. Ta je prejel
naziv »Best Slovenian White« oziroma v prevodu »najboljše slovensko belo
vino«. Gre za vino iz nove ekskluzivne linije, ki je bila na trgu predstavljena pred
kratkim in je namenjena vrhunskim gastronomskim užitkom._

Pošta Slovenije z novimi storitvami znova razveseljuje svoje uporabnike. Od sedaj naprej vam
ni več potrebno skrbeti, kdaj in kako boste ujeli
dostavljavca težko pričakovanega paketa. Pošta
Slovenije namreč ponuja preprosto rešitev s
samopostrežnimi avtomati – PS Paketomati, kjer
lahko na najfrekventnejših lokacijah s preprostim
dostopom prevzamete in oddate svoje pakete 24
ur na dan, 7 dni v tednu.
Na paketomatih lahko brez vrste in gneče enostavno prevzemate in oddajate svoje pakete.
Storitev je hitra in enostavna, saj je za prevzem
paketa z unikatno kodo (PIN) in QR-kodo potrebnih le 7 sekund. Pošta Slovenije vam pri tem zagotavlja popolno diskretnost, saj ni pomembno,
kaj naročate ali pošiljate. V vsakem primeru kodo
za dostop prejme le naslovnik. Največjo vlogo pri
kakovosti storitve pa odraža varnost, za katero je
poskrbljeno z unikatno kodo za odpiranje predala.
Svojemu paketu lahko sledite na vsakem koraku

s pomočjo SMS-ov in e-obvestil, ki jih boste prejeli. Ko vaš paket prispe v izbrani paketomat, ga
prevzamete tako, da vpišete številko vašega mobilnega telefona in unikatni PIN, ki ste ga prejeli
z SMS-om oziroma z e-obvestilom. Če uporabljate pametni telefon, pa je prevzem paketa še
preprostejši, saj prejmete tudi unikatno QR-kodo,
ki jo skenirate in odprete predal z vašim paketom.
Paket lahko v paketomatu prevzamete v 72 urah.
Če paketa ne boste utegnili prevzeti, vas bo ta
počakal na najbližji pošti še pet dni.
Paket, pripravljen za pošiljanje, lahko tudi
preprosto oddate v paketomat. V spletno aplikacijo »PS Pošlji paket« vnesete podatke o naslovniku paketa, izberete velikost paketa, pripravite
in natisnete spremnico (obrazec) za pošiljanje ter
jo namestite na paket. Storitev plačate s plačilno
oziroma kreditno kartico ali z Moneto. Pripravljeni
paket oddate v izbrani paketomat in na njegovem zaslonu izberete možnost »Pošlji paket« ter
sledite navodilom. Postopek je hiter in preprost.

WWW.POSTA.SI
Na Pošti Slovenije se zavedajo tempa sodobnega
življenja, zato so pripravili širok nabor storitev,
s katerimi lahko pošiljanje in prejemanje paketnih pošiljk popolnoma prilagodite svojim željam
in potrebam. Preverite vse alternativne oblike
dostave pošiljk na www.posta.si ali pokličite
na 080 14 00. Za Pošto Slovenije sta hitrost in
udobnost dostave ključnega pomena, naj bosta
od zdaj tudi za vas.
Sodeluj v nagradni igri in prejmi Paket
sreče. Poskusi!
Med 15. in 28. 6. 2017 skupaj s Hitradiem
Center med vas delimo Pakete sreče.
Kakšno je darilo? To naj bo presenečenje, vseeno pa povemo, da vsak dan
eden izmed prijavljenih prejme 200 EUR.
Obišči www.radiocenter.si in se čim
prej prijavi!

adventureminigolf.si

Foto: Crocs

puklavecfamilywines.com

CROCSI
PONOVNO
NAVDUŠUJEJO
Crocsi že dolgo niso več
samo obutev za prosti čas,
saj je raznovrstnost modelov v novi kolekciji izjemna
in sledi zadnjim svetovnim
modnim smernicam. Znani
modni oblikovalec Christopher Kane je namreč že
tretjič v svoji modni reviji
obul modele v Crocse, o
njih pa pišejo mnogi
priznani modni mediji po
svetu. Ambasadorka Crocsov je za novo kampanjo
Come As You Are postala
priljubljena igralka Drew
Barrymore, ki v kampanji
nosi glavni model nove kolekcije, trendovske sandale
Isabella. Crocsi so idealni
za vso družino, odlikuje jih
namreč izjemna kakovost,
saj so narejeni iz posebnega materiala »croslite«, ki
poskrbi za mehko udobje
in tudi popolno higieno ter
trajnost._

Novi paket
Wiener Plus
pokriva veË.

Vsem, ki se odločite za naložbeno
življenjsko zavarovanje UFOS Premium
ali Zavarovanje hiš in stanovanjske
opreme, v paketu Wiener Plus
podarimo še nezgodno zavarovanje.

www.wienerplus.si

( 080 12 68

Crocs
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2
2

Š T E J E

1

1

2

2

2

M N E N J E

2

2
2

3
3

ANDREJ TEŽAK
TEŠKY

3
3

JURE MAROLT

TEK AŠKI COPATI INOV-8
TERR ACL AW 250
Idealni za daljše teke, udobni, nudijo
dober oprijem in dodatno zaščito za
stopala. Namenjeni so bolj teku zunaj
poti, a jaz grem z njimi tudi na asfalt.
Skupaj smo odlični borci proti žuljem._
amfibija.si
1
Cena: 125,00 €
KR ATKE HL AČE CR AF T 2-V-1
Čudno sem gledal fante, ki skakljajo v
pajkicah kot ekipa Robina Hooda, a ta
kombinacija pajkic z lahkimi kratkimi
hlačami je odlična. Še vedno ste dovolj
moški, da se vam ne smejijo krave ob
cesti._
craft.si
2
Cena: 79,95 €
MEDE X , GUAR ANA NATUR AL
ENERGY SPORT
Pri delu potrebujem zbrane misli in
veliko energije, pri ultramaratonu pa
sem tega potreboval še več. Epruvetko
lahko vtakneš v žep ali kar v nogavico,
spiješ med aktivnostjo in akcija se
nadaljuje._
medex.si
3
Cena: 6,98 €
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Modna oblikovalka torbic ter modnih
dodatkov znamke TejaJeglichDesign o »it« kopalkah te sezone
HARD AMA ZON BL ACK
Popolnost enodelnih kopalk priznane
slovenske blagovne znamke. Imitacija usnja in dovršena oblika naredita
žensko samozavestno v vročih poletnih dneh na peščeni plaži. Preprosto
poželjivo._
hard-swimwear.com
1
Cena: 69,00 €
STELL A MCCARTNEY LIGHT
PINK
Nekoliko bolj športne in preproste,
a vseeno superučinkovite. Čudovita
kombinacija nežno roza z detajli zlate.
Zmaga med kvačkanimi kopalkami._
stellamccartney.com
2
Cena: 325,00 €
FLOR AL SWIMSUIT
Diva na plaži. Ne pokažejo preveč,
ampak poudarijo ženske obline. Za popestritev jih lahko uporabimo namesto
topa h kratkim hlačam iz džinsa. Preproste, igrive in cenovno ugodne._
pullandbear.com
3
Cena: 19,99 €

NEJC SIMŠIČ

3

3

TEJA JEGLIČ

Komik, producent, menedžer, dobrodelni #StandUpMaratonec o opremi za velike razdalje in rekreacijo

3

DEJAN DAVID
KEMPERL

BRIGITA BRAČKO

Bloger, najsrečnejši očka, zaljubljen
v življenje, strastni večerni bralec o
treh knjigah za poletno branje
PAVEL BASINKI: LEV TOL STOJ
– POBEG IZ R AJA

Glavni in odgovorni urednik revije
DAVID za moške s stilom (davidmagazine.com) o poletnih dišavah

Rus, ki piše o velikem Rusu, kaj je
lepšega. Lev Nikolajevič Tolstoj je bil
osebnost, ki je svojčas – in še danes –
navduševala ne le svoje rojake, ampak
celoten svet. Grof, ki je ljubil besede._
knjigarna-beletrina.com
Cena: 29,00 €
1
WILLIAM FAULKNER: SVETLOBA
V AVGUSTU

MOŠK PARFUM CLIVE
CHRISTIAN NO. 1

Nekaj je narobe s svetom, če svetovna
klasika v žepni izdaji iz leta 1966 stane
1 evro, medtem ko razni ljubezenski
romani presegajo tridesetico. Idealno
za na plažo, ob pivu in pred spanjem._
Cena: 1,00 €

Orient, ki je podcenjen, a prepoznaven. Pudraste osnovne note 50-letne
sandalovine in pudrast mošus ter
vetiver dodajo privlačno in razvijajočo
se toplino, ki zaobjame tistega, ki ga
nosi ..._
ikonaljubljana.si
2
Cena: 650,00 €

2

ALENK A PUHAR: IZIDOR CANK AR – MOJSTER DOBRO Z ASUK ANIH STAVKOV
Bratranec mnogo bolj slavnega Ivana
Cankarja je odigral ključno vlogo v
družabnem, političnem in predvsem
kulturnem življenju v prvi polovici 20.
stoletja. Za ljubitelje lepe domače
besede._
emka.si
3
Cena: 39,96 €

Voditelj, novinar, družabni kronist in
modni navdušenec o »must have«
kosih letošnjega obiska plaže

MOŠKI PARFUM HISTOIRES DE
PARFUMS 189 9
Francoski stvaritelj Garald Ghislain ne
posluša nikogar, ampak se prepusti
lastnemu navdihu. Italijanska bergamotka, vetiver, vanilja in črni poper.
Noč odvrže svojo masko v Parizu,
mestu luči._
ikonaljubljana.si
1
Cena: 158,00 €

MOŠKI PARFUM AMOUAGE
BR ACKEN
Elegantna poletna dišava v sebi skriva
živahnost in poudarja svežino in
svetlost. Kombinacija sestavin naredi
dišavo karakteristično in izjemno
prepoznavno._
ikonaljubljana.si
3
Cena: 270,00 €

3

KRISTJAN
PODGORNIK

FILIP KRŽIŠNIK

KOPALKE ANTONY MOR ATO

Poslovnež, lastnik blagovne znamke
Golden, agent za hollywoodske
zvezde o top luksuznih stvareh
GOLDEN WORLD'S BEST OLIVE
OIL
Oljčno olje, zmagovalec v kategoriji
najboljše na svetu na najbolj priznanem svetovnem tekmovanju, nadgrajeno s 24-karatnim jedilnim zlatom._
goldenproducts.eu
1
Cena: 250,00 €
ČEVL JI CHRISTIAN LOUBOUTIN
LOUIS STR AS S
Kakovostne ročno izdelane superge
izjemnega francoskega modnega
oblikovalca. Top!_
christianlouboutin.com
2
Cena: 2.295,00 €
PAS HERMÈS
Kakovostno izdelan pas priznane
francoske blagovne znamke Hermès,
s katerim res nikoli ne zgrešiš._
hermes.com
3
Cena: 707,00 €

Temperature so popolne za pobeg
na morje. Osnovni kos za na plažo
– »must have« kopalke. Vpadljive,
kakovostne in trendovske kopalke
italijanske znamke Antony Morato s
pogumnim potiskom._
sportina.si
1
Cena: 45,00 €
SONČNA OČAL A TOM FORD
Zaščita oči pred močnim soncem je
pomembna. Sončna očala Tom Ford
Newman Tf 515 so modni dodatek, ki
nudi vse – zaščito, modern dizajn in
kakovost. Popolna kombinacija v enih
očalih._
optika-rugel.si
2
Cena: 285,99 €
KREMA SHINE BROWN
Shine brown je naravna in ročno
izdelana kozmetika, ki pomaga pri hitrejšem in intenzivnejšem pridobivanju
privlačno zagorele polti. Dragocena
naravna olja kožo dodatno hranijo in
vlažijo._
shine-brown.com
3
Cena: 17,90 €

Direktorica Idealie in glavna
urednica spletnega portala Etiketa
Magazin o izdelkih za to poletje
OKROGLA BRISAČA
Akrobat na kvadrat o izdelkih za
nego moške kože
GILLETTE FUSION 5 SHIELD
Gibljiva britvica, ki omogoča tekoče
gibanje po koži in hkrati odstrani vsak
las._
gillette.com
1
Cena: 15,99 €
MULTIFUNKCIJSKI GEL
AFRODITA MEN 5D
Oljni gel za britje in prhanje. Ker lahko
tudi moški »multitaskamo«._
kozmetika-afrodita.com
2
Cena: 1,90 €
24H HYDR A E X TREME KREMA
Krema, ki omogoča intenziven prenos
vlage v kožo in njeno razpršitev v
globje plasti. Za vsakega pravega
moškega rokodelca._
kozmetika-afrodita.com
3
Cena: 5,90 €

Vsi ljubitelji zadnjih modnih trendov
veste, da je letošnji plažni hit okrogla
brisača, ki je navdušila tudi mene
in me bo spremljala vse brezskrben
počitniške dni._
etiketashop.comi
1
Cena: 22,95 €
KRILO Z VOL ANČKI IN PENTLJO
Ker obožujem krila vseh dolžin in oblik,
je začetek tople sezone čas, ko se v
modnem smislu popolnoma prerodim.
To sezono sem navdušena nad asimetričnimi krili in volančki vseh barv in
dolžin._
zara.com
2
Cena:22,95 €
KNJIGA JEJ, MOLI, L JUBI
Knjižna uspešnica, ki je odlično poletno branje. Nič preveč resno, a hkrati
poučno in na trenutke zabavno._
emka.si
Cena: 15,99 €
3
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SPREMINJAMO DOJEMANJE MOŠKE NEGE
Apothecary 87 je ena izmed vodilnih premium blagovnih znamk, ki se ukvarjajo z moško nego.
DIOR
Modna sončna očala
Synthesis 01 izstopajo s
svojo obliko. Izberite bela.
dior.com
420,00 €

APPLE AIRPODS
Mnogi AirPods označujejo
za najbolj revolucionaren
izdelek Appla v zadnjih
letih. Tudi kot dodatek
izdelkom, ki niso delo
ameriškega velikana.
apple.com
179,00 €

MARK MANSON
The Subtle Art of Not Giving a
F*ck je knjiga superzvezdnika
med blogerji, ki vas bo naučila,
da mantra prijaznosti mogoče le
ni prava pot do uspeha.
markmanson.net
14,39 €

SCENTBIRD
Mesečna naročnina na
moške dišave priznanih
proizvajalcev, ki vam jih
dostavijo po pošti.
scentbird.com

POWER TOOTHPASTE
Po napornih poletnih nočeh
vas bo zbrihtala zobna pasta z
vsebnostjo kofeina.
powertoothpaste.com
12,95 €

Apothecary 87 je razvila široko paleto vrhunskih izdelkov za nego brade in brkov, oblikovanje las in brivskih izdelkov ter znailne dodatke življenjskega stila.
Apothecary 87 je prisotna v ve kot 130 državah sveta.

ES SENTIAL PHONE
+ 360-STOPINJSK A
K AMER A
Medtem ko je Essential Phone
že sam po sebi izjemen, boste
z njegovo 360-stopinjsko
kamero posneli vse, kar se
dogaja okoli vas.
essential.com
699,00 € + 199,00 €

13,31 €/MESEČNO

Blagovna znamka iz Združenega Kraljestva je etos ustvarila okoli štirih besed: starodoben, kakovost, zabava in moškost.

R AVPOWER
Prenosna baterija, ki se
ponaša tudi z navadnim
električnim vtičnikom
in zmogljivostjo 20.100
mAh. Zadostuje za okoli
sedem dni uporabe vašega
pametnega telefona.
ravpower.com

ONIA
Moške kopalke Charles 5
so nepogrešljive za vroče
poletne dni na plaži ali
bazenu.
Onia.com
125,00 €

120,99 €

STILIST

MOŠKA POTOVALKA
VIKEND SONCA IN OMAME

Z AR A HOME
Barvna brisača Jacquard, s katero boste
na plaži izstopali. Tudi zaradi barv, ki se
ujemajo z vsakimi kopalkami.
zarahome.com

FJALLR AVEN
Vikend pobeg s
stilom. Ta torba iz
vzdržljivega materiala
z usnjenimi dodatki
je hkrati športna in
elegantna. V rumeni
izstopa.
fjallraven.com
194,95 €

50,00 €

MATADOR
Praktičen nahrbtnik, ki
se zloži v malo vrečko,
bo prav prišel vsakemu
popotniku.
matadorup.com
50,00 €
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Z AR A
Kupite dva para
natikačev, črnega in
belega. Naredite trik
in te natikače nosite
kar v treh barvnih
kombinacijah.
zara.com
16,95 €

PHILIPS
BODYGROOM
Vrhunski
vsestranski brivnik
Bodygroom
serije 7000 za
prirezovanje dlačic
na vašem telesu.
philips.si

CASTANER
Platnene espadrile Pablo
proizvajalca Castaner, ki za
lahkoten poletni korak skrbi
že od leta 1927.
castaner.com
150,00 €

Dobrodošli v #TheManClub

84,99 €

BESEDILO & STIL: Ž AN MACAROL
OGLASNA VSEBINA

Uvoznik za Slovenijo: Nobelcos Group d.o.o., Petkova ulica 68, Ljubljana, tel: 059 22 59 00, e-mail: info@nobelcos.si, web: www.nobelcos.si

MODA

GUCCI
Večja sončna očala z
nezamenljivim videzom
matchesfashion.com

MARY GREEN
Spalna maska z izvezenimi
detajli
marygreen.com

429,00 €
GHD
Ustvarite salonsko
pričesko s krtačo za
lase »Paddle Brush«.
ghdhair.com

123,00 €

24,00€

K AKO BITI PARIŽ ANK A VEDNO
IN POVSOD?
Slovenska izdaja mednarodne
uspešnice How to be Parisian:
Wherever You Are. Kaj in kdo sploh
je Parižanka? Od kod prihaja ta
nonšalantnost, ta šik slog, za
katerega se sploh ne trudi? Pred
nami je duhovita in navdihujoča
rešitev zagonetke.
emka.si

HAPPY PLUGS
Slušalke v rožnato zlati
barvi, ki se lahko pohvalijo
tako s stilom kot tudi s
funkcionalnostjo.
happyplugs.com
34,99 €

19,90 €

BOBBI BROWN
Parfum Beach, v
katerem je ujeto
bistvo poletja – morje
in svežina. Note
jasmina, mandarine in
morskega prša.
shop.nordstrom.com
71,87 €

AESOP
Balzam za roke, ki ne
pušča mastnih sledi.
cultbeauty.co.uk
22,00 €

STILIST

APPLE
iPhone 7 – privlači
pozornost, odbija
vodo.
apple.com

DESIGN LE T TERS
Monokromatičen notesnik
– ker nikoli ne veste, kje se
vam porodijo najboljše ideje.
popmap.com

787,00 €

29,90 €

LOMOGR APHY
Retro šik fotoaparat
Lomo'Instant Sanremo bo
ustvaril očarljive fotografije, ki
jih lahko takoj delite s prijatelji.
shop.lomography.com
119,00 €

ŽENSKA POTOVALKA
VIKEND SONCA IN OMAME

L ANEUS
Brisača za na plažo z
geometrijskimi vzorci
farfetch.com
54,00 €

NUXE
Olje Sun Huile Bronzante
Visage & Corps z visoko
zaščito pred soncem
(ZF 30). Za obraz, telo in
čudovit ten.
sophia.si/nuxe.si

MARK AND GR AHAM
Torbica »pouch« na zadrgo,
kamor spravite vse svoje
najpomembnejše pripomočke.
Po želji lahko dodate tudi vaš
monogram.
markandgraham.com

L'AGENT BY AGENT
PROVOCATEUR
Enodelne kopalke z
vzorcem zebre
net-a-porter.com
140,00 €

25,95 €

40,00 €

K ARBONOIR
Aktivirano kokosovo oglje
za naravno beljenje zob
karbonoir.si
17,27 € (50 ml)

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
C I T Y M A G A Z I N E . S I

KODRASTI IN
VALOVITI LASJE

DOLGI IN RAVNI
LASJE

MANDELJ IN PISTACIJA

GROZDJE IN LAVANDA

OPUNCIJA IN POMARANČCA

Z AR A
Natikači s pentljo
iz satena
zara.com

22,95 €
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BARVANI
LASJE

MARK AND GR AHAM
Vikend potovalka Graham Weekender, utelešenje
klasične prefinjenosti. Za vikend bojevnico in
neustrašno popotnico.
markandgraham.com
624,00 €
OGLASNA VSEBINA

BARVANI LASJE
Šampon, Maska, Leave-in sprej

KODRASTI IN VALOVITI LASJE
Šampon, Maska in Olje

DOLGI IN RAVNI LASJE
Šampon, Maska in Olje

Zaščiti in podaljša živahnost vaše
barve. 25% večja intenzivnost barve
po 12 pranjih.
100% naravne sestavine: mandljevo
olje nahrani, navlaži in mehča; Esenca
pistacije, znana po redkih antioksidantih
in foto lastnostih, pomaga podaljšati
obstojnost in sijaj barve.

Idealno za brezhibno definiranje
kodrov in valov, brez obtežitve las.
15% daljša obstojnost, do 3 dni.
100% naravne sestavine: Grozdni
serum zagotavlja »ant-frizz« učinek,
razčeše kodre in ohranja vlago.
Sivka kodre in valove definira, jim da
volumen, brez obtežitve las.

Učinek glajenja in mehčanja las. 20%
gladilni efekt, obstojnost do 3 dni.
100% naravne sestavine: Olje
Opuncije (Indijska figa) ima izredne
gladilne lastnosti, lase naredi mehke
in sijoče, izvleček pomaranče pa
pripomore pri povečanju sijaja las od
korena do konic.

100% NARAVNE SESTAVINE, BREZ SULFATOV, PARABENOV, MINERALNIH OLJ, SINTETIČNIH BARVIL IN ALERGENOV*
*Alergeni, ki izhajajo iz naravnih izvlečkov in dišav.

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

MODA
IZBOR: LUCIJA MARKO

Z AR A
Minimalistična »cross-body«
torbica s kovinskim ročajem
zara.com
22,95 €

TORY BURCH
Manjša »cross-body«
torbica s pomponi
toryburch.eu
495,00 €

TEJA JEGLICH DESIGN
Unikatne, stilsko dovršene
torbice modne oblikovalke,
izdelane za vsak okus
z želenimi barvnimi
kombinacijami.
tejajeglichdesign.com
69,00 €
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TORBICE

TOKRAT SE POSVEČAMO LAŽJIM ZABAVNIM POLETNIM TORBICAM, KI BODO ZAMENJALE VEČJE IN TEŽJE USNJENE TORBE,
TER ČEVLJEM LETA – NATIKAČEM (»MULES«), KI BODO VSAJ NEKOLIKO OSVOBODILI NAŠA STOPALA. VANJE SMO SE ZALJUBILI
NA PRVI POGLED IN PREPRIČANI SMO, DA SE BOSTE TUDI VI.

MARC CROS S × HVN
Torbica iz ratana in z
18-karatnim zlatom
markcross.com
2.190,00 €

COACH
»Cross-body« torbica v omejeni
izdaji
coach.com

MARC JACOB S
Torbica Snapshot z
mavričnim paščkom
marcjacobs.com

224,00 €

320,00 €

CULT GAIA
Torbica Ark iz akrila
cultgaia.com

KENDALL + K YLIE
Usnjena torbica Lucy Box
Bag z obeskom iz umetnega
krzna
kendall-kylie.com

312,00 €

225,58 €

REBECCA MINKOFF
Torbica »clutch« s potiskom
palm
rebeccaminkoff.com
128,00 €

Torba
5,99

BALENCIAGA
Torba tote Bazar, ena od
najbolj zaželenih torbic
prestižne znamke
net-a-porter.com
1.095,00 €
OGLASNA VSEBINA

Obleka 12,99

Kopalke
zgornji del 6,99
spodnji del 5,99

Hlače 8,99

Japonke
2,99

Kopalke
zgornji del
5,99

Brisača
6,99

Kopalke
spodnji del
4,99

MojaMANA

PR ADA
Usnjeni natikači s
sponko v vintage
stilu
prada.com
710,00 €

NINE WEST
Natikači Jarae s
kamenčki in perjem
ninewest.com
74,75 €

H&M
Natikači iz kolekcije
Conscious
hm.com
99,00 €

LOEFFLER
R ANDALL
Natikači Lulu v ultra
pink barvi
loefflerrandall.com
315,00 €

Z AR A
Črtasti natikači z
okrasjem
zara.com
39,95 €
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NATIKAČI

MODA

ASOS
Natikači s pentljo v
kovinskem odtenku
asos.com
29,73 €

CHATELLES
Natikači Romuald v
videzu pitona
mychatelles.com
210,00 €

TOPSHOP
Natikači Alexa v
videzu tapete
eu.topshop.com
44,00 €

JEFFRE Y CAMPBELL
Natikači Jenna, posuti s
biseri
jeffreycampbellshoes.com
149,00 €

MIU MIU
Elegantni usnjeni
natikači z
zavezovanjem
mytheresa.com
550,00 €

LEPOTA

LEPOTA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

MORDA STE ŽE SLIŠALI REK, DA
SO LASJE KOT DRAGOCENA SADIKA: MORATE JO ZALIVATI IN
NEGOVATI, DA ZRASTE V ZDRAVO IN MOČNO DREVO, POLNO
ŽIVLJENJA. IN S TEMI DOMAČIMI MASKAMI ZA LASE BOSTE
STORILI PRAV TO. NARAVNE DOMAČE MASKE NEGUJEJO TAKO
KORENINE LAS KOT TUDI KONICE. NE SAMO, DA JE IZDELAVA
DOMAČIH MASK POCENI, TUDI
ZELO PREPROSTA JE. POTREBUJETE LE NEKAJ KUHINJSKIH
SESTAVIN, KI JIH JE DALA MATI
NARAVA, IN VAŠI LASJE BODO
TAKOJ BOLJ SIJOČI. IN ZAPOMNITE SI: DLJE KOT BOSTE PUSTILI MASKO NA LASEH, GLOBLJE
BODO PRODRLE HRANILE SNOVI
IN MEHKEJŠI BODO LASJE.

NEGOVALNA MASKA IZ JAJC

P R I P R AVA

S E S TA V I N E

Ločite beljak in rumenjak.
Če imate mastne lase,
uporabite le beljak, če
imate suhe lase, uporabite
le rumenjak. Za normalne lase uporabite oboje.
Beljak, rumenjak ali oboje
dajte v čisto posodo.
Jajce stepite, dodajte
mleko in olivno olje ter
dobro premešajte. Dodajte
še limono. Premešajte.
Mešanico vtrite v lasišče
ter masirajte od korenin
proti konicam. Lase za
nekaj časa pokrijte s kapo
za tuširanje in pustite
delovati 15 minut. Sperite
s toplo vodo._

 1 jajce
 1 skodelica mleka
 sok limone, ki ga dobimo,
ko enkrat stisnemo limono
 2 čajni žlički olivnega olja

NEGOVALNA
KREMNA
MASKA IZ
AVOKADA
S E S TA V I N E
 manjši zrel
avokado
 1 žlica olivnega
ali mandljevega
olja
 četrt skodelice
mleka
P R I P R AVA
Avokado zmiksajte, da
dobite gladek avokadov pire brez koščkov.
Dodajte mleko in olje.
Nanesite na lase od korenin do konic. Pokrijte
lase s kapo za tuširanje
in pustite vsaj 15 minut.
Oglas_Festival
Sperite s toplo
vodo._ zdravja

PREPROSTE DOMAČE
MASKE, KI BODO POŽIVILE
OD SONCA UTRUJENE LASE
VLAŽILNA MASKA
IZ BANAN
S E S TA V I N E





1 do 2 (pre)zreli banana
1 čajna žlička kokosovega olja
1 čajna žlička olivnega olja
1 čajna žlička medu

P R I P R AVA
Banane zmiksajte v popolnoma gladko maso brez koščkov. Dodajte med
ter kokosovo in olivno olje ter ponovno
zmešajte. Zmes nanesite na lase in
pustite vsaj 5 minut. Mešanico sperite
s toplo vodo in lase prečešite._

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VLAŽILNA JOGURTOVA MASKA ZA MASTNE LASE
S E S TA V I N E
 pol skodelice jogurta
 1 čajna žlička jabolčnega kisa
 1 čajna žlička medu
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P R I P R AVA
Zmešajte jogurt, jabolčni kis in med.
Mešanico nanesite na lasišče od
korenin do konic. Pustite 15 minut in
sperite s toplo vodo._

NEŽNA JAGODNA MASKA ZA MASTNO LASIŠČE

TXT 215x135.pdf

1

7. 06. 17

16:32

S E S TA V I N E
 7 jagod (za srednje dolge lase)
 1 žlica kokosovega olja
 1 žlica medu

P R I P R AVA
Vse sestavine zmešajte v gladek
pire. Mešanico nanesite na vlažne
lase. Dobro sperite s toplo vodo._

KULINARIKA

KULINARIKA

POLETJE NA
KROŽNIKU

MARELIČNA
MARMELADA S
SLADKORJEM
WIENER ZUCKER

POLETI SE OHLADITE V PRIJETNI SENČKI NOVEGA BISTROJA NA GORNJEM
TRGU ALI PA V PRIKUPNEM MODERNEM LOKALU NABREŽJE 15, KJER VAS ČAKA
SLASTNA DOMAČA LIMONADA.

Foto: Arhiv Nabrežje 15

Foto: Arhiv Biró

S E S TA V I N E
 1 kg zrelih marelic
 1 zavitek želirnega sladkorja Wiener zucker 1 : 2

B I S T R O/

BIRÓ: NOVI BISTRO, KI PIŠE ZGODBE ZA VSAK OKU
Od maja je Ljubljana bogatejša za nov lokal – prikupen bistro Biró. Ambient, razdeljen na tri
dele, krasi čudovita luč nizozemske znamke Os and Oos ter na pogled vintage kavomat bele
barve La Marzocco. Za podobo lokala sta poskrbela kar lastnik sam (Robert Henigman) in arhitektka Petra Zupančič, modna oblikovalka Petja Zorec pa je ekipi bistroja oblikovala predpasnike, ki ponazarjajo vzorec teraco. Hrana se streže na krožnikih slovenske lončarke Hane Karim.
V prvem delu bistroja nas čakajo visoke črne mizice iz marmorja in s škrlatnim usnjem oblazinjene klopi. V drugem delu je odprta kuhinja, v kateri ustvarja 5-članska ekipa, sestavljena
iz treh kuharjev in dveh kuharic. Tretji prostor je nekoliko temnejši, poudarek pa je na intimi,
druženju in hranjenju.

Po želji lahko skuhani marmeladi dodamo nekaj žličk
mareličnega likerja ali ruma za kuhanje. Prav tako
lahko 250 g marelic nadomestimo z drugim sezonskim
sadjem, na primer z borovnicami.
Za bolj sladkosnede priporočamo kuhanje z želirnim
sladkorjem Wiener zucker 1 : 1._

L O K A L /

NABREŽJE 15

Pa hrana? Biró deluje po principu »casual-comfy« hrane, kar pomeni, da lahko jemo zajtrk tudi
popoldne (natančneje do 16.00). Vsak dan so na voljo veganska juha, domači pečeni sendviči,
jajčka na oko, umešana jajčka, domač bananin kruh, domače marmelade, mesne kot tudi vegan in vegi šakšuke, solata z lososom itd. Za glavno jed lahko izbiramo med domačimi rikotinimi njoki, brancinom, govejo zarebrnico … Za sladico ponujajo domačo čokoladno torto s peso,
pito z rabarbaro in domač šmoren. Ker je meni prilagojen sezonski ponudbi, se bo skozi celo
leto spreminjal in bogatil._

Kaj je lepšega kot preživljanje toplih poletnih
popoldnevov in večerov ob Ljubljanici v središču mesta, kjer je vedno živžav? Ljubljana
je bogatejša še za eno top lokacijo za poletna
druženja. Prikupen, moderen lokal v črno-belo-rjavi dekoraciji s pridihom romantike in očarljivim imenom Nabrežje 15, kjer vam bodo v vročih
dneh postregli z domačo limonado, v hladnih
večerih pa se boste lahko pogreli ob kaminu. Zagotovilo za prijetne večere in sproščena druženja
ob kozarčku dobrega vina ali pa ob sladkanju z
domačo tortico, ki se bo kar stopila v vaših ustih.
Prijazno in ustrežljivo osebje vas čaka ob Ljubljanici, na Nabrežju 15._

Gornji trg 15 / Ljubljana

Cankarjevo nabrežje 15 / Ljubljana

Biró

P R I P R AVA
Zrele marelice operemo in dobro odcedimo. Koščice
odstranimo in marelice zrežemo na koščke. Marelice
pretlačimo s paličnim mešalnikom, dodamo zavitek želirnega sladkorja Wiener zucker 1 : 2 in ob stalnem mešanju
kuhamo 6–8 minut. Naredimo preizkus strjevanja (žličko
marmelade damo na krožnik – če je marmelada trdna, je
kuhanje končano; če je še tekoča, jo je treba še kuhati,
dokler se ne zgosti). Pripravljene kozarce napolnimo z
marmelado, ki je še vroča.

Nina Ivaniœ,
igralka

Nabrežje 15
# N E V S A K D A N /

KULINARIČNO DOŽIVETJE
MALO DRUGAČE

KULINARIČNO DOŽIVETJE NA
#NEVSAKDAN

Zadnja leta smo v Sloveniji priča izjemnemu razvoju kulinarične ponudbe. Slovenci smo v hrani preprosto začeli uživati in številne kuharske oddaje so v marsikomu
zbudile željo po kuhanju. Domače kuhinje so postale nov
prostor druženja s prijatelji in sorodniki, kjer vedno znova
želimo presegati pričakovanja. Čas je za #NEVSAKDAN!
S prijatelji se zmenite za druženje v mestnem parku. Zadeva je preprosta! Doma pripravite hrano, jo spakirate v
košaro za piknik, vzamete še dekico in plastične kozarce,
da boste nazdravili pogumni izbiri na #NEVSAKDAN._

“Druæina in prijatelji oboæujejo moje domaœe
marmelade. Z æelirnim sladkorjem Wiener Zucker je
priprava preprosta in hitra!”

Lokacije: vsi parki slovenskih mest
RenaultSlovenija in nevsakdan.si
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OGLASNA VSEBINA

Wiener Zucker Slovenija
www.wiener-zucker.si

J U N I J
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Foto: Arhiv Popsi

SLADOLED Z
DESERTNIM
VINOM

LAŠKO NAPOVEDUJE NAJVEČJO STAVO DVEH
LEGEND!
To poletje Laško ponovno prinaša vroče dogajanje. Tudi letos se bosta za
steklenico Laškega spopadli dve legendi, in to v največji stavi tega poletja.
Legendarna nogometna igralca, Sebastjan Cimirotić in Marcos Tavares,
se bosta pomerila s pomočjo tistega, kar poznata najbolje – s ciljanjem
nogometne žoge v najrazličnejših situacijah. Zmagovalec bo torej tisti, ki bo
najbolj spretno opravil izziv in s tem pokazal svoj močan značaj.
Na svojega favorita lahko stavite tudi vi, in sicer na stava.si. Če boste napovedali pravilno, vas čaka eden izmed 1100 zabojev Laškega. Pred tem pa
mora biti vaša stava sprejeta, kar določi virtualna steklenica Laškega – in
zavrtite jo lahko prav vsako uro._
In na koga stavite vi?
#nalegende
www.stava.si
“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“

S L A D O L E D/

POPSI: SLOVENSKE ROČNO IZDELANE
SLADOLEDNE LUČKE
Popsi so ročno izdelane sladoledne lučke odličnih okusov in skrbno
izbranih sestavin, primerne tako za otroke kot odrasle. Sezonsko sadje
prihaja od okoliških pridelovalcev, saj želita Neža Mlakar in Karmen
Meze, dekleti, ki stojita za »poletjem na palčki«, ponuditi le najboljšo
kakovost. Uporablja se samo popolnoma sveže sadje, lučkam se ne
dodaja konzervansov in umetnih barvil. Večina sadnih lučk je brez dodanega sladkorja. To pomeni, da je sadje prvič zamrznjeno, ko nastane
Popsi. S hitro zamrznitvijo se namreč ohrani največ okusa in hranil.
V ponudbi se najdejo Popsi Proteinka, Ta’ sladka Popsi (čokolada),
Popsi Mojito, Popsi Juice Vodka, Popsi Tropika (ananas & kivi), Popsi
Odpornost (ingver, limona & med), Popsi Kava in Popsi Mango._
Centralna postaja, Ljubljana / Mestna kavarna, Mengeš / Cuba Libre,
Domžale / Lars & Sven, Rudnik
lapopsi.com

Zberi pike in izberi KitchenAid
do 31. 7. 2017

NOVO

-50 %

Mercator, Dunajska 107, Ljubljana

POPUST
S KUPONOM
OB NAKUPU
NAD 30 €

oglas merkator
-71 %
DO

POPUST
S PIKAMI

moja posoda,
najboljša pomočnica
Poiščite tudi vse ostale izdelke iz programa zvestobe KitchenAid v izbranih živilskih prodajalnah
Mercator, izbranih franšiznih prodajalnah in v prodajalnah M Tehnike. Več na www.mercator.si.

Ta okusen sladoled je navdihnila italijanska
sladica »zabaione«. Če še ne veste, gre za
svetovno znano italijansko lahko penasto sladico, ki se pripravi iz rumenjakov, (desertnega)
vina in sladkorja ter z dodatki po želji. Bogat in
izjemno kremast sladoled je prava izbira za te
vroče dni, za pravo hrustljavost pa mu lahko
dodate še italijanske piškote »amaretto«.
S E S TA V I N E
 120 ml desertnega vina
 30 g rozin
 4 rumenjaki
 100 g sladkorja
 240 ml mleka
 240 ml sladke smetane
P R I P R AVA
V manjši posodi zmešajte rozine in desertno vino
in pustite, da se rozine namakajo. Razžvrkljajte
rumenjake in sladkor, da dobite penasto maso.
Mleko in sladko smetano pomešajte ter kuhajte na
srednje močnem ognju do vrelišča. Vročo zmes
počasi prilijte mešanici rumenjaka in sladkorja ter
stalno mešajte, da vam jajca ne zakrknejo. Vse
skupaj prelijte v lonec in postavite nazaj na srednje
močni ogenj. Stalno mešajte, da se masa zgosti.
ZaW6W2017NG-City-235x145+5.pdf
mešanje je najbolje uporabiti žlico
ali silikonsko
1
09/06/17
11:04

lopatico, da lahko mešate tudi po dnu posode.
Kuhajte tako dolgo, da zmes doseže temperaturo
med 71 in 80 stopinj Celzija. Če nimate termometra,
potem bodite pazljivi, da masa doseže nekoliko
redkejšo gostoto kot zmes za palačinke. Sladoled
je končan, ko se masa enakomerno prime na hrbet
kuhalnice, če s prstom potegnemo po kuhalnici,
mora ostati vidna sled. Masa se po navadi kuha
okoli 6 minut. Precedite jo skozi cedilo in primešajte
desertno vino ter rozine. Pokrijte s plastično folijo

in za 3 ure postavite v hladilnik. Nadaljujete lahko z
aparatom za sladoled in sledite navodilom proizvajalca, če pa aparata nimate, potem ohlajeno zmes
prelijte v plastično posodo s pokrovom in postavite
v zamrzovalnik. V naslednjih treh urah na pol ure
zmes vzemite iz zamrzovalnika in dobro premešate,
da razbijete ledene kristalčke. Sladoled bo tako na
koncu veliko bolj kremast. Po zadnjem mešanju
sladoled pustite v zamrzovalniku, da zamrzne do
konca. Pa sladek dober tek!_

NEVSAKDANJE

PERSPEKTIVE SVETOVNIH
ZNAMENITOSTI

DESTINACIJA

DESTINACIJA

KITAJSKI ZID
PIRAMIDE V GIZI

BRANDENBURŠKA VRATA

Približno 16 km jugozahodno od
Kaira se na robu puščavske planote
dvigajo tri velike piramide. Zgradili
so jih faraoni četrte dinastije (Keops,
Mikerin in Kefren) in so eno izmed
sedmih čudes starega sveta, ki se je
ohranilo do današnjih dni. Po navadi
so fotografirane tako, da so videti kot
mitološke trdnjave globoko v puščavi.
Le malo ljudi pa se zaveda, da so piramide dejansko del Kaira._

Brandenburška vrata stojijo na zahodnem delu Berlina in so razpoznaven simbol mesta. Veliko pomembnih
dogodkov v zgodovini Berlina je povezanih prav z Brandenburškimi vrati
kot z mestnim in državnim simbolom.
Vrata so sestavljena iz dvanajstih
dorskih stebrov. Nad vrati je kvadriga
z boginjo miru, ki se vozi v slavnostni
kočiji. Zdi se nam, da se za vrati konča
Berlin, vendar že dolgo ne več._

Veliki Kitajski zid je starodavni kitajski
obrambni zid, ki so ga gradili od konca
14. stoletja do začetka 17. stoletja,
v času vladavine dinastije Ming, s
katerim je ta želela zaščititi Kitajsko
pred vpadi mongolskih in hunskih
plemen. Po novejši legendi naj bi
bil Kitajski zid edini objekt človeške
izdelave, viden s prostim očesom z
Lune. V resnici je zid mnogo preozek,
da bi ga človeško oko lahko razločilo
s take razdalje, poleg tega ni dovolj
kontrastne barve. Iz vesolja so ga
videli le redki astronavti v nizki orbiti
in ob idealnih svetlobnih pogojih. Ste
se morda vprašali, kaj se zgodi, ko se
zid dotakne oceana? Tole!_

TADŽ MAHAL
Tadž Mahal je razkošen mavzolej
pri mestu Agra v Indiji, ki ga je dal
v 17. stoletju zgraditi mogulski šah
Džahan za svojo perzijsko ženo
Arjumand Banu Begum, ki je umrla
pri porodu štirinajstega otroka. Tadž
Mahal je izjemen primer mogulske
arhitekture, ki je mešanica perzijske,
otomanske, indijske in islamske arhitekture. Leta 1983 je bil Tadž Mahal
vpisan na seznam Unescove
svetovne dediščine. Pogled iz širšega zornega kota nam razkriva, da je
prepad med bogastvom in revščino
v Indiji zelo globok._

KATEDRALA VASILIJA
BLAŽENEGA
Na jugu znamenitega Rdečega trga v
Moskvi stoji Katedrala Vasilija Blaženega, ki s svojimi pisanimi kupolami
spominja na palače iz pravljičnih
zgodb 1001 noči. Katedrala je bila
zgrajena v čast zmage carja Ivana
Groznega nad Mongoli v Kazanju na
reki Volgi. Ko pa nam pogled seže
iz 700-metrskega Rdečega trga,
se okoli pravljične katedrale kažejo arhitekturni presežki hladnega
komunizma._

NEKATERE OD NAJPOGOSTEJE FOTOGRAFIRANIH STVARI NA PLANETU NAM KAŽEJO SVOJ DRUGI OBRAZ, KO JIH POGLEDAMO IZ
NEVSAKDANJE PERSPEKTIVE. VSI SMO ŽE VIDELI FOTOGRAFIJE OGROMNIH EGIPTOVSKIH PIRAMID, VELIČASTNEGA TADŽ MAHALA IN OSUPLJIVIH NIAGARSKIH SLAPOV. TODA TEM ZNAMENITIM FOTOGRAFIJAM MANJKA KONTEKST, V KATEREGA JE ZNAMENITOST POSTAVLJENA. ČEPRAV JIH CELOTEN KONTEKST POGOSTO DELA MANJ PRESUNLJIVE, SO TE ZNAMENITOSTI PRESTALE
PREIZKUS ČASA IN OBSTALE KLJUB SPREMEMBAM, KI SO SE DOGAJALE OKOLI NJIH.

#NEVSAKDAN
DAN, KI GA ZAPELJEŠ DRUGAČE
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NIAGARSKI SLAPOVI

SANTORINI

Niagarski slapovi so skupina velikih
slapov na reki Niagari v vzhodni Severni Ameriki, ki razmejuje Združene
države Amerike in Kanado. Prva
predstava, ki jo imamo, je, da so slapovi nahajajo sredi idilične gozdnate
pokrajine. Vendar se ne! Slapovi so
razdeljeni na mesti Niagara Falls v
ameriški zvezni državi New York ter
Niagara Falls v kanadski provinci
Ontario. Niagarski slapovi sicer niso
izjemno visoki, vendar so zelo široki in
predstavljajo najbolj vodnate slapove
Severne Amerike._

Čudovite belo-modre hišice mesteca
Fira se razprostirajo po celotni gori
Santorinija. Ali pač ne? Fira je danes
glavno mesto Santorinija. Dviga se
na klifu kaldere, do katere vodi malo
manj kot 600 stopnic. Spodaj je staro
pristanišče, v katerem pristajajo
velike turistične križarke. Zaradi tega
so iz pristanišča do mesta zgradili
tudi gondolo._

#NEVSAKDAN je dan, ko dolgočasno rutino zamenjaš za nevsakdanjo dogodivščino. Na #NEVSAKDAN ubereš drugačno pot kot običajno. Greš v
službo s kolesom, imaš sestanek na vrhu hriba ali
greš na večerjo kar v mestni park. Skratka počneš vse, česar ne počneš vsak dan, pa bi lahko._
Oddaj predlog za svoj #NEVSAKDAN

nevsakdan.si

OGLASNA VSEBINA

Poraba pri mešanem ciklu 3,8–6,2 l/100 km. Emisije CO2 99–139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,012–0,0536g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00007–0,00142 g/km. Število
delcev (x1011): 0,08–14,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi,
nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 2, 1511 Ljubljana.
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NAJBOLJŠI
PRENOSNIKI 2017
IZBOR NAJBOLJŠEGA PRE
NOSNIKA JE VSELEJ STVAR
VAŠIH POTREB IN NAČINOV
NJEGOVE RABE. IN HKRATI
VELIK IZZIV, SAJ SE MORA
MO ZAKOPATI V KOPICO PO
DATKOV IN RAZISKATI VELIKO
PARAMETROV, S KATERIMI SE
NE SREČUJEMO VSAK DAN.
ZATO NAM LAHKO POMAGA
JO OCENE STROKOVNJAKOV
RAZLIČNIH STROKOVNIH POR
TALOV IN REVIJ, KI SO MED
NAJBOLJŠE PRENOSNIKE ZA
LETO 2017 IZBRALI NEKAJ
MODELOV PRENOSNIKOV, KI
VAM JIH PREDSTAVLJAMO V
NADALJEVANJU.

DELL
XPS 13
OD
1.322,00 €

IZBOR: JAN MACAROL

LG MOBILE

LG G6:
TIHI FAVORIT

ASUS ZENBOOK
UX310

RAZER BLADE
STEALTH

OD
1.104,20 €

OD
1.799,00 €

Prenosnik Dell XPS 13 je tako zelo
dober, da množično prepričuje uporabnike Applovih računalnikov, naj
prestopijo na »drugo stran«. Marsikdo namreč »jabolka« z njim ne
bo prav nič pogrešal. Po ocenah
mnogih strokovnjakov gre namreč
za najboljši vsestranski prenosnik na
trgu ta hip._
dell.com

Serija Asus ZenBook UX310 vas bo
preprosto navdušila, saj so podrobnosti izdelave tega prenosnika na
izjemno visoki ravni. Prav nič ne diši
po ceneni plastiki in vsaka podrobnost daje občutek, da gre za visokokakovosten izdelek. V notranjosti se
skriva preverjeno in skrbno racionalno izbrano._
asus.com

Za to, da lahko igrate igrice, ne potrebujete več klasične »kište«, v
kateri je stlačeno vse potrebno za
prave igričarske užitke. Od zdaj potrebujete le Razer Blade Stealth, ki v
ohišju ultrabooka ponuja zadovoljivo
igralno izkušnjo, to pa nadgradi z zadržanim dizajnom, ki je sicer po vzoru hiše Razer._
razerzone.com

HP SPECTRE
X360

MICROSOFT
SURFACE BOOK

APPLE MACBOOK
PRO 13

OD
1.499,20 €

LG NAS JE V PRETEKLOSTI NAV
DUŠEVAL S SVOJIMI PAMETNIMI
TELEFONI, A SE ZDI, DA JE TO
KRAT PONUDIL TOČNO TO, KAR
SMO OD NJEGA PRIČAKOVALI.
PREPROSTO ODLIČEN PAMETNI
TELEFON. TAK BREZ CIRKUSA!
IN TO NAM JE VŠEČ!

OD
1.480,00 €

LG G6 je neskončno lep in izjemno minimalističen telefon. In slednja lastnost ga
bo ločila od ostalih zastavonoš. Zdi se,
da so pri južnokorejskem proizvajalcu
tokrat naredili prav vse prav in pripravili
telefon, ki navdušuje. Izpostavimo velik
5,7-palčni zaslon, ki zaseda praktično
celotno prednjo ploskev telefona in tako
omogoča izjemno uporabniško izkušnjo.
Tudi z edinstvenim razmerjem zaslona
18 : 9, ki omogoča, da imate hkrati odprti dve aplikaciji. Čeprav je zaslon večji
od predhodnika, je telefon dimenzijsko manjši in uporabniku odlično leži v
roki. Zdi se nam, da je prav ta dimenzija
idealna dimenzija pametnega telefona.
Fotoaparat LG G6 premore dve leči
in tako vrhunsko zajemanje fotografij. Posebnost je možnost širokokotnega fotografiranja, ki omogoča, da v objektiv zajamete to, kar
vidite z očmi. Edinstveno in odlično!

OD
2.169,00 €

Seveda je LG G6 vodoodporen v skladu
s standardom IP68 in ima baterijo, ki
omogoča hitro polnjenje. Odlično!_
lgmobile.si

HP je z linijo Spectre zadel v polno,
saj je po dolgem času naredil prenosnik, ki z materiali navdušuje in
kot celovit izdelek oblikovno deluje
vrhunsko. Gre za prenosnik 2-v-1,
kar pomeni, da v ohišju 13,3-palčnega prenosnika dobite tako prenosnik
kot tablico. Ker je v vseh kategorijah
dober, a sicer nikjer najboljši, si vseeno zasluži mesto v našem izboru.
HP Spectre x360 (2017) je zares lep
izdelek, ki je oblikovan pragmatično
in brez pretiranih kompromisov._
hp.com

Surface Book je odličen dokaz, da so
se pri Microsoftu naučili delati računalnike ter da počasi z inovativnostjo
celo prekašajo Apple. Drugačnost se
kaže na vsakem koraku. Najprej nas
preseneti razmerje stranic, ki je 3 : 2
in je veliko bolj kvadratno, kot smo
tega vajeni pri konkurenci, potem je
tu njegova netipična dimenzija zaslona 13,5 palca. A tu se šele začne.
Ta prenosnik namreč lahko razstavite na dva dela in dobite popolnoma
samostojno tablico._
microsoft.com

Apple še vedno dela najbolje izdelane in najlepše prenosnike na svetu. O
tem ni prav nobenega dvoma. Izdelavi namreč posvetijo toliko pozornosti, da meji na visoko umetnost.
A je Apple na določenih področjih precej zaspal in konkurenca ga
prehiteva tako po levi kot po desni.
Vendar ni vse v številkah na papirju,
na koncu dneva je precej predvsem
v občutkih, kako računalnik deluje v
svojem ekosistemu. In tu je MacBook
še vedno med najboljšimi._
apple.com

// CENE SO INFORMATIVNE NARAVE PRIDOBLJENE NA
SPLETU NA DAN REDAKCIJE.
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BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & MARTIN LUNDER

TELEFON MESECA

ES SENTIAL PHONE

JUNIJSKI »TECH«
APPLE JE NA KONFERENCI WWDC 2017 PREDSTAVIL NEKAJ TEŽKO PRIČAKOVA
NIH NOVOSTI. PRIHAJA IOS 11, NA PRODAJNE POLICE PA NAJMOGOČNEJŠI IMAC
VSEH ČASOV. PUSTIMO APPLE, KER JE NA OBZORJU NOVA ZVEZDA TEHNOLOGIJ
– ZNAMKA ESSENTIAL, KI JE PRESTAVILA SVOJ PRVI TELEFON PH-1, KI MERI IZJE
MNO VISOKO, IN ŠE IN ŠE.
IKE A SMART HOME
PAMETNI DOM TRKA NA VRATA
Švedska Ikea, ki je le še korak oddaljena od odprtja svoje trgovine tudi pri nas, je oznanila novo
linijo izdelkov za dom. Pa saj jih ves čas, si mislite.
No, takšnih prav gotovo ne, saj gre za pametne
izdelke. Če so telefoni pametni, zakaj ne bi bile
tudi žarnice? Linija žarnic Trådfri, ki je sicer na
trgu od letošnjega marca, bo zdaj kompatibilna
tudi z Applovo platformo HomeKit. Uporabniki Applovih napravic bodo tako lahko z iPhoni,
iPadi, pametnimi urami ali aplikacijo Siri z enim
samim klikom lahko upravljali z 10 svetili hkrati.
Od zatemnitve pa do spreminjanja barve svetlobe, vse to samo s pomočjo pametne tehnologije.
V liniji Trådfri lahko najdete LED- in halogenske
žarnice, žarnice za omare ter LED-panele, ki so
najboljši približek naravne svetlobe in kot taki skrbijo za vaše boljše počutje doma. Do prihajajoče jeseni naj bi
pametne žarnice Trådfri upravljali tudi še prek platform Amazon Alexa oz. Google Assistant. Pri Ikei si namreč
želijo, da bi bilo čim manj omejitev za uporabo njihovih pametnih žarnic in da bi našle pot v prav vsak dom. No,
jeseni se očitno ne bomo veselili samo novih šolskih dogodivščin._
ikea.com

FASET TO LINK
2 TB NA DLANI

GR AMOFON SPINBOX

BEOPL AY B2

IZDELAJ SAM SVOJ GRAMOFON

SVET SE MANJŠA

Trg vinilnih plošč doživlja svojo
drugo pomlad. Skoraj ni glasbenika, ki ne bi zdaj izdal svojega
albuma še na 180-gramski plošči. Podstrešja so se spraznila,
stare trgovine malo oživele in
nostalgiki prišli na svoj račun.
Pri Spinboxu so šli še korak dlje.
Poskrbeli so, da bo draž še večji, izkušnja še pristnejša. Zdaj si
boste lahko sami sestavili gramofon. Pravi gramofon. V petih
korakih, ki vam bodo vzeli približno dvajset minut, boste lahko
imeli gramofon, ki bo vrtel ploščo
na 33, 45 ali 78 RPM. Naprava se
napaja prek mini USB-vhoda in
ima vgrajen zvočnik z ojačevalcem. Naj živi vinilka!_
spinbox.cc
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Še pred kratkim so mladi po
ulicah hodili z ogromnim stereopredvajalnikom na ramenih,
zdaj vsaj tako glasna glasba že
nažiga kar iz žepov. Beoplay
P2 tehta samo 275 gramov in
je zahvaljujoč svoji neprodušni
aluminijasti »obleki« odporen
na prašne delce in vodne kaplje.
Kar je morda najbolj navdušujoče pri tej napravici, je kakovost
zvoka. Zvočnik, ki zmore neverjetnih 2 × 50 W, poskrbi, da bodo
predvsem nizke frekvence odlično definirane in ne »zmazane«, kot se to rado dogaja.
V Beoplay P2 so vgradili tudi
mikrofonček, tako da ga lahko
uporabite tudi za klice._
beoplay.com

Je mini disk, ki meri vsega 5 ×
5 × 2,5 cm. In ko pomislimo, koliko je 2 TB podatkov, pridemo
do zaključka, da je strup res v
malih flaškah. Ni pa shranjevanje podatkov edina Linkova
lastnost, je namreč tudi prenosni omrežni disk, ki omogoča brezžično povezavo in tako
deluje kot nekakšen prenosni
oblak. Poleg velike zmogljivosti
nudi tudi precej hitro branje podatkov, in sicer s hitrostjo 2500
MB/s, ter njihovo pisanje s hitrostjo 1500 MB/s. Vhod USB-C,
vgrajena Bluetooth in Wi-Fi ter
možnost nakupa vmesnika LTA
so najbrž vse lastnosti, ki jih
uporabnik potrebuje. Krasita
ga tudi izjemna odpornost na
udarce in vodo. Izbirate lahko
med velikostmi od 256 GB do
2 TB. In cene? Od 312 evrov do
1000 evrov._
fasetto.link

GARMIN VIRB 360

OLYMPUS TG -5

PODVODNI DRON

POSNETKI 360 STOPINJ –
STEREO

VZDRŽLJIV KOT CHUCK
NORRIS

Dron Biki je opremljen s 4K-kamero, s katero boste podvodni
svet lahko posneli pri ultravisoki ločljivosti. Ampak to ni tisto,
kar Bikija dela drugačnega. Z
bionično tehnologijo se namreč
tovrstne napravice še niso srečale – do zdaj. »Robofish«, kot
mu tudi rečejo, plava s hitrostjo
0,5 m/s in gre z vami lahko
celo do 60 m globoko. Vgrajeni
infrardeči senzorji zaznavajo
bližnje predmete, tako da se
jim Biki lahko spretno izogiba,
GPS-modul pa ves čas določa
njegovo lokacijo in mu pomaga
na poti nazaj. Upravljanje je
precej preprosto, saj potrebujete le mobilni telefon in
aplikacijo._

Zakaj bi se pri snemanju vrtne
zabave ali razgleda z osvojenega vrha obračali okoli svoje
osi, če to lahko počne kamera?
Pa še bolje bo to storila kot vi.
Zdaj, ko je Garmin predstavil
novo, z mnogo odličnimi funkcijami opremljeno VIRB 360, pa
utegnejo tovrstni videoposnetki povsem obnoreti trg. Filmčke
zajemate v ločljivosti 5,7K pri
hitrosti 30 sličic na sekundo
ter prek 4 vgrajenih mikrofonov prav tako 360-stopinjski
zvok. Sferično stabiliziranje
pri ločljivosti 4K skrbi, da bo
posnetek miren ne glede na
premikanje kamere. VIRB 360
lahko namreč upravljate tudi z
glasovnimi ukazi._

Poleg Chucka Norrisa bi si tudi
brodolomec Tom Hanks poleg
zvestega prijatelja Wilsona
zagotovo želel še družbe
kakovostnega in trpežnega
fotoaparata Olympus Tough!
TG-5. Svojo trpežnost dokazuje z odpornostjo na mraz,
odpornostjo na prah ter vodotesnostjo do 15 metrov. Na
tla vam lahko pade z 2,1 metra
višine. Močno ohišje prenese
pritisk do 100 kilogramov, torej
ne bo nič narobe, če se nanj
po nesreči usedete, kot se po
navadi na nova sončna očala.
Snema v tehniki ultra HD 4K,
se poveže z WiFi-jem, ima GPS
in še in še._

itiwant.com

garmin.com

BIKI

HTC U11
V trenutku, ko že mislimo,
da si je v današnjem svetu
tehnike težko izmisliti nekaj
novega, so si v podjetju HTC
zadali izziv, da naredijo nekaj
posebnega. Toliko, da žepnino, ki smo jo morda šparali
za nov Samsung S8 ali prihajajoči iPhone 8, vložimo
drugam. Menijo, da je način,
s katerim nas bodo prepričali,
telefon, ki se odziva na stisk
dlani. S preprostim stiskom
po robovih telefona vam
HTC Edge Sense omogoča
intuitivno in preprosto povezovanje s telefonom. Tako
je dostop do aplikacij, ki jih
uporabljate, bolj preprost in
intuitiven. S stiskom prikličete fotografiranje, Facebook
ali zagon katerekoli vam ljube
aplikacije. Ko boste naslednjič delali selfi, pozabite na
nerodno nameščanje telefona v dlan, med katerim vam
je že tolikokrat padel iz rok.
Preprosto – dvignite telefon,
ga stisnite, se nasmehnite in
fotografirajte. V drobovju se
skriva Qualcomm Snapdragon 835, ki mu družbo delata
4 GB sistemskega pomnilnika in baterija z zmogljivostjo
3000 mAh. Spredaj najdemo
lesketajoč 5,5-palčni Quad
HD 3D-zaslon. Primarna kamera premore 12 MP, medtem ko 16 MP krasi sprednjo
kamero. Tudi zato, da je selfi
vselej najboljši._
htc.com

NOVIČKE S SPLETA
IMAC PRO 2017
*cm.si/imacpro

FOTO ASISTENT
*cm.si/arsenal

MERILNIK FLARE
*cm.si/flare

OGLASNA VSEBINA

Ž ALUZIJE KOT SONČNE CELICE

getolympus.com

Andy Rubin je eden od pobudnikov za nastanek operacijskega sistema pametnih
telefonov Android. Od nekdaj
je sanjal o popolnem pametnem telefonu. Zato je ustanovil podjetje, ki bo izdelovalo
najboljše pametne telefone
na svetu. In s predstavitvijo
Essential Phona PH-1 se zdi,
da so njegove sanje postale
resničnost. Več informacij na
spletni strani._
essential.com

NAJLEPŠI WINDOWSI

SOLARGAPS

WINDOWS FDS

Sončne celice zdaj lovijo sončne žarke na že kar
veliko strehah. Kaj pa, če si svoje strehe ne želite »okrasiti« s paneli, a bi vseeno radi izkoriščali
sončno energijo? Potem so rešitev žaluzije SolarGaps, ki pretvarjajo sončno energijo v električno.
Imajo kar 3 glavne funkcije, in sicer senčenje no
tranjih prostorov, zaščita oken pred močnimi nevihtami in točo ter ustvarjanje elektrike. Če montirate SmartGaps na zunanjo stran oken, vas bodo
oskrbele s 100 vatnimi urami na kvadratni meter
površine, na notranji strani pa s polovico manj. Trisobno stanovanje, usmerjeno na jug, bo tako lahko
pridobilo 4 kilovate elektrike dnevno. In še to, kot
se za sodobne naprave spodobi, žaluzije lahko upravljate kar prek mobilne aplikacije._

Fluent Design System je nov Microsoftov dizajn,
ki so ga pri računalniškemu velikanu pred kratkim
postavili na ogled. Že kar nekaj časa namreč Microsoft draži in napoveduje nov videz Windowsov 10 in zdaj so prepričani, da so v FDS končno
našli vse prave odgovore. Večina sprememb, kot
so npr. učinki »blur«, je v bistvu precej subtilne
narave. Oblikovalski jezik se v FDS, ki je sicer pravi
naslednik Metro Designa, osredotoča predvsem
na svetlobo, globino, gibanje, material in lestvico.
V podjetju so se odločili, da bodo novosti implementirali postopoma. Nekatere so sicer na voljo
že med posodobitvami za Windows 10, ostale pa
bodo na voljo v bližnji prihodnosti. No, nekaj novosti so že razkrili, in jasno je, da bosta novo podobo
dobila namizje in e-pošta._

solargaps.com

ESSENTIAL PHONE:
PAMETNI TELEFON,
KI ŽELI BITI
NAJBOLJŠI

fluent.microsoft.com

IMAC PRO 2017
Na voljo bodo različice z 8-,
10- in, pozor(!), 18-jedrnim
procesorjem Intel Xeon in tehnologijo Turbo Boost s hitrostjo
do 4,5 GHz. Pomnilnik s 128 GB
vgrajenega spomina (DDR4 EEC
2666MHz) bo več kot dovolj, da
boste lahko izjemno hitro delali
s 3D- in podobnimi ‘požrešnimi’
orodji. 27-palčni zaslon Retina
5K s 14,7 milijona slikovnimi
pikami obljublja skoraj popolno
sliko. Ima tudi 3 vhode Thunderbolt, prek katerih lahko priklopite še dva zaslona 5K. Krasi ga
posebna temno siva barva.
apple.com
OD 4.500,00 €
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MOBILNO
BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & ANŽE BERLIČ

GREMO NA DOPUST!

NOVICE

SE STRINJATE?! DOPUST V NEOKR
NJENI NARAVI JE LAHKO ENO OD
NAJBOLJŠIH DOŽIVETIJ. KAMPI
RANJE PA EDINI PRAVI NAČIN, DA
SPREMENITE RITEM VSAKDANA IN V
POLETNIH DNEH PREŽIVITE NEKAJ
DNI POVEZANI Z NARAVO. PREVERI
LI SMO NAJBOLJ POSEBNE NAČINE
TOVRSTNEGA PREŽIVLJANJA DO
PUSTA IN SE NAČUDILI NEVERJETNI
IZVIRNOSTI PONUDNIKOV TOVRSTNE
OPREME. HKRATI PA NE MOREMO IZ
SVOJE KOŽE IN ŽE GLEDAMO V PRI
HODNOST Z NEKATERIMI KONCEPTI,
KI OBLJUBLJAJO DRUGAČNO MOBIL
NOST. GRRR…

NAJBOLJ LUKSUZNI VL AK

JAPONSKI
SHIKI-SHIMA

MINIŠOTOR POD ZVEZDAMI

AUTOHOME – ŠOTOR ZA »COUNTRYMANA«
Model šotora, namenjen »countrymanu«, lahko naročite pri trgovcih MINI v dveh barvah, in sicer v beli
ali črni barvi, kar je usklajeno s kontrastnimi barvami strehe vozil Mini. Ko je kovček zaprt, je videti kot
normalen strešni kovček za prtljago, nameščen na
klasičnih serijskih nosilcih. V notranjosti se skrivajo
hidravlične vzmeti, ki šotor razprejo v nekaj sekundah in tako ponudijo 94 centimetrov višine prostora,
ki je zaradi konstrukcije udobnejši od klasičnih šo-

torov. Šotor ponuja optimalno prezračevanje in toplotno izolacijo. V šotoru najdemo tudi pripadajočo
spalno površino oziroma vzmetnico visoke gostote,
na kateri boste spali kot dojenček in ki je oblečena v
posebno bombažno tkanino. Okni na obeh straneh
šotora, ki sta hkrati izhoda, imata lovilce komarjev,
ki jih bo vabila LED-osvetlitev notranjosti iz lastnega
baterijskega napajanja._

Najbolj luksuzni vlak Shiki-Shima
prihaja iz dežele vzhajajočega sonca – Japonske. Oblikoval ga je oblikovalec Ferrarija Ken Okuyama, prvi
Neitalijan, ki je kadarkoli oblikoval
za to blagovno znamko. Tudi zaradi tega je prava umetnina na tračnicah. In uradno najbolj luksuzno
prevozno sredstvo na svetu. Pred
dnevi je opravil krstno vožnjo in prvi
potniki so bili navdušeni. Zasnovan
je kot potovalni spalnik, ki ima 17 zasebnih kupejev in tako lahko gosti
do 34 potnikov. Cena vozovnice je
10.000 evrov, a je vlak popolnoma
razprodan kar dobro leto vnaprej._
jreast.co.jp

KR ALJ KUPEJEV

PRIHODNOST JE DRZNA

BMW SERIJE 8

BMW CONCEPT LINK

Novi BMW serije 8 naj bi na ceste zapeljal šele proti koncu leta 2018 in tudi zato pri BMW poudarjajo,
da gre za konceptno vozilo. Vsi, ki se spominjate
že skoraj 30 let stare serije 8, boste v aktualnem
konceptu našli močne oblikovne povezave in lepo
zgodovinsko navezavo, ki je vidna v bočni liniji in
spuščenem prednjem delu avtomobila ter izrazitem zadku. Tehnične lastnosti nove serije 8 še niso
znane, a sklepamo, da znana koncernska tehnika
BMW pomeni ustaljene odlične motorne rešitve,
podkrepljene z umetno inteligenco v asistenčnih
sistemih, predstavljeno v aktualni seriji 7. BMW serije 8 bo vsekakor parkiral sam, vozil skoraj polavtonomno, pod pokrovom pa bo skoraj zagotovo presegel 500 konjskih moči, ki bodo skoraj zagotovo
ne le oktanske, ampak tudi električne._

Oddelek BMW Motorrad je za nas pripravil koncept, ki nakazuje, da bo prihodnost pripadala drznim idejam. Je električen motocikel, ki bo povsem na novo definiral vez med
motoristom in njegovim dvokolesnikom. S tako imenovano
pametno jakno se bosta ujela na prvi dotik, saj bo motorist z
gesto odpiral in zapiral prtljažni prostor, ki ga bo imel motocikel tam, kjer je do zdaj počivalo njegovo srce na notranje
zgorevanje. Električni motor je po novem nameščen v zadnjem kolesu, baterije pa so našle svoje mesto na spodnjem
delu motocikla. Slednje je pripomoglo k snovanju oblike, ki
je nizka in dolga, s tem pa je sedenje na motorju zelo po
enostavljeno. Klasični števci so se poslovili, namesto njih se
podatki projicirajo na vetrobransko steklo._
bmw.si

bmw.si

mini.si

MILIJONTI 911

PORSCHE 911

ODPR AVA NA KONEC SVETA

K AMP PRIKOLICA Z A HIPIJE

ŠOTOR Z A 4

SHAMAN

HAPPIER CAMPER

SKYCAMP

Vas je kdaj zamikala ideja, da bi pobegnili na konec
sveta? Naj bodo to puščava ali prostrane prerije. Potem je Shaman prava izbira za vašo naslednjo veliko
avanturo. Premore osem koles, od katerih ima vsako svoje vzmetenje. To mu omogoča, da ovire, ki se
znajdejo na njegovi poti, praktično preskakuje. Za
udobje skrbi 8 pnevmatik, ki glede na teren prilagajo
pritisk in poskrbijo tako za odlične terenske lastnosti
kot izjemno udobje v vožnji. Ampak – pozor! Shaman
ni le neobičajen terenec, ki je bolj podoben Patriji kot
Krpan. Je tudi amfibijsko vozilo, ki se praktično v trenutku spremeni v čoln. V zadku pa se skriva propeler, ki poskrbi za potisk. Poleg voznika lahko prevaža
8 potnikov in v zadku premore klopi, ki se spremenijo
v ležišča. Odlično!_

Happier Camper je blagovna znamka, ki vam s svojo
kamp prikolico na obraz nariše nasmeh. Gre namreč
za kamp prikolico, ki jo je navdihnil VW hipijevski minibus in je tudi zato kot nalašč za vse nostalgike.
Njeno obliko dopolnjuje nenavadna modularna notranjost, ki si jo lahko uporabnik prikroji po svojih potrebah. Tako lahko notranjost na primer spremenimo
v megaposteljo, tovorno površino ali romantičen
prostor za dve osebi. Zaradi izjemno lahke konstrukcije ta 4 metre dolga prikolica tehta manj kot 500
kilogramov. Ker je napredna, je seveda tudi neodvisna od omrežja, saj premore 100-vatne sončne celice in kopico integriranih »gadgetov«, kot so zvočni
sistem Bose, USB- in AC-vtičnice, ogrevan tuš ter
priročna tenda. Gremo na dopust!_

avtoros.info

happiercamper.com

Šotorjenje ima čisto svoj čar, je izkušnja, ki ji ni para.
Pri iKamperju to vedo. Vedo pa tudi, da je včasih
lahko rahlo zoprna izkušnja samo postavljanje. In
prav zato so razvili šotor, ki je izjemno preprost za
uporabo. Tako so zagnali izjemno uspešno kampanjo na Kickstarterju in na trg poslali šotor Skycamp
– šotor, ki ga postavite kar na strehi svojega avtomobila. Na avtomobilu je videti kot strešni kovček,
je pa strešni šotor, primeren za 4-člansko družino.
Postavite ga v minuti. To storite preprosto tako, da
potegnete vgrajeno zložljivo lestev do tal, in nad
glavo se vam bo razgrnil šotor, ki vas bo varoval
pred vetrom in vodo. Skycamp lahko dobite v črni ali
beli barvi. Za romantično vzdušje pa poskrbi okno
na stropu, tako da vas bodo zvezdni utrinki zazibali
v sladko spanje._

Davnega leta 1963, ko je na cestah
zarohnel prvi Porsche 911, najbrž
pri nemškem proizvajalcu te prestižne avtomobilske znamke niso
vedeli, kdaj in ali sploh bo dobil
999.999. vrstnika. No, zdaj ga je. In
to kakšnega! Krasita ga privlačna
zelena (»Irish«) barva in značka
Porsche na sprednji maski v zlati
barvi. Sedeži so oblečeni v prevleke z vzorcem »houndstooth«,
volan je lesen. Tako, kot je takrat
bilo. Porsche 1.000.000 bo obeležil svojo 54-letno zgodovino tako,
da se bo odpravil na pot po svetu.
Začel nekje v škotskem višavju,
se ustavil v ZDA, na Kitajskem ter
parkiral v Stuttgartu, svojem muzeju._

ikamper.com

porsche.si
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HARDCORE M4

BMW M4 GT4

LEGENDA JE VSTAL A OD MRT VIH

Govorice o še bolj športnem BMW M4 nas obkrožajo že kakšno leto, zdaj pa je kot strela z jasnega iz
bavarskega urada jeklenih lepotcev usekala novica,
da imajo za nas pripravljenega BMW M4 GT4. Vrstni šestvaljni agregat s 3 litri prostornine in več kot
431 konjskimi močmi so si vodilni pri BMW sposodili
od cestne različice M4, prav tako tudi sedemstopenjski avtomatski menjalnik z dvojno sklopko. Tu
pa se podobnost tudi konča, saj je M4 GT4 precej
bolj strupena in mnogo lažja zverina. Njegova posebnost je ravno v tem, da končna moč ni zacementirana in vnaprej določena. Številne parametre bodo tehniki lahko spreminjali in tako poljubno
nastavljali moč motorja s preprostim priklopom na
prenosni računalnik. M4 GT4 bo za moštva nared že
prihodnjo sezono, zanj pa bo treba odšteti 169.000
evrov._

Lansko leto so pri Fordu obeležili 50 let zmage njihovega
GT40 na dirki 24 ur Le Mansa. Takšne obletnice si zaslužijo
posebno pozornost in poseben dogodek, ki jih zaznamuje. Pri Fordu, enem od največjih proizvajalcev avtomobilov
na svetu, so se v ta namen odločili predstaviti nov model
GT. Ta ponudi več kot 640 konjev in je najzmogljivejši motor iz te serije do zdaj. Nekateri poznavalci so bili nad samo
6 valji sicer skeptični, a bodo zaradi manjše teže motorja
hitro pozabili na to razliko v primerjavi s predhodnikom.
Števec, ki meri hitrost, se ustavi pri 437 km/h. Karoserijo
superšportnika sestavljajo karbonska vlakna in z obliko se
priklanja legendarnemu GT40. Tisti, ki so se vanj že usedli,
pravijo, da je več kot športni dvosed. Nekateri mu pravijo
celo orožje._

bmw.si

ford.si

FORD GT SUPERCAR
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Z AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

S-BIKES:
ELEKTRIČNO KOLO
ZA VSAKOGAR
DA SO ELEKTRIČNA KOLESA TREND, KI JE ŠE POSEBNO OČITEN
TUDI NA SONČNI STRANI ALP, LAHKO SAMI OPAZIMO V MESTNIH
SREDIŠČIH, KJER JE TOVRSTEN PREVOZ IZBIRA RAZLIČNIH GE
NERACIJ. NA NAŠIH ULICAH VEČINOMA KRALJUJEJO KOLESA
S-BIKES PODJETJA ŠPAN, KI V LETO 2017 VSTOPA Z DVEMA NO
VIMA RAZLIČICAMA TER PRENOVLJENO ZVEZDO – ZLOŽLJIVIM
KOLESOM SMART 01.

Z MNOGO DNEVNIMI
ODHODI NA HRVAŠKO
OBALO

Kdor še ni poskusil vožnje z električnim kolesom, ne ve,
kakšen je užitek, ko z res minimalnim naporom dosegate
hitrosti okoli 25 kilometrov na uro. Ne utrudijo pa vas niti
različni klanci, ki jih v razgibanih mestnih središčih ne
manjka. Zato ni čudno, da je električno kolo v toplih in
kolesarjem prijaznih mesecih izbira različnih uporabnikov,
ki z lahkoto premagujejo množico mestnih kilometrov
in se z njim podajo tudi na daljše vikend izlete. In od
nedavnega tudi v gore. Lani so pri podjetju Špan trgu
ponudili zložljivo električno kolo Smart 01, ki od letos nosi
ime F50e, in tako predstavili mejnik urbane mobilnosti.
Temu v letošnjem letu dodajajo še model M50e – gorsko električno kolo – ter model C60e, v moški in ženski
različici, ki predstavlja pametno električno treking kolo. S
tem zaokrožajo ponudbo na vseh segmentih električnih
koles._

Od Istre do Dalmacije na dnevni
oddih, romantični izlet ali večdnevno razvajanje. Z Avtobusne postaje
Ljubljana, ki vam prek telefonske
številke 1991 posreduje dodatne
informacije o voznih redih ali pa z
vami načrtuje pot do Poreča, Pulja,
otoka Krk in Reke že od 6 evrov, z
več dnevnimi odhodi. Seveda pa
se lahko zapeljete tudi do Splita, na
Cres ali pa vse do znamenitega obalnega mesta Dubrovnik. Avtobusni
prevozniki v zadnjih letih pospešeno
prenavljajo vozni park, tako da lahko
pričakujete vožnjo z več udobja in
brezplačno uporabo interneta.

DO EVROPSKIH
PRESTOLNIC ŽE
OD 5 EVROV
Do Zagreba se lahko odpeljete že od
7 evrov in nakup preprosto opravite
na spletni strani ap-ljubljana. si. Do
Trsta že od 5 evrov, Benetk od 15
evrov, Münchna že od 19 evrov, Dunaja od 23 evrov in vse do Berlina
ali Amsterdama. Pa še to, za vsako
destinacijo je tudi po več kot 20
odhodov na dan, kar omogoča res
preprosto izbiro in zelo prilagodljivo
potovanje.

BREZ PRAVE KONKURENCE

ROMANTIČNI IZLETI ZA
DVA …

M50E – KRALJ BREZPOTIJ

Limonada na svetovno znanem
slovenskem otoku, skok v prijetno
hladno jezero ali prijetno kosilo v
najstarejšem gradu, 110 metrov nad
jezersko gladino. Preprosto dosegljivo, če se oglasite pri eni izmed
blagajn glavne postaje ter zahtevate
ekskluzivno ponudbo slovenskega
turističnega bisera – Bleda.

Vizija električne mobilnosti S-BIKES v svoji najbolj
divji podobi se imenuje M50e. Privlačno gorsko
kolo z aluminijastim okvirjem, menjalnikom SHIMANO z 21 prestavami in zmogljivim električnim
motorjem s tehnologijo S-BIKES iQ so recept za
prepričljivo električno kolo. Vzpon z M50e je otročje lahek izziv. Po zaslugi prilagodljivega vzmetenja je tak tudi spust. M50e ima v okvirju skrito
baterijo in značilne oblikovalske poteze znamke
S-BIKES. Z razširitvijo programa S-BIKES tudi na
področje gorskega kolesarstva znamka S-BIKES
ponuja cenovno dostopen vstop v svet električnih koles, ne glede na vrsto kolesarjenja._
1.299 € (promocijska cena)

C60E – ELEKTRIČNO TREKING KOLO
ZA MOŠKE IN ŽENSKE

F50E (SMART 01) – ZLOŽLJIVI
ZMAGOVALEC MESTNIH SREDIŠČ

C60e je pametno električno treking kolo, s kolesi, velikimi kar 27,5 palca. Tudi zato je idealen
sopotnik za vožnjo po mestnih ulicah. S svojimi
komponentami, videzom in uporabniško izkušnjo
omogoča edinstveno izkušnjo električne mobilnosti s pametnim sistemom pomoči S-BIKES iQ.
Za udobno in sproščeno vožnjo skrbi električni
motor z 250 W, ki je vgrajen v pesto na zadnji osi.
Ta prvič omogoča kar 9 stopenj pomoči in se ga
nadzira prek velikega zaslona na krmilu kolesa.
Tako omogoča še učinkovitejšo izrabo električne
energije. Doseg kolesa je kar 75 km oz. 80 km v
načinu iQ-ECO. Na voljo je v dveh različicah – z
moškim ali ženskim okvirjem._

F50e združuje odlične prednosti predhodnika in
je nadgrajen s sodobnejšo elektroniko in številnimi tehničnimi izboljšavami. Brez dvoma je
najboljša urbana legenda in znanilec prihodnosti
mestnega kolesarstva. S-BIKES F50e odlikuje
lahko aluminijasto ohišje, ki je odslej na voljo v
dveh barvah – grafitno sivi in biserno beli. Celotno električno kolo tako z baterijo kot vso opremo
tehta manj kot 22 kg. Po zaslugi zmogljive baterije priznanega proizvajalca Samsung premaga do
kar 65 km s samo enim polnjenjem. Ob doplačilu
lahko dobite še zmogljivejšo baterijo in dodaten
prtljažnik nad zadnjim kolesom._

1.399 € (promocijska cena)

1.049 € (promocijska cena)

s-bikes.si
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FILMSKA PLATNA

V CANNESU
SEDEMDESETIČ
PODELILI
ZLATE PALME

21. JUNIJ, OB 20.00
V SODELOVANJU S

NICE
VSTOP V
Ž
SO E !
A JI
PROD

VOJNA ZA
PLANET OPIC
FILM MESECA

BESEDILO: JURE KONESTABO

Končan je jubilejni 70. filmski
festival v Cannesu, ki velja za
najprestižnejšega na svetu.
Kot vsako leto se je dogajanje
končalo s podelitvijo nagrad,
med njimi tudi glavno – zlato
palmo. Ta je šla v roke filmu
Kvadrat (The Square) švedskega
režiserja Rubena Östlunda, ki
je ljubitelje evropskega filma že
pred nekaj leti navdušil s filmom
Višja sila (Force Majeure, 2014).
Grand prix, ki nekako velja za
drugo mesto na festivalu, je
pripadel francoski drami 120
udarcev na minuto (120 battements par minute).
Najboljša režiserka je postala
Sofia Coppola, hči še slavnejšega režiserja Francisa Forda
Coppole, ki se je na festivalu
predstavila z dramo Preslepljene
(The Beguiled). Ta bo na sporedu
slovenskih kinematografov že ta
mesec. Coppola je prva ženska
režiserka s to prestižno nagrado
v zgodovini festivala. V igralskih
kategorijah sta slavila zvezdnika Joaquin Phoenix in Diane
Kruger, medtem ko je v kategoriji Posebni pogled slavil iranski
režiser Mohammad Rasoulof s
filmom Lerd (Pošteni človek).
Najboljši scenarij je pripadel filmoma Žrtovanje svetega jelena
(The Killing of the Sacred Deer)
grškega režiserja Jorgosa Lantimosa in Nikoli zares tukaj (You
Were Never Really Here) škotske
režiserke Lynne Ramsay. Nagrado žirije je dobil film Brez ljubezni
(Loveless) ruskega dobitnika
oskarja Andreja Zvjaginceva.
Nagrade je podelila žirija, ki ji je
letos predsedoval španski režiser Pedro Almodovar, ob njem
pa Will Smith, Jessica Chastain,
Maren Ade, Paolo Sorrentino in
drugi._

ZNANST VENA FANTASTIK A, AKCIJA

WAR OF THE PLANET OF THE APES
ZDA, 2017

Caesar in njegove opice so prisiljeni v konflikt s človeštvom in njihovo
vojsko, ki jo vodi kruti Polkovnik. Po tem, ko opice doživijo nepredstavljive izgube, se mora Caesar spopasti s svojo temačno stranjo
in se podati na pot maščevanja svoje vrste. Tako se s Polkovnikom
spopadeta iz oči v oči v bitki epskih razsežnosti, ki bo odločila prihodnost obeh vrst in našega planeta. Franšiza Planet opic je leta 2011
doživela nepričakovan preporod, ki ga je še nadgradilo nadaljevanje
iz leta 2014. Zdaj bomo priča tretjemu dejanju boja med opicami in
človeštvom, ki navdušuje tako gledalce kot kritike. V glavni vlogi se
vrača Andy Serkis, ki s pomočjo današnje tehnologije upodablja prej
omenjenega opičnjaka Caesarja in s tem premika meje v rabi posebnih učinkov na velikem platnu. Tokrat mu bo nasproti stal Woody Harrelson, ki gledalce že dolga leta navdušuje z vlogami v filmih, kot so
Igre lakote (The Hunger Games) in Ni prostora za starce (No Country
for Old Men). Kot se za dobri znanstvenofantastični film spodobi, Planet opic posredno veliko pove o človeški družbi, in verjamemo, da bo
tudi tokrat temu tako. Podobno kot predhodnika je tudi tokrat film
režiral Matt Reeves, za katerega bo to še zadnji preizkus pred novim
Batmanom._
Režija: Matt Reeves.
Igrajo: Andy Serkis, Woody Harrelson,
Steve Zahn, Judy Greer in drugi.
od 13. julija 2017 / Cineplexx, Kolosej
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OGLASNA VSEBINA

FILMSKI VEČER NA
#NEVSAKDAN
#NEVSAKDAN

POLETNI VEČER S
FILMSKIMI ZVEZDAMI
Poletje prinaša daljše dneve, sladolede brez slabe vesti, potepanje po razbeljenih ulicah mesta in
lahkotnejši ritem življenja nasploh. Poletje je čas
za #NEVSAKDAN! To je čas, ki si ga želimo posrkati
vase, saj prinaša dogodivščine, ki nas polnijo z energijo, srečo in strastjo. Za #NEVSAKDAN si pripravite
večer kultnih filmov z lahkotno poletno tematiko in
si za spremembo film oglejte pod jasnim poletnim
nebom. Nekaj idej za film: Zadeti in zmedeni (Dazed
and Confused), Mokro vroče ameriško poletje (Wet
Hot American Summer), Pri Addamsovih 2 (Addams
Family Values), Umazani ples (Dirty Dancing), Ljubezen v Barceloni (Vicky Cristina Barcelona)._
nevsakdan.si
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FILMSKA PLATNA
BESEDILO & IZBOR: JURE KONESTABO

VROČI JUNIJ Z VROČIMI FILMI

KOMEDIJA

KLETNA RULETA
ZDA, 2017, THE HOUSE

Z JUNIJEM PRIHAJAJO VISOKE TEMPERATURE IN Z NJIMI TUDI VRHUNCI POLETNE FILMSKE SEZO
NE. TAKO NAS ČAKAJO GOVOREČE OPICE, ORJAŠKI ROBOTI IN GANGSTERSKI OBRAČUNI.

Zakonca Scott in Kate Johnson
poženeta vse prihranke, ki sta jih
privarčevala za izobrazbo svoje
hčere Alex. Zdaj si na vsak način
želita pridobiti denar nazaj, da bi
hčer le poslala na kolidž, kot si je
vedno želela. Tako s pomočjo soseda Franka odpreta nezakoniti
kazino, ki se nahaja kar v njuni
kleti. V novi komediji bosta tako
združila moči ameriška zvezdnika
Will Ferrell (Nora brata, Voditelj vrača udarec) in Amy Poehler (serija Parki in
rekreacija), ki obljubljata obilico smeha._

17.

IN

18.

JUNIJ

Režija: Andrew Jay Cohen. Igrajo: Will Ferrell, Amy Poehler, Allison Tolman, Jason Mantzoukas in drugi.
AKCIJSK A KOMEDIJA, TRILER

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA

KONČNI OBRAČUN

TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ

V vsakem dobrem gangsterskem filmu pride do strelskega obračuna med
konkurenčnima tolpama. Tokrat bo ta obračun raztegnjen kar na celoten film.
Leta 1978 se v Bostonu posel z orožjem med dvema tolpama povsem ponesreči in tako so njegovi udeleženci prisiljeni v igro preživetja. Krogle švigajo
vsepovsod, preživelih pa je iz minute v minuto manj. Koncept, ki se ga ne bi
sramoval niti sam Quentin Tarantino, poskrbi za obilico črne komike in napeto
dogajanje, ki popusti šele ob zaključku filma. Prav nič pa ne škodi niti izredno
dobra retro glasbena podlaga._

Avtoboti in Deceptikoni se še niso spoprijateljili in tako bomo tudi v petem filmu o Transformerjih priča bitki med njimi. Optimus Prime ugotovi,
da je njegov domači planet Cybertron uničen in da je zato odgovoren prav
on. Da bi planet oživil, se mora spopasti tako s svojimi sovražniki kot tudi
prijatelji. Režiser Michael Bay je v svojem novem in po njegovih besedah
tudi zadnjem filmu o Transformerjih znova sodeloval z igralcema Markom
Wahlbergom in Joshem Duhamelom, pridružil pa se jima je tudi legendarni
oskarjevec Anthony Hopkins._

Režija: Ben Wheatley. Igrajo: Sharlto Copley, Armie Hammer, Brie Larson, Cillian Murphy, Jack Reynor in drugi.

Režija: Michael Bay. Igrajo: Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Isabela Moner,
Stephen Merchant, Jean Dujardin in drugi.

od 21. junija 2017 / Kinodvor

od 22. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej

VELIKA BRITANIJA/FRANCIJA, 2016, FREE FIRE

ZDA, 2017, TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

od 29. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej
DR AMA

PRESLEPLJENE
ZDA, 2017, THE BEGUILED

Režiserka Sofia Coppola, hči še slavnejšega
režiserja Francisa Forda
Coppole (trilogija Boter),
se nam bo predstavila
z novo dramo Preslepljene. Gre pravzaprav za
remake istoimenskega
filma iz leta 1972 s Clintom Eastwoodom v glavni vlogi. Zgodba spremlja
ranjenega vojaka (Colin Farrell), ki se v času
ameriške državljanske vojne zateče v dekliški internat v Virginiji. Kmalu se
mirni internat, kjer so dekleta skrita pred vplivi zunanjega sveta, napolni s
spolno napetostjo, rivalstvom in nepričakovanim spletom dogodkov._
Režija: Sofia Coppola. Igrajo: Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten
Dunst, Emma Howard in drugi.
od 29. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej
ZNANST VENA FANTASTIK A, AKCIJA

SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV
ZNANST VENOFANTASTIČNA DR AMA

VESOLJE MED NAMA

KOMEDIJA

DOKUMENTARNI FILM

ZDA, 2017, SPIDER-MAN: HOMECOMING

ZDA, 2017, THE SPACE BETWEEN US

ZDA, 2017, ROUGH NIGHT/ROCK THAT BODY

DEKLIŠKA NOČ

GIMME DANGER

V vesoljski pustolovščini se vesoljski shuttle
odpravi na prvo misijo kolonizacije Marsa, takoj
po vzletu pa ugotovijo, da je ena od astronavtk
noseča. Kmalu po pristanku umre zaradi zapletov
pri porodu, ko rodi prvo človeško bitje na rdečem
planetu. Tako se začne nenavadno življenje Gardnerja Elliota. Med njegovim bivanjem na Marsu
se prek spleta spoprijatelji z dekletom iz Kolorada
Tulsoo. Ko ima končno priložnost obiskati Zemljo,
želi videti vsa čudesa, o katerih je bral na Marsu.
Toda ko začnejo znanstveniki pripravljati njegov
odhod, ugotovijo, da njegovi organi ne morejo
preživeti v Zemljinem ozračju._

To poletje nas čaka nova žurerska komedija v
slogu Prekrokane noči (The Hangover, 2009) in
Dekliščine (Bridesmaids, 2011). Pet najboljših prijateljic se po desetih letih spet sreča in se odloči
preživeti najbolj nor konec tedna v Miamiju. Noro
žuranje kaj hitro prestopi meje dovoljenega, saj
pomotoma ubijejo striptizerja. Medtem ko se bodo
poskušale izmotati iz tega nelagodnega položaja,
bo sprva brezskrbna noč zavila v povsem nepričakovano smer in jih nazadnje združila v trenutkih,
ko bodo to najbolj potrebovale._

V tem priznanem dokumentarcu bosta združila
moči ikona ameriškega neodvisnega filma Jim
Jarmusch (Večna ljubimca, Paterson) in legendarni glasbenik Iggy Pop. Dvojec nas bo popeljal na
začetek Popove kariere, ko je bil ta še član izredno
vplivne punkovske zasedbe The Stooges, ki velja
za eno od najvplivnejših v zgodovini rock glasbe.
Film je svetovno premiero doživel lani na slavnem
festivalu v Cannesu, slovensko občinstvo pa bo
tako končno dobilo priložnost, da si dokumentarec
pogleda tudi na velikem platnu. Zagotovo obvezen
ogled za vse glasbene sladokusce._

Režija: Lucia Aniello. Igrajo: Scarlett Johansson,
Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Zoe Kravitz in drugi.

Kinematografe bo spet obiskal
popularni Spider-Man, ki se na
velikih platnih pojavlja že od leta
2000, tokrat pa bo v njegove čevlje stopil nadarjeni igralec Tom
Holland. Če se sprašujete, zakaj
smo v tako kratkem času dobili
novo različico omenjenega superjunaka, se odgovor glasi, ker
se je lik vrnil k prvotnemu lastniku
Marvelu, ki je v zadnjih letih uspešno zagnal priljubljeno franšizo
Maščevalci (The Avengers). Tako je superjunak, čigar pravo ime je Peter Parker,
postal del nje in si bo prizore delil z liki, kot je Iron Man, ki ga bomo lahko videli tudi
v prihajajočem filmu._

Režija: Jim Jarmusch. Igrajo: Ewan McGregor,
Iggy Pop, Mike Watt in drugi.

Režija: Jon Watt. Igrajo: Tom Holland, Marisa Tomei, Michael Keaton, Robert
Downey Jr. in drugi.

od 22. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej

od 27. junija 2017 / Kinodvor

od 6. julij 2017 / Cineplexx, Kolosej

Režija: Peter Chelsom. Igrajo: Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman in drugi.
od 22. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej
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FESTIVALSKO POLETJE, VOL. 2

METALDAYS

Foto: Arhiv Sonus

metaldays.net
od 23. do 29. julija, Tolmin

Eden od najboljših poletnih festivalov v Evropi,
ki bo na otoku v osrčju
madžarske prestolnice
združil mlade in mlade
po srcu, tudi tokrat ne
bo razočaral. V goste
prihajajo Rita Ora, Kasabian, Wiz Khalifa, PJ
Harvey, Dimitri Vegas
& Like Mike, Flume, Billy Talent, Major Lazer,
Alt-J, Two Door Cinema
Club in še in še._

PUNK ROCK HOLIDAY
V senci Triglavskega narodnega parka se ob smaragdni Soči ponovno ponuja edinstvena glasbena izkušnja. Tudi tokrat se obeta bogat glasbeni program: The
Offspring, Pennywise, Propagandhi, The Toy Dolls,
Ignite, Good Riddance, Anti-Flag itd._

szigetfestival.com
od 9. do 16. avgusta,
Budimpešta,
Madžarska

punkrockholiday.com
od 7. do 11. avgusta, Tolmin
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Foto: Arhiv Overjam

OUTLOOK
FESTIVAL

OVERJAM REGGAE
Foto: Arhiv FM4 Frequency

frequency.at
od 15. do 17. avgusta,
Sankt Pölten, Avstrija

Glasbeni festival alternativne
elektronske glasbe bo s svojo široko paleto elektronskih podzvrsti navdušil vse pristaše housa,
techna, worlda, disca, dubstepa in
drugih odtenkov sveta elektronske glasbe. Na odru se bodo med
drugimi zvrstili Grace Jones, Moderat, Moses Boyd: Solo X, Yussef Kamaal: Live, Jeff Mills, Theo
Parrish, Marcel Dettmann in Nina
Kraviz._
dimensionsfestival.com
od 30. avgusta do 3.
septembra, Pulj, Hrvaška

FM4
FREQUENCY
Eden izmed največjih avstrijskih glasbenih festivalov, ki se lahko pohvali
z izjemno raznovrstnostjo glasbenih zvrsti, je
svoje prve korake naredil
leta 2001. Letošnje poletje bodo množico festivalskih navdušencev
zabavali Billy Talent, The
Offspring,
Bilderbuch,
Placebo, Robin Schulz,
Mumford & Sons, Rise
Against, Band of Horses,
Gramatik in mnogi drugi._

DIMENSIONS
FESTIVAL
Foto: Dimensions Festival/Dan Medhurst

Foto: Arhiv Punk Rock Holiday

SZIGET

Foto: Arhiv Sziget

sonus-festival.com
od 20. do 24. avgusta,
Zrće, Hrvaška

Letošnja izdaja glasbenega festivala MetalDays je
zvezdniško obarvana. Na tradicionalnem prizorišču ob
Soči se bomo zabavali ob nepozabnih koncertih. Poleg Marilyna Mansona bodo nastopili še Amon Amarth,
Bloodbath, Opeth, Iced Earth in drugi._

ultraeurope.com
od 14. do 16. julija,
Split, Hrvaška

lollapaloozade.com
od 9. do 10. septembra, Berlin,
Nemčija

Foto: Johannes Riggelsen

Glasbeni festival bo tudi
letos gostil uveljavljene
in vzhajajoče zvezde
elektronske in house
glasbe s celega sveta.
Tokrat prihajajo Adam
Beyer, Afrojack, Armin
van Buuren, Carl Cox,
David Guetta ter mnogi
drugi._

Eden od najbolj razgibanih festivalov na
evropskih tleh ponuja poleg glasbenih
dogodkov še cel kup vzporednih dogodkov: od Kidzapalooze (festival za otroke)
do Lolla Fun Faira (festival, namenjen
čudaškosti). V tretjem letu se bodo na
odrih zvrstili Foo Fighters, Mumford &
Sons, The xx, Hardwell, Beatsteaks,
Materia, Marshmello, Two Door Cinema
Club, Rudimental in drugi._

V osrčju sotočja Soče in Tolminke bo tudi letos potekal
eden izmed najbolj težko pričakovanih festivalov. Gre
za enega od najbolj popularnih tovrstnih festivalov v
Evropi, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev iz
Slovenije in tujine. Letos bodo nastopili Alborosie &
Shenghen Clan, Freddie McGregor, General Levy, Chino McGregor, Asher Selector in mnogi drugi._
overjamfestival.com
od 16. do 19. avgusta, Tolmin

Gre za največji »soundsystem«
festival
v Evropi, na njegovih
odrih pa se vsako leto
zvrstijo največje zvezde
elektronske glasbe. Letos leto prihajajo Dizzee
Rascal, DJ Shadow,
The Outlook Orchestra,
Ghostface Killah, Giggs,
Wiley, David Rodigan,
Goldie, Shy Fx, Roots
Manuva in mnogi drugi._
outlookfestival.com
od 7. do 10.
septembra, Pulj,
Hrvaška

Foto: Ross Silcocks (Entirety Labs)

Foto: Arhiv Ultra Europe

ULTRA
EUROPE

LOLLAPALOOZA
BERLIN

Peta izdaja glasbenega festivala bo tudi letos navdušila ljubitelje
techna. Štiridnevna zabava bo začinjena s hladno pijačo, nepozabnim
»lightshowom« in novimi prijateljstvi. Množico
bodo navduševali Adam
Beyer, Seth Troxler, Tale
Of Us, Ricardo Villalobos, Chris Leibing ter
drugi._

Foto: Arhiv Metal Days/Stipe Surać

TOKRAT VAS ČAKA DRUGA »PORCIJA« POLETNIH GLASBENIH FESTIVALOV, KI
BODO POSKRBELI, DA BO TO POLETJE ZARES EDINSTVENO. PRIPRAVLJENI?

SONUS
FESTIVAL
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Foto: Arhiv The Jesus and Mary Chain

GLASBENI
SLADKORČKI

KAM DANES? NA DOBER KONCERT, SEVEDA. LJUBLJANA BO GOSTILA
PIONIRJE ALTERNATIVNEGA ROCKA PIXIES IN LEGENDE »SHOEGAZEA« THE
JESUS AND MARY CHAIN, NA DUNAJ PRIHAJA IZVIRNA ZASEDBA GUNS N'
ROSES, V FIRENCE PA »AMERIŠKI STONESI« AEROSMITH.
KONCERT / LJUBLJANA

Foto: Ross Halfin

THE JESUS AND MARY CHAIN

KONCERT / FIRENCE

AEROSMITH
Začetki štirikratnih dobitnikov grammyjev ameriških rockerjev Aerosmith segajo na začetek
sedemdesetih, ko sta se Joe Perry in Tom Hamilton preselila v Boston in tam spoznala Joeyja
Kramerja in njegovega prijatelja Stevena Tallarica (kmalu Tylerja). Skupini se je pridružil še Ray
Tabano, ki pa je leto pozneje skupino zapustil. Zamenjal ga je Brad Whitford in v tej postavi
Aerosmith igrajo še danes. Svojo izjemno priljubljenost so dosegli že v sedemdesetih, v prvi
polovici osemdesetih pa so zaradi težav z drogami in drugimi substancami skoraj klonili. Po
najbolj črnem obdobju so se leta 1984 ponovno reorganizirali in začeli igrati. Eni od najbolj prodajanih glasbenih izvajalcev na svetu ter po mnenju mnogih »najboljši ameriški rock’n’roll bend
vseh časov« so izdali 15 studijskih albumov. Bostonska zasedba se je podpisala pod hite, kot
so Dream On, Walk This Way, Back in the Saddle, Dude (Looks Like a Lady), Angel, Cryin’, Crazy,
Amazing itd. V Firence prihajajo v okviru festivala Firenze Rocks._

Ustvarjalno jedro skupine The Jesus and Mary Chain sta
vzkipljiva brata William in Jim Reid, ki sta, preden sta se med
nastopom konec devetdesetih divje sprla in odkorakala z odrov, s spreminjajočo se zasedbo izdala 6 albumov. Med njimi
je tudi prelomni Psychocandy iz leta 1985, ki še danes spada
med 1001 album, ki jih moramo slišati pred smrtjo. Z omenjenim prvencem je skupina postavila enega od temeljnih kamnov
»shoegazea« in glasbeno zgodovino obogatila za enega od
najboljših in najvplivnejših albumov. Po mnenju NME je svojčas
veljala celo za najboljši bend na svetu. Po razpadu konec devetdesetih sta brata potrebovala 8 let, da sta spet nastopila
skupaj, in še dodatno desetletje, da sta z osveženo zasedbo
izdala prvo novo ploščo Damage and Joy._

prihaja...

5. julija 2017 ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

Foto: Arhiv Guns N’ Roses

Foto: Arhiv Pixies

23. junija 2017 ob 17.00 / Ippodromo del Visarno, Firence, Italija

KONCERT / LJUBLJANA

PIXIES

Ena od najbolj znanih in uspešnih rock skupin vseh časov bo na turneji Not in This Lifetime ...
nastopila v izvirni zasedbi: Axl Rose, Slash in Duff McKagan. Na koncertu bodo zazvenele predvsem uspešnice iz časov največjih uspehov skupine Guns N’ Roses, kot so Paradise City, November Rain, Welcome to the Jungle, It’s So Easy, Nightrain, Sweet Child o’ Mine, Rocket Queen, Live
and Let Die in Knockin’ On Heaven’s Door. Njihov prvi album Appetite For Destruction (1987) je še
danes najbolje prodajani debitantski album vseh časov. Prodali so okoli 30 milijonov izvodov. Izdali so šest studijskih albumov, zadnjega leta 2008 (Chinese Democracy). Razšli so se julija 1993
po prepiru med pevcem Axlom in kitaristom Slashem. Zapuščino legendarne skupine je negoval
Rose, izvirna zasedba pa je prvič javno ponovno skupaj nastopila spomladi v klubu Trubadur v
Los Angelesu._

Pixies, pionirji alternativnega rocka, ki so nastali leta 1986, so
svetovno slavo dosegli že v 80. letih. Enega od najpomembnejših bendov zadnjih trideset let so ustanovili Black Francis (vokal,
kitara), Joey Santiago (kitara), Kim Deal (basistka, backvokalistka) in David Lovering (bobni). Njihov kultni album Doolittle iz
leta 1989 velja za agresiven, nadrealističen izdelek, za katerega
mnogi menijo, da je tlakoval pot alternativnemu rocku. Svetovno
znana glasbena skupina je imela med drugim močan glasbeni
vpliv na skupine, kot so Nirvana, U2, Radiohead in The Strokes.
Kurt Cobain je nekoč za revijo Rolling Stones dejal, da je bil tako
tesno povezan s Pixiesi, da bi moral biti v bendu. »Ko sem pisal
Smells Like Teen Spirit, sem v bistvu hotel napisati najboljšo pop
skladbo tako, da sem kopiral Pixiese,« je še dejal. Skupina se je
leta 1993 razšla, leta 2004 pa so se ponovno združili. Basistka
Kim Deal je zaradi sporov bend leta 2013 dokončno zapustila,
danes pa z njimi koncertira Paz Lenchantin. Lani septembra so
izdali šesti studijski album Head Carrier, kjer so se Pixiesi vrnili k
ženskemu vokalu, pa tudi k liričnemu nadrealizmu._

10. julija 2017 ob 18.45 / Ernst Happel Stadion, Dunaj, Avstrija

12. julija 2017 ob 21.00 / Križanke, Ljubljana

KONCERT / DUNAJ

GUNS N' ROSES
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Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

PSSST ...

SLOVENSKI IZDELEK
NAJVEČJA
ZVEZDA JE STRELA

BEESECRET:
POMLAJENA Z NARAVO

Avtomobili 3 so prihrumeli
na premiero v Cineplexx Kranj.
Primož Forte (Strela McQueen),
Domen Valič (Jaka Grom), Maja
Martina Merljak (Natali Ziher) in
Jonas Žnidaršič (Žiga Živc) so
pod režisersko taktirko Tanje
Đurić Ribič odlično izpeljali
slovensko sinhronizacijo._
cineplexx.si

Lepotne navdušenke so se
zbrale na predstavitvi nove
naravne kozmetike Beesecret s čebeljim strupom. Ta
skrivnosnti dar čebel skrbi
za čvrsto in napeto kožo
ter naravno mladosten
videz._
beesecret.si

MADE BY
INFLUENCERS Vol. 1
V Vander Urbanem Resortu je konec maja potekalo
srečanje vplivnežev, agencij in
blagovnih znamk. Na dogodku v
organizaciji agencije za digitalne
medije Reformabit, d. o. o., so
spregovorili o vplivnostnem
marketingu ter izmenjali
mnenja._
reformabit.com

Foto: Rene Knapič, Tomaž Kos

Tadeja in Boris, zmagovalca
poročnega šova, sta si 13. maja
2017 v Europarku obljubila večno
ljubezen. Tam se je zbrala velika
množica svatov in obiskovalcev,
poroke pa so se udeležili tudi
žiranti Europarkove sanjske
poroke._
europark.si
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Foto: Bojan Mihalič, Marko Pigac, Mediaspeed

SANJSKA
POROKA V
EUROPARKU

www.urh.si

