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UREDNIŠKO PISMO
Ste že kdaj razmišljali, zakaj je junij tako
prekleto sladek? Pa ne sladek le v smislu,
da si z največjo slastjo privoščimo najboljši sladoled v mestu in ta še
kako tekne ... Sladek predvsem zato, ker je najboljši
del poletja ali bolje rečeno
uvertura v poletje. Ko ljudje
še ne pobegnejo nekam
na morje ali v gore in zato
mesto najbolj živi, ko še
ni prevroče, ko se začnejo
urbani festivali s tradicijo
ali pa se rodijo novi ... Ker je
uvertura v sezono oblek, ki
tako lepo plapolajo, ljubkih
sandalov in najbolj trendi
kopalk. Ker so dnevi dolgi,
noči pa tople in primerne za
druženje ob naši najljubši pijači. To je mesec, ki
ponovno vnese nekakšno
lahkotno brezskrbnost. In
to ga naredi neponovljivo sladkega. Tako ga vsaj
vidim sama. Kako ga pa vidite vi?
In ko smo že pri sladkem: prav v tem
mesecu smo se odločili, da vas popeljemo

na nekatere najbolj zanimive in hedonistične jahte na svetu. Se že komu kaj
kolca? Čeprav materialnih dobrin nimam
na prvem mestu, moram
priznati, da se ne bi branila
kakšne razkošne lepotice,
ki bi me odpeljala neznano
kam. Lepe stvari so pač
moja šibka točka. Nismo
pozabili na tehnološke novosti in dogajanje v mestu,
pozornost pa smo tokrat
usmerili k našim južnim
sosedom in glamuroznemu kampiranju oziroma
glampingu, s katerimi se
lahko pohvali Hrvaška.
Morda se bo kateri izmed
njih že kmalu znašel na
vašem seznamu letošnjih
destinacij. Poletni dopust
se namreč že svetlika
nekje tam na obzorju ... Ali
je to le privid?_
Lucija Marko,
urednica
Instagram: lucymarko
e: lucija.marko@citymagazine.si
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DAN ZA ...
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

ČE SE BOSTE PODNEVI SKRIVALI V PRIJETNI SENCI IN SE HLADILI Z OHLAJENIMI
OSVEŽILNIMI PIJAČAMI, POTEM SE ZVEČER ODPRAVITE V MESTO IN ZAŽIVITE. ČAKA
VAS NAMREČ KOPICA ODLIČNIH DOGODKOV, KI BODO DALI TEMU POLETJU PIKO NA I.
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Foto: Arhiv Lent
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Foto: Matevž Rudl

22/06

/ M U Z I K A L

BRILJANTINA

8. SLADOLENT

DIRT DESSERT
Slovenski pregovor pravi, da v tretje gre
rado, pri Dirt Dessert pa dodajajo: »Sploh če
ti zleze pod kožo in pride v navado.« Proga
pod Joštom pri Kranju je do zdaj gostila že tri
zelo uspešne tekme evropskega prvenstva v
gorskem deskanju, zato so bili letos izbrani za
gostitelja svetovnega prvenstva v gorskem
deskanju. Svetovno prvenstvo WMC2018
bo gostilo najboljše tekmovalce svetovnega
ranga, ta edinstven športni dogodek pa bomo
končno lahko doživeli tudi na domačih tleh._

22. junija ob 21.00 / Ljubljana /
Cankarjev dom

do 30. junija / Maribor / Lent

SR

do 1. julija / Kranj
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ČE

27/06

30/06
Foto: Arhiv La Fura dels Baus

Foto: Nada Žgank

28/06

59. JAZZ FESTIVAL LJUBLJANA

/ F E S T I VA L

OTVORITEV 66. LJUBLJANA
FESTIVALA

Letošnji festival še posebej odraža bogastvo
slovenske glasbene scene, ob tem pa ponuja
vznemirljiv izbor mednarodnih umetnikov.
Festival je ogledalo značilnosti časa in trenutka, v katerem živimo, pa tudi raznovrstnosti domačega godbenega prizorišča v vseh
njegovih odtenkih, tako generacijsko kot po
načinu glasbenega izražanja. Med drugim si
boste lahko deset koncertov v Parku Cankarjevega doma ogledali brezplačno. Dobrodošli
v neomejen kozmos kreativnosti in glasbenih
užitkov!_

Priznana katalonska gledališka skupina La
Fura dels Baus, ki je bila ustanovljena leta
1979 v Barceloni, se vrača v prestolnico. Eden
od šestih umetniških vodij Carlus Padrissa, ki
je lani otvoril 65. Ljubljana Festival s slikovito
uprizoritvijo scenske kantate Carmina Burana, se s svojo umetniško stvaritvijo tokrat
poklanja Magellanovi odpravi iz leta 1519.
Predstava Sfera Mundi – Potovanje okrog
sveta, ki bo narejena posebej za prizorišče
na Kongresnem trgu, pripoveduje zgodbo o
enem izmed prvih in največjih raziskovalnih
projektov v zgodovini človeštva._

do 30. junija / Ljubljana /
Cankarjev dom

28. junija ob 21.00 / Ljubljana /
Kongresni trg

04 //

/ T E K M O VA N J E

Po velikem uspehu muzikala Mamma Mia!, ki je
navdušil tako svetovno kot domače občinstvo, si boste lahko ljubitelji omenjene zvrsti
premierno ogledali muzikal Briljantina, nastal
leta 1971 pod peresi Jima Jacobsa in Warrena
Caseyja. Na Broadwayu je doživel kar 3388
ponovitev v osmih letih, kar ni do tedaj uspelo
še nobenemu drugemu muzikalu. O njegovi
uspešnosti priča tudi dejstvo, da so leta 1978
po gledališki predlogi posneli film, v katerem
sta glavno vlogo odigrala takrat še neznana
John Travolta in Olivia Newton-John._

Na festivalu bo letos nastopilo 30 slovenskih
kuharskih mojstrov in mojstric. Po trije med
njimi bodo v družbi vrhunskih slovenskih vin
vsak večer predstavili avtorske jedi ulične
prehrane, ki jih vsako leto ustvarijo posebej
za Sladolent. Med njimi najdemo mednarodno
znana imena, kot so Tomaž Kavčič (Gostilna Pri
Lojzetu), Janez in Tomaž Bratovž (JB Ljubljana), David Vračko (Mak), Grega Vračko (Hiša
Denk), Uroš Štefelin (Vila Podvin), pa tudi številne mlade kuharske mojstre, ki jim Sladolent
ponuja čudovito priložnost, da zasijejo._

/ F E S T I VA L

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

Foto: Arhiv Dirt Dessert
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Foto: Arhiv Poleti v NUK

POLETNI
POTEP

/ F E S T I VA L

POLETI V NUK
Ob soju sveč v zavetju hladnih sten NUK-a
bodo že peto leto zapored čarali z glasbo in
gledališčem začinjene prelepe poletne večere, ki nikogar ne pustijo ravnodušnega. Trije
festivalski tedni bodo vsebinsko zaokroženi
s sedmimi tematskimi sklopi, vsakemu bo
namenjen en dan v tednu. V goste tokrat prihajajo Svetlana Makarovič, Adi Smolar, Zlatko,
Nipke, Zala Smolnikar, Etno banda, Strip,
Rudi Bučar, Terkaj in mnogi drugi, festival pa
bo zaključila letošnja slovenska evrovizijska
predstavnica Lea Sirk._
do 21. julija / Ljubljana /
Atrij kavarne NUK
OGLASNA VSEBINA

DAN ZA ...

ČE

ČE
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/G L A S B E N I

Foto: Domen Pal

Foto: Max Petac

05/07

S P E K TA K E L

SIMFONIČNA EKSTAZA 2

/ F I L M S K I

F E S T I VA L

Edinstveni glasbeni spektakel se vrača na
ljubljansko prizorišče. Mednarodno priznani in cenjeni slovenski skladatelj, aranžer,
producent, večinstrumentalist in dirigent Rok
Golob bo na velikem odru ponovno združil
izjemne glasbenike iz sveta popa, rocka, rapa
in klasične glasbe. Pod njegovo dirigentsko
taktirko bodo nastopili Orkester Zagrebške
filharmonije in Perpetuum Jazzile z izjemnimi
solisti: Gibonni, Tomi M (Siddharta), Nuška
Drašček, KiNG FOO, Maja Keuc, Katrinas, Murat & Jose, Lana Trotovšek, Metalsteel, Nina
Strnad, Omar Naber in Tinkara Kovač._

FILM POD ZVEZDAMI

30. junija ob 21.00 / Ljubljana /
Kongresni trg

do 28. julija / Ljubljana /
Grajsko dvorišče

Poleti na Ljubljanskem gradu ponoči zasijejo
tudi filmske zvezde. V sodelovanju z Mestno
občino Ljubljana in Javnim zavodom Ljubljanski grad je Kinodvor znova pripravil izbor
nekaterih najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone, ki bodo 24 zaporednih večerov na ogled v letnem kinu pod zvezdami. Na
Grajskem dvorišču bo prvo javno projekcijo
na slovenskih platnih letos doživelo pet filmskih poslastic. Vstopnice za vse projekcije so
v predprodaji od 13. junija dalje._

Selfservice Icecream Shop
DOBRODOŠLI V SAMOPOSTREŽNI SLADOLEDNICI NA ČOPOVI!
Sončni dnevi nas vabijo na mestne ulice in na dober sladoled. In tega si lahko
naročite oziroma kar sami naredite v NOVI samopostrežni sladolednici Icelend,
kjer vas čaka kar 10 različnih okusov in več kot 40 različnih dodatkov: prelivi in
posipi ter barvni korneti.
Če pa si zaželite nekoliko miru, druženje ob cocktailih ali miren poslovni sestanek,
pa se lahko umaknete na nov letni vrt, oazo miru sredi Čopove. VABLJENI!
Delovni čas: 7:00 do 22.00 (v sezoni do 24:00)

1,60

€

/100g

Sladoled v lončku

1,60

€

/100g

Waflji

2,20€
/ komad

/ K O N C E R T

PETER BENCE
Priznani madžarski virtuozni pianist, skladatelj,
producent in prava internetna senzacija zadnjih let je s priredbami skladb Michaela Jack
sona, zasedbe Queen in avstralske zvezdnice
Sie na YouTube in Facebook kanalih zbral
že več kot 250 milijonov ogledov. Njegova
ekspresivna interpretacija, strastno, vihravo in
udarno igranje, okrepljeno z izvrstno klavirsko
tehniko, navdihuje mlajše in starejše generacije glasbenikov in ljubiteljev glasbe po celem
svetu. Svoj debitantski album, na katerem
bodo predstavljene nekatere njegove najboljše
priredbe in avtorske klavirske skladbe, namerava izdati ob koncu letošnjega leta._
5. julija ob 21.00 / Ljubljana / Kongresni trg

NOVO

Sladoled kornet

Foto: Simone di Luca

SO

30/06

Mini palačinke

1,90€

LJUBLJANA (Čopova) • MARIBOR (Maribox) • BLED (2x) • SPLIT (Mall of Split)...

KULINARIKA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
HAPPY SOCKS
ODPIRA PRVO
TRGOVINO V
SLOVENIJI

NOVA OSVEŽILNA
KOMBINACIJA
FRUCTAL CLASSIC
FRUIT & VEGGIE
Fructal Classic združuje različne
okuse nektarjev in bogatih sadnih
pijač, ki so skrbno pripravljeni za
različne priložnosti. V skladu z najsodobnejšimi trendi so v ponudbi
Fructal Classic razvili nov koncept
Fruit & Veggie. Fructal Classic Fruit
& Veggie je namenjen aktivnim in
kreativnim ljudem, ki radi poskusijo
nove kombinacije okusov in želijo
živeti v koraku s časom. Pripravili so dve zanimivi in inovativni
sadno-zelenjavni kombinaciji: sadje
z rdečo peso in sadje s korenčkom. Oba sokova imata harmoničen okus in ustvarjata lahkoten,
osvežujoč občutek. Poleg polnega
okusa ponujata osvežitev s kar
30 % manj sladkorja, kot ga imajo
druge primerljive sadne pijače z
visokim sadnim deležem. Osvežite
se s kakovostno sadno zelenjavno pijačo Fructal Classic FRUIT &
VEGGIE!_

Želite izstopati? Happy Socks
je švedska znamka visokokakovostnih, pisanih, barvitih
in hudomušnih nogavic. S
svojimi nenavadnimi motivi,
ki so pogosto nastali v glavah znanih umetnikov, kot
sta Keith Haring in Steve
Aioki, burijo domišljijo, delijo pozitivno energijo in širijo
veselje. Happy Socks ponuja
skoraj neskončno paleto nogavic, pri katerih so značilne
odbite barvne kombinacije in
originalni vzorci. Na voljo so
v 90 državah na vseh celinah in veseli smo, da se bo
konec junija odprla tudi prva
trgovina v Sloveniji. Na kratko: za vsak karakter, za vsako
priložnost in za vsako razpoloženje se najdejo ustrezne
Happy Socks.
Mi smo veseli, bodite tudi vi!
Happy Socks, Supernova Rudnik, konec junija._
happysocks.com

EDINSTVENE LESENE MIZE IZ
MAJINEGA ATELJEJA

fructal.si

Foto: Dolores Noskovič Ogrinc

Miza – kratka beseda, ki opisuje tako veliko.
Toliko čustev in dogodkov in spominov nas veže
na domačo mizo. Ko jo izbiramo, si predstavljamo skupne trenutke, ki jih bomo doživeli, zbrani
okrog nje. Edinstvene mize iz Majinega ateljeja
so narejene iz orehovega lesa, na njej pa so zapisane besede, na katere pomislimo, ko nas kdo
vpraša, kaj nam je v življenju najpomembnejše.
Zato si lahko sami načrtujete svojo mizo – izberete si velikost mize, ki najbolj ustreza vašemu
prostoru, in si izberete napis, ki bo v vas vzbudil
občutek zadovoljstva vsakič, ko boste mizo
pripravljali za druženje.

06 //

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

V Majinem ateljeju pa nastaja še vrsta drugih
izdelkov iz lesa, ki so primerni vsak dom in
za darila: pladnji, leseni deske, podstavki za
torte, obešalniki, pručke, poličniki za knjige v
obliki drevesa in letala ter še vrsta izjemnih
mojstrovin._
majin-atelje.si
Majin atelje
majinatelje10
OGLASNA VSEBINA
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Paradajz d.o.o.

LUŠTNA
Š T NA DRUŽINA
SOCNIH
IN OKUSNIH PARADIŽNIKOV
ˇ

URBANI UTRIP

KULINARIKA

L E P O TA

HEINEKEN® 0.0:
IZJEMEN OKUS,
BREZ ALKOHOLA IN
SAMO 69 KALORIJ
Heineken® predstavlja inovacijo leta, brezalkoholno
pivo Heineken® 0.0, zvarjeno
po edinstvenem receptu, ki
potrošnikom ponuja izjemen
okus osvežujočih sadnih not in
nežne sladne osnove. Ena steklenička 33 cl vsebuje samo
69 kalorij.
Vrhunski pivovarji iz pivovarne Heineken so ustvarili brezalkoholno pivo
Heineken® 0.0 iz popolnoma
naravnih sestavin. Willem
van Waesberghe, globalni
pivovarski mojster: »Seveda
bi bilo najlažje, če bi samo odstranili 5 % alkohola iz piva Heineken, vendar s tem ne bi ustvarili
izjemnega okusa brezalkoholnega piva. Heineken ® 0.0 smo začeli variti od začetka, raziskovali in
poskušali več let, da lahko danes potrošnikom ponudimo vrhunsko brezalkoholno pivo, osvežujočih
sadnih not in nežne sladne osnove.« Družba HEINEKEN v zadnjih letih močno razvija segment brezalkoholnih pijač, saj ta trend narekujejo nove navade zdravega in uravnoteženega življenjskega
sloga našega vsakdana.

ZAPELJIV LEPOTNI ELIKSIR
Satenast pikčast vzorec, ki se v francoskem jeziku imenuje plumetis, po novem krasi stekleničko
kultnega NUXE Čudežnega suhega olja Huile Prodigieuse®. Nova podoba odraža strast pariških
ulic in zgodbe kabaretnih noči.

Heineken® 0.0 – vedno in povsod. Naraven. Izjemnega okusa. Brez alkohola._

V zapeljivi steklenički se skriva svojevrstna mešanica 7 dragocenih rastlinskih olj in vitamina E,
ki bo vašo kožo naredila gladko, čutno in dišečo.
Huile Prodigieuse® je preprost za nanašanje (v
pršilu), zaradi edinstvene suhe teksture se v nekaj sekundah vpije, na koži pa ne pušča mastnega in lepljivega občutka. Z njim boste to poletje
vsekakor privlačne, drzne in zapeljive._

heineken.si

nuxe.si

OD PONEDELJKA
18. 6.

Ekskluzivno iz Lidlove

Poletne kolekcije
Obožujemo poletje, ker nas sonce preprosto osrečuje. Nič čudnega torej, da nas v najtoplejšem
času leta vleče ven. Radi bi občutili toplo sonce na koži, veter v laseh in lahkotnost v srcu.
Radi pa bi tudi modo, s katero bomo vse to še bolj občutili. Končno je tu: nova poletna kolekcĳa
esmara by Heidi Klum.
Tako lahkotna kot poletni vetrič in tako spontana kot poletni trenutki.
S kolekcĳo Lupilu by Heidi Klum lahko tudi najmlajši smuknejo v poletna oblačila.

VEČ NA WWW.LIDL.SI

Lidl Slovenĳa d.o.o. k.d.
www.lidl.si

URBANI UTRIP

AKCIJA

KULINARIKA

OSVEŽITEV IZ
DOMAČE KUHINJE
V vročih dneh radi posegamo
po svežih darovih iz narave,
prija pa nam tudi osvežitev s
preprostimi domačimi napitki.
Nabor zelišč, svežega sadja
in zelenjave, iz katerih lahko
črpate navdih za osvežujoče
ideje, že po 24 urah, neposredno od lokalnih dobaviteljev,
najdete na policah HOFER
Tržnice.

T-2 je te dni zaključil akcijo T-2 življenje, v kateri so zbirali sredstva za reševalni
motor. Akcija je dosegla svoj namen in povsem nov, prav njihovemu delu prilagojen reševalni motor je prejela ekipa reševalcev na motorjih ZD dr. Adolfa
Drolca Maribor. Član poslovodstva družbe T-2 za prodajo in marketing
Gregor Štampohar se je ob tem posebej zahvalil vsem T-2 naročnikom,
partnerjem in zaposlenim v T-2, ki so sodelovali v akciji in tako pripomogli k
njenemu uspehu._
t-2.net

Foto: Shutterstock

T-2 PREDAL REŠEVALNI MOTOR

Brezalkoholni mojito
Meta ima značilen vonj po
mentolu, pogosto pa se
uporablja pri pripravi sladic,
čajev in sokov. Najdemo jo tudi
v priljubljenem brezalkoholnem koktajlu mojito, katerega
priprava je povsem preprosta.
Limeto operemo, narežemo
na rezine in razdelimo v dva
kozarca. V vsakega dodamo
žličko sladkorja. Kozarca napolnimo z ledom, dodamo metine
liste, žličko limoninega soka in
prelijemo z mineralno vodo._
HoferTrznica.si

TRENIRAJ
KOT OLIMPIJEC
ZBIRAJ TOČKE, OSVOJI ŠPORTNO OPREMO.
NA VOLJO VEČ KOT 5000 KOSOV.
Poišči kodo pod zamaškom in jo vnesi na www.coca-cola.si.
Zbrane točke zamenjaj za športni kos po svoji želji.

#vednopodpiraj
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ALYA

Slovenska pevka o zanjo treh
nepogrešljivih izdelkih
RDEČA ŠMINK A MAC VIVA
GL AM
Rdeča šminka je znak glamurja,
ženska jo mora znati nositi ... rdeča
šminka je znak samozavesti. Najraje
imam visok sijaj, včasih pa uporabim
tudi mat videz._
lookfantastic.com
1
Cena: 20,95 €
PENINA ALYA Z A NAJU
Gre za penino, ki je drugačna po
okusu in videzu, je sladka, drzna,
seksi in samozavestna. Najlepše si
jo je privoščiti v dvoje. Na steklenici
in darilni embalaži je verz pesmi »Za
naju«._
radgonske-gorice.si
2
Cena: 15,95 €
UKULELE FLIGHT DUC523 CEQ
MAH/MAH
V naši zasedbi je že nekaj časa nova
pridobitev majhna simpatična kitarica, ki se imenuje ukulele.
Gre za sončen inštrument, ki že ob
poslušanju nariše nasmeh na obraz
in v mislih pričara dopust._
musicmax.si
3
Cena: 135,00 €
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GORKA BERDEN

Igralka in ljubiteljica umetnosti o
treh zanjo nepogrešljivih izdelkih
za poletje
TERMALNA VODA V SPREJU
AVÈNE
Za hitro osvežitev obraza in telesa
v mestu ali na plaži. Obstaja v več
velikostih, velika za doma in mini za
torbico. Primerna tudi za zelo občutljivo kožo._
lekarnar.com
1
Cena: od 4,50 €
KNJIGA ELENE FERR ANTE
GENIALNA PRIJATEL JICA IN
NADAL JEVANJE O NOVEM
PRIIMKU
Genialno poletne branje, epopeja v
štirih delih. Sama bom letos načela
tretjo knjigo v francoščini, ki še ni
prevedena v slovenščino, a upam,
da bo kmalu. Toplo priporočam prvi
dve._
bukla.si
2
Cena: 29,95 €
ŠMINK A MAC L ADY DANGER
Šminka je močne rdečeoranžne
barve, mat in zelo obstojna. Nadvse
primerna za dolge, vroče, poletne
noči._
MAC, Citypark
3
Cena: 25,00 €

3

KLEMEN BUNDERLA

Voditelj na Radiu Aktual in Planet
TV, pevec in gledališki igralec o
zanj treh nepogrešljivih izdelkih
STRONG RE AL MULTI CR A ZE
Idealna mešanica antioksidantov,
vitaminov, mineralov in med drugim
glukozamina za sklepe. Idealna za
moj naporni in divji urnik. Če si športno aktiven, je tole res idealno._
strong.si
1
Cena: 24,99 €
ŠPORTNA OBL AČIL A TOPER
Naj bo legendarna zimska Toprova
kolekcija ali lahka poletna, nikoli ne
razočarajo z živimi barvami in dizajnom. Pohvaliti moram tudi kakovost,
ki letos ni le evropska, temveč tudi
slovenska._
toper.si
2
Cena: od 29,99 €
SONČNA OČAL A IZ OP TIKE
SEVER
Odkar sem imel lasersko operacijo
oči, si ne predstavljam življenja brez
sončnih očal. Zdaj, ko lahko izbiram,
mi v Optiki Sever vedno pomagajo
izbrati kakovostna, običajno večja
zaščitna sončna očala_
optika-sever.si
3
Cena: od 200,00 €

3

LORELLA FLEGO

TV voditeljica, urednica, ustvarjalka spletne strani glitter.si o treh
modnih kosih za poletje
ENODELNE KOPALKE TORY
BURCH
Enodelne kopalke so nujni kos tega
poletja, čudovite tudi s kratkimi hlačami ali dolgim krilom, super seksi in zelo
elegantne. Nikamor brez njih._
net-a-porter.com
1
Cena: 265,00 €
L AK Z A NOHTE DEBOR AH
LIPPMANN BE AUT Y SCHOOL
DROPOUT
Roza barva nas že skozi spremlja, in
čeprav nisem ravno »Barbie girl«,
mi je všeč, da imam na sebi kanček
roza barve. Izbrala sem lak za nohte
v tem odtenku, ki je še posebej lep na
zagoreli koži._
net-a-porter.com
2
Cena: 25,00 €
TORBA IZ R AFIJE NANNACAY
Navdušuje me naravni material in
velikost torbe, ki je primerna za vse
priložnosti. Povrhu vsega pa so tukaj
tudi cofi, ki jo naredijo zelo ljubko._
nannacay.com
3
Cena: 149,00 €

Opera
SEVILJSKI BRIVEC

c
e
n
e
d
u
t
S
e
č
š
li
a
d
le
g
o
Poletn
i
r
u
.
1
2
b
o
ij
n
ju
.
3
2
a
t
sobo
Rezervacija vstopnic:

www.studenec.net
051 61 61 51 051 61 41 41

MODA

JONES
Lahkoten pajac s
trendovskim izrezom
jones-fashion.com

QUAY
Sončna očala za stilsko
piko na i
quayaustralia.com
50,00 €

169,90 €

HERBIVORE
Pomirjujoče naravno pršilo
z aloe vero, meto in sivko,
ki takoj pomiri od sonca
razdraženo kožo.
herbivorebotanicals.com
OD 10,89 €

SLIP
Posebna maska za spanje
s popolno kombinacijo
sijaja, debeline in trajnosti.
slipsilkpillowcase.com
41,00 €
PE ARL
Polnilec za pametni telefon,
ki je hkrati tudi ogledalo.
hypershop.com
25,71 €

STILIST

JONES
Asimetrična bluza s
potiskom
jones-fashion.com
129,90 €

HAPPY PLUGS
Minimalistične brezžične
slušalke, tako lahke, da
boste pozabile, da jih
sploh imate.
happyplugs.com

MELVITA
100-odstotno naravno
in ekološko suho olje L’Or
Bio v omejeni izdaji s
prefinjeno dišavo, ki vsebuje
harmonijo petih dragocenih
olj, zagotavlja hranilno in
obnavljalno nego obraza,
telesa in las.
melvita.si

59,99 €

20,00 €

ŽENSKI KOVČEK

POLETNE DOGODIVŠČINE VELIKE JUNAKINJE

MOŽNOST OTOK A
Zgodba »našega časa« se
prepleta s poglavji komentarjev
dveh klonov Daniela 24 in
Daniela 25, dva tisoč let pozneje,
ko začnejo neoljudje v želji
po ustanovitvi nove človeške
skupnosti, kjer bo telesni stik
spet mogoč, zapuščati svoja
varovana bivališča.
emka.si

SHIR ALE AH
Kozmetična torbica s cofom
shiraleah.com
23,59 €

UGG
Velika brisača za na plažo
z geometrijskim vzorcem
ugg.com
44,00 €

23,00 €

WIGGLESTEPS
Enodelne kopalke, ki
bodo s svojimi potiski
naredile naše poletje še
zabavnejše.
wigglesteps.si

JOSHUA SANDERS
Natikači za ob bazenu s
potiskom smeškov
joshuas.it
91,00 €

49,90 €

MALI + LILI
Prešita torbica, ki jo lahko
nosite okoli pasu ali v roki.
maliandlili.com
48,99 €

TED BAKER
Lahek in vzdržljiv
eleganten kovček na
koleščkih
tedbaker.com
359,00 €

STIL: LUCIJA MARKO
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tvoje nuxe poletje

Njeno ime je Morje. Ljubkovalno jo kličejo Sonce, njena duša pa je Nebo.
Nebo, obarvano s sončnimi zahodi ter čutnimi in
strastnimi dotiki, ki se rojevajo v poletnih nočeh.

SABEX d.o.o., Poslovna cona A18, 4208 Šenčur

prebudi svoje ljubezenske sanje

www.nuxe.si
Naravna kozmetika Nuxe je na voljo v lekarnah ter
trgovinah Maxi, Leposana (E.Leclerc) in Nama v Ljubljani.

MODA

YI LITE
Akcijska kamera z vodoodpornim
ohišjem in senzorjem Sony,
ki bo ujela vse tvoje poletne
dogodivščine.
yitechnology.com
103,00 €
OLIVINA
Potujte v stilu s to čudovito
povoskano toaletno torbo.
olivinamen.com

TOMS
Robustne aviatorke Traveler Zion iz
edinstvenega materiala Solaflex, ki
zagotavlja dober oprijem za ušesi
tudi ob bolj razgibanih aktivnostih.
toms.com

H&M
Majica z motivom
hm.com

71,00 €

9,99 €

JACK BL ACK
Vodoodporna krema za sončenje
(ZF 45) z vitamini in brez olja
getjackblack.com
19,00 €

28,00 €

WIGGLESTEPS
Moške kopalke Cuba Car z
zabavnim potiskom
wigglesteps.si
39,90 €

BOS S
Parfum Boss Bottled United
združuje ostrino narave z
urbano toplino in prinaša
neusmiljeno svežino.
orbico.si
69,16 € (50 ml)

MOŠKI KOVČEK

STILIST

POLETNE DOGODIVŠČINE VELIKEGA JUNAKA

JON HENDERSON
When Footballers Were Skint
Danes so uspešni nogometaši
multimilijonarji, pa včasih? Tudi
največja imena so zaslužila
komaj kaj več kot vodovodarji in
električarji. Namesto bleščečih
in dragih avtomobilov so takratni
vrhunski igralci uporabljali javni
prevoz, po tekmah pa se vrnili v
svoj skromni dom. Fascinantna
zgodba o drugačni, a čudoviti
športni dobi.
emka.si

WOOLRICH
Kratke hlače iz lanu
woolrich.com
127,00 €

KNOMO LONDON
Privlačen in kompakten
nahrbtnik Harpsden,
idealen za potovanje
knomobags.com
99,00 €
VICTORINOX
Eleganten kovček
Etherius iz polikarbonata,
odporen na praske
swissarmy.com
236,00 €

28,42 €
RVCA
Brisača za na plažo s potiskom
rvca.com
31,00 €
ADIDAS
FLIGHT 00 1
Mehki natikači
S tem kompletom za fitnes boste
Adilette s tehnologijo
vedno pripravljeni na vadbo.
Cloudfoam
Komplet vsebuje tri trakove za
intenzivno vadbo, kolebnico,
adidas.com
knjižico z vadbami in vrečko, ki
32,00 €
zadrži vlago in neprijeten vonj.
flight001.com

STIL: LUCIJA MARKO
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CRAFTS
ARTS

Lažja pot do zdravja in preventive:
Merkur zavarovalnica
#fit4life
www.merkur-zav.si

MODA

RUFFLEBUTS
Dvodelni set kopalk s klobukom
shop.nordstrom.com

GROM SQUAD
Simpatična kapa s
potiskom medveda
gromsquad.store

39,91 €

21,00 €
BABIATORS
Sončna očala brez
BPA, ki odlično ščitijo
pred škodljivimi UVžarki.
babiators.com
19,00 €

SKIP HOP
Prijazen živalski obraz
na igrivem in praktičnem
nahrbtniku
skiphop.com

Z AR A HOME
Brisača z morskim
konjičkom v stilu ponča
zarahome.com

19,00 €

ELEGANT BABY
Barvite igrače, oblikovane kot
sadje, ki brizgajo vodo.
elegantbaby.com

22,99 €

19,96 €

COOL A
Hipoalergenska krema za
sončenje brez kemikalij, ki
ponuja nežno, a učinkovito
zaščito pred UVA- in UVBžarki (ZF 50).
coolasuncare.com
33,00 €

STILIST

SOOKIBABY
Set kopalk z dolgimi rokavi, ki
zagotavljajo dodatno zaščito
pred sončnimi žarki.
sookibaby.com.au

OTROŠKI KOVČEK

37,00 €

POLETNE DOGODIVŠČINE MALIH JUNAKOV
L ÄS SIG
Organizator, ki ga zlahka pritrdite na zadnji
del sedeža, tako da imate robčke, majhne
igrače in druge stvari takoj pri roki.
laessig-fashion.com
39,00 €
JE T KIDS
Kovček, na katerem se lahko malčki vozijo,
hkrati pa se na letalu spremeni v počivalnik
za noge, kar omogoča, da otroci spijo v
normalnem položaju.
jet-kids.com

BUMPY
Dodatek za varnostni pas
Bumpy Adjuster odmakne pas
od vratu in tako poskrbi za
varnejšo in udobnejšo vožnjo.
Ob nakupu štirih dodatkov je
cena za dodatek 10 evrov.
getbumpy.com

159,00 €

20,00 €

HARI MARI
Udobne japonke z dodatnim
trakom za stabilnost
harimari.com

BUMPY
Bumpy Pillow je obvezni
2-v-1 potovalni pripomoček
za udobno vožnjo tega
poletja: služi kot mehka
blazina za glavo in varovalo za
avtomobilski pas, ki ščiti vaš
vrat. Ob nakupu štirih blazin
je cena za blazino 10 evrov.
getbumpy.com
20,00 €

NATIVE SHOES
Superge za nataknit Jefferson,
ki se lahko nosijo tudi v vodi.
nativeshoes.com
od 32,00 €

32,00 €

STIL: LUCIJA MARKO
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MODA

CARRIE FORBES
Natikači iz letos zelo priljubljene rafije
carrieforbesinc.com
305,00 €

J. CREW
Natikači Cora v barvah mavrice
jcrew.com
54,00 €

BIRKENSTOCK
Natikači Arizona
birkenstock.com

MODNO
UDOBJE

85,00 €

M. GEMI
Ročno narejeni natikači The Capri
mgemi.com
169,00 €

TOPSHOP
Natikači Hooray s kovinskim obročem
topshop.com
37,00 €

MANGO
Natikači s pikami
mango.com

STEVE MADDEN
Natikači Alice s prozornim
pasom in kamenčki
stevemadden.com

25,99 €

64,00 €

ZARA
Natikači z resicami in
okrasnimi kamni
zara.com
39,95 €

OD Z 80. NAVDIHNJENIH NATIKAČ S PIKICAMI
DO MAVRIČNIH LEPOTCEV – TA SEZONA
JE POLNA UDOBNIH NATIKAČEV, ZARADI
KATERIH NE BOSTE NITI MALO ŽRTVOVALE
MODNEGA STILA.
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SPLENDID
Natikači v videzu denima
splendid.com
84,00 €

MODA

BALLY

BRANDBLACK

Natikači Bonks s
prekrižanimi trakovi
bally.com

Mehki natikači s
fleksibilnim podplatom
brandblack.com

268,00 €

37,00 €

NATIKAČI OSTAJAJO V TRENDU TUDI LETOS. ODLIČNO
DOPOLNIJO POLETNO OPRAVO IN VEČ KOT ZADOVOLJIVO
ZASEDEJO MESTO UDOBNIH SUPERG. DA BI TUDI TO POLETJE NA
ULICE ZAKORAKALI PO ZADNJIH TRENDIH IN DA BI VAM BILO ČIM
MANJ VROČE (BODISI OB BAZENU BODISI KJE DRUGJE), SMO ZA
VAS PRIPRAVILI ČUDOVITE, A UDOBNE NATIKAČE ZA LETOŠNJE
POLETJE. STE PRIPRAVLJENI, DA OSVOBODITE STOPALA?

ZARA

STEVE MADDEN
Usnjeni natikači z
gumijastim podplatom
stevemadden.com

Natikači v dveh barvah
z napisom »Out Here«
zara.com
15,95 €

45,00 €

FILA
Klasični športni natikači
fila.com
28,00 €

MOŠKI STE NAJBRŽ PRVI, KI BOSTE PRISEGLI NA UDOBJE
PRED MODO. LETOS LAHKO NADGRADITE SVOJO POLETNO
OBUTEV S STILSKIMI NATIKAČI. TI SO LAHKO POPOLNOMA
GUMIJASTI, LAHKO PA SO SEVEDA TUDI USNJENI.
HAVAINAS
Japonke Urban Series
havaianas-store.com

HUNTER

24,00 €

Natikači z logotipom
hunterboots.com
78,00 €

TRASK
Usnjeni natikači Findley, ki zagotavljajo
celodnevno udobje.
trask.com
150,00 €

TRETORN
Barviti natikači Andre 3000
tretorn.com
78,00 €

J U N I J
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DESTINACIJA
FOTO: ARHIV PONUDNIKOV

SUMMER PARADISE, SOLIN
Počitniške hišice, obkrožene z borovim gozdom, lahko sprejmejo do 8 oseb. So odlična izbira za vse, ki iščete pustolovščino v gozdu ali pa ljubite pohodništvo. Zaradi svoje dobre
lege so hišice dobro povezane s celinskim delom Dalmacije,
prekrasnimi plažami ob obali, otoki (Brač, Hvar, Vis …) in
bližnjimi mesti, ki so na seznamu Unescove svetovne dediščine (Split, Trogir, Šibenik). Med bivanjem imate tudi možnost
organiziranega prevoza do različnih zanimivosti in licenciranega turističnega vodiča._
airbnb.com

V ZAVETJU
GLAMURJA
IN NARAVE

PREDSTAVLJAJTE SI ŠOTOR,
HIŠKO, PREDELAN HLEV ALI
KOČO. ZDAJ DODAJTE ŠE VSE
UDOBJE, KI GA POTREBUJETE
NA POČITNICAH. NO, PA IMATE
GLAMPING. GLAMUROZNO
KAMPIRANJE JE TREND, KI JE
NAVDUŠIL TAKO POSAMEZNIKE
KOT PARE, DRUŽINE Z OTROKI
PA TUDI UPOKOJENCE. GRE
NAMREČ ZA EDINSTVEN SLOG
NASTANITVE, POTOPLJEN
V NARAVO, MEDTEM KO SE
NAM NI TREBA ODREČI VSEMU
UDOBJU. TUDI LETOS IMATE
PRILOŽNOST, DA POBEGNETE IZ
HRUPNIH MEST IN POZABITE NA
PROMETNE ZASTOJE. TOKRAT
NA HRVAŠKO.

GLAMPING NA OTOKU
MIŠJAK
Sanje o luksuznem dopustu na
zapuščenem otoku še nikoli niso bile
tako resnične. Preživite počitnice
na ekskluzivni in edinstveni lokaciji,
stran od prometa in turistične gneče,
na majhnem nenaseljenem otoku.
Izbirate lahko med ‘glamping kupolo’
KingDome in avtentično kamnito
kočo, eno daleč stran od druge._
otokmisjak.com
20 //
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ARENA ONE 99, MEDULIN
Vse nastanitvene enote znotraj glampinga Arena One 99
so oblikovane tako, da ponujajo karseda luksuzne počitnice v osrčju narave. Poleg udobja, ki se dobesedno prenese
iz hotela na morsko obalo, so prav vse dodatne ponudbe
znotraj glampinga prilagojene za luksuzne počitnice. Čakajo vas bogato opremljen zunanji velnes s savnami, masaže, programi joge, bari na plaži, odlična ponudba zdravih
in domačih jedi, igrišča in animacije za otroke in še bi lahko
naštevali. Svoja vrata bo glamping odprl v juniju 2018._
arenacamps.com

GLAMPING NA OTOKU OBONJAN
Obonjan, ki je le 6 kilometrov stran od Šibenika, je mešanica
vsega, kar ljubite: DJ-jev in glasbe v živo, mamljive hrane in pijače,
dobrega počutja in regeneracije, delavnic, umetnosti in instalacij,
športa … Otočani se lahko potopijo v kristalno modro vodo, pod
borovci pa si najdejo skrivališče pred žgočim soncem. Seveda je
tukaj še luksuzni glamping v obliki gozdnih koč ali šotorov zvončaste oblike. Na otoku so tudi Wi-Fi in vtičnice za vse elektronske
naprave. Ta resort je sicer namenjen samo odraslim._
obonjan-island.com

DREVESNA HIŠKA V CADMOS
VILLAGE, KOMAJI
Drevesna hiška med hrasti je v pustolovskem
parku Cadmos Village v bližini Dubrovnika na južni
dalmatinski obali. Napaja jo sončna energija, sprejme
pa 6 ljudi, ki bodo uživali v svežem zraku, odprti
terasi in čudovitem razgledu na dolino Konavle. V
bližini je tudi restavracija s tradicionalno domačo
hrano. Gostje bodo uživali tudi v aktivnostih, kot so
paintball, guganje na velikanski gugalnici, zipline na 4
jeklenicah, kolesarjenje in lokostrelstvo._
cadmosvillage.com

LINDEN TREE RETREAT & RANCH,
VELIKA PLANA
Luksuzni ekoresort je v osrčju divjine znotraj Unescovega
zaščitenega biosfernega rezervata na Velebitu. Namestitvene enote so v obliki lesenih gorskih koč, de luxe suit,
luksuznih afriških blatnih koč, avtohtonih indijskih tipi
šotorov itd., ki pričarajo neverjetno pustolovščino. To je
tudi dom edinstvene konjereje. Tu dobite več kot samo
pustolovske počitnice – obnovite namreč ravnotežje in
harmonijo. Izbirate lahko med all-inclusive (obroki in aktivnosti) in a la carte bivanjem._
lindenretreat.com

KULINARIKA
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

NE SPREGLEJTE KULINARIČNIH TOČK, KJER
SE LAHKO USTAVITE NA ODLIČNI HRANI IN
PIJAČI TER SEVEDA NA DOBREM KLEPETU.
R E S TAV R A C I J A /

HIŠA FINK
V Novem mestu je svoja vrata široko odprla
Hiša Fink. Z globokim spoštovanjem do dediščine in iskreno ljubeznijo do kuhanja ter
vsega lepega, kar kuhanje prinaša, sledi Hiša
Fink jasni viziji in dolgi tradiciji. Je gostilna
ugodja, udobja in neizmernih okusnih užitkov.
Hišo Fink vodita Tanja in Damjan, ki se svojo kuhinjo globoko priklanjata koreninam
– družinskim in podzemeljskim. Njune jedi
so povezane z njima ljubimi kraji, prijetnimi
spomini ter ljubljenimi ljudmi. S Tanjo duhajte
in okušajte domač vrt in bližnji gozd, zeleno
reko Krko in prostrane travnike. Uvodoma
se spogledujte s solato – kvadratni meter
vrtička, nadaljujte preprosto in veličastno
– s šparglji v tempuri in gomoljčnicami, za

glavno jed pa vzemite postrv in
kos kruha (postrv kuhana na lešo).
Za konec je Tanja zapisala slastno
meringo z dišečimi gozdnimi jagodami. Damjan v svojem meniju
prav po moško veliko pove že s prvim hodom, saj gre že takoj na začetku v troje: telečji jezik z redkvijo, jelenov tartar s kandirano rdečo
papriko in masleno jetrno paštetko
s kremo pistacije. Vaše brbončice
draži s polnjenim bučnim cvetom
s skuto, divjimi zelišči in slanino,
na sončno stran Gorjancev pa vas
odpelje s pečenim belokranjskim
jagnjetom s pastinakom, grahom
in meto. Ljubezen je esenca kuhinje Hiše Fink; Damjan za konec
postreže Njen tiramisu.
Hiša Fink obljublja rajanje okusov, misli, pogledov in občutkov,
senzorično pustolovščino pa dopolnjujejo z več kot 300 skrbno
izbranimi vini, ki jih hranijo v kleti.
Strežejo tudi zajtrk oziroma malico, odprti pa so od ponedeljka do
sobote med 8. in 23. uro._
Irča vas 13 / Novo mesto
hisafink.si

Foto: Dean Dubokovič

GURMANSKE
POSTAJE

Pivski zid

Zdaj si lahko pivo
natočiš sam!
SAMOPOSTREŽNI
PIVSKI ZID
Vsi najboljši slovenski
kraft pivovarji
na enem mestu.
PLAC, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
(ob Gospodarskem razstavišču)

PLAC by VERACE

KULINARIKA

ŽIVLJENJE JE KRATKO,
NAJ BO SLADKO
Pred nami je vroče in dolgo poletje, ki bo kot nalašč za lenobna poležavanja na plaži, branje novega romana pod borovci ali (za nekatere srečnice) uživanje na jadrnici ob lovljenju ravno pravšnjega
vetriča. Ne glede na to, kje boste preživele dolgo pričakovane vroče dni in večere, prav vsem bo poletje minilo prehitro. In prav vse
bomo tudi tokrat iskale najboljše načine osvežitve. Iz vinske kleti
Puklavec Family Wines tik pred poletjem prihaja sladka novost Muškat Ottonel, ki poje hvalnico sodobnim ženskam. Muškatna aroma,
odlično ravnotežje med sladkostjo in lahkotnostjo ter nižja vsebnost alkohola so sestavine najboljšega recepta za preganjanje vročine in zagotavljanje nepozabnih dogodivščin.
Z njim bomo dodatno oplemenitile zaključek odlične večerje na prikupni domači terasi. Novi Muškat Ottonel v sebi vabljivo prepleta idealno ravnotežje med sladkostjo in lahkotnostjo, ki ga zagotavlja nižja
vsebnost alkohola. Značilna muškatna aroma pa kot pika na i nariše
nasmeh na obraz tudi tistih, ki raje posegajo po polsuhih ali suhih vinih. Naj bo vaše poletje nepozabno. In naj bo vaše, drage dame. Kršite
pravila, pozabljajte hitro, poljubljajte nežno, smejte se nenadzorovano.
In nikoli, res nikoli ne obžalujte tistega, kar vam je pripeljalo nasmeh
na usta. Vzemite si čas zase, privoščite si najboljše in se brezkompromisno razvajajte. To poletje je vaše, in ker bo kratko, naj bo tudi sladko.
Muškat Ottonel je na voljo v vseh večjih trgovski centrih._
jeruzalem-ormoz.com

vprašanih je
Lidlove izdelke
ocenilo z oceno
dobro, zelo dobro
ali odlično.
Javnomnenjska raziskava je potekala od 21. 3. 2018 do 24. 4. 2018. Raziskavo, v kateri je 5.600 sodelujočih,
starih med 15 in 65 let, testiralo 247 izdelkov, je opravila raziskovalna hiša Ipsos.

Lidl Slovenĳa d.o.o. k.d.
www.lidl.si

KULINARIKA

KOSILO V
PISARNI
G: »Živjo, Gaj tukaj. Sem dobil Hood Burger?«
HB: »Ja. Zdravo, Gaj. Kako ti lahko pomagamo?«
G: »Rad bi naročil par burgerjev in krompirčkov
za s sabo.«
HB: »Žal po telefonu ne sprejemamo naročil, to
lahko narediš prek naše spletne aplikacije ...«
Takole se je začel pogovor s pisarno Hood Burgerja na drugi strani telefona. Seveda sem bil prvi
trenutek rahlo razočaran, saj nisem razumel, zakaj ne sprejemajo naročil po telefonu. Poleg tega
pa se mi ni dalo čakati v vrsti za naročilo. Na srečo pa imajo pri Hood Burgerju še drugo možnost.
Odločil sem se, da jo poskusim. Ura je bila približno 12.00, in če se moj dan zgodaj začne, mi okoli
te ure začne že pošteno kruliti v želodcu, želodec
pa dela salte v znak negodovanja. Ker sem prvič
naročal prek spletne aplikacije, sem še sodelavke
in sodelavce vprašal, ali bi še kdo kaj iz Hooda za
kosilo. Javili sta se Janja in Lucija. Zagrabil sem
svoj pametni telefon, skočil na stran order.hoodburger.si in sledil navodilom.
Prvič sem se moral prijaviti v sistem z naslovom za elektronsko pošto in geslom. To je trajalo
kakšno minuto, potem pa sem bil že na strani, kjer
sem lahko izbral lokacijo prevzema in jedi. Uporabniku zelo prijazen vmesnik, kar me je razveselilo. Naročil sem dvojni Classic, Le Brie s slanino
ter novi special edition burger Billy Bob Bacon,
saj je Lucija nad njim navdušena. Seveda brez
njihovega 100-odstotno slovenskega krompirčka
pač ni šlo, tako so na meniju kosila pristali še trije
krompirčki, dve Coca Coli in ena voda.
Ko sem bil zadovoljen s svojim izborom jedi in pijače, kar je mimogrede trajalo vsega skupaj 2 minuti, me je aplikacija v naslednjem koraku vprašala, ob kateri uri bi želel prevzeti svoje naročilo.
Izberem uro 13.00. Odlična zadeva. Tako si lahko
organiziraš svoj čas in tudi ekipa v kuhinji točno
ve, kdaj boš prišel po naročilo. Plačal sem s kartico Maestro in naročilo je bilo oddano.
Na spletni strani sicer oglašujejo »naroči online
in pridi iskat«, zanimalo pa me je, ali bi lahko naročil online in pojedel kar tam, v lokalu. »Lahko ti
pripravimo naročilo tudi za uživanje v lokalu, ni
problema. Smo pa v osnovi zasnovali aplikacijo
za tiste, ki radi naročijo za s sabo. Stranka se na
tak način lahko bolje organizira in si prihrani veliko časa,« mi je po telefonu sporočil Til Pleterski,
soustanovitelj Hood Burgerja, ki se je javil na moj
klic.
Ob 12.55 sem stopil do izdajnega okenčka v poslovalnici v BTC. Mlada dama me je pozdravila in
rekla, da bo naročilo vsak čas pripravljeno. Zagrabil sem še par kečapov in omak za krompirček in
se z vrečo dobrot usedel v avto. Deset minut pozneje sem stopil skozi vrata pisarne. S sodelavci
smo si vzeli odmor, čas je bil za malico._
order.hoodburger.si
OGLASNA VSEBINA
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DOLGA POT OD VAJENCA
DO CHEFA KUHINJE
VLOGERJA IN IZVRŠNEGA UREDNIKA REVIJE CITY
MAGAZINE JANA MACAROLA V KUHARSKI VLOGI
DOSLEJ ŠE NISMO VIDELI. TOKRAT JE PRED
NJIM NAPORNA ŠESTMESEČNA PREIZKUŠNJA,
V KATERI BO POSKUŠAL DOKAZATI SVOJE
SPRETNOSTI IN SE PREBITI V KUHINJO ENEGA
NAJBOLJ PRIZNANIH SLOVENSKIH CHEFOV
UROŠA ŠTEFELINA.

JabolËni tat odslej
v ploËevinki.
Uroš Štefelin je mednarodno priznan chef, ki je svojo restavracijo Vilo Podvin odprl v Radovljici. Njegovo delo zaznamuje oživljanje starih slovenskih jedi, moderniziranje
le-teh in predanost lokalni tradiciji. Jan Macarol bo tako
vse do novembra nosil naziv »chefov vajenec« in se potil
pod težo izzivov, ki mu jih bo zadal chef Uroš Štefelin. Vsak
kulinarično navdihnjen vlog bo razkrival lastnosti kuharskih
mojstrov, delil sočne kuharske skrivnosti in ne nazadnje
predstavil, kako deluje zaodrje vrhunske restavracije. Šele
v novembru bo jasno, ali bo vajenec Jan vstopil v kuhinjo in
kuhal ob boku enega največjih kulinaričnih mojstrov.
Njuno neprecenljivo dogodivščino bo mogoče spremljati
na vlogu JMV², kjer bodo sledilci spoznavali, ali je Janov
um dovolj oster za ta mojstrski preizkus. Na preizkušnji pa
bodo tudi radovedni bralci in sledilci vsebin. Vsak vlog bo
namreč pospremilo nagradno vprašanje, odgovor pa bo
Jan razkril šele čez teden dni. Nagrajenci bodo nagrajeni
z večerjo za dve osebi v Vili Podvin, glavna nagrada pa bo
udeležba na ekskluzivni zaključni večerji v Vili Podvin, ki jo
bo osebno pripravil chef Uroš Štefelin osebno.
Ali se mu bo pridružil tudi vajenec, za zdaj ostaja uganka,
zato spremljajte potek dogajanja na družbenih omrežjih na
profilih Jana Macarola in Vile Podvin._

“MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO
PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!”

citymagazine.si
Jan Macarol, Vila Podvin
Jan Macarol

OGLASNA VSEBINA
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DINNER IN THE DARK
Bi večerjali v popolni temi, kjer se morate znajti brez ključnega čutila –
vida? Sami si morate vodo natočiti v kozarec, razrezati in pojesti hrano na
krožniku in oditi do natakarice po aperitiv. Zveni strašljivo? Daleč od tega.
Predvsem je to edinstveno doživetje in spoznavanje neverjetnih sposobnosti svojega telesa. Izjemno čutno in kulinarično doživetje t. i. večerje v
temi (Dinner In The Dark) je odslej na voljo tudi v Ljubljani.
V prijetni atmosferi hotela Slon lahko od 1. junija dalje vsak večer uživate v vodenem razvajanju brbončic s pomočjo izkušenega moderatorja in štirihodnim menijem, ki ga pripravlja kuharski mojster Janez
Šetina. »Zaradi dejstva, da gostje hrane, ki jo dobijo predse, ne vidijo,
je bilo moje delo še toliko bolj zahtevno. Dejstvo je, da prvi vtis o hrani
ustvarijo trije elementi: videz, vonj in nato šele okus. Ob pripravi menijev za večerjo v temi (Dinner In The Dark) se zavedam, da prvi od teh
elementov vedno manjka. A izzivi so mi blizu in z veseljem sem se lotil
tudi tega. Verjamem, da bo uspešen.«
Vemo, da se ob izgubi enega od čutov izjemno hitro okrepijo drugi
senzorji v našem telesu. Tako je tudi pri doživetju večerje v temi.
Izkušnja spremeni pogled posameznika na hrano in uživanje v njej.
Jedi na krožniku posameznika prepričajo zgolj z okusom, vonjem in
teksturo, ne smemo pa pozabiti niti na dotik. Dotikanje hrane v uglednih restavracijah ni primerno, tu pa prej ali slej vsak obupa nad
priborom in izkoristi svoje prste. Gre za izkušnjo, ki nikogar ne pusti
ravnodušnega, sploh če je otroško radoveden in odprt za novost._
Slovenska cesta 34 / Ljubljana
dinnerinthedark.si

TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MIHA KODRIČ

PRIPRAVITE
SE NA
POLETJE

TELEFON MESECA

POLETJE JE PRED VRATI! VERJETNO ŽE NESTRPNO
ČAKATE, DA BOSTE OBVEZNOSTI ODLOŽILI NA STRAN
IN SE PREPUSTILI ŽGOČEMU SONCU. V NAJTOPLEJŠI
LETNI ČAS LAHKO VSTOPITE S PRIPOMOČKI, KOT SO
STEKLENIČKA, KI VAS OPOZARJA NA PITJE VODE,
PAMETNO STOJALO Z ZAČIMBAMI IN UČINKOVITI
PAMETNI TELEFON. Z NJIMI BO ŽIVLJENJE PRAV
GOTOVO LAŽJE.
PAMETNA STEKLENIČK A EQUA
OPOZARJA NA REDNO PITJE VODE
Pametna steklenička, ki so jo lansirali pri slovenskem podjetju EQUA, vas bo s svetlobnimi opomniki opozarjala na redno
pitje vode in v povezavi z mobilno aplikacijo merila dnevno
količino popite vode. Z vnosom lastnosti osebe, kot so spol,
teža, višina in stopnja dnevne aktivnosti, bo steklenička
prek mobilne aplikacije izračunala, koliko vode morate popiti.
EQUA je sicer kombinacija pametne tehnologije in elegantne oblike, izdelana pa je iz trajnega in lahkega nerjavečega
jekla ter kovinskega ročaja. Opremljena je tudi z edinstvenim
kosom pravega marmorja._
myequa.com

SONY R X100 VI
PRESENEČA Z DOLŽINO
LEČE ZA PRIBLIŽEVANJE
Sony RX100 VI se od svojih predhodnikov razlikuje
predvsem v dolžini leče za
približevanje. Model prejšnje
generacije je namreč imel lečo
z žariščno dolžino 24–70 mm,
medtem ko se lahko VI pohvali z lečo z žariščno dolžino
24–200 mm. Pri Sonyju zagotavljajo, da so izboljšali funkcijo
optične stabilizacije slike. To
pomeni, da bo fotografija
približanega objekta nekoliko
ostrejša. RX100 VI se prav tako
ponaša z 1-palčnim senzorjem
z ločljivostjo 20,1 MP. Njegovi
uporabniki bodo lahko posneli
video v ločljivosti 4K in tehnologiji HDR._
sony.com
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BLLOC

HTC U12 PLUS

PAMETNI TELEFON, KI
VSEBINO PRIKAZUJE V
ČRNO-BELI BARVI

S ŠTIRIMI KAMERAMI IN
DIGITALNIMI GUMBI

Blloc je preprost in minimalističen telefon, ki v ospredje
postavlja učinkovitost naprave. Vsebine prikazuje v črno
beli barvi in tako prihrani veliko energije. Glavni meni je
sestavljen iz številnih ploščic,
ki prikazujejo informacije, pomembne za posamezne aplikacije, kot so denimo navodila
za pot v Google Zemljevidih in
všečki na Instagramu. Naprava
se ponaša s Sonyjevo kamero z
ločljivostjo 13 MP, ki fotografije
ustvarja tudi v barvnem načinu. Prvi kupci bodo telefon prejeli jeseni. Njegova cena je 359
evrov._

HTC je pri izdelovanju novega
modela U12 Plus uporabil dizajn
Liquid Surface, kar se odraža v
rahlo spreminjajočih se barvah
steklenega ohišja. Od naprav drugih blagovnih znamk, ki so izšle v
zadnjem času, se U12 Plus razlikuje predvsem po nekoliko debelejšem okvirju zaslona, prav tako
pa nima zareze. Njegov 6-palčni
Super LCD-zaslon prikazuje vsebino v ločljivosti 2880 × 1440
točk. Tako na sprednjem kot na
zadnjem delu telefona je dvojna
kamera. U12 Plus je še posebej
edinstven zaradi gumbov, ki niso
mehanski, pač pa digitalni. Glasnost zvoka je tako mogoče povečati že z rahlim dotikom gumba._

blloc.com

htc.com

ONEPLUS 6
CENOVNO UGODNI
TELEFON PRESENEČA S
STEKLENIM OHIŠJEM
OnePlus je pri oblikovanju
modela 6 sledil svojim konkurentom. Na vrhu 6,3-palčnega
OLED-zaslona z razmerjem
19 : 9 namreč najdemo zarezo,
ki v svetu mobilne telefonije
dviguje veliko prahu. Okvir
zaslona je zelo tanek, zato
se na prvi pogled zdi, da ga
telefon sploh nima. Dodati
je treba, da je OnePlus 6 prvi
telefon te blagovne znamke
s steklenim ohišjem. Poganja
ga procesor Snapdragon 845,
njegov sestavni del pa je tudi
grafična kartica Adreno 630.
Portretne fotografije v načinu
bokeh je mogoče posneti tako
s sprednjo kot zadnjo kamero,
ki je sicer sestavljena iz dveh
leč. Naprava je vodoodporna,
mnoge kritike pa je zmotilo, da
ne ponuja možnosti brezžičnega polnjenja. Telefon,
ki podpira operacijski sistem
Android P Beta, bo od 22. maja
naprej na voljo v treh barvah:
temno in svetlo črni ter beli.
Cena najugodnejše različice s
6 GB RAM-a in 64 GB prostora
za shranjevanje na slovenskem trgu je 519 evrov._
oneplus.com

NOVIČKE S SPLETA
PAMETNA MASKA
ZA POTAPLJANJE
*cm.si/d-mask

APLIKACIJA ZA NAKUP
AVTOMOBILA
*cm.si/spin

HUAWEI Y6 2018
*cm.si/huaweiy6

JAZ SEM LEP SPOMIN
nikon.si/cashback
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Število izdelkov v cashback akciji je omejeno: na največ 1 ohišje DSLR oz. Kit, 3 različne objektive ter 3 kompaktne fotoaparate COOLPIX.
Več informacij na www.nikon.si/cashback.
*Akcija traja od 15. 6. 2018 do 31. 8. 2018 ob nakupu izbranih Nikon izdelkov pri sodelujočih Nikonovih pogodbenih trgovcih v Sloveniji. Vračilo kupnine bo opravljeno z bančnim
nakazilom po registraciji na spletni strani www.nikon.si/cashback. Popolne pogoje za sodelovanje in seznam vseh sodelujočih najdete na spletnem mestu www.nikon.si/cashback.
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IPHONE × TESL A
NOKIA 5, NOKIA 3 IN
NOKIA 2
BL ACKBERRY KEY2
VZTRAJA PRI FIZIČNI
TIPKOVNICI, A DODAJA
DVOJNO KAMERO
BlackBerry, ki se od svojih tekmecev loči po fizični tipkovnici
svojih naprav, je predstavil
pametni telefon Key2. Že na
prvi pogled lahko opazimo, da
ima novi model tanjši okvir od
svojega predhodnika KeyOne.
Zadnja kamera je sestavljena iz
dveh objektivov z zaslonkama
f/1.8 in f/2.6 in ločljivostjo 12 MP,
medtem ko je sprednja kamera
z ločljivostjo 8 MP sposobna
ustvarjati počasne posnetke in
videe pri HD-ločljivosti. Telefon
poganja procesor Qualcomm
Snapdragon 660. Kupci bodo
lahko izbirali med različicama s
64 oziroma 128 GB prostora za
shranjevanje._
blackberry.com

HIUNI
PAMETNI TELESKOP, KI
PREPOZNA NEBESNA TELESA

JE TO VRNITEV NOKIE Z
ODLIČNIMI TELEFONI POD
200 EVRI?!

Hiuni je zagotovo prava izbira
za tiste, ki uživajo v opazovanju zvezd. Naprava, ki je
preprosta za uporabo, se
uvršča v skupino teleskopov
Cassegrain. Ti imajo glavno
zrcalo v sredini vbočeno, medtem ko sta dve lovilni zrcali
izbočeni. Del teleskopa so tudi
6-palčna zaslonka in vgrajeni
senzorji, ki izsledijo objekte v
vesolju. Svoje mobilne naprave
lahko s teleskopom povežete
prek aplikacije v operacijskih
sistemih iOS in Android. Ta
vam omogoča, da predhodno
izberete nebesno telo, ki ga
želite opazovati._

V Moskvi smo bili priča
predstavitvi za Nokio najbolj
pomembnih telefonov ta hip.
Gre za modele Nokia 5, Nokia
3 in Nokia 2, ki so v segmentu
telefonov pod 200 evri. Nova
generacija prinaša še čistejšo
izkušnjo Android. To pomeni, da tudi navidezno in po
specifikaciji nekoliko šibkejši
telefoni delujejo bolje in hitreje.
Trio pametnih telefonov ima
prav tako dostop do najnovejših Googlovih storitev, kot je
Googlov Asistent. Nadgradnja
Nokie 5, Nokie 3 in Nokie 2 prinaša predvsem večje zaslone,
nadgradnjo procesorjev, izboljšan dizajn in še večji poudarek
na kakovosti materialov._

kickstarter.com

nokia.com

PRESTIŽ V OBLIKI
TELEFONA
Rusko podjetje Caviar je
predstavilo pametni telefon
iPhone X Tesla, ki bo na voljo
v omejeni zalogi. Pohvali se
lahko z zelo visoko ceno, ki
znaša kar 4.600 ameriških
dolarjev, kar preračunano
pomeni 3.904 evrov. Ovitek
telefona je prevlečen s plastjo
ogljika in zlata, ima pa tudi
lastno solarno ploščo. Z novo
različico telefona so počastili
generalnega direktorja Tesle
Elona Muska, ki si prizadeva uveljaviti obnovljive vire
energije. Verjeli ali ne, baterijo
je mogoče napolniti tako s
sončno energijo kot tudi s
svetlobo, ki jo oddajajo luči._
caviar.global

TASTETRO SPICE
SYSTEM
PAMETNO STOJALO ZA
LJUBITELJE ZAČIMB

BEOVISION ECLIPSE OLED 4K T V

MICROSOF T SURFACE HUB 2

BANG & OLUFSEN PRESENEČA Z NOVO
LEPOTICO

TAKO JE VIDETI DELOVNI PROSTOR
PRIHODNOSTI

Podjetje Bang & Olufsen že dolga leta poznamo
kot eno izmed vodilnih imen v industriji zvočnih naprav. Tokrat pa želijo danski proizvajalci
javnost prepričati s televizijo BeoVision Eclipse OLED 4K TV, ki je prekrita s hrastovino. Ta je
pričakovano opremljena z učinkovitimi zvočniki.
3-kanalni zvočni sistem se ponaša z močjo 450
W in je vgrajen v leseno ohišje. Hkrati naprava
gledalca prepriča tudi s 4K HDR OLED-zaslonom z
najnovejšo tehnologijo. Potrošnikom bosta sicer na
voljo 55- in 65-palčna različica novega televizorja,
ki ga bo mogoče kupiti kmalu._

Microsoft Surface Hub 2 bo postavil smernice
za oblikovanje delovnih prostorov prihodnosti. 50,5-palčni zaslon z ločljivostjo 4K vsebino
prikazuje v razmerju 3 : 2. Uporabiti ga je mogoče
v navpični ali vodoravni legi in v povezavi s tremi
drugimi enotami. 4K-kamere, mikrofoni in možnost
prijavljanja več uporabnikov omogočajo sodelovanje z oddaljenimi sodelavci. Po zaslugi stojala s
koleščki Steelcase lahko tehnologijo uporabljate
v različnih sobah. Testiranje naprave se bo začelo
proti koncu letošnjega leta, kupci pa jo bodo lahko
dobili v letu 2019._

TasteTro Spice System je
stojalo za začimbe, sestavljeno iz 20 razdelkov. Aparat bo
začimbe v odmerjeni količini
izdal na vaš ukaz, hkrati pa
bo naprava, ki jo je mogoče
upravljati prek zaslona na
dotik, pripravila kar 50 prednastavljenih mešanic začimb,
ki bodo vašim jedem dale
poseben okus. Prek brezzžičnega omrežja lahko v sistem
dodate nove recepte. Ko bo
posamezne razdelke ponovno
potrebno napolniti s sestavinami, boste o tem pravočasno obveščeni._

bang-olufsen.com

microsoft.com

indiegogo.com
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TOP 4 ZA
IGRIČARJE
UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 4 IZDELKI, KI JIH
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GEJMER«.

MOTOGP 18
KROJITE USODO PRVENSTVA
Očitno je mesec junij zelo športno
obarvan, saj se nam obeta kar nekaj
športnih iger, med drugim tudi priljubljeni MotoGP 18. Še ne spremljate
letošnjega boja v prvenstvu Moto GP?
Ali pa spremljate in niste ravno najbolj
navdušeni nad trenutno situacijo in
vodstvom? Potem je čas, da stvari vzamete v svoje roke in s svojimi
veščinami krojite usodo prvenstva in
posameznih dirk v igri MotoGP 18 na
platformah PC, PS4 in XB1. Tudi za
Switch bo na voljo, vendar pozneje. O
datumu vas bomo obvestili v prihajajočih številkah City Magazina._
motogpvideogame.com

CALL OF DUT Y BL ACK
OPS 4
TAKŠNA BO NAJVEČJA AKCIJA
VSEH ČASOV
17. maja zvečer smo v živo spremljali prenos premiernega razkritja igre
Call of Duty: Black Ops 4 (izid 12.
oktober 2018). Večigralstvo se vrača na tla brez upočasnitev – akcija
bo vznemirljiva, hitra in manj fantazijska. Vsako orožje bo imelo sebi
lastne prilagoditve in 3D-sledi, da bo
igralec vedel, od kod prihajajo streli.
Ligaško igranje bo izboljšano, vračajo
se zombiji. Black Ops 4 bo seveda na
razpolago za PS4 in XB1, najlepši pa
bo na PC-ju. Tam bo poleg ločljivosti
4K in osvetljevanja HDR podpiral
tudi ultraširoke monitorje. Napeta in
priljubljena streljačina vam bo od 11.
do 24. junija na voljo po akcijski ceni
39,99 evra (za PS4, XB1 in PC)._
callofduty.com

VAMPYR
ZA KRVOLOČNE
Če ste za nekaj krvoločnega, je to zagotovo prava izbira za vas. Prelevite se
v vlogo zdravnika Jonathana Reida, ki
se je nedavno spremenil v krvoločnega vampirja in zdaj za svoje preživetje
ogroža ljudi na londonskih ulicah. Cilj je
ugotoviti, kaj je tisto, kar je povzročilo
njegovo transformacijo in transformacijo določenih prebivalcev Londona
(pojavil se je skrivnosten nov temačni
svet bitij, ki živijo v podzemlju, kamor
zdaj spada tudi Jonathan). Igra vam je
že na voljo pri vaših priljubljenih specializiranih trgovcih od 5. junija dalje, in
sicer za PS4, XB1 ter tudi PC._
vampyr-game.com

TOUR DE FR ANCE
PRO CYCLING MANAGER
Tistim, ki imajo rajši kolesarske izzive,
mesec junij prinaša za PS4 ter XB1
pravo vznemirljivo borbo za vsem dobro znano rumeno majico in možnost izkazovanja svojih sposobnosti v čudoviti igri Tour de France, ki izide 21. junija
2018. Pro Cycling Manager pa vam bo
na voljo za platformo PC, in sicer prav
tako 21. junija 2018._
letour-games.com

MOBILNO

INVICTUS 280SX
ŠPORTNA STRAN RAZKOŠJA
Invictus 280SX meri v dolžino 8,70 metra in omogoča
udobno, elegantno plovbo, medtem ko vam po želji
pričara tudi bolj športne občutke. Športnost omogoča motor s 350 konjskimi močmi, ki požene jahto vse
do 38 vozlov, najučinkoviteje pa se vozi pri 21 vozlih.
Na krov vstopimo skozi zadnji del, s katerim jahta
omogoča dostop do morja, kar pride prav predvsem
kopalcem in potapljačem. Invictus ponuja dovolj
prostora za 5 do 6 ljudi, ki jih v udobnem ambientu od
morja loči le vetrobransko steklo, postavljeno pred krmilo jahte. Osrednji prostor ima na voljo sedežno garnituro, še ena v obliki polkroga pa prekriva premec.
Notranjost si lahko izbirajo lastniki sami, saj imajo na
voljo veliko barv, materialov in različnih dodatkov._
invictusyacht.it

OCEANCO TUHURA
115 METROV RAZKOŠJA
Oceanco Tuhura navdih za svoj notranji dizajn jemlje iz naravnega okolja vzhodne Azije in
tihomorskih otokov. Notranjost je kot nekakšen tikov habitat. Celotno podobo popestrijo tla v
stilu tatamija in naravni okrasni elementi iz bakra in železa. Preprosta oblika kanuja pripomore k majhnemu vodnemu uporu in izredni okretnosti v vodi. S hibridnim pogonskim sistemom
lahko Tuhura doseže hitrost 18 vozlov. Trup sestavlja kopica oken, ki so narejena s pomočjo
napredne tehnologije. Ta ima zunanji del stekla prekrit z nešteto pikami, ki omogočajo oknu,
da je z notranje strani popolnoma prozorno, z zunanje strani pa deluje kot del trupa._
oceancoyacht.com

SLADKO ŽIVLJENJE
JAHTE SO IN VEDNO BODO STATUSNI SIMBOL. KO NAM NEKDO OMENI JAHTO, SE V
MISLIH V TRENUTKU POSTAVIMO NA KROV SREDI OCEANA, OBDANI Z NAJLJUBŠO
DRUŽBO, S KATERO NAZDRAVLJAMO S KOZARCEM PENINE V ROKI. JAHTE SE POJAVLJAJO V TAKŠNIH IN DRUGAČNIH OBLIKAH, OD TISTIH NAJBOLJ GLAMUROZNIH DO
TISTIH ŠPORTNIH ZA SPROŠČANJE ADRENALINA. ZA PRIHAJAJOČE POLETNE DNI
SMO VAM PRIPRAVILI JAGODNI IZBOR LUKSUZA NA VODI.

JET CAPSULE
LUKSUZEN MEHURČEK NA VODI
70 % Jet Capsule predstavljajo ogljikova vlakna,
kar znatno pripomore k zmanjšanju teže. Ker je ta
zelo majhna, lahko motor požene kapsulo do 35
vozlov oziroma do 64 km/h. Motor ima 370 konjskih moči in rezervoar s 330 litri goriva. To zadostuje za 130 navtičnih milj vožnje. Notranjost je
popolnoma prilagodljiva. Tako si lahko izberemo
sedišča za do 12 ljudi ali katere druge elemente,
kot sta recimo kuhinja ali kopalnica. Lahko si celo
omislimo povsem opremljeno jedilnico in uživamo ob romantičnih večerjah na valovih. Okna so
prevlečena s posebno zaščitno snovjo, ki preprečuje sončnim žarkom, da bi prodrli v notranjost
in slepili potnike. Jet Capsule ima zagotovo tudi
romantičen potencial, a smo kljub temu povsem
prepričani, da mu beneških gondol nikdar ne bo
uspelo nadomestiti._
jetcapsule.com
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DYNAMIQ GT T 16 5
50 METROV LUKSUZA ZA 24.400.000 EVROV
Superjahta Dynamiq GTT 165 je dolga 50 metrov in je namenjena tistim, ki si želijo kar največjo učinkovitost, medtem ko se udobno spopadajo z valovi. Lahek in robusten trup je narejen
iz aluminija Sealium, patentirana fiksna smučka pa poleg stabilnosti pripomore še k zmanjševanju porabe goriva in ustvarjanju hidrodinamičnega vzgona. Na jahti bo svoj prostor našlo 10
do 12 potnikov in 9 članov posadke. Pogon omogoča superjahti doseganje hitrosti 20 vozlov,
pri modelu GTS pa celo 25. Na voljo so vam velika sončna terasa, jacuzzi, kinodvorana, bar in
prostor za SPA ali telovadnico. Vstopna cena v svet ultraluksuza je 24.400.000 evrov._
bedynamic.com

MOBILNO

SOEL YACHTS SOEL CAT 12
JAHTA NA SONČNO ENERGIJO

FOILER FLYING YACHT
»LETI« VISOKO NAD VALOVI
Oblika Foilerjevega trupa za kar trikrat zmanjša turbulenco, ki se
ustvari za zadkom plovila, in na tem področju prekaša vse druge
jahte. Ponuja izredno izpopolnjen in blag začetek in konec vožnje, s
tem pa skoraj popolnoma odpravi morsko bolezen, ko visoko v zraku
premaguje zahrbtne valove. Foiler doseže hitrost vse do 40 vozlov,
»let« s pomočjo smučk pa se začne pri hitrosti 18 vozlov. Za hibridno
moč skrbita dva BMW-jeva motorja, vsak s 320 konjskimi močmi in
dvema električnima generatorjema. Pri optimalni hitrosti 30 vozlov
in 300-litrski posodi za gorivo ima Foiler 130 navtičnih milj dosega.
Hibridni sistem, ki lahko deluje le na neslišno električno energijo, nam
omogoča 10 minut vožnje pri hitrosti do 10 vozlov._
foiler.com

Jahta Soelcat 12, v obliki nekakšnega katamarana, je bila že od
samega začetka zasnovana z mislijo na električni pogonski sistem.
A to še ni vse, saj se v trenutkih, ko je ne potrebujemo za prevažanje potnikov, kaj hitro spremeni v plavajočo solarno elektrarno.
Solarni paneli na strehi jahte zagotavljajo dovolj električne energije
kar štirim gospodinjstvom. Jahta proizvede 15 kilovoltamperov, s
pomočjo tehnologije pa lahko to energijo pretvorimo v 4000 litrov
sveže pitne vode v le eni uri. Ker imamo na voljo baterijo z zmogljivostjo 120 kilovatnih ur, ni
bojazni, da bomo obtičali
na suhem, ko bo sonce
zašlo za obzorje. Za pogon
skrbita dva motorja, vsak s
30 kilovati moči, skupaj pa
dosežeta največjo hitrost 14
vozlov. Soelcat 12 je idealna
za prevoz in pogostitev
potnikov in vse to brez negativnega vpliva na okolje._
soelyacht.com

NA VALOVIH

M O D R A

M O B I L N O S T

RIVA 110 DOLCEVITA
V OBJEMU SODOBNEGA LUKSUZA
Jahta Riva 110 Dolcevita predstavlja Rivino
najnovejšo in do tega trenutka najnaprednejšo jahto. Na zgornjem delu 33,35 metra
dolge jahte, kjer ima kapitan svoje delovno
mesto, najdemo še velik odprt prostor, ki
je namenjen zabavanju gostov in uživanju
morskega zraka med plovbo. V spodnjih
prostorih boste našli velik salon, ki ima na
vseh straneh steklene površine, ki segajo od
tal do stropa. Tako lahko neovirano uživamo
v razgledih, ki nam jih ponuja morska avantura. V prednjem delu je glavna spalnica, ki
prav tako ponuja obilico naravne svetlobe,
poleg te spalnice pa imam na voljo še štiri,
ki so nadstropje nižje. Jahta vam ponuja
skoraj neomejene možnosti raziskovanja
oceanov in vse to v objemu modernega in
dovršenega luksuza._
riva-yacht.com

FLYING FLIPPER SUPERFLY GTO 42
LUKSUZ SKANDINAVSKEGA DIZAJNA
Flying Fliper Superfly GTO 42 lahko po morski gladini drvi z več kot 50 vozli, če nanjo
namestimo dva primerno močna motorja. A bistvo jahte GTO ni zgolj in samo v hitrosti.
Moderen skandinavski dizajn in več kot 40 let izkušenj podjetja Flying Flipper naredijo
to jahto luksuzno, udobno in primerno tako za družine kot za posameznike. Z odprtim
dizajnom ponuja svojevrstno izkušnjo. Poleg hitrosti in dizajna ima jahta še socialno
noto. Zamislili so si jo namreč kot center družabnega dogajanja, kjer se lahko dobivate
s prijatelji, znanci ali preprosto uživate s svojo družino. 13,09-metrska jahta je prilagodljiva in ima zunanjo kuhinjo in bar prav v sredini njenega odprtega dela. Poleg kuhinje
in osrednjega prostora je na voljo še spalnica z veliko posteljo in veliko prostora za
shranjevanje stvari._
flyingflipper.com
J U N I J

// 33

MOBILNO
BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL

POZDRAV
POLETJU

TEMPERATURE SE NEZADRŽNO DVIGUJEJO, Z NJIMI PA TUDI KOVINA POSTAJA VEDNO BOLJ VROČA. ČEPRAV SO EKSOTIČNI AVTOMOBILI IN GLAMUROZNE JAHTNE 'VROČI' ŽE SAMI PO SEBI, PRAV SONČNI ŽARKI POSKRBIJO ZA
TISTI DODATEN LESK IN BLIŠČ. PO NAPOVEDIH BO POLETJE VROČE IN DOLGO,
S TEM PA BOMO IMELI NA VOLJO DOVOLJ ČASA, DA SI OČI SPOČIJEMO NA
KAKŠNI IZMED PREMIČNIH UMETNIN.

NEK AJ POVSEM SVEŽEGA PRI
AUDIJU

AUDI Q8
Deset let po tem, ko so pri BMW-ju izumili segment luksuznih SUV-kupejev z
modelom X6, so pri Audiju le predstavili svojega zapeljivca v tem segmentu.
Audi Q8 je popolnoma nov avtomobil
v Audijevi prestižni paleti in bo prihodnjim lastnikom ponujal eleganco
petvratnega kupeja in vsestransko
uporabnost SUV-ja. Audi Q8 je približno enakih dimenzij kot Audi Q7, a na
prvi pogled deluje precej nižji zaradi
dizajna s padajočo streho. S skoraj tri
metre dolgo medosno razdaljo ponuja
potnikom obilico prostora v kabini, za
katero pri Audiju pravijo, da je večja kot
pri konkurenčnima BMW-ju X6 in Mercedes-Benzu GLE-Coupe._
audi.si

NAJHITREJŠI GOLF GTI

NAJNOVEJŠI CITROËN CILJA NA UDOBJE

CITROËN C5 AIRCROSS
Citroën C5 Aircross SUV se ponaša z naprednim
hidravličnim blaženjem, za katerega so pri Citroënu
vložili kar 20 patentov. Sistem uporablja hidravliko
za zagotavljanje kar največjega udobja potnikov. K
temu so dodali še nove in udobne sedeže, za katere
so dobili navdih pri naslanjačih. Z različnimi materiali in vrstami pen so se pri Citroënu potrudili, da
bi imeli tudi za volanom občutek domačega naslanjača iz dnevne sobe. Dizajn novega Citroëna je
pričakovan in je v skladu z ostalimi člani Citroënove
družine. Razklani prednji žarometi, tako imenovane
Aibump zaščite in črno pobarvani stebrički, ki dajejo občutek, da so stekla povsod okoli nas. Hkrati
ga to naredi širšega, nižjega in posledično bolj aktivnega._
citroen.si
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NAJBOLJ PREPOZNAVNI SUV IMA NOVO
PODOBO

BMW X5
BMW X5 je zasijal v novi luči, z bolj robustnim videzom in veliko več tehnologije. Paradni konj med
SUV-ji bo zagotovo navduševal še naprej, saj si
je ustvaril neverjeten renome, ki ga bo težko prekositi. Obdržal je prepoznavne SUV-linije, ima pa
tokrat precej večje odprtine v prednji maski. Na
zadku so prtljažna vrata razdeljena na dva dela,
s čimer bo omogočeno lažje nalaganje tovora in
manjših predmetov. Če želite z novim BMW-jem
X5 prepeljati več oseb, bo od decembra dalje na
voljo tudi tretja vrsta sedežev. Za vse avdiofile so
poskrbeli pri Bowers & Wilkinsu, saj imamo na voljo njihov zvočni sistem z 20 zvočniki in kar 1500
vatov izhodne moči._
bmw.si

VOLKSWAGEN GOLF
GTI TCR CONCEPT
Volkswagen Golf GTI TCR Concept res ni najmočnejši Golf GTI, ta rekord še vedno nosi Clubsport S s 306 konjskimi močmi, je pa zato najhitrejši Golf GTI vseh časov. Čeprav nosi oznako
TCR, to ne pomeni, da je pripravljen le za dirkališče, temveč gre za cestno povsem zakonit
avtomobil. In čeprav pravijo, da je koncept, se
serijska proizvodnja Golfa GTI TCR pričakuje že
ob koncu letošnjega leta. Golf GTI TCR ima elektronsko omejeno hitrost pri 250 km/h, če pa
to elektronsko blokado odstranimo, se bo pognal vse do 264 km/h. To ga naredi najhitrejšega
Golfa GTI vseh časov in je hitrejši od že omenjenega Golfa GTI Clubsport S, ki doseže najvišjo hitrost pri 260 km/h. Golfa GTI TCR poganja
2-litrski bencinski motor, ki je bil navit in ima
286 konjskih moči in 370 Nm navora._
volkswagen.si
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NOVICE

NAJDR A ŽJE MOTORNO KOLO NA SVETU

FORD F-150 RAPTOR

HARLEY-DAVIDSON BLUE
EDITION

Ford F-150 Raptor se je predstavil v svoji najnovejši različici in deluje še bolj strupeno kot kadarkoli prej. Raptor
letnika 2019 je še dodatno prilagojen za terensko vožnjo,
saj ima ekskluzivne blažilnike Fox 3.0, s katerimi bo z lahkoto preplezal marsikatero skalo. Nov sistem za nadzorovanje podvozja in udobni sedeži Recaro poskrbijo, da
voznika ne pretrese in da ne doživi prevelike ‘turbulence’ na zahtevnem terenu. Aktualnega Raptorja poganja
3,5-litrski V6 EcoBoost motor s 450 konjskimi močmi.
Naslednik naj bi imel enak motor, govori pa se tudi o še
močnejši različici s 7-litrskim 8-valjnikom. Velik Fordov
logotip na prednji maski še poudari robustno držo novega Raptorja, ko pa zahrumi njegov motor, je vse skupaj že
kar malce zastrašujoče._
ford.si

Pri Buchererju so pokazali dovolj poguma in se s specialistom za motorna kolesa Bundnerbike podali v drzno
akcijo predelave Harley-Davidsona. Blue Edition je svojo
pot začel kot serijsko motorno kolo Softail Slim S, za katerega je bilo potrebnih 2500 ur dela in leto načrtovanja in izdelave, da so ga preobrazili v modrega lepotca.
Razlog za tako visoko ceno motornega kolesa se skriva v
posodi za gorivo, iz katere so na levi in desni strani izrezali dve niši, v katerih se pod balističnim steklom bohotijo prave umetnine. V levi boste našli tako imenovanega
Dizzlerja, 5,40-karatni diamantni prstan, v desni pa unikatno ročno uro, osnovano na modelu Bucherer Patravi
TravelTec II. Harley-Davidson Blue Edition je unikaten izdelek, ki nosi ceno 1.888.000 švicarskih frankov._
harley-davidson-graubunden.ch

PLENILEC IMA NOVO PODOBO

BMW-JEVA
BREZŽIČNA
POLNILNICA
BMW je bil prvi izmed avtomobilskih proizvajalcev, ki je
predstavil komercialno brezžično polnjenje za svoje avtomobile BMW Wireless Charging.
Polnilna postaja podjetja BMW
je pravzaprav velika Qi podlaga, s katero lahko napolnite
svojega BMW 530e iPerformance. Sistem je sestavljen
iz talne podlage, ki se imenuje
GroundPad, in sekundarnega
dela CarPad, ki se pritrdi na dno
avtomobila. Polnilna moč je 3,2
kW in potrebuje približno tri ure
in pol, da so baterije BMW-ja
530e popolnoma napolnjene.
Za lažjo pomoč pri manevriranju so šli celo tako daleč, da so
posodobili programsko opremo
parkirne kamere in nam s tem
olajšali parkiranje nad polnilno
postajo._
bmw.si

ŠE K AR AVANSK A R A ZLIČICA Z APELJIVEGA
PEUGEOTA

PEUGEOT 508 SW
Na začetku leta se nam je že predstavil novi Peugeot 508,
zdaj pa je napočil čas še za njegovo večjo, karavansko različico. V principu sta si oba precej podobna, vsaj kar se tiče
markantnega zunanjega oblikovanja in izredno privlačne
notranjosti. Peugeot 508 SW ima v primerjavi z limuzino
podaljšano streho, ki ustvari dodatni prostor v zadnjem
delu. Vse skupaj so pri Peugeotu zapakirali v mamljiv paket, ki prav nič ne izgubi na privlačnosti, če ga primerjamo
z limuzino. Sprednji del je pri obeh enak, spremeni pa se
stranski profil in seveda zadek. Zadnje luči imajo enak zapeljiv dizajn, kot smo jih videli pri limuzinski različici._
peugeot.si
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IZLETI V NAJBOLJŠI DRUŽBI

S POMLADNIM SONCEM SO PRI FORDU PREDSTAVILI NOVI SUV ECOSPORT, KI JE KOT
NALAŠČ ZA RAZISKOVANJE SKRITIH KOTIČKOV PO NAŠI DEŽELI. OBLIKOVAN JE ZA
MESTNO DŽUNGLO IN USTVARJEN, DA IZ NJE POBEGNE. ROBUSTEN, A ELEGANTEN VAS
S PAMETNIM ŠTIRIKOLESNI POGONOM AWD PRIPELJE DO ŠTEVILNIH DOGODIVŠČIN.
VOZI GA TUDI SMUČARKA ANA BUCIK, KI SE NAVDUŠUJE NAD NJEGOVIMI TEHNOLOGIJAMI ZA UDOBNO IN VARNO VOZNO IZKUŠNJO TER VRHUNSKIM ZVOKOM B&O PLAY.
Novi Ford EcoSport nudi
uporabnikom še več sloga,
udobja, zmogljivosti in izbire
– funkcionalnost robatega
SUV-a uspešno združuje
s praktičnostjo mestnega
avta. Fordov novi športni
terenec z visokim položajem sedeža poskrbi za dober
pregled, že prepoznavno
odlično Fordovo dinamiko
lahkotne vožnje pa dopolnjuje tudi dovršeni sistem
za komunikacije in razvedrilo SYNC 3, ki je združljiv s
programoma Apple CarPlay
in Android Auto™ in podpira
EcoSportov lebdeči 8- ali
6,5-palčni barvni zaslon na
dotik._
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ZMOGL JIV IN HKR ATI VARČEN
Slovenija je velika mala dežela. Kljub dobrim cestam, kot o njih
pravijo tujci, za doseganje skritih kotičkov in najlepših razgledov, dobrih izhodiščnih točk in manj poznanih, a domačnih gostišč in prenočišč poleg dobre navigacije prek SYNC 3
pogosto potrebujemo tudi pametni štirikolesni pogon, kot je
Fordov AWD. Ta tehnologija je na voljo v kombinaciji s povsem
novim 1,5-litrskim dizelskim motorjem Ford EcoBlue s 125 KM
in 300 Nm navora ter šeststopenjskim ročnim menjalnikom._

MANJ STIK AL , VEČ ODL AGANIH POVRŠIN
Pri terenski vožnji do najlepše razgledne točke ali še vedno
dobro skrite izvrstne gostilne ali vašega kotička za sončenje
je pomembno tudi udobje. Novi sedeži so optimalno prilagojeni za udobje potnikov v sprednjem in zadnjem delu vozila.
EcoSport prinaša novo raven prefinjene notranjosti s preprosteje uporabnimi stikali in drugimi kontrolnimi elementi, na otip
mehkimi materiali in novo sredinsko konzolo, ki je ergonomsko
zasnovana za preprosto upravljanje in ima manj gumbov._

OGLASNA VSEBINA

MOBILNO

Z ARES Z ABAVNA VOŽNJA

IZLETI V NAJBOL JŠI DRUŽBI

Da vožnja do izbrane destinacije mine hitro in
zabavno, so pri Fordu poskrbeli z vrhunskim
zvočnim sistemom B&O PLAY. Sistem je posebej umerjen za uporabo v EcoSportu in vključuje deset zvočnikov, med katerimi sta tudi
basovski zvočnik v prtljažniku in srednjetonski
zvočnik v sredini armaturne plošče, deluje pa
z najnovejšim ojačevalnikom z digitalnim procesiranjem zvoka za natančno in uravnoteženo
zvočno sliko. Na voljo je tudi prostorski zvok._

Predstavljamo vam nekaj idej, kam se lahko
odpravite čez poletje tako sami kot v dvoje ali
s prijatelji in družino, tudi z najmlajšimi._

PIKNIK Z MR AVL JICO
Če se odpravimo dlje, predvsem v vročih poletnih dneh ne pozabimo na veliko tekočine in
malico, ki jo lahko nekje ob poti postrežemo
kot piknik na trati pod košato krošnjo med
zvoki čričkov in škržatov. V ta namen ima EcoSport v notranjosti veliko dovršenih rešitev za
shranjevanje. V novo sredinsko konzolo je med
drugim vgrajen preklopni in vzdolžno nastavljiv naslon za roke s predalom, v katerega je
možno spraviti tablični računalnik ali prigrizke.
Novo nastavljivo dno prtljažnika v zgornjem
položaju nudi skrit predal, v spodnjem položaju pa se prostornina prtljažnika poveča na 334
litrov. Dno prtljažnika je iz posebnega satovja,
ki lahko nosi več kot 300 kilogramov._

DOVRŠENE TEHNOLOGIJE Z A
POMOČ VOZNIKU
Poleti je pomembno tudi, da med vožnjo ostanemo pri močeh. Zato je EcoSport na voljo s
tempomatom z nastavljivim omejevalnikom hitrosti, ki vozniku olajša upoštevanje hitrostnih
omejitev, in vzvratno kamero za preprostejše in
varnejše parkiranje. Tudi možnost samodejnega
vklopa žarometov in brisalcev s tipalom dežja
odpravi del stresa pri vožnji in vozniku omogoča,
da je bolj osredotočen na promet, ogrevan volanski obroč in samodejna elektronska klimatska
naprava pa poskrbita za večje udobje._

PL ANŠARSKE PL ANINE
Pohodniki imamo na voljo obilo možnosti za
sprehode po planšarskih poteh, ki jih najdemo
tako v Posočju, na Pokljuki in Pohorju kot nad
Bohinjskim jezerom, kamor se lahko povzpnemo z gondolo in se sprehodimo lep krog mimo
Črnega jezera, morda celo Triglavskih jezer do
Ribčevega laza. Med najbolj znanimi je Velika
planina, na katero se prav tako lahko odpravite
peš ali z gondolo. Na poti pa se lahko okrepčate v mrzlem studencu in si na planšarijah
privoščite okusne jedi na žlico, kislo mleko z
žganci, domači kruh in štrudelj ter še marsikaj, vse pripravljeno na star način in po starih
receptih gospodinje, ki nas bo verjetno tudi
postregla._

VINORODNI GRIČI
Z EcoSportom do vznožja, s kolesom pa naprej po gričih, iščoč najlepši razgled med trtami, zidanicami in gostilnami z osmicami, na
ogled starih vasi, stavb in naravnih posebnosti, na obisk kmetije in samostana, kjer radi
predstavljajo zeliščarstvo in ostale spretnosti
še iz starih časov, vmes in na koncu pa še na
vrhunsko domačo jedačo in pijačo. Na izbiro
imamo številne možnosti: Goriška Brda, Vipavska dolina, Slovenska Istra, Kras, Dolenjska,
Bizeljsko Sremič, Bela krajina, pa prekmurski
in štajerski vinorodni okoliš._

KR AŠKO PODZEML JE
Kras v Sloveniji predstavlja velik del
ozemlja, zato imamo na voljo številne možnosti ogleda takšnih in drugačnih jam v okolici kar nekaj krajev,
od najbolj znane Postojnske jame, ki
si je del lahko ogledamo celo z vlakcem, pa očarljivih Škocjanskih jam,
ki jih prehodimo sami, tudi mimo
podzemnega jezera, do številnih
drugih, kot so Pekel, Vilenica, Pivka,
Pod babjim zobom. Te si navadno
lahko ogledamo z lokalnim vodnikom. Jame imajo stalno temperaturo med 8 in 10 stopinjami Celzija,
kar poleti še posebno prija._

MMMOOOORJEEE!
»Raje izberem morje kot hribe, saj imam
teh dovolj v drugih dveh tretjinah leta.« Po
poletnih kondicijskih pripravah doma in na
skupnih pripravah z ostalo ekipo se avgusta
namreč že odpravijo na smučarske priprave
v Argentino, ko so treningi spet intenzivni.
Nato pa se tako rekoč že začnejo tekmovanja po vsem svetu. »Zato maja rada pobegnem na morje ali popotovanje v toplejše kraje. Odklop rada preživljam aktivno, v družbi s
prijatelji, ko igramo odbojko in tenis, pogosto
pa si privoščim tek samo zase.«

JEZER A VSEH VRST
Praktično vsaka regija ponuja svoj nabor naravnih jezer, med katerima blestita Blejsko in Bohinjsko, a ne spreglejmo manjših, ki prav tako nudijo
izvrstne priložnosti za izlet – peš, s kolesom ali
z avtomobilom, pri katerem je občasno potreben
štirikolesni pogon. Med njimi so Cerkniško, Planšarsko na Jezerskem, Jezero in Rakitna na jugu
Ljubljane, Zbilje in Trbojsko na njenem severu,
Šmartinsko in Vrbje v bližini Celja, Miklavški ribniki, Trije ribniki v Mariboru, Lendavsko, Kočevsko ...
Ob marsikaterem jezeru najdemo tudi gostinsko
ponudbo, kjer bodo svoje dodali še sladoled, limonada, hladno pivo pa tudi kakšna malica._

Več informacij in prijavo na testno vožnjo najdete
na MojFordEcoSport.si.
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FILMSKA PLATNA

JURSKI
SVET: PADLO
KRALJESTVO
ZNANST VENOFANTASTIČNA PUSTOLOVŠČINA

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
ZDA, 2018

Minila so štiri leta, odkar so dinozavri
uničili tematski zabaviščni park Jurski
svet. Otok Isla Nublar je zdaj zapuščen, na njem prebivajo zgolj preživeli
dinozavri, ki so v džungli prepuščeni samim sebi. Ko se začne prebujati
otoški speči vulkan, se Owen in Claire
odpravita na misijo, da rešita dinozavre z otoka, ki ga bo razneslo. Owen bi
rad končno našel svojega raptorja po
imenu Blue, ki je še vedno pogrešan v
divjini, Claire, ki do dinozavrov zdaj goji
veliko spoštovanje, pa želi pomagati,
kolikor je le v njeni moči. Ko prispeta
na otok, so zaradi bruhajoče lave razmere že zelo nestabilne. Med reševanjem pride njuna odprava na sled
zaroti, ki utegne naš planet izpostaviti
nevarnosti, kakršni ni bil izpostavljen
vse od prazgodovine.
Veličastna bitja iz pradavnine so gledalcem prvič prirasla k srcu davne-
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ga leta 1993, ko je Steven Spielberg
z uporabo takrat nadvse inovativne
tehnologije premaknil mejo mogočega in ustvaril zgodbo o parku na
samotnem otoku. Sledili sta še dve
uspešni nadaljevanji, ki sta prav tako
sprožili pravo dinozavromanijo, kar
štirinajst let pozneje, leta 2015, pa je
franšiza dobila nov zagon – Spielberg
se je na čelo svoje filmske sage vrnil
kot izvršni producent.
Na velikih platnih bo letos pred veličastnimi bitji iz pradavnine bežala
podobna filmska zasedba, ki smo jo
spremljali že v prejšnjem delu, ustvarjalci petega dela Jurski svet: Padlo
kraljestvo pa so že izdali, da zgodba
ponese dinozavre in juro tja, kjer še
niso bili, ter da bodo »otok dobesedno
vrgli v zrak.« Dodajajo tudi, da bomo
»v tem Jurskem svetu videli več dinozavrov kot kadarkoli prej.«_

Režija: J. A. Bayona.
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Toby Jones, Ted Levine, Rafe
Spall, BD Wong, Jeff Goldblum in drugi.
od 7. junija / Cineplexx, Kolosej

OGLASNA VSEBINA

LJUBITI
PABLA
KRIMINALNA BIOGR AFSK A DR AMA

LOVING PABLO
ŠPANIJA, BOLGARIJA, 2018

Režija: Fernando León de Aranoa.
Igrajo: Javier Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo,
Óscar Jaenada in drugi.
od 14. junija / Cineplexx, Kolosej

OGLASNA VSEBINA

Dogajanje je postavljeno v Kolumbijo
v zadnja desetletja prejšnjega stoletja. Novinarka in medijska zvezda Virginia Vallejo se zaplete v romantično
razmerje z zloglasnim preprodajalcem
drog Pablom Escobarjem, čeprav je
bil poročen in je imel družino. Eden
najbogatejših ljudi na svetu je bil
znan kot vodja kolumbijske mafije, ki
je trgoval s kokainom in ga tihotapil
v ZDA. Za kratek čas je vstopil tudi
v politiko in prav ljubica Virginia
ga je naučila, kako komunicirati z
mediji in novinarji ter kako se vesti
v javnosti. Njuno razmerje je trajalo
pet let. Da pa bi Escobarja ustavili pri
nečednih poslih, se na Virginio obrne
agent Shepard s prošnjo, da bi kralja
kokaina, kot se ga je prijel vzdevek,
prepričala v takšno odločitev.

Pablo Escobar je postal priljubljen, ker
je poskušal revnim izboljšati življenje,
spremeniti razmere in voditi državo. A
za vsakim njegovim dobrim dejanjem
se je skrival sebičen motiv. Drama
Ljubiti Pabla se začne v obdobju, ko je
Escobar že poslovnež, vendar ljudje
še vedno niso ugotovili, od kod mu
toliko denarja. Potem ko je spoznal Virginio, je kmalu postal močna
javna oseba, ki je na strani ljudstva.
Prebivalci ga vzljubijo in mu izkažejo
podporo, zgodbo opisuje Bardem, ki
pri filmu sodeluje tudi kot producent.

FILM MESECA

Foto: Paramount Pictures

FILMSKA PLATNA

Na začetku 90. let so Escobarjevo
premoženje ocenjevali na 30 milijard
ameriških dolarjev, kar bi danes
pomenilo, da ima več kot 55 milijard.
Najbogatejši kriminalec na svetu je
kraljeval podzemlju kar dve desetletji,
zaradi neusmiljenega »poslovanja«
pa je zaslužen za smrt tri tisoč ljudi._
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NA OHLADITEV V KINO

V VROČIH DNEH SI PRIVOŠČITE POBEG V PRIJETNO OHLAJENE KINODVORANE, SPLOH
ZATO, KER VAS TJA VABIJO ODLIČNI FILMI,
KI JIH PREPROSTO NE SMETE ZAMUDITI.

ANIMIR ANA DRUŽINSK A DOMIŠLJIJSK A
PUSTOLOVŠČINA

NEVERJETNI 2
ZDA, 2018, INCREDIBLES 2

Na velika platna se vrača zgodba o najbolj nenavadni in neverjetni družini. Ta na prvi pogled ne
preveč obetavna superjunaška družina mora ponovno rešiti svet. V nadaljevanju zgodbe je mama
Helena v središču pozornosti, medtem ko je oče
Janez heroj doma, kjer skrbi za družino in otroke.
Njihov vsakdan zmoti prihod nevarnega in prebrisanega nepridiprava, ki ga lahko ustavi samo družina Neverjetni._

GROZLJIVK A

ROMANTIČNA KOMIČNA DR AMA

PODEDOVANO ZLO

Z LJUBEZNIJO, SIMON

Producenti filmov Čarovnica in Razcepljen nam
prinašajo novo napeto grozljivko o demonih, ki
smo jih mogoče podedovali od svojih staršev. Ko
Ellen Graham umre, začne hčerina družina razkrivati srhljive skrivnosti o svojem poreklu. Več kot
odkrijejo, bolj se trudijo izogniti zlovešči usodi, ki
so jo podedovali. Scenarist in režiser Ari Aster je
v tem filmu družinsko tragedijo spremenil v nekaj
zloveščega in vznemirjajočega._

Pred nami je nekoliko drugačna zgodba o Romeu
in Juliji. Odraščajoči Simon Spier ima veliko skrivnost, ki jo uspešno skriva pred svojo družino, prijatelji in sošolci: Simon je gej. Zaljubljen je v fanta,
s katerim si dopisuje, le da ne ve, s kom se pravzaprav pogovarja. Ko ta skrivnost postane ogrožena, se mora soočiti z vsemi in se javno ter osebno
sprijazniti s svojo identiteto._

ZDA, 2018, HERIDARITY

ZDA, 2018, LOVE, SIMON

Režija: Brad Bird. Glasovi: Lotos Vincenc Šparovec,
Nina Valič, Nataša Tič Ralijan, Rok Suhadolc, Alenka
Tetičkovič in drugi.

Režija: Ari Aster. Igrajo: Toni Collette, Gabriel Byrne,
Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd in drugi.

Režija: Greg Berlanti. Igrajo: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford,
Alexandra Shipp in drugi.

od 14. junija / Cineplexx, Kolosej

od 14. junija / Cineplexx, Kolosej

od 21. junija / Cineplexx, Kolosej

GROZLJIVK A

KRIŽANJE

ROMANTIČNA DR AMA

TI LOVIŠ!

IZGUBLJENA MED
VALOVI

Vsak mesec v letu od prvega razreda osnovne šole
dalje se peterica prijateljev, ki radi tekmujejo, igrajo
Ti loviš! in tvegajo službo ter lastne odnose. Letos
sovpada igra s poroko edinega neporaženega igralca, zaradi česar bi lahko končno postal lahka tarča.
Vendar ve, da prihajajo, in je pripravljen. Komedija je
posneta po resnični zgodbi, objavljeni v dnevnem
časopisu The Wall Street Journal._

Film je posnet po resnični zgodbi o Tami Oldham
in njenem zaročencu Richardu Sharpu, ki sta se
odpravila na potovanje prek oceana in nista slutila, da ju bo zajel najmočnejši orkan v zgodovini.
Tami se po orkanu prebudi in najde uničeno barko
in hudo poškodovanega Richarda. Brez navigacije ali kakšnih drugih pripomočkov bo morala Tami
najti moč, da ju spravi nazaj na varno._

Režija: Xavier Gens. Igrajo: Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Ada Lupu, Brittany Ashworth, Catalin
Babliuc in drugi.

Režija: Jeff Tomsic. Igrajo: Isla Fisher, Annabelle Wallis, Jeremy Renner, Jon Hamm, Leslie Bibb in drugi.

Režija: ABaltasar Kormákur. Igrajo: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas in drugi.

od 28. junija / Cineplexx, Kolosej

od 28. junija / Cineplexx, Kolosej

od 5. julija / Cineplexx, Kolosej

ZDA, VELIKA BRITANIJA, ROMUNIJA, 2018, THE
CRUCIFIXION
Producenti filmov Priklicano zlo in Annabelle
prinašajo nov srhljivo grozljivko, posneto po dogodkih iz resničnega življenja. Zgodba se začne
v Romuniji s srhljivim krikom v daljavi. Duhovnik
Dimitru je zaprt zaradi umora nune, nad katero
je izvajal obred izganjanja hudiča. Raziskovalna novinarka poskuša odkriti, ali je duhovnik ubil
duševno bolno osebo ali je preprosto izgubil boj z
demonsko navzočnostjo._
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KOMEDIJA
ZDA, 2018, TAG

ZDA, 2018, ADRIFT

FILMSKA PLATNA

AKCIJSK A KRIMINALNA DR AMA

SRHLJIVK A
AKCIJSK A DOMIŠLJIJSK A PUSTOLOVŠČINA

ANT-MAN IN OSA

NEBOTIČNIK

PRVO OČIŠČENJE
ZDA, 2018, THE FIRST PURGE

ZDA, 2018, SKYSCRAPER

V prvem delu smo lahko videli, kako tatiču in prevarantu Scottu Langu, ki svoje življenje zapravlja
z vlomi in prestajanjem kazni v zaporih, znanstvenik Hank izroči obleko, ki ga pomanjša na velikost
mravlje in hkrati da neizmerno moč ter zmožnost
komunikacije z mravljami. Danes Scott krmari
med vlogo superheroja in vzornega očeta, Hope
van Dyne in dr. Hank Pym pa potrebujeta njegovo
pomoč v novi misiji, v kateri skupaj z Oso odkrijeta
skrivnosti svoje preteklosti._

Srhljivka se vrača na sam začetek serije filmov Očiščenje, ki jo je ustvaril in režiral James DeMonaco.
Tako imenovani novi očetje Amerike poskušajo v
preostanku leta mejo kriminalnih dejanj spraviti pod
en odstotek, zato se odločijo, da bodo preizkusili
sociološko teorijo, kjer državljanom v eni od zaprtih
skupnosti dovoljuje, da v eni noči dajo duška svoji jezi in agresiji ter lahko vršijo kakršnekoli zločine,
posledično pa ne bodo kaznovani. Vendar se nasilje
v teh dvanajstih urah razširi v nepredstavljive razsežnosti in zajame celoten narod._

Nekdanji vodja specialne enote za reševanje talcev pri FBI in vojni veteran Will Sawyer po amputaciji noge ocenjuje varnost za nebotičnike. S
svojo družino živi v najvišji in najvarnejši stavbi
na svetu v Hongkongu, kjer skrbi za varnost, a izpostavlja določene pomanjkljivosti v nebotičniku.
Kljub zagotavljanju nadrejenih, da je stavba brezhibna, jo napadejo teroristi. Vso odgovornost za
nastalo situacijo teroristi prevalijo na Sawyerja, ki
mora, medtem ko je na begu, najti odgovorne za
nastalo nesrečo in rešiti svojo družino._

Režija: Peyton Reed. Igrajo: Paul Rudd, Evangeline
Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Michael Pena
in drugi.

Režija: Gerard McMurray. Igrajo: Y'Lan Noel, Lex
Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Marisa Tomei in drugi.

Režija: Rawson Marshall Thurber. Igrajo: Dwayne
Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Noah
Taylor, Byron Mann in drugi.

od 5. julija / Cineplexx, Kolosej

od 5. julija / Cineplexx, Kolosej

od 12. julija / Cineplexx, Kolosej

ZDA, 2018, ANT-MAN AND THE WASP

GLASBENI DOKUMENTARCI NA
KINODVORIŠČU
19. junija bodo na Kinodvorišču premierno predstavili dokumentarec Grace Jones (Grace Jones: Bloodlight and Bami) režiserke Sophie Fiennes
(Perverznežev filmski vodnik, Perverznežev vodnik po ideologiji), ki se bo
pridružila tudi na premieri. Film ceste, ki ga je snemala več let, preplete
pevkine edinstvene odrske stvaritve z intimnimi posnetki z njene rodne
Jamajke ter nam pokaže Grace Jones, kakršne še nismo videli.
28. junija na spored prihaja dokumentarni film Whitney Houston (Whitney:
Can I Be Me). Intimni, neuradni portret legendarne superzvezdnice
Whitney Houston, ki ga je lani režiral eden najbolj samosvojih dokumentaristov Nick Broomfield (Kurt & Courtney, Biggie and Tupac), bodo premierno prikazali v Dvorani, 29. junija pa bo na ogled na Kinodvorišču._
do 30. junija / Ljubljana /
Kinodvorišče

DR AMA

TATIČI

JAPONSKA, 2018, MANBIKI KAZOKU
Na 71. canskem filmskem festivalu je zlata palma za najboljši film šla v roke
japonski drami Tatiči (Shoplifters) režiserja Hirokazuja Koreede. Film pripoveduje zgodbo Osama Shibate in njegove žene Nobuyo, ki živita v revščini in
se veliki meri zanašata na pokojnino babice. Ko se Osamu in njegov sin Shota odpravita v trgovino, da bi tam ukradla nekaj hrane, spoznata brezdomko Yuri. Vzameta jo domov, kjer družina ugotovi, da je bilo dekle zlorabljeno.
Kljub revščini družina Yuri neuradno posvoji.
Veliko nagrado filmskega festivala je sicer prejel film BlacKkKlansman, v katerem legendarni ameriški režiser Spike Lee pripoveduje resnično zgodbo o
temnopoltem policistu, ki se infiltrira v kukluksklan_
Režija: Hirokazu Koreeda. Igrajo: Lily Franky, Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Sakura Andô, Mayu Matsuoka in drugi.
J U N I J
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KNJIGE

5 ZA POLETJE:
KNJIGE, KI JIH
PRIPOROČA
BILL GATES
BILL GATES NEDVOMNO SODI MED
NAJINTELIGENTNEJŠE LJUDI NA SVETU.
MED DRUGIM VSAKO LETO PREBERE
PRIBLIŽNO PETDESET KNJIG, O KATERIH
NATO RAZPRAVLJA NA SVOJEM BLOGU
(GATESNOTES.COM). NEDAVNO JE OBJAVIL
SEZNAM KNJIG, KI JIH PRIPOROČA ZA
LETOŠNJE POLETNO BRANJE, MED KATERIMI
SE JE ZNAŠLO VELIKO RAZLIČNIH ŽANROV,
OD LEPOSLOVJA DO BIOGRAFIJE.
K ATE BOWLER

EVERYTHING HAPPENS FOR A
REASON AND OTHER LIES I'VE
LOVED
Kate Bowler je profesorica na Duke
Divinity School. Pri 35. se zdi, da ji
vse teče kot po maslu – v službi je
uspešna, poročena je s svojo srednješolsko ljubeznijo in preprosto
obožuje življenje z novorojenim sinom. A vse se spremeni, ko je diagnosticirana z rakom debelega črevesa, ki je že napredoval v 4. stadij.
»Kaj pomeni umreti?« se sprašuje
Kate v družbi, ki vztraja, da se vse
zgodi z razlogom. Srce parajoč, a
presenetljivo duhovit memoar o veri
in soočanju z lastno smrtnostjo._
amazon.com
14,00 €
WALTER ISA ACSON

LEONARDO DA VINCI
Leonardo Da Vinci je bil brez dvoma
eden najzanimivejših ljudi vseh časov. Čeprav je danes poznan predvsem po svojih slikah, je imel v času
življenja absurdno veliko interesov:
od človeške anatomije do gledališča.
Isaacson na odličen način poveže
različne interese tega genija in razloži, zakaj je bil Leonardo tako izjemen.
Odlično nadaljevanje Isaacsonovih
biografij o Albertu Einsteinu in Stevu
Jobsu._
amazon.com
18,00 €

GEORGE SAUNDERS

LINCOLN IN THE BARDO
Morda mislite, da veste o Abrahamu Lincolnu vse, kar morate vedeti,
a ta roman vam bo dokazal nasprotno. Združuje namreč zgodovinska
dejstva o ameriški državljanski vojni
s fascinantnimi elementi – lahko bi
tudi rekli, da gre za dolg pogovor med
166 duhovi, vključno z Lincolnovim
pokojnim sinom. Gre za popolnoma
nov pogled na Lincolnovo trpljenje
in odgovornost, ki je tako izjemen in
večpomenski, da boste o knjigi razmišljali še dolgo po tem, ko jo boste
odložili._
amazon.com
17,00 €
DAVID CHRISTIAN, ORIGIN STORY

A BIG HISTORY OF EVERYTHING
Večina zgodovinarjev proučuje manjše časovne sklope s poudarkom na
določenih datumih, posameznikih
in dokumentih. Toda kaj bi bilo, če bi
lahko proučili celotno zgodovino, vse
od velikega poka do današnjega dne
in celo v oddaljeno prihodnost? Kako
bi pogled na to spremenil način, na
katerega zaznavamo vesolje, Zemljo in naš obstoj? To so vprašanja, na
katera je s to knjigo odgovoril David
Christian in tako ustvaril najrazburljivejši nov pristop k razumevanju, kje
smo bili, kje smo in kam gremo._
amazon.com
16,00 €

HANS ROSLING, OL A ROSLING, ANNA ROSLING RONNLUND

FACTFULNESS
Na preprosto vprašanje o globalnih trendih – koliko odstotkov svetovnega prebivalstva živi v revščini, zakaj svetovno prebivalstvo narašča, koliko deklet konča šolo
– sistematično vsi odgovorimo napačno.
Tako napačno, da bi šimpanzi z naključnim
odgovorom dosledno premagali učitelje,
novinarje, dobitnike Nobelove nagrade in
investicijske bankirje. Profesor in svetovni fenomen TED-a Han Rosling skupaj s
svojimi dolgoletnima sodelavkama Anno
in Olo ponuja novo radikalno razlago, zakaj
pride do tega. Razkriva deset nagonov, ki
izkrivljajo našo perspektivo – od naše težnje, da svet razdelimo na dva tabora (po
navadi na »nas« in na »njih«), do načina,
kako konzumiramo medije (ko vlada strah)
in kako dojemamo napredek (verjamemo,
da se večina stvari slabša)._
amazon.com
16,00 €
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FESTIVALSKO POLETJE, VOL. 3
Foto: Stipe Surać

PRED VAMI JE ŠE ZADNJI NABOR LETOŠNJIH
GLASBENIH FESTIVALOV, KI JIH NIKAR NE ZAMUDITE.

Foto: Nostalgia

WOODLAND
Vabljeni na epsko popotovanje organizirano na
edinstvenem
prizorišču
v osrčje narave. Prevzeli
vas bodo neverjetni ritmi
vrhunskih DJ-jev in mamljivi ter spektakularni
odrski nastopi. Na glavnem
odru bodo tokrat nastopili
DJs from Mars, Mari Ferrari, Vanillaz, Kosta Radman
in drugi._

MOTÖRCITY
Pod imenom MotörCity se skriva festival, ki pa ni navaden festival; ponuja namreč širok nabor odlične
blues in rock glasbe, dobre zabave, ime MotörCity
pa združuje ljudi, ki obožujejo motorje. Seveda pa
ni namenjen le motoristom; dobrodošli ste prav vsi.
Letos bodo nastopili Laurence Jones, Popa Chubby,
Hamo & Tribute 2 Love in drugi. _

woodland.si
7. julija, Ivančna Gorica

motorcityfestival.com
od 16. do 19. avgusta, Tolmin

SEXTO
‘NPLUGGED

Foto: Genevieve Medow Jenkins

Foto: Samuel Kirby

Na očarljivem trgu Piazza
Castello v Sesto al Reghena
se bo 13. leto zapored odvil
edinstven festival, ki odlično povezuje intimo in akustično glasbo. Letos boste
lahko 26. junija prisluhnili
ameriški zasedbi Interpol,
9.
julija
postrockerjem
Mogwai, 15. julija nemškemu
umetniku Pantha du Prince
feat. Bendik HK in elektronski zasedbi Son Lux, 7. avgusta pa R&B-jevcu Rhye in
glasbenemu projektu Pick a
Piper._
sextounplugged.it
do 7. avgusta,
Pordenone, Italija

OUTLOOK
Festival že desetletje združuje umetnike s celega
sveta. Organizatorji pravijo, da je Outlook treba doživeti iz prve roke, da ga lahko razumemo. Letošnja
udeležba bo vse udeležence ponovno pustila brez
sape z največjimi imeni svetovne glasbene scene,
kot so J Hus, Andy C, Bonobo, Noisia in drugi._
outlookfestival.com
od 5. do 9. septembra, Pulj, Hrvaška

Foto: Matic Slemič

lakeness.si
od 16. do 19. avgusta,
Volčja Draga

Foto: Johannes Riggelsen

LAKENESS
Festival predstavlja največji dogodek v Vipavski
dolini. Poleg glasbenega
spektakla bo na voljo paleta doživetij, od supanja
in kolesarjenja po Vipavski
dolini, kuharskih tečajev
do glasbenih delavnic, Vipavske tržnice domačih
izdelkov, posebne točke
za sproščanje, prenočili pa
boste lahko v brezplačnem
kampu. Nastopili bodo
Dubioza Kolektiv, Elvis
Jackson, Jinx, MI2, Rudi
Bučar, Vallanzaska, Tinkara Kovač, Big Band Nova in
mnogi drugi._

LOLLAPALOOZA
Letos vas v Berlinu pričakuje že četrta edicija priljubljenega festivala, ki je po mnenju nekaterih tudi
največji festival na prostem v Nemčiji. Letos bodo
za dobro zabavo zadolženi The Weeknd, Imagine
Dragons, Kygo, David Guetta, Dua Lipa in mnoga
druga svetovno znana imena._
lollapaloozade.com
od 8. do 9. septembra, Berlin, Nemčija
J U N I J
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GLASBA

GLASBENO
POLETJE

POLETJE TRKA NA
VRATA IN ČAS JE,
DA SE PREPUSTIMO
OPAJAJOČIM
ZVOKOM IN DOBRIM
KONCERTOM.

2CELLOS
Foto: Arhiv 2Cellos

Svetovno priznana zvezdnika,
čelista 2Cellos, se vračata v Slovenijo po razprodanih koncertih
na najprestižnejših svetovnih
odrih, kot so Royal Albert Hall,
Radio City Music Hall, Red Rocks
in številni drugi. Upravičeno se
lahko pohvalita z več kot 1200 koncerti po celem svetu, več kot 10 milijoni
gledalcev na koncertih, 3 milijoni prevoženih kilometrov, prek milijona všečkov na Facebooku, 650 milijoni ogledov le na YouTubu (od tega 100 milijonov
ogledov samo za največjo uspešnico Thunderstruck) in še bi lahko naštevali.
Zato lahko za 2Cellos rečemo, da sta največja glasbena atrakcija iz naše regije
vseh časov. Polnita arene po celem svetu in sodelujeta s svetovnimi zvezniki,
kot so Elton John, Zucchero, Bocelli in drugimi. Luka Šulić in Stjepan Hauser
trenutno snemata svoj peti album, ki bo po zadnjem albumu filmske glasbe, ki
sta ga posnela z Londonskim simfoničnim orkestrom, spet rokovsko obarvan.
15. septembra ju lahko pričakujemo tudi v Mariboru._
29. junija ob 20.00 / Poletna arena Bonfika, Koper

9. julija ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

Foto: Post Hoc Management

KONCERT / ZAGREB

THE NATIONAL

The National, brooklynski melanholiki, so danes eni izmed
glavnih gostov na najpomembnejših glasbenih festivalih po
svetu. Nekateri jih primerjajo z
Joy Divison, Wilcom, Depeche
Mode, U2 in Nick Cavom & The
Bad Seeds. Razlog za to so najbrž odličen baritonski vokal Matta Berningerja, izvrstna lirika, prepoznavna
orkestracija in minimalističnimi ritmi. Letos so osvojili tudi svoj prvi grammy,
in sicer v kategoriji najboljšega alternativnega albuma. Septembra lani je luč
sveta ugledal sedmi studijski album z naslovom Sleep No Beast, ki je posegel po vrhovih glasbenih lestvic po celem svetu. Če še dodamo, da je njihov
prvi singel z albuma The System Only Dreams in Total Darkness tudi njihova
prva skladba, ki je prišla na prvo mesto na več Billboardovih lestvicah, potem
je jasno, da so The National pripravljeni zasesti sam vrh današnje glasbene
produkcije (če že niso tam)._
10. julija ob 20.00 / ŠRC Šalata, Zagreb, Hrvaška
44 //

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

Foto: Jairo Zavala Ruiz

KONCERT / LJUBLJANA

Po več kot 15 letih se v naše kraje
končno vrača eno ključnih imen tucsonske Americane oziroma puščavske
indie rock scene Calexico. S svojim
vrtinčenjem tradicionalnih južnoameriških zvokov, kot so mariachi, cumbia in
tejano, ter jazzovskih, country in post-rock vplivov sta Joey Burns in John Convertino izoblikovala edinstven glasbeni izraz znotraj širše struje indie rocka. Calexicova edinstvenost je v dobrih
dveh desetletjih ustvarjanja prišla do izraza tudi prek sodelovanj z izvajalci,
kot so Arcade Fire, Neko Case, Amor Belhom Duo, Gotan Project in seveda
Iron & Wine, s katerim so posneli tudi izvrsten EP In the Reins. V Slovenijo se
vrača na krilih devetega studijskega albuma The Thread That Keeps Us, ki je
pri založbah Anti- in City Slang izšel januarja._

PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME,
KI SO VREDNI VAŠE POZORNOSTI.
ISL AND RECORDS

SHAWN MENDES, SHAWN MENDES

KONCERT / KOPER

CALEXICO

ALBUMANIJA

Vse kaže, da je Shawn Mendes letos pritisnil
nekakšen gumb za ponastavitev, saj se je z
novim albumom odmaknil od sladkega pop
zvoka in ustvaril plošček, kjer si je material sposodil tako do svojega mentorja Johna
Mayjerja kot tudi od ogromnih stadionskih
rock skupin, kot so Kings of Leon. Vsekakor
pametna in drzna odločitev 19-letnega pevca, ki je za seboj pustil osladne refrene za
kitarske himne ... in zato zveni veliko bolje._
shawnmendesofficial.com
GL ASSNOTE RECORDS

CHVRCHES, LOVE IS DEAD
Tretji album glasgowskega electropop tria s svojim naslovom morda res ne pušča veliko prostora
upanju, a pravzaprav gre za tiho, a ogromno vprašanje. Je vredno, da ljubezen ohranimo tudi v teh
temnih političnih časih? Če je bil njihov prvenec
The Bones of What You Believe brezhibna mešanica sintpopa in odločnih ritmov, naslednik še bolj
poglobljena izkušnja osvežene indie pokrajine, je
zvok tretjega albuma drugačen in ostrejši. Kar je
tudi prav, saj bi z nadgradnjo prvotnega zvoka
delovali že preveč samovšečno._
chvrch.es
POLYDOR RECORDS

SNOW PATROL, WILDNESS
Gary Lightbody je že od nekdaj vedel, kako napisati pop rock himno z dramatičnimi crescendi in velikanskim trnki, na katere se ujame
skoraj vsak poslušalec. Irci so preboj doživeli
sredi dvatisočih z megahitom Chasing Cars in
z nekaj solidnimi album. In nekako so z nami
že 25 let. Novi album skupine je neke vrste
zvočna oživitev in iskanje pomena ter povezav
v moderni dobi. Kljub manjšim napakam gre
za album, ki dokazuje, da Lightbody še vedno
zmore, čeprav so njegove trnke nekoliko postarali življenje, izgube in boji._
snowpatrol.com
PARLOPHONE

LILY ALLEN, NO SHAME
Zadnji album enega najbolj prepoznavnih britanskih pop vokalov ni bil grozen, vendar je
sama Lily Allen priznala, da je »posnela album
za založniško hišo«, in je čutila, »da ga ne bo
mogla prodati«. No Shame, ki prihaja malce
več kot štiri leta pozneje, vrača ravnotežje. Je
manj pompozen in brez očitnih hitov, a zato
vsebuje nekaj njenih najbolj iskrenih skladb.
In zato ni nič manj zasvajajoč. Še več, album
je zelo ganljiv._
lilyallenmusic.com

ODRI

ZAŽIVITE
Z UMETNOSTJO

JUNIJA NAS V PRESTOLNICI ČAKA KOPICA KULTURNIH DOGODKOV, KI BODO POSTREGLI Z GLASBENIMI, GLEDALIŠKIMI
IN PLESNIMI PRESENEČENJI. ZAŽIVITE Z MESTOM IN SI VEČER
OBOGATITE Z UMETNOSTJO.
FESTIVAL ULIČNEGA
GLEDALIŠČA

ANA
DESETNICA

Foto: P Arhiv Ana Desetnica

Mednarodni
festival
uličnih gledališč Ana
Desetnica predstavlja
sodobne
ustvarjalne
tokove na področju uličnega gledališča. Odlikujeta ga izdelanost
umetniškega koncepta
in prizadevanje organizatorjev, da festivalski
utrip vsako leto zaživi
z roko v roki z utripom
mesta. Na različnih
prizoriščih se bo tako
predstavilo veliko število pouličnih artistov, klovnov, cirkusantov, žonglerjev, vrvohodcev, požiralcev ognja, glasbenikov, provokatorjev, plesalcev in
igralcev iz Slovenije in od drugod._

POLETJE V TIVOLIJU
V mestnem parku so tudi letos poskrbeli za razvajanje duha in telesa, saj Poletje v Tivoliju tople in brezskrbne poletne večere že tradicionalno napolnjuje z bogatim kulturnim dogajanjem. Program Poletja v Tivoliju je stkan med
Gradom Tivoli in Ustvarjalnim centrom Švicarija, kjer je mogoče uživati v kantavtorski glasbi in glasbenih večerih sodobne glasbe, v umetniških dogodkih
in vodstvih ter filmskem ciklu, katerih rdeča nit bo ustvarjanje mostov med
posameznikom in skupnostjo ter skupnostjo, umetnostjo in naravo. Več na
www.mglc-lj.si._

Unescovo
kreativno mesto
od 2015

KONCERT JAZ UMETNIK,

Ustanoviteljica

Predvečer prvega poletnega dne zaznamuje prav posebno glasbeno praznovanje. Poletna noč bo tokrat posvečena obletnici nacionalne radiotelevizije, ki letos slavi nekaj pomembnih jubilejev, med drugim kar devetdeset let radijskega in šestdeset let televizijskega oddajanja. Koncertni
večer kot osrednja prireditev obletnega leta bo gostil najimenitnejše domače vokalne soliste s spremljavo Big banda in Simfoničnega orkestra
RTV Slovenija, ki se bodo z najlepšimi melodijami sprehodili skozi našo
bogato kulturno zgodovino._

znanost in kulturo

DRŽAVLJAN
POLETNA NOČ: VSEJAZ
NAJBOLJŠE!

s
e
z
o
n
a

MLADINSKO

J
A
Z
•
D
R
Ž
A
V
L
J
A
N
Slovensko MLADINSKO gledališče

Foto: Arhiv Ljubljana festival

od 3. do 31. julija / MGLC in Ustvarjalni center Švicarija

2018/19

od 4. do 7. julija / Ljubljana

VPIS
ABONMAJEV
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20. junija ob 21.00 / Kongresni trg, Ljubljana
OGLASNA VSEBINA
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NIVEA

Z REKREACIJO ZA
BOLJŠI JUTRI

Na plaži sredi mest a,
nat ančneje na terasi rest avracije Divino v BTC-ju, je
Nivea predst avila osveženo linijo
sončnih k rem Protect & Bronze.
Zbrani so s pomočjo pr iljubljenega kuhar skega mojstra Dar k a
K lemna ust varjali sveže in lahke
poletne jedi._

V Mariboru je potekal že 10. Europarkov kolesarski maraton, ki je
tudi letos v aktivnem dopoldnevu
združil številne špor tne navdušence. Sredstva, zbrana s prijavninami, so v Europarku Maribor
podarili društvu UP-ornik._

nivea.si

europark.si
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