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UREDNIŠKO PISMO
Trgatev, mošt, listje, kostanj, barve
… so prve besede, ki mi švignejo v
glavo, ko pomislim na jesen. Ta v
meni vedno vzbudi paleto čustev
in kot vedno me vsakič znova
popolnoma navdušuje z igrami
barv. Hkrati pa se v mestu začne
dogajati. Vedno več je družabnih
dogodkov, kjer partnerji predstavljajo to ali ono novost. Delovni
zagon je na vrhuncu in v glavah
mrgoli idej in novih zamisli, poveča se tudi želja po spremembah.
Tudi naši »firmici« prav jesen da
zagon za nove podvige. Odpre
nam jasen in pogumen pogled
v prihodnost. Tako iščemo nove
sodelavce za nove projekte.
Avtorje s pogumnimi in veščimi
peresi. Vedno bolj smo aktivni pri
ustvarjanju dobre avtorske vsebine, ki jo objavljamo v vseh naših
medijskih kanalih. Na Facebooku
smo nedavno prebili mejo 50.000
sledilcev in se tako pridružili
elitnemu klubu. Na mesečni ravni

imamo tako prek naše Facebook
strani stik z več kot 550.000 posamezniki, ki so z našimi vsebinami
v interakciji več kot 600.000krat. Navdušujejo pa nas tudi
ogledi videovsebin, ki se bližajo
številki 350.000, kar je za nas
lepa nagrada in dokaz, da gremo
v pravo smer. Številke, ki nas
navdihujejo za še bolj trdo delo
in omogočajo tudi, da postavljamo nove rekorde obiskanosti
spletnega mesta, ki je ta mesec
dosegel dnevni rekord 28.500
dnevnih obiskov. Veseli nas, da
ste z nami in nam podarjate svojo
pozornost. Ta omogoča skupno
prihodnost.
Jan Macarol Vrabec,
urednik
Facebook: janmacarol
Instagram: janmacarol
Youtube: janmacarol
e: jan@citymagazine.si
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Od 12. do 18. 10.

BON

-20%
Vas čaka v vaši najljubši
C&A poslovalnici!*

BONod

veljaven
17.
0
2
.
0
1
.
9
23. do 2

*Med 12. in 18. 10. 2017 bomo vsem obiskovalcem poslovalnic C&A v Sloveniji
podarili bon za 20% popust. Bon je veljaven med 23. in 29. 10. 2017. Bon velja za en
nakup. Popusta ni mogoče kombinirati z ostalimi popusti in ugodnostmi. Popust ne
velja za nakup darilnih kartic. Popust je veljaven v vseh poslovalnicah C&A po
Sloveniji. Bona ni mogoče zamenjati za denar.

DAN ZA ...

JESENSKA PRAVLJICA

BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

JESEN JE ŽE DODOBRA ZAKORAKALA V MESTO. ZDAJ JE ČAS, DA SE TOPLO OBLEČEMO
IN SE PREPUSTIMO MESTNEMU DOGAJANJU, KI NAS PRAV PRIJAZNO VABI.
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TO
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Foto: Arhiv Tinka Leskovšek

Foto: MArko Delbello Ocepek

16/10

/ D O G O D E K

VI. BIENALE SLOVENSKE
NEODVISNE ILUSTRACIJE

Do 22. oktobra /
različne restavracije po Sloveniji

SR

MESEC OBLIKOVANJA 2017

Bienale neodvisnih je periodični dogodek, ki
raziskuje področja in kontekste rabe sodobne
ilustracije in podpira neposredno avtorstvo.
Posebno mesto na bienalu zasedata hudomušna svoboda intermedijskega izražanja in
podpora avtorjem, ki kljub težkim delovnim
pogojem na področju kulture ostajajo zvesti
svojemu (po)klicu. Na letošnjem Bienalu slovenske neodvisne ilustracije si bomo lahko
ogledali dela avtorjev Evgena Čopija Goriška,
Gašperja Kunšiča, Helene Tahir, Irene Orel,
Ivane Bajec in mnogih drugih._

Vsakoletni dogodek raziskuje, vrednoti in
promovira pomembne dosežke na področju
oblikovanja doma in v svetu. Osrednjo prireditev meseca oblikovanja predstavlja svečana
večerna otvoritev s podelitvijo nacionalnih
nagrad za oblikovanje. Mesec oblikovanja z njimi že od leta 2003 kritično vrednoti relevantne
dosežke stroke, problematizira učinkovitost
slovenskega oblikovanja in opozarja na oblikovalski in ustvarjalni potencial. Na ogled bodo
različne razstave, v okviru meseca oblikovanja
pa bosta potekala tudi festivala Lesena ikona
in Kreativni turizem._

Do 20. novembra / Ljubljana /
Kino Šiška, Dobra vaga

Do 17. novembra / Ljubljana /
Mesto oblikovanja Slovenije

ČE

PE
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20/10

Foto: Arhiv Viennale

Foto: Arhiv Zlati boben

18/10
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24. ZLATI BOBEN

VIENNALE

Eden izmed največjih festivalov kreativnosti
v Evropi je tridnevni dogodek, kjer bodo svoje
misli, poglede in znanje z vami delili strokovnjaki, ki pri svojem delu presegajo meje
običajnega in pričakovanega. Festivalski dnevi
bodo letos potekali pod sloganom »Pusti
svoj pečat«. V goste med drugimi prihajajo:
Michael Conrad, predsednik, Berlin School
of Creative Leadership Foundation, Nemčija;
Marco Cremona, vodja kreative, Google, Rusija;
in Fernando Vega Olmos, ustanovitelj in glavni
kreativni direktor, Picnic Madrid, Španija._

Jesen je na Dunaju namenjena filmom in
filmskemu festivalu Viennale. Osrednji gost
tega največjega avstrijskega filmskega festivala bo letos hollywoodski igralec Christoph
Waltz. Ta dvojni dobitnik prestižne nagrade
oskar ima po materi Elisabethi Urbančič
tudi slovenske korenine. Gledalci si bodo
lahko med drugim ogledali Neslavne barabe
(2009), Masaker (2011) in Django brez okov
(2012) ter produkcije starejšega datuma,
kot so Stoja na glavi (1981) ali Zgodba Roya
Blacka (1996). Festivalski program bo obsegal kar okoli 200 filmov, karte pa so na voljo
od 14. oktobra._
Do 2. novembra / Avstrija / Dunaj

Do 20. oktobra / Ljubljana /
Grand Hotel Union

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

Foto: Arhiv FVS

Kulinarična akcija, ki se je v nekaj letih iz lokalne ideje prelevila v vseslovensko dobrojedsko
gibanje, bo tudi tokrat postregla z izbrano
ponudbo lokalnih in sezonskih jedi vrhunskih
slovenskih chefov od Piranskega zaliva pa vse
do Prekmurja. O kakovosti slovenske kulinarike zato priča število sodelujočih gostiln in
restavracij: kar 97 iz vseh koncev Slovenije bo
deset dni v oktobru goste vabilo s posebnimi
meniji po enotni ceni 17 evrov. Letošnji Teden
restavracij bo bogatejši za dvanajst novih
kulinaričnih destinacij._

06 //
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TEDEN RESTAVRACIJ
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Foto: Arhiv Mesec oblikovanja
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52. FESTIVAL BORŠTNIKOVO
SREČANJE
Na najstarejšem in najuglednejšem gledališkem festivalu v Sloveniji se bo letos zvrstilo
več kot 70 dogodkov. V tekmovalnem delu
boste lahko po izboru Petre Vidali videli 11
najboljših predstav minule gledališke sezone, spremljevalni in mednarodni program
pa štejeta skupaj še 10 naslovov. Vsako leto
poteka tudi mednarodni fokus, posvečen
gledališču in dramatiki izbrane evropske
države, letos je to Finska. Mednarodna strokovna žirija bo ob koncu podelila nagrade za
najboljše dosežke, najvišjo nagrado Borštnikov prstan letos dobi igralka._
Do 29. oktobra / Maribor

DAN ZA ...

SO

SO

21/10

Foto: Matevž Kocjan

Foto: Arhiv Narodni muzej Slovenije

21/10

/ D O G O D E K

/ D O G O D E K

5. ČOKOLJANA

NOČ IMA SVOJO MOČ:
Z LUČKAMI PO MUZEJU
Ob jesenskih popoldnevih, ko se nad mesto
spusti mrak, vas vabijo na muzejsko pustolovščino. Čaka vas pestro doživetje, začinjeno s ščepcem vragolij, veliko interaktivnosti in dobre volje. Kaj se zgodi, ko luči v
muzejskih dvoranah ugasnejo? Ali predmeti
oživijo? Kakšne zgodbe nam lahko razkrijejo?
Doživite muzej, kot ga še niste, in odkrijte
preteklost. Cena družinske dogodivščine
je 6 evrov za družino, za imetnike letne
družinske karte je ogled brezplačen. Trajanje
programa je 60 minut._

Obožujete čokolado in ste eden od tistih čokoholikov in sladkosnedov, ki si vroče jutranje
kavice in vsakdana nasploh preprosto ne
morejo predstavljati brez čokolade? Če radi
pokušate različne vrste čokolade in vas med
drugim zanima tudi, kakšne so prednosti in
slabosti čokolade, potem dogodka preprosto ne smete zamuditi. Predstavilo se bo 50
ponudnikov čokolade, vsak ljubitelj sladke
pregrehe pa bo našel nekaj zase. Pestro
čokoladno ponudbo bo dopolnjeval sladki
zabavni program. Voditelj programa bo znani
slovenski glasbenik Rok Trkaj._

21. oktobra ob 16.30 / Ljubljana /
Narodni muzej Slovenije

21. oktobra ob 9.00 / Ljubljana /
Pogačarjev trg

SLOVENSKI POROČNI SEJEM
BRDO
Prihaja največji in najspektakularnejši poročni
sejem v Sloveniji. Predstavile se bodo glasbene skupine, čarodeji in ostali animatorji. Videli
boste lahko, kakšni so stari običaji na porokah
po Sloveniji, od šrange do maškar. Pripravili
so tudi predavanja in seminarje o različnih
temah, modno revijo ženskih in moških oblek,
vodene oglede po posestvu Brdo in večerno
VIP-zabavo. Seveda niso pozabili na otroški kotiček z varuškami ter nagradno igro
#slovenskiporocnisejem na Instagramu._
Do 22. oktobra / Kranj /
Kongresni center Brdo

S0

SO

PO

04/11

06/11
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VOLKSWAGEN 22. LJUBLJANSKI
MARATON
Konec oktobra bo največja tekaška prireditev v Sloveniji ponovno za dva dni zavzela
prestolnico. Že tradicionalno bodo prvi dan
na sporedu spremljevalni teki rekreativne
narave, kot so Lumpi tek, promocijski tek,
osnovnošolski tek, srednješolski tek ter
FUN tek. V nedeljo bosta sledila maraton in
OMV polmaraton. Teren bodo maratoncem
pripravili tekači na 10 kilometrov (Garmin
tek). Vmes se bodo pomerili tudi tisti, ki bodo
tekmovali z ročnimi kolesi. Mislite, da bo letos
padel rekord?_
do 29. oktobra / Ljubljana /
Slovenska cesta

Foto: Jana Jocif

Foto: Damjan Končar

28/10

Foto: Mimi Antolović

/ D O G O D E K

Foto: Shutterstock

SO
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LJUBLJANSKA VINSKA POT

LJFW: LJUBLJANA FASHION WEEK

Tradicionalna prireditev ob bregovih reke
Ljubljanice v središču Ljubljane predstavlja ponudbo slovenskih vinarjev z vseh
vinorodnih območij v državi. Poleg vin se
predstavljajo tudi tradicionalne slovenske
jedi. Prireditev ponuja priložnost, da vina
in jedi pokusite ter jih kupite po ugodnih
cenah, ob spremljevalnem programu z
godbami na pihala in folklornimi nastopi pa
doživite nekaj utrinkov iz slovenske kulturne
dediščine. Prvo in drugo novembrsko soboto
boste tako lahko martinovali na prostem,
Ljubljanska vinska pot pa bo živela skozi cel
november._
4. novembra ob 10.00 / Ljubljana /
Staro mestno jedro

Ljubljanski teden mode se tokrat seli v podzemlje, vendar samo lokacijsko, saj je med
drugim bistvo tega največjega modnega dogodka pri nas tudi še vedno po čim krajši poti
pripeljati modo na mestne ulice in predstaviti
ljudem. Svoje kolekcije bo tokrat predstavilo kar 30 oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije in Madžarske.
LJFW misli tudi na modni jutri in zato bodo
svojo priložnost na modni pisti dobili tudi mladi
oblikovalci. Letošnji program bodo že tradicionalno popestrili tudi s spremljajočimi dogodki,
rdeča nit katerih bo trajnostni razvoj._
do 8. novembra / Ljubljana /
Garažna hiša Kozolec
O K T O B E R
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Foto: maribor-pohorje.si / MP Produkcija

08/11

Foto: Arhiv Ambient Ljubljana
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28. AMBIENT LJUBLJANA

28. LIFFE

MARTINOVANJE V MARIBORU

Največja sejemska prireditev s področja
pohištvene industrije pri nas že več kot 20
let spremlja razvoj in dosežke te gospodarske
panoge. Hkrati bo potekal tudi 2. sejem Dom
Plus. Na obeh sejmih bo brezplačno strokovno svetovanje za obiskovalce: bodisi glede
kulture bivanja oziroma notranje ureditve
prostorov bodisi glede trajnostne gradnje,
ogrevanja, kreditiranja in sofinanciranja okolju prijaznih naložb fizičnih in pravnih oseb.
Letošnji Posebni gost je mednarodno podjetje Miniforms iz Italije s svežim in mladostnim
oblikovanjem notranje opreme._

Festival LIFFe z aktualnimi in najbolj kakovostnimi filmi evropske in svetovne produkcije
popestri jesenski kulturni utrip Ljubljane. V
osrednjem tekmovalnem sklopu Perspektive
za nagrado Vodomec tekmujejo filmi novih
režiserjev. Poleg tega se filmi na festivalu potegujejo še za nagrado Fipresci, ki jo podeljuje
mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, nagrado občinstva
Zmaj in nagrado za najboljši kratki film. Festivalski spored spremljajo tudi številni pogovori
z režiserji in drugimi filmskimi ustvarjalci._

Na največje enodnevno javno martinovanje v Sloveniji se v štajerski prestolnici
zbere tudi 20.000 obiskovalcev iz Slovenije
in tujine. Poklon jeseni in veselo druženje
spremljata bogat kulturno-zabavni program
ter seveda tradicionalna vinsko-kulinarična
ponudba. Tako boste lahko pokušali jedačo
in pijačo, ki jo na številnih stojnicah ponujajo
vinogradniki in vinarji, turistične kmetije in
drugi gostinci._

Do 19. novembra / Ljubljana /
Cankarjev dom
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SANKTPETERBURŠKI DRŽAVNI
BALET NA LEDU: HRESTAČ

MAHMUT ORHAN V KLUBU
CIRKUS

V sklopu evropske turneje se bo eden od
najbolj priljubljenih baletov vseh časov v
svoji ledeni različici predstavil tudi v Ljubljani
ter poskrbel, da bo oder Gallusove dvorane
drugič v zgodovini in po več kot petnajstih
letih ponovno postal ledena ploskev. Drsalci
Sanktpeterburškega baleta so uprizorili več
kot 7000 predstav po vsem svetu, večina
njih pa je v individualnih nastopih ali dvojicah osvojila ruska in mednarodna priznanja
v umetnostnem drsanju._

To bo prvi slovenski nastop avtorja radijskih
hitov Feel in Save Me ter klubskih petard, kot
so Age of Emotions, Self Control, Game of
Thrones, Everyday ter Burning Feelings.
Mahmut je zadnji v dolgi vrsti turških didžejev,
ki razgibavajo globalne plesne arene,
njegovo orožje pa je zmes sodobne elektronike, pretkane z vzhodnjaškimi vzorci, kar
mu je prineslo tudi pogodbo z vplivno založbo
Ultra. Skladba Feel je na YouTubu na zavidljivih
četrt milijarde predvajanj, poletni hit Save Me
pa je prebil 30-milijonsko mejo._

Do 12. novembra / Ljubljana /
Cankarjev dom
08 //
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11. novembra ob 22.00 / Ljubljana /
Klub Cirkus

Foto: Arhiv PR teater

Foto: Arhiv Sanktpeterburški državni balet na ledu

11/11

Foto: Arhiv Mahmut Orhan

Do 12. novembra / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

SO

11. novembra ob 11.11 / Maribor /
Trg Leona Štuklja

/ D O G O D E K

8. PR TEATER
Tokrat se boste lahko na največji študentski konferenci podali v vode internega in
korporativnega komuniciranja, nativnega
oglaševanja, vplivnostnega marketinga in
še mnogočesa drugega. Udeleženci 8. PR
teatra boste preplet raznovrstnih komunikacij spoznavali prek kakovostnih predavanj,
okrogle mize z aktualno tematiko in privlačnih delavnic. Cilj je poudariti raznovrstnost in
širino te stroke, predvsem pa si prizadevajo
izpeljati še eno poučno, zanimivo in navdihujočo konferenco, ki bo pri udeležencih pustila
sled in poln imenik stikov ter jih spodbudila k
risanju stopinj._
16. novembra / Ljubljana / FDV
OGLASNA VSEBINA

SAMSUNG GALAXY S7
PINK RIBBON Z DARILOM

Samsung Galaxy S7
s pametno zapestnico SBS

24x 1295¤*
Ponudba Dostopni B 31080¤*
Akcijska cena
40680¤

Telekom Slovenije in Samsung ob vsakem
prodanem kompletu prispevata 10 EUR za
slovensko združenje Europa Donna.

*Akcijska ponudba kompleta velja ob sklenitvi ali podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja pri Telekomu Slovenije s paketom Dostopni B za 24 mesecev. Plačilo kupnine je v 24
zaporednih mesečnih obrokih po 12,95 EUR prek mesečnega računa Telekoma Slovenije. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave za 12 ali 24
mesecev) ali veljavnega Dodatka k pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel, d.d. z vezavo naročniškega razmerja
12 ali 24 mesecev in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja od 29. 9. 2017 do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje
pravico do sprememb cen in pogojev. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno
prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.

JONES ULIČNI SLOG
PREPLETA Z VISOKO
MODO
Sodobna ženska ima več obrazov;
danes sproščena v džinsu, majici in
supergah, jutri elegantna v ženstveni obleki, kostimu in salonarjih.
Prav zaradi tega Jones z linijama
Jones in Easy by Jones ustvarjalno
združuje ulični slog z visoko modo.
Pomembni elementi, ki to sezono
zaokrožujejo popoln stajling, so
modni »statement« kosi, kombinirani s ključnimi klasičnimi osnovnimi
kreacijami._

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP

NAJBOLJŠE
RESTAVRACIJE
V LJUBLJANI
Uredništvo In Your Pocket je zanimalo, kam peljemo svoje ljubljene
ali poslovne partnerje ob posebni
priložnosti, kje lahko računamo na
odlično in hitro hrano v času službenega odmora, kje naredijo najbolj
okusne gurmanske burgerje ter kateri nam je najbolj ljub kotiček, ko
nam zadiši dober vegetarijanski ali
veganski obrok. Po mesecu glaso-

vanja in različnih vmesnih rezultatih za izbor Best of Restaurants so
prejeli neverjetnih 26.757 glasov.
Glasovanje se je zaključilo 21. septembra 2017 na uradnem portalu
mednarodnih vodičev po mestih In
Your Pocket. Pa rezultati? Za priložnostni obisk restavracije se najraje
odločimo za Špajzo, če si zaželimo
slovensko kuhinjo, pa za Gostilno na

jones-fashion.com

Foto: Arhiv Špajza

MODA

gradu. Na zajtrk se najraje odpravimo v Le Petit, na kosilo v Deželo
okusov. Najboljši burgerji domujejo
v Lars & Sven Burgers, pri balkanski
hrani prisegamo na Das ist Valter.
Veganska in vegetarijanska kuhinja
nas najbolj navdušujeta v Bazilika Bistroju, svetovna kuhinja pa v
Argentinu._
inyourpocket.com

KREMFINA ZA
PIKO NA I
Jesen je čas, ko po dolgem in vročem poletju v kuhinjah prvič zadiši
po juhi. Da bi cvetačne in bučne
kremne juhe skupaj z jesenskimi
mineštrami ali rižotami dobile svojo
piko na i, so v Ljubljanskih mlekarnah poskrbeli z novim izdelkom v
družini Mu Cuisine. Kremfina Mu
Cuisine je kremasta kisla smetana iz
pasterizirane smetane z 18 odstotki mlečne maščobe. Združuje vse
pozitivne lastnosti kisle smetane,
pri tem pa navdušuje z izrazito kremasto teksturo in polnim okusom.
Kremfina je odlična za kuhanje, saj
po umešanju v juhe, omake ali pomake ustvari lepo homogeno zmes
brez grudic. Naj bo vaša jesenska
kuharska ustvarjalnica vsaj tako
fina, kot je Kremfina!_
l-m.si
10 //
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NUXE PREDSTAVLJA CRÈME FRAÎCHE DE BEAUTÉ
Vsaka koža je lahko dehidrirana,
tudi mastna in aknasta, in ne zgolj
suha, kot velja zmotno prepričanje.
Izdelki za nego kože Crème Fraîche
de Beauté kožo prepojijo s svojo naravno učinkovitostjo, poskrbijo za
edinstveno, novo 48-urno vlaženje
in preprečujejo onesnaženost kože.
Nove formule združujejo nežnost
rastlinskih mlečkov s tehnološko

naprednim izvlečkom rdeče alge, ob
tem pa ustvarijo drugačen pristop k
učinkovitemu vlaženju, ki pa še vedno zagotavlja enako dober občutek
in izvrstno izkušnjo. Naravna kozmetika Nuxe je na voljo v lekarnah, trgovinah Maxi, Leposana (E.Leclerc) in v
Nami v Ljubljani._
nuxe.si
OGLASNA VSEBINA

URBANI UTRIP

TRGOVINA

KULINARIKA

Foto: Arhiv Hanwag

SVETOVNO ZNANE
BLAGOVNE ZNAMKE
»OUTDOOR« OPREME
TUDI V SLOVENIJI
Na slovenski trg so prišle svetovno uveljavljene blagovne znamke »outdoor«
opreme: Fjällräven, Hanwag, Primus in
Brunton, ki ne pristajajo na kompromise, kadar gre za kakovost, vzdržljivost
in prijaznost do okolja, ter omogočajo
uživanje v naravi ne glede na vremenske razmere. Da je govora o vrhunskih
izdelkih, ki so prilagojeni tudi za najbolj
ekstremne izzive, je dokazala ekspedicija
ambasadorjev Fjällrävna – biatlonskega
trenerja in vzdržljivostnega športnika
Mihe Podgornika ter legendarnega hrvaškega smučarskega asa Ivice Kostelića,
ki sta s pomočjo opreme Fjällräven
prečkala Grenlandijo. Slednji se aprila
prihodnje leto pridružuje tudi 300-kilometrski arktični dogodivščini Fjällräven
Polar. Izdelke omenjenih blagovnih
znamk trenutno najdete v trgovinah Iglu
Šport, Annapurna, Amfibija in v lovski
trgovini Puškarstvo Vute._
fjallraven.com
hanwag.de
primus.se
brunton.com

TETA FRIDA PREDSTAVILA NOVO LCHF-TORTICO
SUPER ARAŠID
Teta Frida, ki od pomladi ustvarja v Čokoladni manufakturi v naravnem
parku Mariborsko jezero, je za vse, ki se izogibajo višku ogljikovih hidratov
v obliki sladkorja in moke, predvsem pa za LCHF-navdušence in diabetike,
pripravila novo brezgrešno tortico. Nova tortica prepriča z bogato čokoladno in arašidovo kremo, ki jo Frida dela iz svojega 100-odstotno naravnega
arašidovega masla in sladi le s stevio in naravnim sladilom eritritol._
tetafrida.eu

OLIMPIJSKO GIBANJE

ANJA KLINAR: »NASTOP NA OLIMPIJSKIH IGRAH JE ZAME
URESNIČITEV SANJ.«
PET MESECEV PRED ZAČETKOM ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGER PJONGČANG 2018 SO PRIPRAVE NA TA VELIKI ŠPORTNI DOGODEK V
POLNEM ZAMAHU. GLEDALCI MALIH ZASLONOV LAHKO OD SEPTEMBRA ZASLEDITE COCA-COLIN OGLAS #VEDNOPODPIRAJ, V
KATEREM NASTOPA TUDI PLAVALKA IN ŠTIRIKRATNA UDELEŽENKA POLETNIH OLIMPIJSKIH IGER ANJA KLINAR.
Televizijski oglas Coca-Cole v Sloveniji vključuje trenutke, ki izžarevajo čustven naboj treh uspešnih slovenskih športnikov, ko imajo ti zaprte oči. »Nastop na
olimpijskih igrah je zame nekaj nepozabnega in razburljivega – uresničitev sanj. Če v nekaj verjameš, se
lahko uresniči. Pred pomembnim nastopom si pred
očmi naslikam odličen plavalni nastop in rezultat, ki si
ga želim. Pomembno je zaupati vase, jaz pa nujno potrebujem tudi malo pozitivne treme,« je razkrila Anja
Klinar, ki ji v oglasu družbo delata še atlet Luka Janežič in nekdanji smučar Jure Košir.
Televizijski oglas v podporo slovenskemu olimpijskemu
gibanju je nastal v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ), s
katerim je Coca-Cola v Sloveniji aprila 2017 podpisala
štiriletno sponzorsko pogodbo. Družba The Coca-Cola Company tako ohranja najdaljši neprekinjen odnos
z olimpijskim gibanjem na globalni ravni in od letos širi
olimpijski duh in spodbuja aktivno športno udejstvovanje vseh generacij tudi na slovenskih tleh. S pobudo
#vednopodpiraj spodbuja slovenske potrošnike, da
si drznejo sanjati najmogočnejše sanje skupaj s slovenskimi športnimi junaki in, predvsem, da jih pri uresničevanju sanj brezpogojno podpirajo, v času vzponov in padcev._
Foto: Matic Bajželj / Anja Klinar si pred pomembnim nastopom pred očmi naslika odličen nastop in plavalni rezultat, ki si ga želi.

OGLASNA VSEBINA

coca-cola.si.
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URBANI UTRIP

OTROCI

HAPPY SAMMIES BY
SAMSONITE
Samsonite predstavlja novo kolekcijo prikupnih otroških nahrbtnikov
in toaletnih torbic z imenom Happy
Sammies. Vašega otroka bodo
spremljale čudovite živalice: muca
Kitty Cat, lisička Fox William, zajček
Rabbit Rosie in medvedek Teddy
Bear. Kolekcija Happy Sammies
je izdelana brez uporabe PVC-ja
in tako varna za zdravje vašega
otroka. _
toko.si

L E P O TA

D E L AV N I C E

ZAVOD DAGIBA:
KJER NE MANJKA
USTVARJALNOSTI
»Ustvarjati gibanje in uživati v
gibanju« je moto Zavoda Dagiba, ki so ga ustanovili z željo, da
bi ljudem ponudili delavnice in
aktivnosti, s katerimi se drugod ne
morejo srečati. Te se vrtijo okoli
uprizoritvenih umetnosti in tako
vključujejo področja, kot so balet,
animirani film, skladanje glasbe
in gledališče; pogosto prepletajo
področja tudi znotraj posamezne
aktivnosti. Včasih vključujejo celo
učenje tujih jezikov. Za vsako aktivnostjo stojita duša in predanost,
zato ne počnejo ničesar, v kar ne
bi popolnoma verjeli. Delavnice in
krožki so primerni tako za otroke
kot tudi odrasle._
Cesta v Gorice 37 / Ljubljana
Zavod Dagiba
info@dagiba.si
KULINARIKA

THE BODY SHOP PRIHAJA V SLOVENIJO
Po dolgem pričakovanju bodo izdelki The Body Shop konec
oktobra na voljo tudi v Sloveniji, na začetku v spletni trgovini,
v bližnji prihodnosti pa je v načrtu tudi odprtje več trgovin.
Kozmetični izdelki so zasnovani zelo preprosto, a jih že od
leta 1976 drugi težko posnemajo. Gre za preplet naravnih
sestavin, starodavnih receptur in sodobne tehnologije. Vse to
je začinjeno z najboljšimi dišavami, ljubeznijo in veliko mero
pozornosti do zaščite živali in narave. The Body Shop je bila
namreč prva svetovna lepotna blagovna znamka, ki se je začela boriti proti preizkušanju na živalih v kozmetiki, in je prvo
podjetje, ki je bilo leta 1997 certificirano z znakom Leaping
Bunny. To je edini mednarodno priznan certifikat, ki potrošnikom omogoča preprosto prepoznavanje kozmetičnih izdelkov,
ki niso bili preizkušeni na živalih._
thebodyshop.si
12 //
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ČAS JE ZA LETOŠNJI VINSKI
MOŠT
Ena od vodilnih slovenskih vinskih kleti Puklavec
Family Wines kot vsako jesen po trgatvi na police
izbranih trgovcev pošilja vinski mošt. Poleg klasičnega in med potrošniki poznanega belega mošta bo letos Puklavec Family Wines ponudila še
novost rdeči vinski mošt. Gre za mošt rdečih sort
iz Ljutomersko-Ormoških goric, ki ga odlikujejo
lahkotnost, svežina in sladek harmoničen okus.
Očaral vas bo z intenzivnim sadnim karakterjem,
v katerem se prepletajo arome češenj in jagodičevja. Odličen je kot samostojna poslastica ali
kot spremljava manj sladkim sladicam, slivovim
cmokom ali sladicam iz rdečega sadja._
puklavecfamilywines.com
OGLASNA VSEBINA
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TRGOVINA

POPOLNO SLADKO
DARILO
Prestižne ročno izdelane praline iz
Čokoladnice Cukrček, ki so skrbno in z
ljubeznijo narejene,
so popolno darilo in najlepša zahvala za
vse poslovne partnerje,
zaposlene, stranke ter prijatelje. Vse bombonjere
lahko naredijo z vašim logotipom, mislijo in barvami ter izdelajo po vaših zamislih. Izbirate pa lahko tudi med
čokoladnimi tablicami z več kot 100 različnimi okusi ter slovenskim sadjem v žlahtni
čokoladi._
cukrcek.si
OTROCI

OMIKA: BUTIK Z OSEBNO NOTO
Ko tri sestre združijo ideje in znanja iz oblikovanja, arhitekture in prodaje, nastane Omika. Mali nabrežni butik,
preplavljen s stilom, modo in lepoto življenja nasploh. Na
Bregu 2 ob Ljubljanici so ustvarile prostor z raznovrstno
ponudbo oblačil, modnih dodatkov in dodatkov za dom, ki
jim je skupna kakovostna izvedba, izvirna oblika in možnost
kombiniranja. Vse pa je ovito v pristen odnos, s katerim vas
bodo v butiku sprejeli … Na preverjen klasičen način, kot se
za butično prodajo spodobi._
Breg 2 / Ljubljana
o-mika.si
MODA

MYKI TOUCH: ZA VEČJO VARNOST OTROK

JAMALU TOŠNA: LEPA IN UPORABNA

MyKi Touch je pametna ura za otroke, starejše od štirih let. Vanjo je vgrajen modul GPS,
ki staršem omogoča, da lahko spremljajo lokacijo svojega otroka v posebni in brezplačni
mobilni aplikaciji MyKi Watch na svojem pametnem telefonu. Lokacija se posodablja vsakih 5 sekund, prepoznava jo do 24 satelitov, Wi-Fi in LBS. S pomočjo ure lahko otrok pokliče 20 telefonskih številk, ki jih starši prednastavijo v aplikaciji. Ena izmed večjih prednosti
pametne ure je tudi, da lahko starši nastavijo »varna območja«, kjer se njihovi otroci
pogosto nahajajo. Na primer, če je otrok običajno med 8. in 12. uro v šoli, bo aplikacija
starše obvestila, če temu ni tako. Aplikacija bo starše obvestila tudi, če se otrok premika
z nenavadno visoko hitrostjo. Sama ura pa ima tudi SOS-gumb, ki ga lahko pritisne otrok,
če se je v nevarnosti, in se tako poveže s starši._

Jamalu tošna je ročno izdelana torba, ki je s pestrim vzorcem
ravno prav zgovorna in ne preveč vsiljiva. Odlikuje jo prostorna
notranjost. Dovolj je velika za skok v trgovino ali v knjižnico,
vanjo pa lahko spravite tudi prenosni računalnik. Če prejmete
nepričakovano povabilo na večerjo, vas zagotovo ne bo pustila
na cedilu. Narejena je iz debelejše tkanine, ki ji daje kompaktnost, všita medvloga pa zagotavlja še dodatno trdnost. Pri
jesensko-zimski kolekciji se platno iz bombaža ali blago iz
žakarja kombinira z umetnim usnjem, kar naredi torbo le še bolj
šik. To je preprosto torba za vsakdan._

myki.watch
OGLASNA VSEBINA

Jamalu handmade
O K T O B E R
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TINA FABJAN

ROK TERKAJ – TRKAJ
TJAŠA SLANA

GAŠPER TRATNIK

Maneken in ustanovitelj blagovne
znamke GT Collection o moških
modnih kosih za jesen 2017
CONVERSE ALL STAR
All starke nikoli ne gredo iz mode.
Kombiniramo jih lahko na džins ali
kratke hlače. So zelo udobne tako za
krajši sprehod kot tudi za daljši potep.
Udobje je na prvem mestu._
superge.si
1
Cena: 54,90 €
SUKNJIČ Z AR A
Džins, majica in suknjič, to je moj stil. V
tem se počutim udobno. Suknjič lahko
oblečemo tako za sestanek kot tudi za
kavo s prijatelji._
zara.com
2
Cena: 79,90 €
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Vodja umetnikov ličenja Max
Factor, polna energije in slikarka o
nepogrešljivih ličilih za to jesen
MASK AR A MA X FACTOR L ASH
CROWN
Maskara za volumen je »the one«
izdelek pri vsaki ženski. To je brezčasen lepotilni pripomoček, ki ga bomo
ženske uporabljale še desetletja._
maxfactor.com
Cena: 13,22 €
1
RDEČA ŠMINK A MA X FACTOR
COLOUR ELIXIR
Klasika, s katero dosežeš takojšen
učinek spremembe. Vizualni dodatek
barve na obrazu, ki poživi polt, oči,
lase in celoten stajling in nam dvigne
samozavest._
maxfactor.com
2
Cena: 9,23 €

Z APESTNICA HONG KONG

TEKOČI PUDER MA X FACTOR
HE ALTHY SKIN HARMONY

Moški nakit je trenutni trend tudi v
Sloveniji, še posebej ta stil zapestnic.
Kombiniramo jo lahko z drugimi zapestnicami ali uro, odvisno od našega
sloga._
gt-collection.com
3
Cena: 49,90 €

Puder, s katerim zakrijemo vse nepravilnosti, poleg tega pa kožo zaščitimo
pred zunanjimi vplivi. Pudri so danes
podaljšana roka nege in so priporočljivi
za uporabo._
maxfactor.com
3
Cena: 14,99 €

C I T Y M A G A Z I N E . S I
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Raper, pisec besedil, novinar in
popotnik o stvareh, brez katerih ne
more
K APL JICE CANNABIGOLD
Ko imam veliko dela in sem prekurjen, vzamem 3 kapljice CBD-ja in se
boljše in prej regeneriram. Nima učinka
zadetosti, je protivneten, poskrbi pa za
boljše delovanje endokanabinoidnega
sistema._
konoplja.net
1
Cena: 69,90 €
MAJICA ONEWAY JORDAN
Rad igram košarko, všeč mi je tudi
celotna kultura in stil, ki se povezuje z
njo. Ta majica mi je všeč tudi zato, ker
je na njej Spike Lee, ki je eden od mojih
najljubših režiserjev._
2
oneway.si
Cena: 34,95 €
BROTHER ALI, ALL THE BE AUT Y
IN THIS WHOLE LIFE
Brother Ali je zame en od boljših
hiphop umetnikov. Njegova glasba mi
je v času poplave precej temačnih tematik, ki zavajajo in ne učijo, kot žarek
sonca skozi oblake. Manj viden, a zelo
kakovosten._
fifthelementonline.com
3
Cena: 11,50 €

Strokovnjakinja za čustveno prehranjevanje in hujšanje (tjasaslana.si) o
izdelkih, ki ji polepšajo dan
Ž ADASTI JAJČEK
Kdo bi si mislil, da ti lahko en tako
majhen kristal tako zelo spremeni življenje? Pa vendar je tako. Še posebno
v kombinacijami s tehnikami, ki jih uči
Layla Martin (toplo priporočam)._
layla-martin.com
1
Cena: 59,00 €
CANON G7 X
Fotoaparat, ki je vedno z mano. Dovolj
majhen, da ga imam lahko ves čas
pri sebi, in hkrati dovolj zmogljiv, da
lahko ujamem vsak trenutek v sliko ali
video._
canon.si
2
Cena: 473,99 €
KEMIČNI SVINČNIK SWAROVSKI
»Mindset Journaling« oz. pisanje za
namen spreminjanja mišljenja, je velik
del moje jutranje rutine. In ni lepšega,
kot je pisati s tako čudovitim pisalom,
kot je to._
swarovski.com
3
Cena: 49,00 €
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KLEMEN JANEŽIČ

3

NATAŠA MERNIK

TEREZA VUK

Igralec, pisec, skladatelj in voditelj
oddaje Ta teden z J. Godlerjem o
jesenskih parfumih
Dramski igralec in magister
umetnosti giba o izdelkih za moško
nego

Pisateljica in kolumnistka o knjigah,
zaradi katerih mogoče danes piše

ŠAMPON BREZ A

SUE TOWNSEND, SKRIVNI
DNEVNIK JADR ANA KRTA

Zaradi pogostih preparatov, ki se uporabljajo za urejanje pričeske v gledališčih
in na različnih snemanjih, uporabljam
najbolj preprost in običajen šampon. Brez
dodatkov, pa še domači proizvod._
ilirija.si
1
Cena: 1,29 €

Bolj zabavno mladinsko knjigo težko
napišeš. Super duhovita tudi za na
stara leta. Všeč mi je, ker so življenjski
problemi nekega najstnika napisani
brez patetike. Za vse generacije!_
v knjižnicah po Sloveniji
1

BLEU DE CHANEL

ANTHONY BURGES S,
PEKLENSK A POMAR ANČA

Narava našega poklica je zelo dinamična, zato je uporaba dezodoranta
oziroma parfuma skoraj nujna. Sam
prisegam na subtilen in nevsiljiv vonj
Bleu de Chanel._
chanel.com
2
Cena: 64,00 €

Ker mi je hkrati in grozna in super. Ker
je bila ena od tistih knjig, ob katerih
sem si rekla: Vau! In vau si je rekel tudi
Stanley Kubrick ter posnel film. So
filmi lahko boljši od knjige?_
bukvarna.eu
2
Cena: 19,90 €

THE SOLE CLE ANIC

VITOMIL ZUPAN, IGR A S
HUDIČEVIM REPOM

Rešitev za nego in čiščenje različnih
superg. Namesto da se znebite starih,
se sprehodite po Trubarjevi ulici do
One Way Store in superge bodo kot
nove. Še boljše!_
The Sole Cleanic
3
Cena: od 6,80 €

Ker je Zupan pač Zupan. Edini naš »ta
pravi« rock'n'roll pisatelj. Legenda. Živel je, kot je pisal. Preštudirana človeška psihologija, neposrednost in erotika.
In stavki, ki te vlečejo do konca._
3
v knjižnicah po Sloveniji

3

JURE GODLER

CREED ROYAL MAYFAIR
Parfum, ustvarjen za nekdanjega kralja
Edwarda VIII., narejen iz cvetlic celotnega britanskega imperija. Če je bil
dober za kralja, bo dober za vas. Vem,
da zame je. Evkaliptus, vrtnica, gin ...
Nadaljujem?_
creedboutique.com
1
Cena: okoli 200,00 €
GUERL AIN HERITAGE

Modna in lepotna blogerka
(Anakrejevska) o nepogrešljivih
ženskih kosih za to jesen
GLEŽNJARJI
Gležnjarji so vsako jesen najbolj priljubljen par čevljev, letos pa so velik hit
taki z veliko paščki in kovicami, ki spominjajo na veliko dražje čevlje znamke
Chloe Susanna._
deichmann.si
1
Cena: 39,90 €

Tole je za gospoda. Za gospoda jeseni.
Ne glede na to, kdo si in kako si videti,
tole te naredi gospoda. Lahko si nag.
S tem na sebi si gospod. Svež, oster
in orientalski hkrati, pa traja celo
večnost._
guerlain.com
2
Cena: od 80,00 €

ŠIROKI PASOVI

PENHALIGON'S SARTORIAL

»COUCH FLOR AL S«

Že ime pove, da gre za parfum, ki želi
poudariti sartorialno noto na moškem, torej njegovo opravo. V njem je
zaznati vse prvine kakšne šivalnice v
londonskem Savile Row. Morda rahlo
spominja na Brut._
penhaligons.com
3
Cena: od 80,00 €

Za tiste, ki se tudi jeseni ne moremo
ločiti od cvetličnih vzorcev, bodo ti
v temnejših barvah zadetek v polno.
Pa čeprav so morda videti kot babičin
kavč, od koder tudi poimenovanje
»couch florals«._
zara.com
3
Cena: 39,95 €

Prejšnjo sezono so bili velik hit korzetni
pasovi, to jesen pa boste modni s širokimi pasovi in dvojnimi zaponkami, ki
jih lahko kombinirate na hlače, obleko
ali kar čez plašč._
boohoo.com
2
Cena: 16,00 €

O K T O B E R
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MODA

Z AR A
Polplašč z vzorcem ribje kosti
zara.com

KEZO
K Geometric – pulover
malo drugače
kenzo.com

KENZO
Srajca Postcard
kenzo.com

265,00 €

155,00€

89,95 €
TOM FORD
Parfum Fucking
Fabulous, 250 ml
tomford.com

ESPRIT
Volnen pulover s kitkami
esprit.com
59,99 €

Z AR A
Tanka moška torba
zara.com
29,95 €

310,00 €

HONOR
Pametni telefon
Honor 9
hihonor.com
499,99 €

STILIST

+

MOŠKA OMARA
V ZNAMENJU MOVEMBRA

MEN'S SOCIE T Y
Krema za britje z limono in
timijanom, 250 ml
menssociety.com

Z AR A
Sive klasične hlače
zara.com
29,95 €

22,99 €

MEN'S SOCIE T Y
Pripomočki za nego brk
menssociety.com
29,99 €

VANS
Superge Vans ×
Horween Old Skool
Lite LX
vans.eu
167,00 €

RED BUBBLE
Majica z grafičnim
potiskom, ki simbolizira
Movember
redbubble.com

ADIDAS
Popolnoma bele superge
Stan Smith
adidas.com
99,99 €
BAO BAO IS SE Y MIYAKE
Nahrbtnik z geometričnimi
vzorcem
shopbaobaoisseymiyake.com

37,00 €

BESEDILO & STIL: JAN MACAROL
16 //
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1.122,00 €
OGLASNA VSEBINA
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MODA

K ARL L AGERFELD
Šal s potiskom
legendarne mačke
Choupette
karl.com
95,00 €

FEDERICA MORE T TI
Volneni klobuk
»boater«
matchesfashion.com
121,00 €

H&M
Motoristična jakna
hm.com
69,99 €

STAUD
Puli z rokavi na
zvonec
net-a-porter.com
AGENT
PROVOCATEUR
Romantično čipkasto
perilo Piper Fuchsia
agentprovocateur.com

180,00 €

od 80,00 €

MOTO
Žametno mini krilo
eu.topshop.com
57,00 €

GUCCI
Parfum Bloom
z osvežujočimi
cvetličnimi notami
gucci.com
od 90,00 €

+

STILIST

ŽENSKA OMARA
V ZNAMENJU ROŽNATEGA OKTOBRA

ACCES SORIZE
Uhani v obliki
žametnih srčkov
eu.accessorize.com

ČOKOL ADNICA CUKRČEK
Pralina »cupcake« z mehko
jagodno kremo
cukrcek.si

MOSCHINO
Manjši dežnik s
simpatičnim potiskom
moschino.com

3,90 €

5,20 € NA 100g

65,00 €

BANANA REPUBLIC
Kariraste hlače nad gležnji
bananarepublic.gap.com

R AYE
Škornji X Revolve
Rowan Boot
revolve.com

88,49 €

SOCIE T Y6
Ovitek Coffee
Reading za iPhone X
society6.com
35,00 €

142,95 €

Z AR A
Mini torba tote s kovinskim
okrasjem
zara.com
29,95 €
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ADIDAS
Superge Iniki
adidas.com
109,00 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
OGLASNA VSEBINA

NAJVEČJA FRIZERSKA
TRGOVINA V SLOVENIJI!

www.estela.si
PREKO 1.500 ARTIKLOV!
ODPRTO: 24 UR - VSAK DAN
Estela, trgovina BTC Ljubljana, 01 585 28 90
Estela, trgovina EUROPARK Maribor, 02 320 39 23

MODA

SO TO NAJBOLJ
KUL KROKSI NA
SVETU?
RIHANNA
NAVDUŠUJE S
KOLEKCIJO LIČIL
FENTY BEAUTY

Foto: © Balenciaga

Foto: © Fenty Beauty

Po dveh letih razvoja je barbadoška pevka Rihanna na začetku septembra končno debitirala
s kolekcijo ličil Fenty Beauty. Ta poudarja žensko
individualnost, saj vsebuje kar 40 odtenkov podlage. V kolekciji sicer ne najdemo palet, črtal za
oči, maskare ali šmink (z izjemo enega lip glossa).
Rihanna se je namreč posvetila t. i. tristopenjski
lepotni rutini, kjer se vse začne z matirano osnovo ter nadaljuje s podlago ter osvetljevalcem. Pri
tem ni pozabila niti na čopiče in gobice. Na spletu je požela veliko odobravanja, predvsem zaradi
barvne raznovrstnosti podlag, ki tako zdaj zadovoljijo različne potrošnike po celem svetu. Fenty
Beauty lahko na uradni spletni strani naročite
tudi v Slovenijo._
fentybeauty.com

NIKE
FLYLEATHER:
ZA ČISTEJŠI
SVET

Nike je prestavil svoj novi supermaterial. Flyleather je izjemno trpežen in lahek material. Sestavlja ga vsaj 50 odstotkov recikliranih usnjenih vlaken, hkrati pa naj bi bil za 40
odstotkov lažji in petkrat močnejši od usnja. Pri procesu izdelave uporabijo kar 90 odstotkov manj vode in povzročijo
za 80 odstotkov manj ogljikovih izpustov kot pri običajnih
postopkih predelave usnja. Uporabili so ga pri modelu Tennis
Classic, uporabo tega materiala pa načrtujejo tudi pri modelih Air Max 90, Air Force 1, Cortez in Air Jordan 1._

Kroksi so do danes bili že marsikaj (praktični,
udobni, uniseks, nesprejemljivi …), vendar še nikoli niso bili tako kul. Na piedestal visoke mode
jih je lani postavil Cristopher Kane, a španski
modni imperij Balenciaga ta »vrtnarski« čevelj
postavlja še višje. Omejena kolekcija Foam, ki je
bila predstavljena na pariškem tednu mode za
pomlad in poletje 2018, bo na voljo v rumeni, roza
in zeleni barvi, 10-centimetrski »platformaši« pa
bodo dovoljevali povsem osebni slog z različnimi
priponkami._

nike.com

balenciaga.com

Foto: © Nike

ERDEM × H&M
PRIHAJA 2. NOVEMBRA

TRENUTEK
ZA
RESNICO

20 //

Francoski oglasi bodo imeli od zdaj naprej pripisano izjavo,
da je fotografija retuširana. Da je omenjeno stalna praksa,
ni skrivnost, saj oglaševalci v prizadevanju, da bi bili modeli
videti vitkejši in bolj fit, redno digitalno manipulirajo s fotografijami. Katerakoli fotografija, uporabljena v komercialne namene in urejena s Photoshopom, bo zdaj nosila pripis
»Photographie retouchée«, kar se prevaja kot »retuširana
fotografija«. Tiste, ki tega ne bodo upoštevali, čaka globa v
višini 37.500 evrov oziroma 30 odstotkov vrednosti oglasnega sporočila. Francoska vlada sicer to obravnava kot vprašanje javnega zdravja, saj izpostavljanje mladih nerealističnim
podobam teles vodi ne le do nizke samozavesti, ampak tudi
do resnih zdravstvenih težav._
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MODA

MODNIH 8
ILLY IN
COLLISTAR
USTVARILA
KOLEKCIJO
LIČIL,
POSVEČENO
KAVI

Zadnja postojanka Collistarjevega
popotovanja
Ti Amo Italia prinaša strastno kolekcijo, ki nagovarja
ljubitelje lepote, dobrega
okusa, umetnosti in visoke
kakovosti. Kolekcija za jesen in zimo 2017 združuje
senzorične odlike kozmetičnih sestavin z globokim,
čustvenim vonjem kave in
njenimi močnimi, globokimi
barvnimi odtenki ter čutnostjo teksture. Nova paleta
ličil v omejeni izdaji je na
pravi poti, da postane ikona,
podobno kot tiste v preteklosti._

Foto: © Collistar

illy.com

BEYONCÉ
Z NOVO
KOLEKCIJO
IVY PARK

H&M letos ekskluzivno sodeluje z londonskim modnim oblikovalcem Erdemom, ki ga obožujejo tako slavne osebnosti
kot tudi poznavalci mode. Ta bo za H&M oblikoval popolnoma
novo kolekcijo za ženske in prvič tudi kolekcijo za moške. Sam
verjame v moč lepote, raziskovanje zgodovinskih referenc in
osebnih pripovednih zgodb v vsakem kosu, ki ga izdela. Za
ERDEM × H&M bo izrazil in reinterpretiral oblikovalske teme iz
nekaterih svojih najuspešnejših kolekcij, igral se bo s potiski,
tekstilom in nežnim rokodelstvom, s katerimi je zaslovel. Kolekcija bo od 2. novembra na voljo v izbranih trgovinah in na
spletu._

Nova kolekcija Ivy Park, ki jo je oblikovala kraljica glasbenih odrov
Beyoncé, proslavlja lepoto in moč, ki
se nahaja v naši edinstvenosti. Zato
je v novo kampanjo vključila različne
nekonvencionalne modele, kot so
igralka Laverne Cox, koreografinja
Karen McDonald in modela Grace
Bold in Souffrant Ralph. Sama kolekcija je bogat nabor puloverjev s
kapuco, pajkic, crop topov, kopalk
in še bi lahko naštevali. V primerjavi
z lansko kolekcijo ima ta veliko več
asimetrije ter odtenkov rdeče, temno turkizne, modre ter seveda milenijske roza. Kdaj točno bo kolekcija
na voljo, še ni znano._

hm.com

Foto: © Ivy Park

Foto: © H&M / ERDEM

ivypark.com
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DESTINACIJA

V OBJEMU TERMALNIH VRELCEV
S SVETLOBNO HITROSTJO SE PRIBLIŽUJEJO T. I. KROMPIRJEVE POČITNICE, ODLIČNA PRILOŽNOST, DA SE VSAJ ZA TRENUTEK USTAVIMO IN SI VZAMEMO ČAS ZASE. IN
KJE JE SPROSTITEV NAJBOLJŠA? V OBJEMU TERMALNIH VRELCEV, SEVEDA.

Foto: © Thermana Laško

THERMANA LAŠKO
Thermana Laško je pravi naslov za dnevni obisk
ali nekajdnevne počitnice. Kopanje pod edinstveno stekleno kupolo predstavlja raj za celotno
družino. Na vas čaka več kot 2200 kvadratnih
metrov vodnih površin, na katerih se bodo otroci
naužili čofotanja v termalni vodi, vožnje po
toboganih, vodnih iger ... Najmlajši bodo navdušeni nad maskotama Vodomčkom in Vodomčico,
starši pa si le privoščite kakšno urico časa zase
in uživajte v najnovejših velneških tretmajih, kot
so na primer blagodejne drenaže Pantha Rei ali
konopljini velneški tretmaji. V času krompirjevih
počitnic nudijo ugodne pakete bivanja za družine,
s čarovniškimi vragolijami obogaten animacijski
program, mnogo namigov za oglede in izlete pa
se ponuja tudi v okolici Laškega._
Zdraviliška cesta 6 / Laško
thermana.si

WINE & SPA RESORT
LOISIUM

Am Schlossberg 1A /
Ehrenhausen / Avstrija
loisium.com
22 //
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MEDENA VAS

Foto: © Loisium

Če se želite za spremembo sprostiti
sredi vinogradov, potem se preprosto
morate odpraviti v Wine & Spa Resort
Loisium v Avstriji. Kot namiguje že
ime samo, gre za t. i. vinsko letovišče,
kjer vas čakajo odlična vina kot tudi
razne poživljajoče kopeli z eliksirjem
iz grozdja. V sodobno oblikovanem
hotelu ne manjka termalnih bazenov,
finskih savn ter masaž. V centru
dobrega počutja so prepričani, da
se zares sprostimo le, če ne delamo ničesar. Zato je gostom na voljo
celo butler za SPA, ki poskrbi, da je
sproščanje zares intenzivno. Seveda
pa lepa okolica ponuja še možnosti za
nordijsko hojo, kolesarjenje, motoristične užitke in golf._

Tik ob Mozirju je na dišečem travniku cvetlic zrasla prava dežela
čebelic, tako imenovana Medena vas. Hiške Maja, Vili, Flip in
Kasandra niso edinstvene nastanitve le za poletje in pomlad, ko
lahko uživate ob zunanjem bazenu. Tudi v jesenskih in zimskih mesecih si boste lahko v hladnih večerih pričarali zasebni,
romantični velnes v savni in masažni kopeli. Hiške v obliki panjev
so sodobno opremljene, dodano vrednost okolju pa dajejo finska
ali infra savna ter masažna kad ali jacuzzi za prijetno razvajanje.
Zaradi povezanosti z naravo in zdravjem se dan lahko začne z
zdravim zajtrkom, ki ga nudijo po naročilu. Sprostitev z zdravilnim učinkom pa vam pričarajo z različnimi vrstami masaž, med
drugim tudi s kraljevo medeno masažo. Za družine z otroki bo
to nepozabna pustolovščina, za pare pa izjemna izkušnja, polna
romantike._
Cesta na Lepo Njivo 17A / Mozirje
apartmajimozirje.si
OGLASNA VSEBINA

DESTINACIJA

Alpina Dolomites se nahaja na pravljični in najvišji
evropski planoti Alpe di Siusi. Zrak je tukaj čist in
nedotaknjen, za harmonično vključevanje v okolico
poskrbijo tudi same terme, saj so narejene iz lesa,
kamna in stekla, v ospredje pa postavljajo ekološko trajnost in nizko porabo energije. Tukaj se s
kopico prijetnih in zdravilnih tretmajev posvečajo
izboljšanju posameznikovega zdravja, krepljenju
imunskega sistema in življenjske energije. Ne manjka sproščujočih lepotnih tretmajev ter vrhunskih
kozmetičnih izdelkov. Na svoj račun pridejo tudi
športni navdušenci in vsi ljubitelji kulinarike ter
vrhunskih vin. Prefinjena eleganca, gostoljubnost
ter neprimerljivo slikovita pokrajina ustvarjajo resnično edinstveno vzdušje._
Compatsch 62/3 / Alpe di Siusi /
Južna Tirolska / Italija
alpinadolomites.it

Foto: © Alpina Dolomites

ALPINA DOLOMITES

Foto: © Allegria Familientherme Stegersbach

ALLEGRIA
FAMILIENTHERME
STEGERSBACH

Hotel in termalni park Bioterme ležita sredi neokrnjene narave med gozdovi, pašniki in griči, obdarjenimi z vinogradi, od koder prihaja pristna prleška
kapljica. Gre za edini okolju prijazen hotel v severovzhodnem delu Slovenije. Zgrajen je po standardih okoljske marjetice (evropski znak za okolju
prijazne turistične namestitve), s svojo ponudbo in
usmeritvijo pa sledi trendom trajnostnega razvoja
turizma. Tukaj vas čakajo plavalni in večnamenski
bazeni, masažni bazeni, bazeni za mirovanje, otroški bazen, hitra reka … Ljubitelji savn se boste lahko
razvajali v notranji in zunanji finski, turški, infrardeči
in zeliščni savni. Prav tako pa so na voljo tudi različne tehnike masaž, s katerimi boste vzpostavili ravnotežje telesa, duha in dobrega počutja. Novembra
letos bodo terme bogatejše za Glamping Sun Valley
Bioterme oziroma Glamping Sončna dolina Bioterme. Ta bo zaokrožal 22 luksuznih mobilnih hišk za 2
do 6 oseb ter 11 luksuznih šotorov prav tako za 2 do
6 oseb. Vse namestitvene enote bodo opremljene
z notranjo opremo, ki zagotavlja najvišjo raven kakovosti bivanja. Dodano vrednost kakovosti bivanja
bodo nudile tudi zasebne lesene kadi in masažni
bazeni z geotermalno vodo._
Moravci v Slovenskih goricah 34B /
Mala Nedelja /
bioterme.si
24 //
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Foto: © Bioterme

BIOTERME

Imate le vikend ali teden, da se razvajate? Svet razkošja, ki ga ponuja resort v
srcu Gradiščanske, bo navdušil družine,
ljubitelje golfa ter seveda vse tiste, ki
se navdušujete nad sproščanjem med
termalnimi vrelci. Njihov moto »dostopnejše razkošje« prav gotovo upravičujejo 14 bazenov, dva termalna vrelca, trije
tobogani, bazen valov, divja reka in še bi
lahko naštevali. Tukaj sta še dve restavraciji, hotelski bari, panoramski fitnes,
center aktivnosti za otroke in mladostnike
ter največje igrišče za golf v Avstriji, ki ga
lahko gostje Allegrie uporabljajo po nižjih
cenah._
Golfstraße 1 / Stegersbach /
Gradiščanka / Avstrija
allegria-resort.com

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

MOBILNO
FOTO: PETER GIODANI, ARHIV FORD

»NAJTEŽJI MI JE
ZNAK STOP.«

Kako ti ustreza nova vloga voznika?
Kaj ti predstavlja opravljen izpit,
česa se najbolj veseliš?
Najbolj vesel bom neodvisnosti in
tega, da razbremenim ostale družinske člane, ki me zdaj vozijo na trening in obveznosti. No, pa tudi užitka
v vožnji.
… ob poslušanju?
Motorja :).

PRI FORDU SO SEPTEMBRA PREDSTAVILI KA+, KI V RAZREDU
MAJHNIH AVTOMOBILOV NAVDUŠUJE Z IZJEMNO PROSTORNO
NOTRANJOSTJO, ZELO NIZKO PORABO GORIVA IN ZABAVNO DINAMIČNO VOŽNJO, KI JE NA VOLJO PO DOSTOPNI CENI. ZANIMIV JE
ZA STAREJŠE PARE, JE IZVRSTEN KOT DRUGI AVTO V DRUŽINI ALI
KOT PRVI AVTO MLADIH VOZNIKOV, MED KATERE PO NOVEM SODI
TUDI DOMEN PREVC, PERSPEKTIVNI SLOVENSKI OREL.
DOMEN PREVC, KI JE
POLETI DOPOLNIL 18 LET,
TE DNI MED INTENZIVNIMI
PRIPRAVAMI NA ZAČETEK
SEZONE V SMUČARSKIH
SKOKIH OPRAVLJA
TUDI URE VOŽNJE, DA
POSTANE MLADI VOZNIK.
UJELI SMO GA NEKAJ DNI
PRED GLAVNO
IZPITNO VOŽNJO.

Izpit delaš s Fordovim novim
malčkom Ka+. Kako ga je voziti?
Všeč mi je! Majhen, kompakten,
poskočen, stabilen, odziven, drži
se ceste, tudi pospeške ima presenetljive, potegne. Brez težav ga parkiram. In zares je prostoren.
Kaj ti je pri avtošoli najtežje?
Stop znak :).
Kakšne vrste voznik si?
Rad pritisnem na gas, uživam v
pospeških, ampak samo do omejene hitrosti. Ne divjam. Všeč mi je,
da čutim motor, da prestavna ročica
lepo drsi, da je avto stabilen, da čutim, kako se drži v ovinkih …
Si boš privoščil kak imeniten izlet v
čast opravljenemu izpitu?
Ne bo časa za to, vsaj do poletja ne.
Zdaj mi bo izpit koristil večinoma za
vožnje na treninge._
FORDOVA VOZILA SO VOZILA
ZMAGOVALCEV!
#JUNAKI GREDO DLJE

26 //

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

PONUJA VEČ OD
PRIČAKOVANJ
Ka+ odlikuje bogata serijska oprema, vključno z električnim pomikom
stekel v sprednjih vratih in nastavljanjem zunanjih ogledal, centralnim
zaklepanjem, varnostnim sistemom
s šestimi varnostnimi blazinami,
elektronskim nadzorom stabilnosti s
pomočjo pri speljevanju na strmini,
omejevalnikom hitrosti in sistemom
za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Ford Easy Fuel.
Na voljo je tudi široka paleta privlačnih možnosti za doplačilo, kot
so elektronska klimatska naprava, usnjeno oblazinjenje volana s
tempomatom, ogrevanje sprednjih
sedežev, zvočni sistem z digitalnim radiem DAB, tipala za vzvratno
parkiranje, električni pomik stekel
v zadnjih vratih, ogrevanje in električni preklop zunanjih ogledal, zatemnjena stekla in 15-palčna platišča iz zlitine._

PROSTORNEJŠI OD
PRIČAKOVANJ
Petvratna kombilimuzina Ford KA+
nudi presenetljivo veliko prostora za
pet potnikov. Njegova notranjost je
optimalno zastavljena in v svojem
razredu potnikom nudi največ pro
stora za glavo na sprednjih sedežih
in največ prostora za kolena v zadnjem delu. V prtljažniku je na voljo
270 litrov prostora, dovolj za dva velika kovčka, v kabini pa 21 odlagališč
za manjše predmete poskrbi za izjemno vsakdanjo praktičnost vozila._

VARNEJŠI OD
PRIČAKOVANJ
Ka+ je serijsko opremljen s 6 zračnimi blazinami ter ima dve vpetji ISOFIX na zadnjih sedežih. Poleg tega
je izdelan iz skoraj 50 % ultračvrstega jekla okrog potnikov: v vratnih
odprtinah, podpornih stebričkih
okenskih odprtin, v nosilcih prednjih
odbijačev ter v nosilcih potniških
vrat. Multimedijski vmesnik SYNC,
ki omogoča tudi s strani EuroNCAP
nagrajeno varnostno funkcijo za klic
v sili, je del serijske opreme._

UGODNEJŠI OD
PRIČAKOVANJ
Ford Ka+ je na voljo z motorjem 1.2
Ti VCT 63 kW (85 KM) in 5-stopenjskim ročnim menjalnikom po akcijski
ceni 10.750 €._

BOL J VŠEČEN OD
PRIČAKOVANJ
Zunanjost Ka+ oblikovno sledi Fordovemu dizajnu, prepoznavnemu
po prednji maski, lučeh in bočni liniji
s kromirani poudarki sprednje maske ter odbijači, kljukami in pokrovi
vzvratnih ogledal, ki so v barvi karoserije. V notranjosti poglede pritegneta zrnata obdelava armaturne
plošče in trpežno, sodobno oblazinjenje z elegantno temno kot oglje
črno barvno shemo. Posebni kromirani poudarki krasijo kljuke vrat,
krmilne gumbe sredinske konzole in
prezračevalne šobe._

FORD KA+,
VEČJI OD
PRIČAKOVANJ
KA+ JE AVTO PRESENEČENJ. JE MAJHEN, PA VENDAR S
PROSTOROM ZA PET ODRASLIH IN ŠE PRTLJAGO. PRAKTIČEN, PA VENDAR ZABAVEN ZA VOŽNJO. VARČEN, TODA DINAMIČEN NA CESTI. NAD NJIM BODO NAVDUŠENI VSI, TAKO
NAJMANJ KOT NAJBOLJ IZKUŠENI VOZNIKI. NAMENJEN JE
TISTIM, KI SE ZA NAKUP VOZILA ODLOČAJO PREUDARNO
IN NA PODLAGI RACIONALNIH ARGUMENTOV, A SI KLJUB
TEMU ŽELIJO KAKOVOSTNEGA VOZILA IZ FORDOVE LINIJE.

* Podatki o emisijah in porabi za vozilo z naslovnice:
Ford Ka+ / Uradna poraba goriva: 5 l/100 km. Uradne emisije CO2: 114 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0357 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, Ljubljana
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KULINARIKA
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

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

P I V O VA R N A I N P I V N I C A /

KRATOCHWILL BTC
Kratochwill v BTC-ju je priljubljena točka
oddiha med nakupovanjem in prizorišče
številnih nepozabnih zabav, kot so obletnice, prednovoletne zabave, martinovanje, pustovanje, poslovni sprejemi ali
dogodki po meri.

mlevske izdelke in druge sestavine
kupujejo pri slovenskih pridelovalcih.
Na policah njihovih kuhinj tako zlepa
ne boste našli koncentratov, instantnih
pripravkov in kar je še podobnih bližnjic
sodobne kuhinje.

Tukaj prisegajo na domače. Zato v
pivnicah Kratochwill vsak dan zadiši po
sveže pečenem kruhu, ki ga zamesijo z
dodatkom piva. Vse meso, ki ga pripravljajo, je slovenskega porekla. Zelenjavo,

Vso hrano, ki jo skuhajo in spečejo, lahko
v lični embalaži odnesete tudi s seboj._
Šmartinska 152 / Ljubljana
kratochwill.si

B I S T R O/

ROBIN FOOD BISTRO
Robin Food gotovo že poznate. Gre za trajnostno trgovino, ki prodaja izdelke tik pred iztekom roka. Njihov cilj
in želja sta izboljšati življenje ljudi in zmanjšati količino
nastale odpadne hrane ter na ta način zmanjšati
negativen vpliv na okolje. A Robin Food ni le trgovina, je tudi bistro. Tam rešujejo živila, ki niso ustrezala
pogojem trgovcev, zato so ostala kot višek. Ta nato
sestavijo v okusen obrok. Hrano dobivajo in kupujejo
predvsem od dobaviteljev sadja in zelenjave, osredotočajo pa se na hitro pripravljene jedi, kot so na primer
jedi na žlico. Tukaj so tudi sočne sladice, pa okusne
tortilje, rogljički in druge dobrote iz peči.
Notranjost bistroja je zasnovana z zgodbo, ki jo nosi
prav vsak element, ki je tja postavljen z namenom.
Uporabili so nekaj kosov, ki so bili zavrženi, jih predelali
in jim dali novo dušo. Tako so na primer oblikovali posrečene menije, ki so nastali iz zavrženih knjig. Prostor
je mogoče tudi najeti za delavnice, praznovanja ali
druga druženja.
Čudovita zelena zgodba Robin Fooda se bo nadaljevala v naši prestolnici, kjer je v drugi polovici oktobra
napovedano odprtje nove trajnostne trgovine._
Resljeva cesta 20 / Ljubljana
robin-food.com
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RECEPT ZA
SLADOKUSCE:
KOSTANJEVA JUHA
S E S TA V I N E













320 g masla
šalotka
večja korenina pastinaka
srednje velika korenina zelene
2 stebli zelene
2 srednje veliki jabolki
300 g kuhanega kostanja
1 l zelenjavne juhe
sol
poper
malo sladke smetane
ščepec muškatnega oreščka

P R I P R AVA
Na drobne kocke narežite opran in olupljen pastinak, korenino zelene in
šalotko ter stebli zelene in olupljeni jabolki. Medtem v loncu razpustite maslo
in dodajte najprej nasekljano šalotko, pastinak in korenino zelene ter pražite
približno 10 minut. Dodajte preostalo nasekljano zelenjavo, solite in poprajte
ter dodajte ščepec naribanega muškatnega oreščka. Po približno 10 minutah dodajte olupljen kostanj in vse skupaj zalijte z vročo zelenjavno juho. To
kuhajte približno pol ure, da se vsa zelenjava zmehča, nato pa jo zmiksajte s
paličnim mešalnikom. Postrezite z nekaj kapljicami olivnega ali bučnega olja._

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

V OBJEKTIVU

ITALIJANSKA
RESTAVRACIJA
MIRJE :
NA ZAČETKU
TRŽAŠKE, KJER SE
ZA LJUBLJANČANE
ZAČNE POT V
ITALIJO
30 //
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PRAVIH ITALIJANSKIH RESTAVRACIJ
V LJUBLJANI JE MALO, ENA OD
REDKIH JE 15 MINUT HOJE OD
TROMOSTOVJA.

VSTOPILI BOSTE V IZVIREN,
BREZČASEN, MODEREN IN PRIJETEN
AMBIENT, V KATEREGA SO UJETE
ZNAČILNOSTI TEGA PREDELA
LJUBLJANE. NAJBRŽ MARSIKOGA
ZANIMA, ZAKAJ IME MIRJE?
POVEZAVO NAJDEMO V STAREM
RIMSKEM ZIDU, KI SE NAHAJA V
BLIŽINI RESTAVRACIJE, IN PO NJEM
OZ. LATINSKI BESEDI MURUS SE TA
DEL MESTA IMENUJE MIRJE. PODOBA
STARIH IN DOTRAJANIH ZIDAKOV
V OBZIDJU JE USTVARJENA S
SODOBNIMI TEHNIKAMI OBDELAVE IN
OSVETLITVE ZARJAVELE KORTENSKE
PLOČEVINE, KI KRASI STENE IN
ŠANK RESTAVRACIJE TER PRITEGNE
POZORNOST GOSTA. Z IZBIRO
RJAVIH IN SIVIH ODTENKOV PA SO
DOBILI UGLAJEN PROSTOR, KI JE
V HARMONIJI Z OKUSNO PONUDBO
ITALIJANSKE RESTAVRACIJE MIRJE.
OGLASNA VSEBINA

V OBJEKTIVU

Jedilnik je premišljeno sestavljen. Vsebuje značilne italijanske jedi, ki jih pripravljajo po recepturah klasične italijanske kuhinje s pomočjo sodobnih kuhinjskih pripomočkov. Začne se z antipasti,
kjer je že moč slutiti, da uporabljajo vrhunske in
tipične italijanske sestavine, kot so pršut San
Daniele, sir Grana Padano, burrato … Klasičnemu
italijanskemu jedilniku sledi primo piatto, kjer je
zajeta paleta testenin, rižot in lazanj, brez katerih
si italijansko kuhinjo težko predstavljamo. Vlogo
glavnega kuharja v italijanski restavraciji Mirje z
odliko opravlja Božidar Salaj, mojster testenin,
mentor številnim prihodnjim mladim kuharjem in
voditelj delavnic testenin v Horeca centru. Med
drugim nam je zaupal, da testo za testenine zamesijo kar sami, prav tako pa sami izdelujejo tudi
raviole, vse od testenine do polnila. Da pa ne bi
kdo pomislil, da Italijani jedo samo testenine, je
naslednje poglavje v jedilniku secondo piatto,
kjer boste poleg mesa in rib našli tudi tipične italijanske priloge, kjer prevladuje zelenjava. Izpostaviti velja dušeno špinačo s pinjolami in rozinami, ki se odlično ujema tako z mesnimi kot ribjimi
jedmi. Naslednje poglavje zajema dolce, tako Italijani imenujejo sladice. Na meniju so tako cannoli, kjer testo za male kakavove tubice zamesijo in
spečejo sami, prav tako sami poskrbijo za nadev

iz ricotte, koščkov temne čokolade in drobljenih
pistacij, panna cotta, tiramisu in domač sladoled.
Ne manjka niti millefoglie, sladica, ki morda izvira
iz Francije, a je v Italiji izjemno priljubljena. Podobna je naši kremšniti, saj je v osnovi sestavljena iz listnatega testa in vaniljeve kreme (crema
pasticcera).
Seveda brez pizze iz krušne peči ne gre. Sestavine za pizze so skrbno izbrane, še posebno
glavne sestavine, kot so moka iz mlina Spigadoro
(okolica Perugie), pelati Rosso Gargano iz pokrajine Puglia na jugu Italije ter mozzarella Brimi iz
Južne Tirolske. Za dobavo sestavin skrbi podjetje
Madia spa iz Italije, ki osebju restavracije omogoča tudi različna kulinarična izobraževanja v Italiji.
Posebnost restavracije je tudi testo za pizzo z
dodatkom rastlinskega oglja, ki ga obarva črno. V
krušni peči poleg pizze in focaccie sproti pečejo
tudi male kruhke, ki jih še tople postrežejo.
Restavracija je primerna za poslovna kosila
in večerje, praznovanja, prednovoletne zabave … Vsak dan pripravijo tudi dve različni kosili, da pa je gostinska ponudba še bolj raznovrstna, tedensko dodajajo tudi sezonske jedi.
Buon appetito!_

INFOMAT//
NASLOV/
ITALIJANSK A RESTAVR ACIJA MIRJE
TRŽ ASK A CESTA 5
LJUBLJANA
DELOVNI ČAS /
OD PONEDELJK A DO PETK A
OD 11.00 DO 22.00
V SOBOTO OD 12.00 DO 22.00
restavracija-mirje.si
Italijanska restavracija Mirje
@restavracija.mirje
01 426 60 15
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Foto: © Črt Piksi

PRILJUBLJENA PIJAČA NAŠE IN VAŠE MLADOSTI JE DOBILA BRATA – BLACK
TONIC BY COCKTA – V NOVI PODOBI IN Z NOVIM OKUSOM. GRE ZA EDINI ČRNI
TONIK NA SVETU, KI JE NASTAL IZ PREPOZNAVNA AROME COCKTE, KI SO JI
DODALI REZINO GRENIVKE IN ŠČEPEC KININA. EKSKLUZIVNO SI GA LAHKO
PRIVOŠČITE V ENEM IZMED PREDSTAVLJENIH LOKALOV.

Foto: © Črt Piksi

BLACK
TONIC
ZA VSE!

K AVA R N A /

P U B/

CENTRALNA POSTAJA

CUTTY SARK PUB

Centralna postaja je prostor za druženje, za hiter obrok, za počasno srkanje koktajlov, za dobro nekomercialno glasbo. Čez dan je Centralna
postaja namenjena predvsem druženju, za prijetno vzdušje poskrbi pro
stor, ki ga je treba doživeti. Zvečer pa se Centralna postaja osredotoči na
uživanje ob kakovostni glasbi, konec tedna so na vrsti dogodki z DJ-ji iz
regije, ne manjkajo pa niti »unplugged« nastopi. Centralna postaja je tudi
spletna radijska postaja in restavracija. Dan namreč začne z zajtrkom All
you can eat, za hiter obrok čez dan pa imajo »street food« po meri, od
X- do XXL-porcij po lestvici lakote. Centralna postaja je tudi prostor umetniškega druženja, kjer se umetniki predstavijo s svojimi deli._

V Cutty Sark Pubu vam za pristnim angleškim lesenim šankom postrežejo z
različnimi vrstami priznanih domačih in uvoženih piv ter prigrizkov. V njihovi
ponudbi vsekakor ne gre spregledati pestrega izbora viskijev. Pestro glasbeno dogajanje poteka od srede do sobote. Cutty je zelo priljubljen pub tako
med domačimi kot tujimi gosti, zato boste v njem pogosto srečali svetovne
popotnike, ki jih pot zanese v našo deželo. Če želite raziskovati Ljubljano na
kolesu, si kolo lahko izposodite tudi pri njih._
Knaflov prehod 1 / Ljubljana
cuttysarkpub.si

Trubarjeva 23 / Ljubljana
centralnapostaja.com
K AVA R N A

Foto: Aehiv Feniks
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Feniks caffe and lounge je
na novo odprt dnevno-nočni lokal v Mariboru. Lokal se
ponaša s prijetnim ambientom na prelepi terasi, ki nudi
pogled na reko Dravo. V
dnevnem času vam postrežejo z edinstvenimi prigrizki
in slaščicami, vikendi pa so
v znamenju klubske scene
s priznanimi DJ-ji in drugimi izvajalci. Med tednom so
organizirane tako študentske zabave kot tudi after
work partyji. Ko boste vstopili v Feniks, boste podlegli
njegovemu čaru. Dišalo bo
po mandljih, čokoladi, svežih piškotih, vanilji, čaju in
kavi._
Loška ulica 13 / Maribor
fenikslounge.si

Foto: Arhiv Playa

FENIKS CAFFE AND
LOUNGE

K AVA R N A I N KO K TA J L B A R /

PLAYA
Čeprav je daleč od morja, lahko v lokalu začutimo utrip Sredozemlja. Valovita
stena in točilni pult v obliki morskih valov, zaključen z osvetljenim steklenim
delom – umetniško skulpturo Ive Kisovca – simbolizirata pesek in morsko peno.
Pri ponudbi vsa leta spremljajo trende najboljših barov svetovnih prestolnic.
Po zgledu londonskih koktajl barov so v svojo ponudbo koktajlov vpeljali sveže sadje in zelišča, ki jih uporabljajo tudi pri pripravi naravnih sokov in vročih
čokolad. Ponudbo nadgrajujejo s smoothieji na osnovi superhrane (goji & acai
jagode, shisandra jagode, chia semena, camu-camu …). Playa je z leti postala
znana tudi po svojih dogodkih, ki v pomladno-poletnem času popestrijo družabno življenje in dvigajo utrip mesta._
Šmartinska cesta 152 / Ljubljana
Playa Ljubljana

Foto: Arhiv Kavarna Triglav

S L A Š Č I Č A R N A I N K AVA R N A /

KAVARNA TRIGLAV
Slaščičarna in kavarna Triglav je blagovna znamka, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo. Najdete jo na Pristaniški ulici v Kopru.
Svojo ponudb sladoleda, piškotov, kavnih in čokoladnih izdelkov, raznovrstnih pijač in tort vam bodo postregli na prijetni in
urejeni terasi s prelepim razgledom na morje. Tradicijo, ki se ohranja od leta 1957, odlikujejo veselje do dela, srčnost in ljubezen
do izdelkov. S ščepcem domišljije, umetniškim čutom in strokovnostjo iz dneva v dan ustvarjajo »male sladke čudeže«, ki so
skupaj s prijetnim ambientom kavarne pravi recept za uspeh._

Foto: Arhiv Nebotičnik

Pristaniška ulica 5 / Koper
kavarnatriglav.si

K AVA R N A I N R E S TAV R A C I J A /

NEBOTIČNIK
Ljubitelji kulinaričnih specialitet lahko na Nebotičniku uživamo v pestri ponudbi jedi à la carte, ob katerih lahko razvajamo svoje brbončice s skrbno izbranimi vini. V večernih urah
glamurozna restavracija odvrže svojo dnevno preobleko in jo
popestri z elitnim vzdušjem večernega ambienta. Večeri v restavraciji ovijejo prestolnico v povsem drugačno atmosfero.
Restavracija z dovršenim ambientom je primerna za poslovne
sestanke, konference ob predhodni najavi, romantične večerje
v dvoje, poročno slavje ali pa za druženje ob dnevnem kosilu,
pripravljenem z vrhunskim občutkom za ljubitelje gurmanske
kuhinje._
Štefanova 1 / Ljubljana
neboticnik.si
OGLASNA VSEBINA
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TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MARTIN LUNDER

»JASNA« JESEN

TELEFON MESECA

NOVO ŠOLSKO LETO SE JE ZAČELO, PRVO LISTJE ŽE RUMENI, DOLGI ROKAVI IN JAKNE SO SE
SPET ZNAŠLI V GARDEROBI IN JUTRA SO OBČUTNO HLADNEJŠA. JA, JESEN JE. A JESENI
VELIKOKRAT RADI KUJEMO NOVE NAČRTE, SE NADEJAMO NOVIH PODVIGOV IN ŽELIMO LETO
V DOBRI KONDICIJI PRIPELJATI DO KONCA. NOVOSTI PA SO TUDI V RUBRIKI TEHNOLOGIJE,
SAJ SO PREDVSEM PRI APPLU POSKRBELI ZA MALO VIŠJE JESENSKE TEMPERATURE.
GOPRO HERO6 IN GOPRO FUSION
NAJBOLJŠI AKCIJSKI POSNETKI DO ZDAJ
Odštevali smo dneve, ure in minute, nato pa je v
San Franciscu odjeknilo. Podjetje GoPro je namreč
predstavilo težko pričakovani kameri GoPro HERO6 in
360-stopinjsko Fusion. Pri GoPro HERO6 v oko najbolj
pade zmožnost snemanja videoposnetkov v ločljivosti
4K pri hitrosti 60 sličic na sekundo. Ta omogoča tudi
izjemne »slow-motion« posnetke. Aplikacija GoPro bo
posnetke lahko sama uredila v QuikStories, jih opremila z glasbo in posebnimi učinki. Odlična fotografija
je predvsem posledica novega čipa GP1. HERO6 ima
5-gigaherčni Wi-Fi, je vodoodporna do 10 metrov in
ima robustno ohišje ter 2-palčni LCD-zaslon. GoPro
Fusion, ki ima 2 leči, ki snemata posnetke z ločljivostjo
5,2K pri hitrosti 30 sličic na sekundo, zajema sferične
fotografije pri ločljivosti 18 megapikslov. Opremljena je
s tehnologijami GPS, Wi-Fi in Bluetooth. Kameri Fusion so dodali funkcijo OverCapture, ki skrbi za posebno
urejanje posnetkov, s katero 360-stopinjske posnetke
lahko spremenite v povsem običajne posnetke v ločljivosti 1080p ali celo v običajno fotografijo._
gopro.com

APPLE
WATCH
SERIES 3

XIAOMI MI
MIX 2

POPOLNA
AVTONOMNOST

TELEFON, KI
SE POSMEHUJE TUDI
IPHONU

Google Pixelbook, mešanec
med tablico in prenosnikom, je
z desetimi milimetri debeline in
dobrim kilogramom teže najtanjši in najlažji Googlov prenosnik do zdaj. Zaslon na dotik, ki
meri 12,3 palca in ima ločljivost
2400 × 1600, je obogaten s
paleto živih barv. Poganja ga
procesor Intel Core i5 oziroma
i7 sedme generacije, prostora
za shranjevanje bo z največ
512 GB dovolj, 8 GB oziroma
16 GB spomina pa bo več kot
zadostovalo za hitro delovanje.
Kot dodatek je na voljo tudi
digitalno pisalo Pixelpen, ki ga
uporabljate na tablici. Pixelbook je tudi prvi računalnik z integriranim Asistentom Google._

Apple Watch
je postala najbolj prodajana ura
na svetu, vedno več ljudi pa
jo uporablja za vsakodnevno
vadbo in rekreacijo. Prav zaradi
tega so pri Applu posvetili
veliko pozornosti spremljanju
srčnega utripa. Ura lahko zdaj
zazna nepravilnosti v vašem
utripu in vas opozori ob njegovem morebitnem povišanju,
kar je pomembno takrat, ko se
ne ukvarjate z rekreacijo. Vgrajen ima tudi višinomer za še
boljše spremljanje vadbe. Ura
omogoča dostop do 40 milijonov skladb. Baterija ima enako
zmogljivost kot ura druge
generacije, prav tako pa je na
voljo kopica različnih paščkov,
pri katerih ponovno sodelujeta
tudi Nike in Hermes._

Tu je novi Xiaomi z norimi
specifikacijami in zmerno
ceno. Tako kot
njegov predhodnik Mi Mix
tudi Xiaomijev Mi Mix 2 premore ogromen zaslon brez roba na
vrhu in ob straneh. To pomeni, da
je zaslon pravzaprav od roba do
roba stranice telefona. Mi Mix 2
ima 5,99-palčni zaslon z razmerjem 18 : 9. Telefon poganja procesor Qualcomm Snapdragon 835,
ki deluje v sodelovanju s 6 GB
RAM-a ter 64/128/256 GB notranjega pomnilnika. Pod pokrovom
najdemo še baterijo s 3400 mAh,
ki se napaja prek vhoda USB-C.
Zanimivo je, da ima Mi Mix 2 samo
eno kamero z 12 milijoni slikovnih
pik na hrbtni strani telefona._

madeby.google.com

apple.com

mi.com

GOOGLE PIXELBOOK
GOOGLOV SVET V MALEM
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IPHONE X
Rimska številka X v imenu novega telefona obeležuje 10.
obletnico iPhona. iPhone X
ima novi zaslon OLED ali Super Retina Display in ločljivost
2436 × 1125 pikslov. Gre za
iPhonovo najvišjo ločljivost do
zdaj, zaslon pa dejansko sega
od roba do roba telefona.
Poslovil se je tako imenovani
gumb Home, namesto njega
pa bomo zdaj samo podrsali
po zaslonu navzgor ali levo in
desno, če bomo želeli multitaskati med aplikacijami. Apple
ukinja tudi Touch ID in namesto njega uvaja Face ID. Napredni sistem skeniranja obraza
je šel tako daleč, da skenira
obraz v 3D-tehniki, in ga ne
bo mogoče prelisičiti zgolj s
fotografijo obraza. Kamera z
12 MP bo lahko snemala posnetke v 1080p HD-ločljivosti
z 240 okvirji na sekundo. Na
voljo bo tudi snemanje v ločljivosti 4K. Za ljubitelje emotikonov je dobrodošla novost
animacija emotikonov, saj
bodo ti zaznali vašo obrazno
mimiko. Velika novost je brezžično polnjenje, ki izkorišča že
znani protokol QI. Novi iPhone
X bo na voljo v srebrni in sivi
barvi »space gray« z zmogljivostjo 64 ali 256 gigabajtov. _
apple.com

NOVIČKE S SPLETA
IPHONE 8 IN 8 PLUS
*cm.si/iphone8

BOSE SOUNDWEAR
*cm.si/bose

XIAOMI MI NOTEBOOK PRO
*cm.si/xiaomi

TEHNOLOGIJE

GOOGLE PIXEL 2 IN
PIXEL 2 XL

SONY WALKMAN
NW-Z X300

NAJBOLJŠA TELEFONA V
2017?

NEMOTENO UŽIVANJE V
GLASBI

Pixel 2 se po videzu praktično
ne razlikuje od predhodnika,
medtem ko je Pixel 2 XL doživel
kar nekaj preobrazbe. Zaslon na
Pixlu 2 je ostal na 5 palcih ter
debelejšem okvirju, Pixel 2 XL
pa ima zdaj 6-palčni zaslon.
Oba telefona poganja procesor
Snapdragon 835, opremljena pa
sta s 4 gigabajti spomina in 64
oziroma 128 gigabajti prostora
za shranjevanje. Posvetimo se
še kameri, za katero sta oba
telefona dobila najvišjo oceno
na testu organizacije DxOmark,
in sicer 98. Ločljivost tipala
kamere na hrbtni strani je 12,2
megapiksla, s hitrostjo zaslonke
f/1,8 ter optičnim stabilizatorjem. Kameri prav tako podpirata
tehnologijo 3D in tehnologijo
obogatene resničnosti (AR)._

Vse se začne že pri ohišju iz
brušenega aluminija, ki mu
uspe znatno zmanjšati spremljevalni šum. Walkman predvaja glasbo v formatu DSD (direct digital stream) z 11,2 MHz,
pri tem pa mu pomaga digitalni
ojačevalec S-Master HX. Bluetooth s podporo za LDAC skrbi
za brezžično povezavo »par
excellence«. Na predvajalnik
boste prek USB-povezave
lahko naložili do 64 GB glasbe,
s kartico microCD pa boste
zmogljivost lahko še povečali.
Pri poslušanju MP3-posnetkov
s 128 kbps bo baterija zdržala
celih 30 ur, pri formatu FLAC
pa štiri ure manj. Za brezhibno
upravljanje pa je tu 7,8-centimetrski barvni zaslon na dotik
TFT iz matiranega stekla._

madeby.google.com

sony.com

CINER A
KINODVORANA Z
DOMAČEGA FOTELJA
Cinera po širini in dolžini ne
meri več kot običajna knjiga,
a s 66-stopinjskim kotom
prekaša povprečno filmsko
platno, katerega vidni kot
meri približno 54 stopinj. Za
kakovostno sliko so vgradili
dvojni zaslon z ločljivostjo
2560 × 1440. Cinera ima 16 GB
prostora za shranjevanje, ki
ga s kartico microSD lahko
povečate, ter 2 GB pomnilnika.
Brezžično povezavo podpirata
tako Wi-Fi kot Bluetooth, če
pa se želite povezati z igralno
konzolo ali osebnim računalnikom, to lahko storite tudi prek
micro USB- oziroma HDMIvhoda. Za nameček pa vam
omogoča tudi gledanje filmov
v tehnologiji 3D._
cinera.net

POL AROID
ONESTEP 2
DOBRODOŠEL NAZAJ
OneStep 2, ki hkrati obeležuje 80. obletnico podjetja,
je na prvi pogled povsem
enak predhodniku, saj se
pri Polaroidu praktično niso
dotikali ohišja. So pa fotoaparatu dodali nekaj, česar
OneStep 1 ni imel, in sicer
boljšo lečo za »close-up«
posnetke (0,6 metra do
neskončnosti), vgrajeno
bliskavico, polnjenje prek
vhoda USB, 1100-miliampersko baterijo, ki zdrži
celih 60 dni ter »self timer«.
V podjetju so se odločili
ponovno proizvajati tudi
film, v zadnjih letih ga je bilo
namreč mogoče dobiti samo
prek avstrijskega podjetja
Impossible Project, ki je kult
Polaroida skrbno negovalo._
eu.polaroidoriginals.com

GOOGLE PIXEL BUDS
VEČ KOT SAMO SLUŠALKE
Google Pixel Buds so brezžične slušalke na vrvici, ki so
jih zapakirali v šatuljico iz blaga, ki zmore tudi napolniti
baterije slušalk. Ko želite slušalke uporabljati oziroma poslušati glasbo, preprosto potapkajte po desni
slušalki. Najboljše pri slušalkah Pixel Buds pa je dostop
do Asistenta Google. Ko se želite z njim povezati, samo
pritisnite navzdol na desni slušalki in začnite govoriti.
Ena izmed zabavnejših funkcij je prevajanje z Googlom. Če imate na drugi strani sogovornika, ki govori
tuji jezik, si lahko s to funkcijo preprosto pomagata
ter govorita vsak v svojem jeziku._
madeby.google.com

FRONTROW

DRON AEVENA AIRE

KAMERA ALI MODNI DODATEK?

PRVI LETEČI DOMAČI ASISTENT

Kamero FrontRow poganja procesor Snapdragon
625, za hitrost delovanja pa skrbita 2 gigabajta
pomnilnika. Za hrambo podatkov bo moralo zadostovati 32 gigabajtov prostora. Baterija bo zdržala 2
uri v delovanju »livestream« oziroma 16 ur v funkciji
Story Mode. Navigacijo boste lahko upravljali na
1,96-palčnem zaslonu LCD z ločljivostjo 640 × 572.
FrontRow je opremljena z dvema kamerama. Glavna
ima 8 milijonov točk in 148-stopinjsko lečo, na
sprednji strani pa imamo kamero s 5 milijoni točk.
Obe posnameta videoposnetke z ločljivostjo 1080p
pri 30 okvirjih na sekundo._

Aevena Aire, ki ga poganja Nvidia TX1, naj bi postal prvi
leteči domači asistent, ki ga boste upravljali s pametnim
telefonom podobno kot Google Home ali Amazon Echo.
Dronu bodo vgradili mikrofon in zvočnik ter seveda tudi
kamero z ločljivostjo 4K in tehnologijo 3D. Z glasovnim
ukazom boste s pomočjo Amazon Alexa dronu naročili, naj posname vašo fotografijo izpod stropa dnevne
sobe. Aire, ki bo sicer precej tih, bo opremljen s senzorji,
ki mu bodo pomagali izogibati se predmetom v stanovanju, ter kamero na spodnji strani za lažje pozicioniranje. Aire bo pristajal na svoji postaji, na kateri bo v manj
kot 30 minutah napolnil baterijo._

frontrow.com

aevena.com
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IKEA
YPPERLIG:
ODLIČNO?
PA Š E
K A KO !

TANKO, TANJŠE,
NAJTANJŠE
HAY je ustvari izjemno vitko
LED-svetilko z vgrajenim zatemnilnikom, ki omogoča prilagajanje
svetlobe samo z dotikom prsta._

Nova kolekcija Ikea Ypperlig je
ustvarjena v sodelovanju z danskim oblikovalskim podjetjem HAY.
Osredotoča se na raziskovanje
prihodnosti skandinavske oblikovalske identitete ter na resnično
funkcionalnost in čustvene potrebe
sodobnega doma v 21. stoletju. S
kombinacijo materialov, barv in
tehnik v proizvodnji se kolekcija
Ypperlig prilagaja sodobnim potrebam ter kaže na odličnost takšnega
sodelovanja. Sodobna, a brezčasna
zbirka z brezčasnimi kosi. Ta je
zdaj na voljo v Ikeinih poslovalnicah po svetu.

KO SE SREČATA TRADICIJA IN
SODOBNOST

EN POSKUS,
EN STOL
V kolekciji Ypperlig so stoli izdelani z brizgalnim
kalupom, kjer je na voljo le en poskus s tekočo
plastiko. Ta traja približno 30 sekund, iz njega pa
nastane udoben, vzdržljiv, a lahek stol._

USPEŠNA PREOBRAZBA
Mette Hay je sanjarila, da bo nekega dne preobrazila modro Ikeino torbo, ji dodala nekaj novega,
a še vedno spoštovala izvirnik. Ne da bi spremenila velikost ali material, je torbi dodala barve in
vzorce ter jo tako naredila bolj »hay«._
36 //
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Oblikovalci so želeli za kolekcijo Ypperlig posodobiti tradicionalno skandinavsko mizo. Z uporabo
najnovejše tehnike »board-on-frame« v kombinaciji z nogami iz masivnega lesa za dodatno
stabilnost so tako ustvarili mizo, pri kateri boste
sedeli še dolgo po sladici._

24H
TANDEM:
NOVI RENAULT KOLEOS
& JAN MACAROL
BESEDILO: LUCIJA MARKO / FOTOGR AFIJE: BORNA MILJAVAC PURGAR

IZBIRA PRAVEGA AVTOMOBILA JE
KOT IZBIRA PRAVEGA OBLAČILA
ZA PRAVO PRILOŽNOST. RAZLIČNIM LJUDEM USTREZAJO RAZLIČNI AVTOMOBILI. IN REDKOKATERI
AVTOMOBIL IMA LASTNOSTI, KI
USTREZAJO VSEM ŽIVLJENJSKIM
SITUACIJAM. MED DRUGIM JE IZBIRA PRAVEGA AVTOMOBILA IZJEMNO POMEMBNA TUDI ZATO,
KER V NJEM PREŽIVIMO IZJEMNO
KOLIČINO ČASA. STE VEDELI, DA
NA LETNI RAVNI EVROPEJCI V
AVTOMOBILIH PREŽIVIMO TUDI DO
24 DNI? IN TU JE ŠE STATUS, KI GA
SEVEDA AVTOMOBIL PRINESE, KAR
PRI SLOVENCIH NI ZANEMARLJIV
DEJAVNIK. NOVI RENAULT KOLEOS
SE JE DRUŽIL Z NAŠIM UREDNIKOM
JANOM MACAROLOM IN GA PREPRIČEVAL, DA JE ZANJ NAJBOLJŠA IZBIRA. PREVERIMO, ALI MU JE
USPELO.

JAN MACAROL, 38 LET
UREDNIK IN VLOGER
LJUBLJANA
Jan zase pravi, da je vsestranski, saj poleg
urednikovanja naše revije ustvarja videobloge oz. vloge, hkrati pa s poslovnim partnerjem
vodi agencijo za vplivnostni marketing. Njegov
delavnik traja v povprečju 12 ur in v zadnjem
času vsaj dve uri na dan preživi za volanom.
Na letni ravni prevozi okoli 50.000 kilometrov,
ki jih večinoma preživi za volanom testnih vozil.
Tako letno preizkusi tudi do 30 različnih avtomobilov in si o njih ustvarja mnenje. Zasebno
je oče treh otrok, kar pomeni, da mu prostora
vselej zmanjkuje, ko se je treba odpraviti na
krajše ali daljše počitnice. »Za zdaj še nobenemu ‘normalnemu’ avtomobilu ni uspelo rešiti
prostorske stiske, ki nastane v tovrstnih situacijah,« pove Jan. Na prvo mesto pri avtomobilih postavlja varnost, tako aktivno kot pasivno,
prostornost ter všečnost avtomobila. Seveda
je v družinskem proračunu vselej tudi kalkulacija: prava vrednost za pravi denar. Dejavnik, ki
velikokrat izjemno vpliva na družinske nakupne
odločitve. Poglejmo, kako je novi Renault Koleos prepričeval Jana in mu družbo delal v testnem dnevu._

KO SE DAN Z AČNE
8.00
Jan je jutranji tip človeka, v jutrih uživa ter vstaja izjemno zgodaj. Večino dela za računalnikom tako običajno
opravi že do 8. ure zjutraj. Potem sledi urejanje urnikov ter
obvezen zajtrk, ki je zanj najpomembnejši obrok v dnevu.
Ko se jutranji kaos poleže, je Jan po navadi že volanom
avtomobila, ki mu v jutrih predstavlja prepotreben zasebni
prostor, kjer lahko uredi svoje misli. »Koleos me je takoj
navdušil. V hipu se je povezal z mojim pametnim telefonom in že ponujal večino prepotrebnih informacij na zares
zavidljivo velikem zaslonu na dotik. Prav tako so me prijetno greli ogrevani sedeži, sicer oblečeni v zanimivo usnje,
ki se je iz svetle prelivalo v temno barvo – del opreme
Initiale. Novi Koleos pa me je navduševal tudi akustično,
saj je prostor napolnil z odlično zvočno kuliso. V jutranjih
zastojih velikokrat zaprem oči in glasbo navijem do konca
ter si ustvarim trenutek le zase in si zapojem svoj najljubši komad. Navduševal me je tudi občutek prostornosti in
svetlosti kabine.«_

PO OPR AVKIH V MESTO
10.00
»Odraščal sem z mestom, zato uživam v tem, da v njem
ustvarjam,« pove Jan, ki ima večino sestankov v mestnem
središču. Z dnevnega uredniškega sestanka na novinarsko
predstavitev in nato še na obvezno kavo, ki jo seveda združi
v še en sestanek v najljubši kavarni. »Novi Koleos se odlično
znajde v mestnem ritmu. Ne glede na svojo veličastno pojavnost pa je vseeno okreten. V povezavi z avtomatskim menjalnikom pa je vožnja po mestnih središčih izjemno sproščujoča. Pri manevrih parkiranja vozniku pomaga množica tipal, ki
nadzira 360 stopinj okolice in lepo opozarja na vse morebitne
ovire. Seveda je tu še kamera za vzvratno vožnjo. Sistem, ki
pri tako velikem avtomobilu ne sme manjkati. Testni Koleos je
bil opremljen tudi s sistemom za preprečevanje naleta, ki me
je kar nekajkrat pocukal za rokav, ko nisem bil dovolj pozoren
na promet pred sabo. In tudi zato sem mu kaj hitro zaupal.
Obožujem dejstvo, da so avtomobili vedno pametnejši.«_
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NEPRIČAKOVANA LOGISTIK A
12.00
»Moj avtomobil mora biti kot švicarski nož
oziroma multipraktik, saj me vsak dan lahko
preseneti kaj nepričakovanega,« pove Jan,
ki pravkar odgovarja na klic partnerja, ki mu
sporoča, da je stojalo za brezplačno revijo
City Magazine prazno. Ker je treba zadevo
takoj rešiti, mu na pomoč priskoči novi Koleos s svojim ogromnim prtljažnim prostorom.
Tega je za 565 litrov, a se s podiranjem zadnjih sedežev vse skupaj spremeni v pravo
dvorano. To pride izjemno prav pri tovrstnih
logističnih podvigih. »Avtomobil je moja
druga pisarna in novi Koleos se je tu odlično
odrezal. Zunanje mere se poznajo v notran
josti, kjer je ogromno prostora na zadnji
klopi. Ker sta starejša sinova oba košarkarja,
je to izjemno pomemben podatek. Novi Koleos je tako vse, kar pričakujem od avtomobila, in mi omogoča izpolnjevanje vseh
nalog v mojem življenju. Lahko je všečna
poslovna izbira, velik družinski avtomobil in
hkrati terensko vozilo. To se mi zdi izjemno
pomembno in tudi zato mi je Koleos pisan
na kožo.«_

DAN SE Z AKL JUČI
18.00

PR AVI POTOVALNIK
14.00
»Večino kilometrov naredim na avtocestah doma in v tujini, zato pri izbiri avtomobila vedno večji
poudarek dajem udobju kot vozni dinamiki avtomobila,« pojasni Jan, ko se odpravi na sestanek na
Bled. »Renault je novega Koleosa uglasili za tovrstna avtocestna potovanja. V povezani z avtomatskim menjalnikom postane potovanje izjemno udobno in hkrati preprosto. Pod motornim pokrovom
testnega primerka se je skrival najmočnejši dizel v ponudbi, ki na cesto prenaša 175 konjskih moči, po
potrebi in ob vključenem programu tudi na vsa 4 kolesa. Kar je idealno predvsem v zimskim mesecih,
ko lahko vreme kaj hitro postane ovira na službenih poteh. Zavoljo velikosti novi Koleos ni športnik,
ampak pravi potovalnik, s katerim boste brez težav požirali množico avtocestnih kilometrov. Velik plus
med drugim pripisujem prav občutkom preprostosti in brezskrbnosti ter hkrati varnosti, ki jo ponudi
Koleos. V njem se pravzaprav takoj počutiš domače in to mi je pri avtomobilu izjemno pomembno.«_

»Prvi vtis o novem Koleosu je odličen. Avto
deluje izjemno velik in oblikovno zrel. Je skladen z vseh zornih kotov. Prednja maska je prav
bahaška, medtem ko stranska silhueta poudarja
‘zajetne’ zunanje mere. Oblikovni zgodbi vsekakor sledi tudi zadek, ki skriva velik prtljažni
prostor. Pohvalno je tudi, da avto s svojo pojavnostjo privlači poglede in ne ostane neopažen.
Ker varnost dajem na prvo mesto, je tu Renault
že pregovorno med najboljšimi. Hkrati novi
Koleos ponuja šarm športnega terenca, ki te
lahko izjemno hitro zasvoji. Višji položaj sedenja
in preglednost namreč dajeta odličen občutek
varnosti in superiornosti v prometu. Koleos lahko
najlažje opišem kot pravi izbor, saj rešuje množico življenjskih situacij in je primeren za vsestranske ljudi, kot sem sam. Prav tako pa ponuja pravo
vrednost za pravi denar. In tudi zaradi tega se
uvršča med moje tri top izbire – ta hip! Novi
Koleos me je prepričal!«_

INFOMAT//
CENA TESTNEGA VOZIL A/
38.900,00 €
renault.si
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MOBILNO
BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ

JESENSKE
MOBILNE
NOVOSTI
VERJETNO SMO PRAV VSI PRIČAKOVALI ŠE NEKAJ LEPEGA VREMENA
V TEH JESENSKIH MESECIH. A GLEJ
GA ZLOMKA, VREME SE NAM JE PO
STAVILO PO ROBU IN SE NAM ZARADI
NAŠE RAZVAJENOSTI ZARADI NEKAJ
NAJLEPŠIH ZADNJIH LET ZDI ŠE TOLIKO BOLJ KISLO. A NIČ ZA TO. RES JE,
DA BO TREBA NAŠA ALTERNATIVNA
PREVOZNA SREDSTVA ZAMENJATI Z
JEKLENIMI KONJIČKI IN JAVNIM PREVOZOM, A NE BO VSE TAKO ČRNO, SAJ
VAS BOMO VESTNO IN SPROTI OBVE
ŠČALI O VSEH JEKLENIH NOVOSTIH
IN MOREBITNIH NOVOTARIJAH. TAKO
BOMO LAHKO PRIPRAVLJENI VSTOPILI V NASLEDNJO SEZONO LEPEGA IN
SONČNEGA VREMENA.

NAJVEČJI BMW VSEH ČASOV

BMW CONCEPT X7 iPERFORMANCE
Konceptno vozilo BMW X7 resnično deluje veliko,
vsekakor večje od modela X5 in ostalih konkurentov.
Koncept ponuja tretjo vrsto sedežev in bo imel tako
dovolj prostora za 6 ljudi. Čeprav bi jih v tako velikem
vozilu sedelo več, pa koncept cilja na filozofijo popolnega udobja. Notranjost je prefinjena, narejena iz
izbranih materialov in ponuja luksuz, kot smo ga vajeni pri najboljših opremah in modelih podjetja BMW.

Zunanje oblikovanje nakazuje na moč in prestiž, saj
bo s tem modelom BMW svojim strankam ponudil še
nekaj več. Prednji del krasijo masivne ledvičke, ki so
se spojile z LED-žarometi, oboje pa je obdano s kopico kroma. Prav tako je zadaj, kjer imamo LED-žarometa, ki sta med seboj združena in se razteguje čez
celoten zadnji del._

VOLVOV PRVI KOMPAK TNI SUV

NOVI NAJMOČNEJŠI MEGANE

NOVA PODOBA SVETOVNE USPEŠNICE

VOLVO XC-40

RENAULT MEGANE RS

NISSAN LEAF

V italijanskem Milanu so pri Volvu predstavili model XC40, svoj prvi kompaktni športni terenec. Za
švedskega proizvajalca avtomobilov je to zagotovo
mejnik, saj bodo v svoj katalog dodali še tretjega
športnega terenca, ki sodi v povsem svoj segment.
Po zaslugi tehnologij, ki jih najdemo tudi v vozilih
serije 60 in 90, bo Volvo XC40 eden izmed najbolje
opremljenih kompaktnih športnih terencev na trgu.
XC40 ponuja tudi precej novosti pri shranjevanju.
Prostor je izkoriščen še bolj premišljeno in učinkovito, saj so odlagalne površine še večje in bolj praktične. Predali v vratih in tleh so veliki, poleg tega pa je
na voljo tudi poseben prostor za mobilni telefon, kjer
je omogočeno brezžično polnjenje baterije._

Novi Renault Megane RS predstavlja najbolj športno
različico Renaultove limuzine v segmentu C. Velika
novost je novi 1,8-litrski turbinski motor, ki nadomešča starega 2-litrskega turbinca. Novi motor zagotavlja 280 konjskih moči, zanj pa si lahko izberemo
6-stopenjski ročni menjalnik ali 6-stopenjski dvosklopčni avtomatski menjalnik s predstavnimi ročicami
ob volanu in možnostjo »launch control«. Če si želite
še več moči, počakajte do konca prihodnjega leta.
Takrat se bo namreč med nas pripeljal še Megane
RS v različici Trophy, ki ponuja 300 konjskih moči. Na
izbiro bo 5 voznih profilov, zaradi katerih bo Megana
RS precej lažje uporabljati v vsakdanjih razmerah. Na
ceste bo zapeljal na začetku prihodnjega leta._

Nissan je s predstavitvijo novega Nissan Leaf odlašal kar nekaj časa, za nekatere mogoče celo predolgo. A zdaj je tu in iz videnega lahko sklepamo, da
si pri Nissanu niso želeli samo njegove zamenjave,
temveč želijo z novincem ostati na prvem mestu
med električnimi avtomobili. To je s prihodom Tesle
in drugih proizvajalcev električnih avtomobilov po
stalo težje, nikakor pa nemogoče. Nova generacija
Nissan Leafa naj bi bila na voljo z dvema baterijama
z zmogljivostjo 40 kWh in 60 kWh. S prvo naj bi bilo
mogoče prevoziti okoli 378 kilometrov po NEDC-ciklu, močnejša pa naj bi omogočala doseganje razdalj
prek 400 kilometrov. Pogonski sklop je prenovljen in
ponuja 110 kW izhodne moči._

volvo.si

renault.si

nissan.si
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MOBILNO

NOVICE

NAJMANJŠE
ZLOŽLJIVO KOLO
NA SVETU

SAMSUNGOVE
BATERIJE ZA
ELEKTRIČNE
AVTOMOBILE

Novo kolo Prodriva so poimenovali
Hummingbird ali kolibri po slovensko. Kolo tehta le 6,9 kilograma in
se ga da zložiti v vsega petih sekundah. Po trditvah proizvajalca naj
bi bila to najmanjša teža zložljivega
kolesa in najhitrejši čas zlaganja kolesa na svetu. Tako nizko težo ima
zaradi uporabe karbonskih vlaken,
iz katerih je narejeno ogrodje Hummingbirda. Uporabljeni material je
štirikrat trdnejši od jekla, a tehta le
četrtino teže v primerjavi z jeklom.
Stopalke so narejene iz lahkega aluminija, vsako izmed njih pa izdelujejo dolgih 24 ur. Prodrive vsakega
Hummingbirda naredi po naročilu,
cena pa se začne pri 3.700 evrih._

Na letošnjem sejmu Frankfurt Motor
Show je Samsung SDI, oddelek za
baterije, predstavil baterijo, ki naj bi
avtomobilu omogočila 600 do 700
prevoženih kilometrov z enim polnjenjem, s čimer so vrgli rokavico
Teslinemu modelu S, saj jih prehitijo za celih 320 kilometrov. Baterijo
sestavljajo v bistvu moduli, ki jih poljubno vstavite v avtomobil ter tako
določite trajanje vožnje. Tehnološko
so sicer sledili Teslini bateriji 2170 s
cilindričnimi celicami, a kako jim je
uspelo povečati zmogljivost, najbrž
(še) ne bodo razkrili. Na sejmu so bili
sicer tudi z ostalimi informacijami še
precej skopi._

hummingbirdbike.com

samsung.com

PRIHODNOST AV TONOMNE
VOŽNJE

AUDI AICON
CONCEPT

HONDA URBAN EV

HONDIN MALČEK
PRIHODNOSTI

Audijev koncept je precej dolg, saj meri
več kot 5 metrov v dolžino. Medosno
razdaljo ima celo daljšo od Audija A8.
Tudi zato je prostor v notranjost lahko
zasnovan tako zelo drugače. Sedeži
vozila so zasnovani kot stanovanjsko
pohištvo – enosedi ali udobni počivalniki. So vrteči oziroma se lahko
obrnejo v obratno smer vožnje in tako
ustvarijo prostor za bivanje in pogovor
z drugimi potniki. V kabini je takoj jasno, da prostora za voznika ni. Ta avtomobil bo vozil v vseh situacijah popolnoma sam. In voznik v vožnjo ne bo
mogel posegati. V vozilu je množica
zaslonov, na katerih boste lahko videli
predvajanje različnih informacij._

Konceptna Honda Urban EV je zelo
futuristična, a je bolj kot to presenetljivo dejstvo, da bo proizvodna različica
tega modela na ceste zapeljala že v
letu 2019. Žal še ni znano, kako zmogljivi bo njen pogon in kolikšno razdaljo
bo omogočala. Honda Urban EV Concept nas nekako spominja na Hondo
Civic druge generacije, ki je imela prav
tak obraz s širokim razmikom med žarometi. Pri Hondi še pravijo, da deluje
široko zaradi uravnoteženih proporcev. Na sprednjem delu med lučmi
najdemo zaslon, ki ostale udeležence
v prometu pozdravi in jim podaja koristne informacije. Podoben zaslon
imamo zadaj, ki prikazuje napolnjenost baterije in logotip proizvajalca._

audi.si

honda.si
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MOBILNO

Z NEKATERIMI AVTOMOBILI JE TAKO, DA SKOČIJO IZ
POVPREČJA, IN ZDI SE, DA NOVI CITROËN C3 POČNE PRAV
TO. ŽELI IZSTOPATI NA NAJBOLJ POZITIVEN NAČIN IN S
SVOJIM SVETLIM IN MLADOSTNIM KARAKTERJEM RAZBIJA
MONOTONOST SIVIH MESTNIH ULIC. LAHKO JE TAKO
EDINSTVEN, KOT SI TI.

NOVI CITROËN C3:
LAHKO JE TAKO EDINSTVEN,
KOT SI TI
BESEDILO: JAN MACAROL / FOTOGR AFIJE: BORNA MILJAVAC PURGAR

CITROËN OD NEKDAJ SVOJ UGLED GRADI NA TEM, DA AVTOMOBILSKI SVET NAVDUŠUJE Z
AVTOMOBILI, KI SE OBLIKOVNO ODMAKNEJO OD SPLOŠNO SPREJETIH NORM. IN TA SVOJ
TRADICIONALNO ODLIČEN RECEPT SO UPORABILI TUDI PRI OBLIKOVANJU IN FILOZOFIJI
NOVEGA CITROËNA C3. NOVI C3 IMA TAKO VSE MOŽNOSTI, DA USPEŠNO STOPI V VELIKE
ČEVLJE NEKDAJ IZJEMNO PRILJUBLJENIH CITROËNOV, KOT STA BILA PONARODELA
SPAČEK IN ŽABA. TAKO DRUGAČEN, DA JE ZARES EDINSTVEN..

INOVATIVNOST
POZITIVNO DRUGAČEN
Skočimo kar takoj na njegovo največjo in najizrazitejšo posebnost. To je
kamera ConnectedCAM, ki je vgrajena nad vetrobransko steklo in stalno
snema dogajanje pred avtomobilom.
Seveda lahko z aplikacijo to, kar vidi
kamera, delite s svojimi prijatelji na
družbenih omrežjih. Z njo boste zajeli zanimive videoposnetke vožnje
ali odlične panoramske fotografije. Ampak novi Citroën C3 nima le
inovativne tehnologije v segmentu
tehnologij, kjer je založen z množico pomagal za voznika, temveč ima
tudi praktične rešitve popolnoma
‘analogne’ vrste. Saj poznate tisti
občutek, ko pridete iz trgovine in se
na vratih vašega avtomobila pojavi
nova udrtina? Tudi pri Citroënu poznajo to občutek, zato so ustvarili Air
Bumps, ki je nekakšna napihnjena
plastika, ki novi C3 zaščiti na najobčutljivejših točkah._
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DIZAJN
POPOLN INDIVIDUALIST
Nihče ne more reči, da je novi Citroën C3 dolgočasen. V bistvu je
pogumen mali avtomobil, ki s svojo
obliko navduši. Je dovolj drugačen,
da je izjemno simpatičen. In tudi zaradi tega pritegne poglede. Pri tem
mu seveda izdatno pomaga bogata barvna paleta devetih barv, ki jih
lahko kontrastno kombinirate s kar
štirimi barvami strehe in ogledal. To
pomeni, da imate že pri izbiri barve
kar 36 možnosti, kako povsem prilagoditi avtomobil svoji osebnosti. Če

k temu prištejemo še bogat nabor
litih platišč, je skoraj vsak novi C3
v bistvu original. Če so pri Citroënu
že zunanjost zasnovali pogumno,
jim poguma vsekakor ni zmanjkalo
v notranjosti. Tudi tu je novi C3 poseben in drugačen, saj ponudi možnost izbire kar štirih barv notranjosti. Njegova največja posebnost so
vsekakor sedeži, ki so oblikovani kot
udobni naslanjači in nudijo udobje
brez primere. Nenavadna pa je še
kopica drugih elementov, kot so na
primer vintage ročaji za zapiranje in
odpiranje vrat, ki so pravzaprav usnjeni pasovi po vzoru avtomobilov iz
60. let prejšnjega stoletja. Vsekakor
razveseljivo in drugače!_

MOBILNO

TEHNOLOGIJE
V SLUŽBI VARNOSTI IN ZABAVE
Novi Citroën C3 pa je seveda tudi
izjemno pametno vozilo, ki vozniku
ponuja množico pomagal pri vožnji.
Testni C3 je imel tako vgrajene sisteme za prepoznavanje znakov in
opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu. Občasno pa je sistem
Coffee Break Alert naznanil, da je
čas za postanek. Seveda niso manjkali parkirni senzorji, vzvratna kamera in množica drugih pomagal. Vse
informacije, namenjene vozniku, se
izpisujejo na velikem 7-palčnem zaslonu na dotik, ki je srce informacijskega sistema. Ta je izjemno intuitiven ter odlično sodeluje s pametnimi
telefoni. Z večino funkcij avtomobila
lahko upravljate prek gumbov na
volanu, saj drugih gumbov v kabini
praktično ni. Vse drugo se nastavlja
na omenjenem zaslonu na dotik. Ne
manjka niti množica USB-vtičev, ki
brez težav hranijo energije lačne pametne telefone._

INFOMAT//
V VOŽNJI

ADUTI

TAKO KOT SE VOZI CITROËN

VELIKO JIH JE

Redko se zapeljemo s tako zabavno udobnim avtomobilom, ki je kot
uglašen za vijuganje po mestnih
središčih. Avtomobil se vozi mehko in je udoben kot domača zofa.
Novi Citroën C3 je zaradi doslednega upoštevanja tradicije blagovne
znamke v tem pogledu pravi posebnež in to v pozitivnem smislu. Volan
je mehak in pri manevrih parkiranja
smešno lahkoten. Avtomobil pa je
kljub svoji naravnanosti k udobju še
vedno dobro vodljiv. Pri Citroënu so
ustvarili prav poseben avtomobil, ki
ponudi zanimivo vozniško izkušnjo,
ki jo lahko ocenimo pozitivno in avtomobilu primerno. Novi C3 je namreč eden od redkih, ki se ne pretvarja, da je kaj drugega kot odličen
mestni avtomobil. V nosu testnega
vozila je predel agregat s tremi valji
in oznako PureTech 82 BVM, ki je za
avtomobil ena od primernejših izbir.
Postreže z dovolj navihanosti in lepo
poveže celotno zgodbo avtomobila.
Mogoče mu na trenutke zmanjka tisto nekaj, a se na drugi strani oddolži
z izjemno nizko porabo. Nekaj, kar bo
cenil marsikateri kupec._

Novi Citroën C3 ima množico adutov,
ki jih je težko spregledati. Začenši z
izjemno dopadljivim dizajnom, ki ga
nadgradi prostornost avtomobila, ki
je med boljšimi v razredu. V zadek
namreč lahko pospravimo kar 300
litrov prtljage. Hkrati pa je avtomobil sodoben na vseh področjih. Tako
na področju pasivne in aktivne varnosti, kjer so kupcem na razpolago
prav vsi varnostni sistemi in pomagala vozniku. Informacijski sistem
je osvežujoče intuitiven in omogoča
odlično počutje v potniški kabini. In
če stopimo nazaj in si ogledamo, vse,
kar C3 ponuja, ugotovimo, da je novi
C3 lahko tako edinstven, kot si ti._

CENA TESTNEGA VOZIL A
12.990,00 €
citroen.si

citroen.si
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SNEŽAK
TRILER

SNOWMAN

VELIKA BRITANIJA, ŠVEDSKA, ZDA, 2017

S srhljivo zgodbo nas bo obiskal
Snežak, ki naznanja, da se v mestu
že desetletja dogajajo srhljive reči.
Srečali bomo detektiva Harryja Hola,
ki kot glavni junak nastopa v mnogih
romanih enega od najbolj uspešnih
in svetovno znanih norveških pisateljev Joa Nesbøja. Snežak je sedmi roman iz serije o detektivu Holu,
v katerega čevlje bo v filmu stopil
Michael Fassbender. Glavno žensko
vlogo prevzema Rebecca Ferguson.
V filmu, ki je v celoti posnet v objemu
skandinavske zime na Norveškem,
pa bomo med drugim gledali tudi
Charlotte Gainsbourg in oskarjevca
J. K. Simmonsa.

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

Harry Hole poskuša priti na sled domnevnemu serijskemu morilcu. Njegove žrtve vedno izginjajo na dan, ko
v Oslu zapade prvi sneg. S pomočjo
mlade nadarjene detektivke desetletja stare primere poveže z novim
izginotjem. In ugotovi, da ima samo
do naslednjega prvega snega čas,
da končno pride morilcu na sled.
Snežak je Nesbøjeva najbolj filmska
knjiga in tudi prva, po kateri so posneli film. Govorilo se je, da ga bo režiral sloviti Martin Scorsese, vendar
je nalogo na koncu prevzel švedski
režiser Tomas Alfredson, ki je požel
mednarodno slavo z vohunskim trilerjem Kotlar, krojač, vojak, vohun._

Režija: Tomas Alfredson.
Igrajo: Michael Fassbender, Rebecca
Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val
Kilmer, J. K. Simmons in drugi.
od 12. oktobra / Cineplexx, Kolosej

OGLASNA VSEBINA

FILMSKA PLATNA

GROZLJIVK A

DR AMA

SREČEN SMRTNI DAN

PREBUJANJA

Tree Gelbman se prav na njen rojstni dan začnejo dogajati nenavadne stvari.
Obtiči namreč v času in kar naprej podoživlja isti dan. Zbudi se v študentskem
domu, na videz vse poteka kot običajno – fant, prijateljice, večerni žur …, vse
dokler je na zabavi ne poskuša s sveta spraviti zamaskirani morilec. Umor pa
se ne zgodi, ker se Tree prebudi. Na njeno veliko presenečenje se naslednji
dan vse začne znova. Ne preostane ji drugega, kot da poskuša ugotoviti, kdo
ji streže po življenju, saj predvideva, da bo lahko le tako ustavila ponavljajoči
se cikel, ki jo na rojstni dan, ko bi morala praznovati in se zabavati, spravlja
na rob pameti._

Robert se je pravkar ločil in preselil na svoje. K njemu se priseli njegova študentka Jana, ki mu vedno bolj narekuje svoj hišni red. Uspešnega fotografa
Marcela sredi noči prebudi telefonski pogovor žene Ule, iz katerega razbere,
da bodo njene fotografije razstavljene na pomembni razstavi. Uprizori eno
od svojih sarkastičnih predstav, ki se konča s prepirom. Jonas in Karmen se
po dvajsetih letih srečata na Marcelovi razstavi. Ogenj, ki je včasih gorel med
njima, se spet razplamti in skupaj se znajdeta v hotelski sobi. Vseh šest glavnih junakov skozi film doživlja svoje zgodbe, znova pa jih preplete šele zadnji
pretresljivi prizor._

Režija: Christopher Landon. Igrajo: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine,
Charles Aitken in drugi.

Režija: Peter Bratuša. Igrajo: Sebastian Cavazza, Katarina Čas, Saša Pavlin Stošić, Primož Pirnat, Jurij Zrnec, Jana Zupančič in drugi.

od 19. oktobra 2017 / Cineplexx, Kolosej

od 26. oktobra 2017 / Cineplexx, Kolosej

ZDA, 2017, HAPPY DEATH DAY

SLOVENIJA, 2017

Moj blog,
moj drugi otrok
Konferenca o bloganju za starše
Za več informacij in nakup vstopnic obiščite www.govori.se/blogkonferenca

16. OKTOBER

NARODNA GALERIJA, LJUBLJANA, OD 15:30 NAPREJ
Vstopnice so naprodaj v sistemu Eventim.
O Gcitymagazine.indd
L A S N A V S E B1I N A

AM
O K T O10/2/17
B E R 10:50
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FILMSKA PLATNA

FILMSKA JESEN

ČEPRAV JE POLETJA KONEC, TO ŠE NE POMENI, DA SO KINEMATOGRAFI OPRAVILI S SUPERJUNAKI. TODA NE SKRBITE, TU STA TUDI
LEDENA TRILERJA IN NOVA SLOVENSKA FILMA.

GROZLJIVK A

KOMEDIJA

MILICE 2

USNJENI OBRAZ

SLOVENIJA, 2017

ANIMIR ANA DRUŽINSK A PUSTOLOVŠČINA

Ne zgodi se pogostokrat, da dobijo slovenski filmi
nadaljevanja, toda že to jesen bomo lahko videli
enega. Gre za nadaljevanje slovenskega filma Milice, ki prihaja na velika platna kar dvajset let za originalom. Zgodba bo spremljala skupino nerodnih
»milicistov«, ki nevede postanejo del nezakonitih
poslov češke mafije. V glavnih vlogah bodo nastopili stari znanci slovenske zabavljaške scene, saj
so tu Sašo Đukić, Franci Kek in Matjaž Javšnik, v
stranskih vlogah pa so obljubljeni mnogi slovenski
zvezdniški obrazi._

MOJ MALI PONI: FILM
Film nam prinaša dobro znano šesterico v
najspektakularnejši pustolovščini do zdaj. Prihodnost Equesterije je v nevarnosti, ko jih Nevihtni
kralj napade z namenom, da ponijem ukrade čarovnijo. V še nikoli prej videni pustolovščini se poniji odpravijo poiskat pomoč v junaški akciji, ki jih
bo prvič odpeljala onstran meja njihovega domovanja, prek čarobnih gora in morskih svetov._

Režija: Sašo Đukić. Igrajo: Sašo Đukić, Franci Kek,
Matjaž Javšnik, Rok Jožef in drugi.

Režija: Jayson Thiessen. Glasovi: Emily Blunt, Kristin
Chenoweth, Tara Strong, Ashleigh Ball in drugi.

Režija: Alexandre Bustillo, Julien Maury. Igrajo: Lili
Taylor, Stephen Dorff, Nicole Andrews, Sam Strike
in drugi.

od 12. oktobra 2017 / Cineplexx, Kolosej

od 12. oktobra / Cineplexx, Kolosej

od 19. oktobra / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA

THOR: RAGNAROK

ZDA, 2017, MY LITTLE PONY: THE MOVIE

ZDA, 2017, LEATHERFACE

V predzgodbi Teksaškega pokola z motorko štirje
nasilni najstniki, ki pobegnejo iz psihiatrične bolnišnice, ugrabijo mlado medicinsko sestro in jo
popeljejo na potovanje skozi pekel. Zasleduje jih
prav nič manj poblazneli predstavnik zakona, ki ga
žene sla po maščevanju, in enega od štirih najstnikov čakajo mučna tragedija in grozodejstva,
ki bodo za vedno zaznamovala njegov um ter ga
izoblikovala v pošast, ki jo dandanes poznamo kot
Usnjeni obraz._

GROZLJIVK A

KOMEDIJA

ZDA, 2017, THOR: RAGNAROK

ZDA, 2017, JIGSAWL

ŽAGA 8

POREDNE MAME 2: BOŽIČ

Priča bomo že tretji samostojni pustolovščini Thora, ki ga bo tudi tokrat upodobil Chris Hemsworth.
Asgardčana namreč čaka napeta bitka s časom, saj
bo moral obvarovati svojo domačo deželo pred Ragnarokom – koncem sveta, ki ga želi izvesti sovražna
Hela. Film bo režiral Novozelandec Taika Waititi in po
njegovih besedah sodeč bomo priča nekakšnemu
»roadtripu« po galaksiji. Glede na sloves ustvarjalca
utegne biti vključena tudi obilica dobre komike. Ali
imamo prav, pa bomo videli novembra letos._

V poplavi mnogih nadaljevanj se je našel tudi osmi
del franšize Žaga, ki se tokrat vrača z naslovom
Jigsaw. Pojavlja se namreč čedalje več iznakaženih trupel, in dlje kot seže preiskava, tem bolj sledi
kažejo v smer moža po imenu John Kramer. Toda
kaj, ko je možak, ki ga kličejo tudi Jigsaw, mrtev že
več kot desetletje. S franšizo se poleg smrtonosnih
pasti vrača tudi igralec Tobin Bell, ki je naslovnega
junaka upodobil v vseh dosedanjih filmih, vključno
z zadnjim sedmim._

V prvem delu si je druščina treh mam Amy, Carle
in Kiki dala duška, saj so imele ‘poln kufr’ vsakdanjega življenja in njegovih obveznosti. Tokrat je
pred njimi božič, saj bodo morale poskrbeti, da bo
ta čudoviti čas v letu čudovit tudi za njihove družine. Toda to ni preprosta naloga, ki pa postane
še težja s prihodom njihovih mam. Če sodimo po
prvem delu, nas tudi tokrat čaka pravi razvrat._

Režija: Taika Waititi. Igrajo: Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston, Mark Ruffalo, Idris Elba, Anthony Hopkins in drugi.

Režija: Michael Spierig, Peter Spierig. Igrajo: Tobin Bell, Laura Vandervoort, Hannah Anderson in
drugi.

od 26. oktobra 2017 / Cineplexx, Kolosej

od 26. oktobra 2017 / Cineplexx, Kolosej
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ZDA, 2017, BAD MOMS 2

Režija: Scott Moore, Jon Lucas. Igrajo: Mila Kunis,
Kathryn Hahn, Kristen Bell, Susan Sarandon in
drugi.
od 2. novembra / Cineplexx, Kolosej

TRILER

UMOR NA ORIENT
EKSPRESU
ZDA, 2017, MURDER ON THE
ORIENT EXPRESS

Ena od najbolj slavnih pripovedi
Agathe Christie bo doživela novo
preobleko na velikem platnu. Detektiv Hercule Poirot je na vlaku
Orient Ekspres, kjer sreča svojega dobrega prijatelja. Zaradi snega so obtičali na Balkanu, nekje med Vinkovci
in Slavonskim Brodom. Naslednje jutro je Samuel Edward Ratchett najden
zaboden v svojem kupeju. Na vlaku je, skupaj s Poirotom, 13 oseb, ki na prvi
pogled nimajo prav nič skupnega, to pa se spremeni, ko se razkrije prava
identiteta umorjenega in večine potnikov na vlaku._
Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Johnny Depp, Kenneth Branagh, Daisy Ridley, Josh Gad, Willem Dafoe in drugi.

četrtek, 2. 11. ob 20.00
V SODELOVANJU Z

od 9. novembra 2017 / Cineplexx, Kolosej

NICE
VSTOP V
SO ŽE !
A JI
PROD

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA

LIGA PRAVIČNIH
ZDA, 2017, JUSTICE LEAGUE

Poleg Marvelovih obstajajo tudi DC-jevi stripovski junaki in mednje spadata
slavna Batman in Superman. Junaka sta se že pomerila v svojem filmu, zdaj
pa bosta združila moči z Wonder Woman in ostalimi ter svet obvarovala z Ligo
pravičnih, ki je nekakšna DC-jeva različica Maščevalcev. Poleg omenjenih
treh se bodo v filmu pojavili tudi superjunaki The Flash, Cyborg in Aquaman,
medtem ko bo njihov sovražnik št. 1 zunajzemeljsko bitje Steppenwolf._
Režija: Zack Snyder. Igrajo: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller in drugi.
od 16. novembra 2017 / Cineplexx, Kolosej
KOMEDIJA

OČKA PROTI
FOTRU 2

ZDA, 2017, DADDY'S HOME 2
Brad si je vedno želel postati
oče. Po poroki s Sarah so se
mu te sanje končno uresničile, saj je postal očim njenima
otrokoma. Zdaj se na vse pretege trudi, da bi izpolnil svoje življenjsko poslanstvo in postal najboljši očim vseh časov, česar ne more
zmotiti niti prihod njunega pravega očeta Dustyja, s katerim se je v prvem
delu spustil v neusmiljeni dvoboj za naklonjenost njegovih otrok. V drugem
delu komedije Brad in Dusty združita moči, da bi družini pričarala nepozabni
božič. Njun načrt pa skoraj zmoti prihod njunih očetov, ki si tako kot sinova ne
bi mogla biti bolj različna._
Režija: Sean Anders. Igrajo: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John
Lithgow in drugi.
od 16. novembra / Cineplexx, Kolosej

GLASBA

KONCERTOMANIJA

Foto: Arhiv Lola Marsh

STE PRIPRAVLJENI NA PESTER NABOR KONCERTOV
V NAŠI PRESTOLNICI IN OKOLICI? O, SEVEDA STE. K
NAM NAMREČ KONEC MESECA PRIHAJA NICK CAVE, ŠE
PREJ PA BO LJUBLJANO ZAVRTEL PAROV STELAR.

KONCERT / LJUBLJANA

Foto: Matej Lovšin

LOLA MARSH

KONCERT / LJUBLJANA

PANKRTI

Indie-folk-pop bend iz Tel Aviva, ki sta ga ustanovila Gil Landau
in Yael Shoshana Cohen, je prvi večji mednarodni vtis naredil
leta 2014 na barcelonskem festivalu Primavera Sound, po katerem so začele deževati ponudbe, padla pa sta dogovora z založbo Universal Music in veliko koncertno agencijo. Dve leti po
tem, ko je razprodala in navdušila malo dvorano v Kinu Šiška, se
očarljiva Lola vrača v velikem stilu, v veliko dvorano in s svežim
albumom Remember Roses, ki je izšel junija letos._
21. oktobra ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

Pankrti letos slavijo 40. obletnico delovanja. Kot se za takšen jubilej spodobi, bodo na koncertu nastopili tudi številni gostje. Eden od njih bo vsekakor zvezda svetovnega formata Glen
Matlock, originalni član legendarne britanske zasedbe Sex Pistols in soavtor njihovih največjih
uspešnic Anarchy In The U.K., God Save The Queen, Pretty Vacant in številnih drugih. Pankrte
bomo lahko videli v originalni zasedbi: Pero Lovšin – Gnus, Bore Kramberger, Slavc Colnarič,
Bogo Pretnar in Marc Kavaš._

KONCERT / Z AGREB

SIGUR RÓS
Islandska glasbena skupina Sigur Rós, ki bi jo najlažje uvrstili med predstavnike postrocka ali
pa med predstavnike ambientalne glasbe, je bila ustanovljena leta 1994 v Reykjaviku. Njihova sferična, mestoma melanholična glasba je omogočila prodor v Evropi, Severni Ameriki in
na Japonskem. Sami so svojo glasbo poimenovali »slo-mo rock« (slow motion rock). Pevec
Jónsi poje deloma v islandščini (Ágætis Byrjun), deloma v vonlandščini (izmišljen jezik: von v
islandščini pomeni upanje). Njegov stil petja, falzet, in specifični način igranja kitare (z lokom
za čelo) določata njihov enkraten slog. Sigur Rós so sicer poleg Björk najuspešnejši islandski
glasbeni izvozni artikel._
20. oktobra ob 21.00 / Dom sportova, Zagreb, Hrvaška
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Foto: Jan Kohlrusch

Foto: Arhiv Sigur Rós

20. oktobra ob 20.00 / Dvorana Stožice, Ljubljana

KONCERT / LJUBLJANA

PAROV STELAR
Za imenom Parov Stelar se skriva avstrijski glasbenik in producent DJ Marcus Füreder, ki je pustil pečat na glasbeni sceni
devetdesetih let, v novem tisočletju pa producira še večje hite.
Njegov zaščitni znak je kombinacija jazza, housa, electra in
»breakbeata«, zmes energične glasbe je zasvojila občinstvo po
vsej Evropi, potem pa še preostanek sveta. Do danes je bilo objavljenih kar šest studijskih albumov in prek 20 EP-jev, na katerih
so številni hiti: Booty Swing, Catgroove, Chambermaid Swing in
mnogi drugi. Na začetku leta 2016 je Parov Stelar objavil svoj
prvi »live« album z naslovom Live @ Pukkelpop. Na koncertu v
Ljubljani bo predstavil tudi svoj novi studijski album The Burning
Spider, ki je izšel aprila letos._
21. oktobra ob 20.00 /
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
Nick Cave je eden od redkih kritiško najbolje ocenjenih glasbenikov svetovnega formata, ki že vrsto let redno obiskuje Slovenijo. Tudi tokrat prihaja s svojo
zasedbo The Bad Seeds, ki jo sestavljajo Warren Ellis (violina, mandolina, kitara,
glas), George Vjestica (kitara), Conway Savage (klaviature, glas), Martyn P. Casey
(baskitara), Larry Mullins, Thomas Wydler in Jim Sclavunos (bobni, tolkala). Njihov 16. studijski album Skeleton Tree se je uvrstil na prvo mesto v osmih državah,
s tem albumom pa so se uvrstili doslej najvišje v Veliki Britaniji (2. mesto). Izid
albuma je pospremil dokumentarec One More Time With Feeling, ki ga je režiral
Andrew Dominik. Ta dokumentira snemanje albuma Skeleton Tree po tem, ko je
Nicku Cavu leta 2015 tragično umrl 15-letni sin Arthur. Na koncertu prav gotovo
ne bo manjkalo starih uspešnic, kot so Where The Wild Roses Grow, Henry Lee,
Into My Arms, The Weeping Song, Red Right Hand in druge._

BRYAN ADAMS
Popularni kanadski glasbenik
Bryan Adams je v svoji 35-letni karieri prepričal številne
generacije. Njegove nastope
spremlja nalezljiva energija, iskrenost in energičnost,
ki se človeku vtisne globoko
v spomin. S prek 100 milijoni
prodanih plošč se uvršča med
najbolje prodajane glasbene
izvajalce vseh časov, v svoji vitrini pa ima številne grammyje
in nagrade MTV. Njegov najnovejši album nosi naslov Get Up, z novim materialom pa se boste lahko pobliže spoznali prav v Zagrebu._
9. novembra ob 20.00 / Arena Zagreb, Zagreb, Hrvaška

Foto: Arhiv Alexandrov

KONCERT / LJUBLJANA

KONCERT / Z AGREB

Foto: AArhiv Bryan Adams

Foto: Arhiv Nick Cave and The Bad Seeds

GLASBA

30. oktobra ob 20.00 / Hala Tivoli, Ljubljana
KONCERT / LJUBLJANA

ZBOR, ORKESTER IN BALET RDEČE
ARMADE ALEXANDROV

Foto: Arhiv Gorillaz

Prav v Sloveniji svetovno znani vojaški zbor začenja posebno spominsko turnejo v spomin svojih preminulih članov v tragični letalski nesreči 25. decembra 2016, v kateri je umrlo 64 članov orkestra, vključno z artističnim vodjo.
Zbor je bil ustanovljen z nalogo dvigovati moralo ruskih čet, poimenovan pa
je po svojem prvem dirigentu Aleksandru Vasiljeviču Aleksandrovu – avtorju
sovjetske himne, ki s spremenjenim besedilom ostaja tudi ruska himna. Vojaški pevski zbor je eden od najboljših moških pevskih zborov na svetu, vsi
člani imajo akademsko glasbeno izobrazbo, občasno pa se mu pridruži tudi
ženski sopran in deški pevski zbor. Orkester poleg klasičnih inštrumentov
vključuje tudi tradicionalna ruska glasbila, kot sta balalajka in domra, plesalci
pa izvajajo ruske narodne in vojaške plese._
15. novembra ob 19.00 / Arena Stožice, Ljubljana
KONCERT / DUNAJ

JAMIROQUAI

2. novembra ob 19.30 / Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

15. novembra ob 19.30 / Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

KONCERT / DUNAJ

GORILLAZ

Foto: Arhiv Jamiroquai

Najbolj slavni virtualni bend na svetu, ki sta ga konec devetdesetih ustvarila vodja britpop fenomena Blur Damon Albarn in ilustrator Jamie Hewlett, se vrača
na odre. Njihovo glasbo pogosto opisujejo kot mešanico alternativnega rocka,
moderne elektronike, trip-hopa, techna, pa tudi bolj eksotičnih žanrov. Ko smo
že mislili, da Gorillaz ne bomo več videli, so pripravili svoj peti studijski album
Humanz, ki je izšel aprila letos. Album je nedvomno najbolj artističen in za poslušalca najzahtevnejši album Gorillaz do zdaj, prezreti pa ne gre niti močnega
političnega sporočila. Na albumu gostuje kopica vrhunskih glasbenikov: Vince
Staples, Grace Jones, De La Soul, Anthony Hamilton in drugi._

Na svetovno glasbeno sceno
so Jamiroquai vstopili na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zakrivili so
preporod glasbenega žanra
acid jazz. V svoj glasbeni izraz
so združili tako prvine jazza in
popa kot tudi rocka in elektronike. Uspeh skupine je vedno
temeljil na svežem in inovativnem zvoku. Na začetku so fantje dajali posebno mesto tudi besedilom, ki so bila visoko sporočilna. V letih
je ta malo usahnila zaradi komercializacije njihove glasbe. Letos so izdali nov
album, ki nosi ime Automaton, s katerim so ostali zvesti edinstvenemu, takoj
prepoznavnem in 110-odstotnem »jamiroquaizmu«. Album bodo predstavili
tudi na koncertu na Dunaju._
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MUSICOLOGY
BARCAFFÈ SESSIONS:
ROBERT GLASPER TRIO
Guru današnje newyorške scene Robert Glasper,
dobitnik treh grammyjev in trenutno največja svetovna jazzovska zvezda, končno prihaja v Ljubljano. V sklopu serije koncertov Musicology Sessions
Slovenija bo novembra nastopil v Cankarjevem
domu.
Po komercialnem uspehu in odličnih kritikah njegovih z grammyji nagrajenih albumov, se Robert
Glasper z albumom Covered vrača k akustičnim
jazzovskim koreninam. Album, ki je bil v celoti posnet v živo pred občinstvom v studiu Capitol v Los
Angelesu, je ponovno združil Glasperja, basista
Vicenta Archerja in bobnarja Damiona Reida, ki so
na albumu v akustični jazzovski maniri med drugim
predelali glasbo skupine Radiohead, Johna Legenda, Cyndi Lauper in Stevieja Wonderja.
Nastop Robert Glasper Tria, ki v Slovenijo prihaja
prvič, bo za mešalko podprla fenomenalna čikaška
didžejka DJ Sundance._
24. novembra ob 20.00 /
Cvetličarna, Ljubljana

OGLASNA VSEBINA

ODRI

POD
ODRSKIMI
ŽAROMETI
Foto: Arhiv MGL

TUDI V OKTOBRU IN NOVEMBRU SE OBETAJO NOVE GLEDALIŠČE
PREDSTAVE, KI VAS BODO POPELJALE V DOMIŠLJIJSKI SVET, KJER
JE DOVOLJENO VSE, NO, SKORAJ VSE.

KOMEDIJA

Foto: Dejan Nikolić

SEN KRESNE NOČI –
SMRTNI SVET JE ČISTO NOR
Igra se dogaja v atenskem gozdu v času prvomajskih praznovanj ter tik pred
poroko kneza Tezeja in Hipolite. V nasprotju s strogimi in urejenimi Atenami je
gozd, po katerem tavajo štirje atenski zaljubljenci, v rokah pravljičnih bitij, ki
uravnavajo dogajanje, kakor se jim zahoče. Sami živijo zelo razbrzdano, njihovi prepiri in medsebojna obračunavanja so siloviti in brezkompromisni. V tem
divjem okolju in ob pomoči čarovnij se dogaja vse mogoče. Ljubimcem iz Sna
kresne noči se v spanju zgodi nekaj, na kar si pri belem dnevu ne bi upali niti
pomisliti. Njihova erotika udari z vso silo na plan, junaki so nenadoma obsedeni
od poželenja in strasti._
Režija: Jernej Lorenci

KOMEDIJA

27. oktobra ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko

DAN NOROSTI

Foto: Giuseppe Ippolito

Ob 20-letnici Špas teatra se na oder vrača njihova prva predstava. Dan norosti
je komedija intimnega prijateljstva in zmešnjav. Navihana žena srednje složnega para zapelje moža druge žene, in ko ta skoraj sočasno omreži še moža iz
prvega para, se odnosi – milo rečeno – zapletejo. Na odru je napetost, ki se
jo lahko vidi! In tako … Doktor v psihiatrični bolnišnici sprejema novo tajnico,
seveda ga zanimajo tudi njene druge lastnosti, znanja in sposobnosti … Vstopi
žena, ki jo sobar iz hotela izsiljuje s fotografijami ... Le kakšnimi? Sobarja išče
policija … Preoblečejo ga v tajnico … Kaj narediti s prvo … Najbolje je, da jo proglasijo za noro … Kdo? … Inšpektor, ki nadzoruje doktorje v bolnišnicah … Ti so ja
še najbolj nori ..._
Režija: Boris Kobal
26. oktobra ob 20.00 / Špas teater
BALET

SILFIDA
PLESNO-DR AMSK A PREDSTAVA
Foto: Arhiv SNG Maribor

Balet La Sylphide (Silfida) je v svetovni baletni zakladnici eden od prvih
večjih romantičnih baletov, vsekakor
pa eden od najstarejših, ki še danes
razmeroma pogosto najde svojo pot
na baletne odre. Tipično romantična
zgodba nas tako popelje na Škotsko k
mlademu kmečkemu fantu Jamesu,
ki ga tik pred poroko zapelje silfida.
Radovedni James ji – z upanjem po
uresničitvi ljubezenskega hrepenenja
– sledi v čarobni domišljijski svet, z njegovim popotovanjem pa se pravzaprav
začne tragična shakespearjanska zgodba o mladeniču, ki za ljubezen tvega
svoje življenje. Če je postal James ena izmed prvih moških žrtev lastne zaslepljenosti z obljubo ljubezni, je postala Silfida s svojo nadzemeljsko prezenco
nekakšna baletna »sirena«, nehotena zapeljivka in junakinja, ki je v domeni
plesnega gledališča na široko odprla vrata novim eteričnim bitjem._

ON/A
»Zakaj ne morem več ljubiti, saj prebral sem mnogo knjig,« je nekoč pela melasasta slovenska popevka. Časopisi, televizija, internet so polni navodil za
življenje – ljubezen je pač njegov najpomembnejši del, kajne? – v razponu od
izjemne modrosti do še bolj izjemne neumnosti, ali pa je kar oboje v enem. Bolj
ali manj vsa navodila imajo skupno izhodišče: ljubezenski odnos se spreminja.
Hja. Je to sploh res? Načini sobivanja, to že mogoče; ampak odnos sam? Mogoče je fetiš spremembe preprosto odsev nezmožnosti razumevanja. Samo
razumevanja ali morda tudi občutenja? Ona/on, najbolj oguljena in najbolj zanimiva tema. Morda bi morali odgovore na večna vprašanja zaplesati. Ali morda
še bolje: zaplesati kar vprašanja. Tokrat se bodo plesalcem, ki so bili izbrani na
mednarodni avdiciji, in igralcema iz novogoriškega ansambla pridružili še glasbeniki, ki bodo z živo glasbo spremljali pare v obupanem iskanju nove formule,
kako ljubiti._

Koreografija: Karina Elver

Koreografija: Michal Rynia in Nastja Bremec

10. novembra ob 19.30 / SNG Maribor

16. novembra / SNG Nova Gorica
O K T O B E R
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KNJIGE

CITY KNJIŽNICA
VSAJ ZA TRENUTEK IZ ROK SPUSTITE VSE
TEHNOLOŠKE PRIPOMOČKE IN VZEMITE V
ROKE KAKŠNO DOBRO KNJIGO. OBSTAJA NAMREČ REK, KI PRAVI, DA SE POT PROTI ZNANJU ZAČNE Z OBRAČANJEM STRANI. ZATO NE
ČAKAJTE, OBRNITE PRVO STRAN ŽE DANES.

AGATHA KOPAC

GENOM SREČE
Genom sreče je novodobna biblija.
Pred bralcem se vedno odpre tista
knjiga, ki jo v danem trenutku potrebuje. Lahko je to sočen roman o mladem podjetniku, ki se uči uporabljati
svoje nezavedno za zasebni in poslovni uspeh. Hkrati je to priročnik o delovanju te realnosti in manifestiranju
tega, kar si srce želi, saj razkrije univerzalni zakon sreče in genom sreče.
Postavlja temelje za sr(e)čno družbo,
saj se družbenega sistema kot takega
ne da rešiti, pa četudi se transformira
v katerikoli -izem, ne da bi se mu spremenila podstava, vključno s pravnimi
temelji. Za to pa je potrebna sprememba zavesti, kot jo opisuje knjiga._
srecno.org/genom
33,00 €

DAN BROWN

ORIGIN
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T. HARV EKER

SKRIVNOSTI
MILIJONARJEVEGA
UMA
Naša največja ovira pri uspehu ni tisto, česar
še ne vemo, ampak tisto, kar že vemo, pa v
resnici ne drži. Knjiga govori manj o učenju
in več o »opuščanju naučenega«. Nujno je,
da prepoznate, kako so vas stari načini razmišljanja in delovanja pripeljali točno tja, kjer
se trenutno nahajate. Ni izgovorov, da se ne
bi vzeli v roke in si spremenili življenje._
zalozba-chiara.si
19,60 €

EVA HROVAT KUHAR

IZZIVI SODOBNE
VZGOJE
Z ljubeznijo, potrpežljivostjo in postavljanjem
meja do sožitja v družini. Izpod peresa psihologinje z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z otroki in družinami prihaja praktični priročnik, ki
pred bralcem razpira zagate sodobne vzgoje in
prinaša nasvete za njihovo reševanje. Čudežnega recepta ni, a z ljubeznijo, potrpežljivostjo
in postavljanjem ustreznih meja, se lahko uspešno soočimo z vsemi kriznimi trenutki od
izpadov trme pa do preizkušanja starševske
avtoritete, uživamo z otroki in z njimi preživimo
čim več lepih trenutkih. V priročniku se avtorica posveča predvsem vzgoji mlajših otrok – od
malčkov do vstopa v šolo._
zalozbamis.com
27,95 €

Profesor Robert Langdon, izvedenec za simboliko s Harvarda, prispe
v ultramoderen muzej Guggenheim
v Bilbau, kjer se bo udeležil velikega
razkritja, ki bo za vedno spremenilo
znanost. Gostitelj večera je Edmond
Kirsch, 40-letni milijarder in futurist,
čigar bleščeči visokotehnološki izumi
in hrabre napovedi za prihodnost so
zaslužni za njegovo svetovno slavo. A
natančno načrtovan večer nenadoma
izbruhne v kaos, Kirschevo odkritjje
pa je na robu propada. Langdon mora
tako skupaj z elegantno direktorico
muzeja poiskati geslo, ki bo odklenilo Kirschevo skrivnost. Medtem ko se
podata skozi temne koridorje zamolčane zgodovine in ekstremistične
religije, se morata izogniti sovražniku,
čigar vsevedna moč naj bi izhajala iz
španske kraljeve palače._

16-letna Aza si nikoli ni želela slediti skrivnostnemu milijarderju Russelu Picektaju, a
tukaj sta nagrada sto tisoč dolarjev ter njena najboljša in najbolj neustrašna prijateljica
Daisy. Aza se trudi, poskuša biti dobra hči,
dobra prijateljica, dobra študentka in morda
celo dobra detektivka, hkrati pa še vedno živi
v spirali lastnih misli. V svoji dolgo pričakovani vrnitvi priznani in nagrajeni avtor knjig Kdo
si, Aljaska? in Krive so zvezde deli razburljivo zgodbo Aze. Briljanten roman o ljubezni,
trdoživosti in moči vseživljenjskega prijateljstva._

amazon.com
24,90 €

amazon.com
19,99 €

JOHN GREEN

TURTLES ALL THE
WAY DOWN

OGLASNA VSEBINA
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www.mana.eu |

MojaMANA

KUPON

PLETENINE ZA ODRASLE od 16,99 | OTROŠKE BUNDE od 24,99 | JAKNE in BUNDE ZA ODRASLE od 44,99

-20%

NA EN IZDELEK V REDNI PRODAJI
od 11. do 31. 10. 2017

Popust na en izdelek redne prodaje velja ob predložitvi kupona izrezanega iz oglasa. Popusti se ne seštevajo.

VEČER, KO JE
GRENKO POSTALO
SLADKO, ALI ROJSTVO
LEGENDE!

V prostorih nekdanje tovarne Kolinska so predstavili edini
črni tonik na svetu – Black Tonic.
Prepoznavni aromi Cock te so
dodali mehurčke, rezino grenivke
in ščepec kinina. Takoj je nastal
nov okus, nova oblika, novo
ime ekskluzivnega tonika –
Black Tonic._

KER SI LAHKO
VSAK KORAK
OBARVAMO PO SVOJE

Deichmann je predstavil kolekcijo obutve in torbic za prihajajočo
sezono jesen/zima. V naših omarah
ne smejo manjkati: modni žamet v
različnih barvah, okrasni elementi z
rockovskim pridihom, robustnejši
videz izbranih kosov, predvsem pa
več barv, sijaja, leska in raznovrstnih vzorcev._

deichmann.com

cockta.eu

MASS JE
PONOVNO NAVDUŠIL

V svoji trgovini v centru
Ljubljane je Mass predstavil
trende obut ve za jesen/zimo ter
svojo obogateno ponudbo blagovnih znamk . Nepogrešljive trende
te sezone so v pogovoru z Nejcem
Simšičem predstavile tri modne
poznavalke: Nika Veger, Petra
Windschnurer in Simona Kern,
vodja modnega programa iz
Massa._

SIMPATIČNI
TANDEM LISCE IN ANE
BUCIK

Simpatična Goričanka Ana Bucik
je nova ambasadorka blagovne
znamke Lisca. Mladi, nadarjeni
alpski smučarki kljub natrpanemu urniku uspeva ohranjati
ženst venost, zato je Lisca v njej
prepoznala potencial in Ano
povabila k sodelovanju._

lisca.si

Foto: Arhiv Lisca

mass.si
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JESENSKA
MODNA REVIJA V
EUROPARKU

INCOGNITO
NA NOGE DVIGNILI
CVETLIČARNO

Kateri kosi oblačil se bodo nosili
letošnjo jesen, je kot vsako leto
predstavil veliki modni spek takel v
mariborskem Europarku. Kar 14 5
stajlingov so predstavili znani
slovenski in tuji obrazi iz sveta
mode._

Ljubljanska zgodba Musicology
Barcaf fe Sessions se je več kot
uspešno začela pisati s koncertom legendarne britanske acid
jazz skupine Incognito v klubu
C vetličarna._

musicology.si

Ženskega večera s f ilmom Mame
na večerji so se udeležile blogerke Ana Žontar Kristanc, Maja Murič, Neya Mramor Peron ter Tjaš a
Deu. Za dobro vzdušje na L adies
nightu je skrbela moderatorka
A zra Selimanovič._

cineplexx.si

MBFWLJ
PONOVNO NAVDUŠIL

Mednarodni vrhunski teden
mode MBF WLJ je že petič odprl
svoja vrata. Obiskovalci so bili
navdušeni nad scenografsko
zasnovo dvorane ter seveda nad
revijami modnih oblikovalcev, ki
so ponovno poskrbeli za izjemni
modni per formans._

mbfashionweeklj.si

Foto: Urška Premik in Jani Ugrin

PROST VEČER
ZA MAME V KINIH
CINEPLEXX

Foto: Kaja Brezočnik

Foto: Marko Pigac, Bojan Mihalič

europark.si

O K T O B E R
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Naužijte se

POPOLNIH TRENUTKOV
na Daljnem vzhodu

Od burnih mest do živahnih pristanišč, od bambusovih
gozdov do popolnih obal. Letite iz Zagreba* do 23
destinacij na Daljnem vzhodu. Obiščite emirates.si

Bali
Bangkok
Cebu
Clark
Džakarta
Guangdžov
Hanoj
Hong Kong

Hošiminh
Jangon
Kuala Lumpur
Manila
Osaka
Peking
Phnom Penh
Phuket

NE SAMO OBIŠČITE, DOŽIVITE.

*Priročne povezave iz Ljubljane do Zagreba s prevoznikom GoOpti.

Seul
Singapur
Šanghaj
Tajpej
Tokio
Yinchuan
Žengžou

Hello Tomorrow

