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UREDNIŠKO PISMO
»Spanec je boljši kot žganec,« pravi stara
ljudska modrost in strokovnjaki ji ne oporekajo. Človek naj bi tako dnevno potreboval
od 7 do 8 ur spanja. In zgolj 14 dni s po
šestimi urami spanca naj bi
bilo dovolj, da se naše telo
začne vesti, kot da bi imeli v
krvi 0,1 promila alkohola (vir:
AsapSCIENCE). Nedavna raziskava celo kaže, da je samo
šest ur spanca skoraj tako
škodljivih kot nič. To velja seveda v primeru, da je šesturni
spanec navada, ne pa izjema
(vir: US National Library of
Medicine, National Institutes
of Health). Nekdo je nekoč
rekel, da bo spal, ko bo mrtev.
Hja, že res, a prej je fino vsaj
kakovostno živeti.
Zakaj sem tokrat v uvodniku namenila nekaj besed
spancu? Na to, priznam, me je
napeljala sprememba ure – prej se stemni,
tako nekako izgubim občutek za čas in se
v posteljo odpravim celo nekoliko prej – pa
tudi dejstvo, da sem, no, to pa zdaj nerada
priznam, precej bolj spočita in da ima mama

20 - MODA

26 - KULINARIKA

končno prav. A to sploh ni bistvo: bistvo
je, da je spanec resnično dragocen, pa
tudi če ste to že slišali tisočkrat, pa tudi če
je že kliše. Spati ali ne spati, to torej tu NI
vprašanje.
Tudi tokrat vas v novi številki
našega brezplačnika čaka
veliko zanimivih vsebin:
dogodki, ki vas bodo popeljali
v veseli december, modna
pravljica Ljubljanskega
tedna mode, novosti iz
sveta tehnologije in mobilnosti, intervju z arhitektom
Primožem Jezo, ki je skupaj s
podjetjem Donar eden izmed
osmih finalistov iz cele Evrope za nagrado EuropaDesign, lepotni nasveti, ki bodo
ublažili rdečico, in še bi lahko
naštevali. Želim vam prijetno
branje in upam, da se vidimo
na prižigu čarobnih lučk!_
Lucija Marko,
urednica

Posebna
ugodnost
DORMEO
na strani 47

lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si
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DAN ZA ...
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

UVERTURA V
VESELI DECEMBER

SODEČ PO DOGODKIH, KI SE NAM OBETAJO V PRIHAJAJOČIH HLADNEJŠIH MESECIH, BODO NOVEMBRSKI DOGODKI OČITNO ODLIČNA PREDPRIPRAVA ZA
MNOŽIČNE DOGODKE V DECEMBRU: OD OKUŠANJA
SLOVENSKIH VIN IN ITALIJANSKE HRANE DO BRANJA, TEKA NA NAJVIŠJO STOLPNICO, GLASBENIH
KONCERTOV IN FILMSKIH USPEŠNIC.

NE

SO

/ D O G O D E K

Bilo je leta 2006, ko se je fotograf National Geographica Joel Sartore – namesto da bi fotografiral živali
v naravi, kar sicer počne – namenil ustvariti nekaj formalnih portretov živali, živečih v ujetništvu. Iz teh
začetkov je izšel projekt Photo Ark (Fotografova Noetova barka), ki je plod sodelovanja med Sartorejem in društvom National Geographic Society. Fotograf, ki sicer živi v Lincolnu v Nebraski, potuje po
svetu in portretira živali. Upodobiti namerava čim več pripadnikov živalskih vrst, ki živijo v ujetništvu.
Zakaj? Ker se lahko zgodi, da bodo nekatere med njimi za vselej izginile. Sadovi Sartorejevega dela so
neprecenljivi – in preprosto navdušujoči. V Galeriji »S« bo na ogled 25 ganljivih portretov živali. »Želim
si, da bi vzbudil pozornost ljudi, da bi se zaljubili v te živali in kaj ukrenili,« pravi Sartore. Kustos razstave je Arne Hodalič. Vabljeni!_

T0

SR

Foto: Domen Pal, arhiv SKS

/ D O G O D E K

New York, Chicago, Dunaj, Singapur in drugi,
vsi ga že imajo, že peto leto zapored ga ima
tudi Ljubljana – tek po stopnicah na najvišjo
palačo v Sloveniji. Kristalna palača v ljubljanskem BTC-ju bo tudi letos za en dan postala
edinstven izziv vsem, ki jo bodo želeli čim
hitreje premagati. Prijave na tek so že odprte,
zato je skranji čas, da začnete s tekaškimi
pripravami._
17. novembra ob 9.00 / Ljubljana /
Kristalna palača
04 //
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Foto: Arhiv Banksy

21/11

Foto: Damjan Končar

20/11

ALIVE STEP UP: 5. TEK NA
KRISTALNO PALAČO

POROČNI SEJEM LJUBLJANA

do 18. novembra /
Ljubljana / Ljubljanski grad

do 13. januarja 2019 / Ljubljana / Galerija »S«, Ljubljanski grad

17/11

/ D O G O D E K

Poročna sezona 2019 se bo začela na Ljubljanskem gradu, kjer se bo tudi letos predstavilo
več kot 60 različnih ponudnikov poročnih storitev iz vse Slovenije in tujine. Razstavljavci se
bodo predstavili v štirih dvoranah, ki jih je tudi
sicer možno najeti za poroke. Na sejmu pa boste našli prav vse: od sanjske poročne obleke za
nevesto in ženina do izbrane poročne dekoracije, idej za poročne šopke in torte, od številnih
prečudovitih slovenskih krajev do rajskih plaž
za vajino poročno potovanje._

»PHOTO ARK« JOELA SARTOREJA

SO

Foto: Shutterstock

17/11

Foto: Joel Sartore

18/11
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BANKSY V MILANU

2018 je Cankarjevo leto, saj je 100-letnica
njegove smrti. 34. Slovenski knjižni sejem je
priložnost, da velikana spoznate v novi luči. V
Galeriji Cankarjevega doma bo med sejmom
tako na ogled razstava Ivan Cankar, poleg tega
boste v petih dneh in pol lahko prisluhnili dobri
glasbi, jedli dobro hrano, si ogledali predstave
in razstave ter brali knjižne izdaje._

Deklica z balonom je verjetno najbolj znan
Banksyjev grafit, ki je svet obnorel pred 15 leti,
letos pa je njegovo prepoznavnost povečal še
šokanten razrez umetnine na dražbi. Poznavalci njegovih del dobro vedo, da se v kolekciji
satiričnih in subverzivnih epigrafov, ki združujejo humor in kritiko, skriva veliko več. Z razstavo
tako želijo organizatorji javnost seznaniti z
delom skrivnostnega umetnika, ki s preprostim
jezikom, komunikativnim in ironičnim govorom prikaže probleme, protislovja, velike teme
sodobne resničnosti in vabi k razmišljanju ter
primerjavi._

do 25. novembra 2018 / Ljubljana /
Cankarjev dom

do 14. aprila 2019 / Italija /
Mudec, Milano

/ D O G O D E K

34. SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM
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IDEA ITALIA
Italijanska tržnica Idea Italia bo petič zapored na osrednji ljubljanski tržnici obiskovalcem predstavila dobrote iz različnih
italijanskih krajev. Štiri dni, od 21. do 24.
novembra, bodo kuharji pripravljali tipične
italijanske jedi, ob hrani pa boste lahko igrali
tudi ročni nogomet. S seboj pripeljite tudi
otroke, saj bodo lahko sodelovali v zabavnih
in poučnih igrah._
do 24. novembra / Ljubljana /
Pogačarjev trg

/ F E S T I VA L

/ F E S T I VA L

FESTIVAL GROUNDED

FESTIVAL NAPREJ/FORWARD

Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna
družbena vprašanja s povezovanjem na videz
nezdružljivega. Če zveni preveč zapleteno,
se festivala udeležite in spoznajte, kako te
tri komponente pojasnjujejo povezanost
umetne inteligence in intime v sodobnem
času. V razpravah, projekcijah, predstavitvah,
glasbenih nastopih in druženjih boste dobili
argumentirane odzive na izzive sedanjosti in
prihodnosti._

Novinarjem namenjen festival Naprej/
Forward se ponovno vrača – sedmo leto zapored bo v slovenski prostor prinesel izbrane
primere iz globalne prakse, najnovejše trende in nova znanja. V treh dneh boste lahko
prisluhnili slovenskim in tujim novinarjem,
urednikom in drugim medijskim ustvarjalcem, sodelovali pri delavnicah in vprašali
vse, kar vas zanima o ustvarjanju kakovostne in verodostojne medijske vsebine._
do 23. novembra / Ljubljana /
Moderna galerija

do 23. novembra / Ljubljana

ČE

ČE
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SMUČARSKI SEJEM SNEŽINKA
Čeprav jesen še ni zaprla svojih vrat, so priprave na zimsko sezono v polnem teku. Ljubitelji
zimskih radosti se boste tako tudi letos lahko
udeležili smučarskega sejma Snežinka, na
katerem bodo ponudniki predstavili pestro
izbiro nove in rabljene smučarske opreme. Del
sejma bo kot vsako leto tudi komisijska prodaja
rabljene smučarske opreme._
do 25. novembra / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

24/11

Foto: Marko Delbello Ocepek

22/11

Foto: Arhiv Snežinka

22/11

Foto: Matej Povše / Arhiv Festival Naprej

21/11

Foto: Arhiv Festival Grounded

21/11

Foto: Miha Mikoš

21/11

Foto: Arhiv Festival LGBT filma

SR

/ K O N C E R T

IZZIV ZA BENDE IN
KANTAVTORJE: TOBAČNA
AKUSTIKA
ČinČin v Tobačni je pred časom razpisal natečaj Izziv za bende in kantavtorje: Tobačna
Akustika 2018, v katerem so sodelovali manj
ali še ne uveljavljeni solisti ter skupine, ki
želijo igrati na priljubljenem prizorišču v živo.
Žirija je že izbrala najboljše bende, ki jih bomo
lahko poslušali na četrtkovih večerih. Poleg
tega, da bodo glasbeniki v vzponu zabavali
občinstvo, se bodo tudi potegovali za nastope na poletnih festivalih v Tobačni._
do marca 2019 / Ljubljana / ČinČin

/ F E S T I VA L

34. FESTIVAL LGBT FILMA
Najstarejši festival lezbičnega in gejevskega filma v Evropi bo tudi letos na različnih
prizoriščih po prestolnici in Sloveniji predstavil
kinematografske novosti, ki zadevajo tematike
LGBT-skupnosti. 34. festival LGBT filma 2018 je
pomemben socializacijski in družabni dogodek,
saj bodo tuji in domači ustvarjalci in ustvarjalke
skozi avtorske filme poskušali predstaviti različne poglede na vprašanje istospolne usmerjenosti. Predstavila se bosta tudi dva slovenska
filma._
do 2. decembra /
različna prizorišča po Sloveniji
N O V E M B E R
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Foto: Nika Brunet

Foto: Arhiv Pulz šport

29/11
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Foto: Arhiv Sejem dom+ in Ambient

SO
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PRIŽIGANJE LUČK V LJUBLJANI

November je v znamenju brkov, zato ga tisti,
ki ste ravnokar prejeli za brivnik, pospravite.
Če ljubite tek, pa sploh! ... in svoje zdravje.
Poslanstvo Movember teka je namreč ozaveščanje o zdravju moških, in sicer spodbujanje raziskav o raku, predvsem na prostati.
Združite dobrodelnost in prijetno druženje ob
teku, ki bosta naredili boljši jutri za moške s
celega sveta. Živeli, brki!_

WINTER DAYS OF METAL
Ekipa, ki organizira festival MetalDays, se je
odločila, da je čas za prave zimske metalske
počitnice. Lani se je rodil nov festival – Winter
Days of Metal, ki svojo zgodbo nadaljuje tudi
letos. V okolju Bohinjske doline boste lahko
ob najljubši metal glasbi smučali ali pa se
sproščali v toplem bohinjskem Aquaparku._

Vzdušje praznične Ljubljane je vsako leto
izjemno živahno s prazničnim sejmom in številnimi brezplačnimi prireditvami v čudovito
okrašenem starem mestnem jedru. Letos
se praznični program v Ljubljani začenja
zadnjega novembra, ko se bodo prižgale
luči praznične osvetlitve, odprla pa se bosta
tudi praznični sejem na Bregu, Prešernovem, Pogačarjevem in Kongresnem trgu ter
Cankarjevem, Gallusovem in Petkovškovem
nabrežju._

24. novembra ob 11.00 / Ljubljana /
različna prizorišča po mestu

do 2. decembra / Bohinjska bistrica /
Dvorana Danica

30. novembra ob 17.15 / Ljubljana /
Prešernov trg

MOVEMBER TEK

/ F E S T I VA L
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14/12

/ F E S T I VA L

ANIMATEKA – MEDNARODNI
FESTIVAL ANIMIRANEGA FILMA
2018
Mednarodni festival animiranega filma že od
leta 2004 prikazuje kratkometražne animirane
filme iz vzhodne in srednje Evrope. Letos je na
njihov naslov prispelo 669 filmov, med temi je
35 slovenskih. Iz 63 držav so umetniki poslali
svoje filme, strokovna komisija pa je izbrala
najboljše, ki jih boste lahko gledali med 3. in 9.
decembrom. Izbor je raznovrsten, zato lahko
pričakujete kakovosten program, v katerem se
bo za vsakega našlo kaj dobrega._
do 9. decembra / Ljubljana /
Slovenska kinoteka, Kinodvor, +MSUM
in Stara mestna elektrarna
06 //

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

Foto: Goran Lizdek

Foto: Grega Mastnak, Princ Ki-Ki-Do; Zima

03/12
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TA VESELI DAN KULTURE
Vrata bodo ponovno odprle številne kulturne
ustanove: muzeji, galerije, gledališča in drugi
zavodi, zvrstile se bodo brezplačne razstave,
vodenja, delavnice in predstave. Pobuda Ta
veseli dan kulture je z leti prerasla v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje
Prešernovega rojstnega dne, ki na najlepši
način združuje željo ljudi po kulturi in njeno
dostopnost. Rdeča nit letošnjih dogodkov
bo kulturna dediščina, saj letos obeležujemo
Evropsko leto kulturne dediščine, ki poteka
pod sloganom Naša dediščina: kjer preteklost
sreča prihodnost. Preverite program prek
spletne strani Ministrstva za kulturo._
3. decembra / po vsej Sloveniji / mk.gov.si

/ D O G O D E K

RITEM MLADOSTI
Po tem, ko sta predlani našo največjo dvorano
na enem velikem odru skupaj odmevno stresla
Siddharta × Big Foot Mama, lani pa sta se z
izzivom soočila še Dan D × Mi2, bo 12. Ritem
mladosti, ki ga organizirata Collegium Mondial
Travel in Hitradio Antena, letos prvič pri nas
gostil Glasbeni soundclash: Dubioza kolektiv vs. S. A. R. S. Ker pa je še tako velik oder
premajhen za sočasno žaganje dveh tako
energičnih bendov, se bosta v Stožicah za
simpatije publike spopadla na dveh – vsak na
svojem koncu dvorane._
14. decembra ob 21.00 / Ljubljana /
Arena Stožice
OGLASNA VSEBINA

Sesalnik
Classic C1
za samo

Pralni stroj WDB 030 WCS Eco
z zanesljivo kakovostjo Miele
po privlačni ceni.

www.miele.si

* Ob nakupu WDB 030 WCS Eco

prejmete sesalnik Classic C1 za samo 1 €* (z DDV).
Aktivnost traja od 1.10. do 31.12. 2018 oziroma do odprodaje zalog.

L E P O TA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
adidas predstavlja novo Statement kolekcijo za športne
vadbe, ki so jo zasnovali s upoštevanjem specifičnih potreb in želja aktivnih žensk z vsega sveta. Kolekcijo sestavljajo visokozmogljivi kosi, ki ne glede na izbor vadbe in
intenzivnost treninga nudijo izjemno podporo ter poskrbijo
za moden videz. Dinamičen dizajn in material, ki med vadbo ohlaja telo, dopolnjujejo cvetlično-kamuflažni in geometrijski vzorci v prepoznavnem slogu Stelle McCartney.
Navdih za kolekcijo so v adidasu črpali od žensk z različnimi vadbenimi pristopi. Kampanji so se tako pridružile
pevka Dua Lipa, manekenka Karlie Kloss, igralka Shay Mitchell, fitneserka Hannah Bronfman in tenisačica Garbiñe
Muguruza. Rezultat je edinstvena garderoba, ki jo sestavlja 23 vsestranskih kosov, oblikovanih tako, da spodbujajo vašo ustvarjalnost med vadbo. Kolekcijo odlikujejo
živahni odtenki in izstopajoči potiski, ki se harmonično
zlivajo v vrhunsko garderobo za močne in drzne ženske.
Statement kolekcija je na voljo pri bolje založenih trgovcih s športno opremo._
adidas.com

IZJEMNO HRANLJIVA
NEGA ZA HLADNEJŠE
DNI
Laboratorij Nuxe je ustvaril novo
različico svojega znamenitega
koktajla čiste narave – bogato olje
v razpršilu Huile Prodigieuse®
Riche za (zelo) suho kožo. Njegova
prepoznavna dišava in edinstvena
suha tekstura brez silikona nudita
resnično čudežno izkušnjo. Olje je
idealno za nego obraza, telesa in
las v hladnejših dneh._
nuxe.si

ADIDASOVA
STATEMENT
KOLEKCIJA ZA
ŽENSKE, KI SO
VEDNO V GIBANJU
FJÄLLRÄVEN POLAR
SE VRAČA
Švedska blagovna znamka Fjällräven vsak april izbere skupino
30 udeležencev z vsega sveta
in jih odpelje na arktični del
Skandinavije, kjer doživijo največjo
življenjsko avanturo: skozi skandinavsko tundro se odpeljejo na
saneh, ki jih vlečejo posebej za to
trenirani psi. Udeleženci ne potrebujejo nikakršnih predhodnih
izkušenj, Fjällräven pa želi s tem
dogodkom pokazati, da se lahko
s pravo opremo, dovolj predhodnih priprav in podporo pravih
ljudi vsak udeleži takšne zimske
odprave. Tisti, ki želite sodelovati,
se lahko med 15. novembrom in
13. decembrom 2018 prijavite
prek interneta, kjer naložite svoje
fotografije ali videoposnetek, s
katerimi se izvirno predstavite. Pa
veliko sreče!_
polar.fjallraven.com
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1. DECEMBER:
SVETOVNI DAN
BOJA PROTI
AIDSU
Tudi letos bodo člani
projekta Virus, delujoči
pod okriljem Društva
študentov medicine
Slovenije, na 1. december organizirali akcijo
osveščanja javnosti o
aidsu, ki letos poteka
pod sloganom »Poznaš
svoj status?« Poudarek letošnje akcije bo predvsem na spodbujanju aktivnega testiranja ljudi, ki bi bili okužbi lahko izpostavljeni.
Posameznike želijo informirati o tem, kdaj in kje poteka anonimno
testiranje, s katerim lahko preverijo svoj bolezenski status, s čimer
bi morebitno okužbo lahko pravočasno odkrili in posledično ustrezno ukrepali.
Na stojnicah, ki bodo na Kongresnem trgu in glavni avtobusni postaji v Ljubljani, bodo delili kondome in rdeče pentlje, obiskovalci pa
se bodo prav tako lahko pogovorili s člani projekta. Kakor prejšnja
leta bodo imeli za mimoidoče tudi številne nagrade._
virus.dsms.net
OGLASNA VSEBINA

URBANI UTRIP

KULINARIKA

ČAROBNI OKUSI V
HOFERJEVI ČOKOLADNI
PRAVLJICI
HOFERjeve čokolade se ponašajo z dolgoletno tradicijo in široko paleto okusov
za še tako zahtevne čokoholike, hkrati
pa poudarjajo pomen pravične pridelave, ki je prijazna do okolja in ljudi.
Slednje dokazujeta dva certifikata
velikega pomena, ki ju najdemo na
večini čokolad HOFERjevih blagovnih
znamk. UTZ Certified cocoa označuje
trajnostno pridelavo kakava, Fairtrade
cocoa program pa se nanaša na princip
pravične trgovine, ki zagotavlja človeku
prijazne in socialno urejene delovne
pogoje za proizvajalce v deželah v
razvoju.
Na policah HOFERjevih trgovin najdemo tako klasične mlečne čokolade
kot temne z visokim deležem kakava
z različnih koncev sveta. Tukaj so tudi
bele čokolade, žlahtne in polnjene ter
takšne z dodatki oreščkov in sadja – za
vsak okus se najde prava._
hofer.si
HOFERjeve blagovne znamke čokolad ponujajo pravljičen nabor okusov.

OGLASNA VSEBINA
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URBANI UTRIP

ŠPORT

Foto: Arhiv Elan

NOVO V MESTU

NAJVEČJI EVROPSKI AXE THROWING CENTER
ODPRL SVOJA VRATA V LJUBLJANI

OMEJENA KOLEKCIJA SMUČI ELAN W STUDIO

Pikado in bovling sta za mevže. Nabrusite sekire in se pripravite na najbolj vročo zabavo te sezone: sekiromet. Najboljša instagramska zabavna
igra, ki je povsem obnorela Kanado in ZDA, je zdaj na voljo tudi pri nas. V
igri lahko uživa vsak, ne glede na moč ali spol. In četudi je videti nevarno, naj vas ne skrbi: igra poteka pod skrbnim vodstvom inštruktorja
(axe-perta) v ograjenem metališču. In kako igra poteka? Na vsako tarčo
igra do največ šest igralcev pod vodstvom inštruktorja. Poleg tega, da
vam bo razložil pravila in pokazal pravo tehniko, boste v uro in pol dolgem vodenem programu uživali v raznovrstnih tekmovalnih igricah._

Elan W Studio v sezoni 2018/19 praznuje 15 let ustvarjanja smuči za
ženske. Ta jubilej proslavlja s kampanjo: »We create skis with people who
inspire« (Skupaj z navdihujočimi ljudmi ustvarjamo smuči). Ob petnajsti
obletnici so k sodelovanju povabili štiri izjemne ženske, ki prihajajo iz različnih svetov, vsaka pa je na svojem področju dosegla vrhunec. Hkrati pa
Kelsey Serwa, Brittany Phelan, Nino Šušnjara in Polono Hercog družita
ljubezen in strast do smučanja. Po njihovi zaslugi so smuči postale tudi
predmet lepote, nekakšen hibrid med slikarskim platnom in skulpturo, ki
navdušuje s svojo obliko in linijami ter tudi z zunanjo podobo, ki skupaj
določajo njen značaj.

Kajuhova 35 / Ljubljana
axe-throwing.si

elan.si

16. 11.
FEMI TEMOWO

Afro/JAzz/folk

23. 11.
E. J. STRICKLAND QUINTET

Jazz Club

30. 11.
AKORDIKA

Ljubljanski grad

JAzz

MuzikAl

Skalna dvorana, vsak konec tedna ob 21.00
Pokrovitelji:

@Ljubljanskigrad

Ljubljana Castle

ljubljanacastle

ljubljanskigrad.si

DOM

MIELE. ZA POPOLNO UDOBJE IN POPOLNOST.
Na letošnjem mednarodnem sejmu elektronike IFA 2018 v Berlinu je
podjetje Miele predstavljalo nadgradnjo pralne in sušilne tehnike, ki je
še korak bližje uporabniku. Njihov najprestižnejši model pralnega stroja
Passion je izdelek z najboljšimi programi, priročnimi lastnostmi ter
vrhunsko tehnologijo. Passion ima možnost priklopa tako sanitarne vode
(pitne vode iz pipe) kot alternativnih oblik vode (deževnica, studenčnica,
voda iz vodnjaka). V skrbi za okolje je ta stroj ne samo energijsko posebno varčen z A+++ –50 %, lahko še dodatno privarčujemo z dotokom tople
vode in tako prihranimo še nadaljnjih 35 % energije. Kot pri pametnem
telefonu je uporaba tega stroja intuitivna, preprosta in hitra. Uporabniku nudi možnost, da ga upravlja prek pametnih platform s funkcijo
WifiConn@ct, kjer se poveže z internetom in z aplikacijo Miele uživa v
številnih prednostih – doma ali na poti._

KAJ JE TISTO, KAR LOČI BLAGOVNO ZNAMKO OD
OSTALIH IN JO DELA EDINSTVENO?
Najvišja kakovost izdelkov, popolni in izjemni rezultati ter izvrstna učinkovitost. Najvišje zahteve glede izdelave in uporabljenih materialov poudarjajo obljubo znamke Miele: »Immer besser« (vedno boljši). Edinstvena
kakovost pralnih strojev Miele z različnimi preizkusi zagotavlja posebej
dolgo življenjsko dobo 20 let.
Vabljeni, da si osebno ogledate nove pralne stroje Miele kot tudi ostale
izdelke Miele ali preživite prijetne urice kulinaričnega druženja. Vse to in še
več vam nudijo v Miele Experience Centru na Brnčičevi 41g._
miele.si
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Z le najboljš
PRODAJA V POSLOVALNICI LOTERIJE V CENTRU VIČ
ALI NA: DESETAK.SI
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INTERVJU

PRIMOŽ JEZA: »BITI
ARHITEKT MED DRUGIM
POMENI BITI TUDI
RAZISKOVALEC.«
PRIMOŽ JEZA JE ARHITEKT, PREDAVATELJ NA FAKULTETI ZA ARHITEKTURO V LJUBLJANI IN DOCENT NA AKADEMIJI ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE ODDELKA INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA. DO DANES JE USTVARIL VEČ KOT 50 PROJEKTOV S PODROČJA ARHITEKTURE IN NOTRANJEGA OBLIKOVANJA IN ZA VEČ KOT 40 PROMOCIJSKIH
IN KRATKIH FILMOV PRIPRAVIL SCENOGRAFIJO. NJEGOVA DELA SO BILA NA OGLED NA
ŠTEVILNIH SAMOSTOJNIH IN SKUPINSKIH RAZSTAVAH PO CELEM SVETU, LETA 2008 PA
JE IZDAL TUDI KNJIGO Z NASLOVOM INTERIER PRIMOŽ JEZA/9+1. DANES JE NJEGOVA
ZASNOVA ZA STOL NICO LESS MED OSMIMI FINALISTI S CELE EVROPE NA NAGRADNEM
NATEČAJU DESIGN-EUROPA, KI GA ORGANIZIRA URAD EVROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO (EUIPO). DOBITNIKI NAGRAD BODO RAZGLAŠENI NA SLAVNOSTNI PRIREDITVI 27. NOVEMBRA V VARŠAVI, MI PA DRŽIMO PESTI, DA RAVNO PRIMOŽ IN PODJETJE
DONAR DOMOV ODNESETA BLEŠČEČE PRIZNANJE. S PRIMOŽEM SMO OPRAVILI KRAJŠI
POGOVOR, IN PRIZNAMO, DA NAS JE S SVOJIM RAZMIŠLJANJEM ZARES NAVDUŠIL.
Najprej iskrene čestitke za mesto finalista
med osmimi najboljšimi iz vse EU na natečaju
Design-Europa. To seveda še zdaleč ni prva
nagrada za vaše delo ali priznanje za vaš talent,
a o tem pozneje. Kaj bi nam lahko zaupali o stolu
Nico Less, kandidatu v kategoriji malih in novo
ustanovljenih podjetij za nagrado DesignEuropa,
kar morda niste zaupali še nikomur drugemu?
Hvala za čestitke. Ne vem, če smo to že zaupali
medijem, a stol je bil narejen čisto na koncu delovnega procesa, kot dodatek k dvema drugima
stoloma. Zanj smo porabili najmanj časa. Nico
Less je namreč redukcija stola Nico v smislu materiala, forme, a ne funkcionalnosti. Slednjo smo s
podnožjem tipa »sanke« še izboljšali.
Pomembno je poudariti, da ima stol tudi družbeno odgovorno sporočilo in je narejen z mislijo na
prihodnost. Oblikovali ste ga v 2015. Bi ga danes
oblikovali drugače?
Ne. Danes bi ga oblikovali popolnoma enako.
Za vami je že več kot 50 projektov in dizajnov s
področja arhitekture in notranjega oblikovanja,
več kot 40 scenografij za promocijske in kratke
filme. Od kod vam neusahljivi vir navdiha? Kaj
vas najbolj navdihuje?
Še vedno me najbolj navdihuje duh časa, v katerem živimo. Vsakodnevni dosežki znanosti, npr.
nova dognanja genetike, novih tehnologij, motivirajo moj običajni delovnik. V studiu velikokrat začnemo dan s pogovorom ali ogledom videovsebin:
kaj je nekdo izumil, naredil, uprizoril … Tudi sicer na
stvari, ki jih oblikujemo, sprva gledamo nekoliko
širše, sociološko. Fino nam je ustvarjati stvari, ki
poskušajo biti netrendovske, a to ne pomeni, da
niso v duhu časa. Na oblikovanje gledamo kot na
družbeno odgovorno delo. Ni nam blizu korektnost, konservativno razmišljanje in distanca do
eksperimenta. Vedno iščemo nove in boljše rešitve, ki so na področju produktnega oblikovanja veliko lažje uresničljive kot v arhitekturi. Trenutno je
pri nas slednja v nekem čudnem razcvetu korek14 //
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tnosti. Nič eksperimenta, pravih vizij, samo preverjene rešitve. Predstavljajte si, da bi kirurgi še
vedno uporabljali iste tehnike kot pred 100 in več
leti. Biti arhitekt med drugim pomeni biti tudi raziskovalec, ki je sposoben pogledati naprej, ceniti
dosežke preteklosti in se zavedati tega trenutka.
Vaše delo je nedvomno priznano, omeniti velja
študentsko Plečnikovo priznanje, priznanje
rektorja Univerze v Ljubljani za vaše umetniške
dosežke in dosežke v arhitekturi, stol Nico Less
je dobil tudi nagrado Red Dot Award: Product
Design 2016. Na katerega od vaših projektov pa
ste sami najbolj ponosni, v katerem ste pustili
največ duše?
Verjetno prvega projekta nikoli ne pozabiš. To je
bil v mojem primeru Orto bar. Pozneje so interierju
dodali še nadstropje in prostor ob njem, a pri tem
nisem sodeloval. Prvotni del Orto bara je danes še
po 24 letih praktično enak kot v času otvoritve. To
je znak, da sta investitorja vedela, kaj hočeta, in
jaz, kako bom to oblikoval ter realiziral. Sicer je pa
zares težko ovrednotiti, v katerem projektu pustiš
največ duše.
Prepričani smo, da marsikdo ne ve, da ste imeli v
srednji šoli tudi svoj bend in izdali kar 3 albume.
Ste morda najprej želeli glasbeno kariero?
Svoj prvi bend sem ustanovil v sedmem razredu
osnovne šole. Kot srednješolec pa sem noro užival v delu s svojim bendom The Sfinkter. To je bil
elektro dark duo. Zadnji album oz. projekt sem
še za časa srednje šole posnel kot član benda
Marka Breclja. Z njim sem šel še na kratko turnejo
po Jugoslaviji, kar je bila nepozabna izkušnja. Kot
bivši frontman skupine Buldožerjev je bil Brecelj
v tistih krajih velika zvezda in temu primerno so
nas tudi obravnavali. Nato so me pri osemnajstih
vpoklicali v vojsko. Od takrat dalje se ne ukvarjam
več z glasbo, in če sem iskren, bi me glasbena kariera dolgočasila. Da sem imel možnost odraščati
z ustvarjanjem glasbe, pa je zame z današnjega
zornega kota neprecenljivo.

Arhitektura se je torej izkazala za pravo ljubezen. Glasba je najbrž še vedno močno prisotna?
Vaš je konec koncev tudi legendarni Orto bar.
Naključje?
Glasba bo vedno prisotna, vendar na drugačen
način. Arhitektura oz. poklic arhitekta ti omogoča
širok diapazon ustvarjanja, kar je v bistvu idealno
za ljudi, ki nimajo oz. nočejo imeti enega fokusa.
Sam se projektov še vedno lotevam integralno in
pri oblikovanju uporabljam enak način strukturiranja ter kompozicije, kot sem ga pri ustvarjanju
glasbe. Verjetno mi je bilo zato oblikovanje Orto
bara ali npr. Kluba Propagande lažje kot nekomu,
ki ni bil tako vpet v glasbo.
Kaj se pa trenutno dogaja v vaši glavi, nastaja
kakšen nov projekt?
V studiu trenutno razvijamo več projektov. Od interierja poslovne zgradbe, družinske vile, mobilnih bivalnih enot, dvoseda ... To so projekti, ki so
si tako po merilu, funkciji ter obsegu popolnoma
različni. In ravno ta pestrost nam daje poseben
užitek.
Nagrado za življenjske dosežke bodo na razglasitvi nagrad EuropaDesign podelili Hartmutu
Esslingerju, nemškemu industrijskemu oblikovalcu, čigar svetovna poklicna pot je trajala pet
desetletij. Kako dobro ga poznate, je morda vaš
navdih in kaj vas je pri njem najbolj navdušilo ali
vas navdušuje?
Poznam ga zgolj po njegovih delih, ki so skrajno
likovno izčiščena, funkcionalna in hkrati polna
emocij. Perfekten oblikovalec, ki še ni rekel zadnje. Njegovi izdelki so dizajnerske ikone in verjetno
navdihujejo vse, ki imajo afiniteto do oblikovanja.
Kaj bi na srce položili mladim arhitektom in oblikovalcem, ki si želijo uspeti?
Naj si ne želijo uspeha, ampak finih projektov.
primozjeza.com

V OBJEKTIVU

STOL NICO LESS JE PREPROST, A EDINSTVEN
STOL IZ RECIKLIRANEGA FILCA (70 ODSTOTKOV
FILCA PRIHAJA IZ RECIKLIRANIH PLASTENK). S
KOMBINACIJO TOPLOTE IN PRITISKA SO DOSEGLI
OBLIKO UDOBNEGA STOLA, KI SE PRILAGAJA
OBLIKI ČLOVEŠKEGA TELESA. STOL SE ZLAHKA
KOMBINIRA Z RAZLIČNIMI BARVAMI, PRAV TAKO
PA JE PREPROST ZA SKLADIŠČENJE, SAJ SE
LAHKO STOLI ZLOŽIJO DRUG NA DRUGEGA.

STOL
NICO LESS

STOL JE NASTAL KOT POKLON
SLOVITEMU INDUSTRIJSKEMU
OBLIKOVALCU NIKU KRALJU
IN JE TAKO KLJUČNI IZDELEK
SLOVENSKEGA PODJETJA DONAR,
KI JE ODLIČNO ZASIDRANO
NA TRGU PISARNIŠKEGA
IN DOMAČEGA POHIŠTVA.
MAJHNO PODJETJE POUDARJA
ERGONOMSKO KAKOVOST SVOJIH
IZDELKOV, VEČ KOT DVE TRETJINI
VSEH ZALOG PA IZVOZI V TUJINO.
KOMISIJA ZA NAGRADE
DESIGNEUROPA CENI POZORNOST,
KI JE BILA NAMENJENA
DRUŽBENO ODGOVORNEMU IN
TRAJNOSTNEMU OBLIKOVANJU
IN USTVARJANJU IZDELKA, KI JE
PREPROST ZA UPORABO, HKRATI
PA IMA ZNAČILNO OSEBNOST.

Oblikovanje: Primož Jeza Studio:
Primož Jeza, sodelavca:
Diana Savković, Dušan Sekulić
Proizvajalec: Donar, d. o. o.
primozjeza.com
donar.si

MODA

ARMADA
Smuči Armada Victa 93
armadaskis.com
599,95 €

ROSSIGNOL
Smučarska čelada
rossignol.com
129,95 €

BERGANS
Smučarska jakna
bergans.com

GOLDBERGH
Glamurozna smučarska
kapa Naara s cofom
goldbergh.com
89,00 €

399,95 €

ROSSIGNOL
Smučarska majica, ki je nastala
v sodelovanju z modnim
oblikovalcem Jean-Charlesom
KJUS
de Castelbajacom.
Smučarske rokavice
rossignol.com
kjus.com
120,00 €
159,00 €

STILIST

+

O'NEILL
Smučarske hlače
oneill.com
129,95 €

ŽENSKA OMARA
NA BELE STRMINE

UVEX
Smučarska očala
uvex-sports.com
159,95 €
SMARTWOOL
Nogavice PhD Pro iz volne merino, ki
odlično vpijajo vlago in poskrbijo, da
stopala nimajo neprijetnega vonja.
smartwool.com
22,00 €

MOONBOOT
Zimski škornji, ki jih boste z
veseljem nataknile takoj po
smučanju.
moonboot.com
75,00 €
16 //
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DOUCHEBAGS
Nahrbtnik, ki odlično spaja
funkcionalnost in eleganco.
douchebags.com
249,00 €

#uredise #rockxmas
ČRNA OBLEKICA

15,

€

00

MODA

PRE T
Smučarska čelada Cynic X
prethelmets.com
132,00 €

HELLY HANSEN
Kapa Ridgeline
hellyhansen.com
30,00 €

RMU
Smuči Apostle 106,
naslednice kultnega
in nagrajenega
modela Apostle 105 ,
namenjene smučanju
na pršiču.
rmuoutdoors.com
PATAGONIA
Smučarska jakna iz
trislojne tkanine
GORE-TEX ®
patagonia.com

788,00 €

GIRO
Smučarska očala Agent
giro.com

SMART WOOL
Majica iz volne merino
smartwool.com

202,00 €

92,00 €

450,00 €
PATAGONIA
Smučarske hlače
patagonia.com
OD 180,00 €

+

STILIST

MOŠKA OMARA
NA BELE STRMINE

THE NORTH FACE
Smučarske rokavice
Apex + Etip
thenorthface.com
49,00 €

HOK A ONE ONE
Vrhunski pohodniški
čevlji Tor Ultra Hi
hokaoneone.eu
220,00 €

NORTH
Set za gladke smuči z loščilom,
krtačo, dvema različnima
ostrilcema in voskom, ki je obstojen
na vseh temperaturah.
evo.com
70,00 €
LE BENT
Smučarske nogavice Le
Sock Snow Light
lebent.com
29,00 €

18 //
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PREHITITE MRAZ.
Columbia’s Omni-Heat™ Thermal Reflective
tehnologija je zasnovana tako, da vas greje
z ohranjanjem lastne telesne toplote. Zima
prihaja, pojdite v naravo in se zabavajte.

Powder Lite
Hooded Jacket

MODA

IDEJE STKEJO USTVARJALNOST, USTVARJALNOST
RODI MODO, MODA DA SLOG IN OSEBNO ZADOVOLJSTVO. IN PRAV JESENSKA OTVORITEV EDICIJE
LJFW JE BILA TA DAN PRIZORIŠČE VSEH: TISTIH, KI
USTVARJAJO, IN TISTIH, KI LJUBIJO MODO. DOGODKU,
KI JE ŽE ZDAVNAJ PRERASEL SLOVENSKE OKVIRJE IN
ŽE NEKAJ ZADNJIH EDICIJ USPEŠNO SODELUJE TUDI
Z MEDNARODNO PRIZNANIMI OBLIKOVALCI IN MODNIMI
USTVARJALCI ZUNAJ NAŠIH MEJA, SE JE TOKRAT KOT
GLAVNI POKROVITELJ PRIDRUŽIL SENSODYNE.

ANDREA ANIĆ PROFUND APPAREL

LJFW
PONOVNO
OSVOJIL
PRESTOLNICO

AND BY ANDRAŽ

FOTO: JURE MAKOVEC

BARBARA VRBANČIČ
LARIE BY MARINA LACKOVIĆ

20 //
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MODA

ANA JELINIČ

FAKULTETA ZA DIZAJN

KAVIY COUTURE

LUDUS

LORÉ

Vsebinsko največji modni dogodek pri nas je
otvorila spektakularna modna revija Matee
Benedetti, ki je v Sloveniji pionirka trajnostnega ustvarjanja. Drugi dan Ljubljanskega tedna
mode je minil v znamenju mladih talentov, natečaja bele srajce in glasbe, saj je pevka Raiven
premierno predstavila svojo novo skladbo. Zadnji
dan Ljubljanskega tedna mode so prizorišče
preuredili v showroom, kjer so obiskovalci lahko
kose iz kolekcij, ki so jih dva dni občudovali na
modni pisti, pomerili, kupili ali naročili. Tokrat so
prvič tudi podeljevali nagrade WOW (Winner of
the Week – Zmagovalec tedna). Nagrado LJFW
WOW za naj kolekcijo na novembrski ediciji je
prejela Sanija Reja Aske.
Na splošno so bili obiskovalci navdušeni nad
predstavami slovenskih modnih oblikovalcev in
eden najpogostejših komentarjev je bil, da so se
tokrat še posebej izkazali, saj je bil prav vsak kos
nosljiv in je našel svojega oboževalca med gledalci.

In ker za dovršen videz niso dovolj le lepa oblačila, pač pa celoten »look«, so za modele, ki sodijo
pod okrilje modne agencije Immortal Model Management, poskrbeli številni lepotni strokovnjaki.
Obiskovalci so se med modnim dogajanjem lahko
osvežili z brezplačnimi napitki Vitamin Well, za
ljubitelje mehurčkov je poskrbela tudi francoska blagovna znamka vin z novo linijo penin J.
P. Chenet Fashion, ki se je ob jesenskem tednu
mode tokrat prvič predstavila na slovenskem
trgu. Zbrane je navdušila z različnimi sadnimi
okusi in posebnim dizajnom barvnih stekleničk._

PRIK

ljfw.org

N O V E M B E R
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MODA

LUKABU

PATRICIA PIE

M.FICTION

TB TANJA BASLE

THINGS I MISS

MATEA BENEDETTI

BOUDOIR
22 //
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www.rebel.si

LEPOTA

UBLAŽIMO
OBRAZNO RDEČICO:
8 NASVETOV,
KI LAHKO
POMAGAJO UMIRITI
NEPRIJETNO
RDEČICO
VSAK LETNI ČAS IMA SVOJ ČAR. JESEN IN ZIMA PA
POLEG DIŠEČIH DOBROT IN UŽIVANJA V NARAVI
PRINESETA TUDI NENADNE TEMPERATURNE
RAZLIKE, MRAZ IN VETER, KI NA NEPRAVILNO
NEGOVANI KOŽI PUSTIJO SLEDI V OBLIKI OBRAZNE
RDEČICE, POPOKANIH KAPILAR IN RAZPOKANE KOŽE.
DA BI SE TO ZIMO IZOGNILI NEPRIJETNI OBRAZNI
RDEČICI, SLEDITE NASLEDNJIM PREPROSTIM
NASVETOM, Z UPOŠTEVANJEM KATERIH LAHKO
RDEČICI UBEŽITE TUDI BREZ DRAGIH LASERSKIH
POSEGOV.

F O T O : Ro d o l f o S a n c h e s C a r va l h o / U n s p l a s h i n S h u t t e r s t o c k

POSVET Z DERMATOLOGOM

KREMA ZA SONČENJE

Prvi korak do kože brez rdečice je
vsekakor posvet z dermatologom, ki naj
ugotovi, ali moteča rdečica ni posledica
bolezni._

Vsak dan se priporoča uporaba kreme za
sončenje, ki naj vsebuje pomirjujoče sestavine, kot sta zeleni čaj in golostebelni
sladki koren, ki naj bi pomirjala izbruhe
rdečice._

VL AŽILNA KREMA
Ogrevanje notranjih prostorov in slabe
vremenske razmere kožo pogosto izsušijo, zato morate pozimi lahko vlažilno
kremo zamenjati za bogatejšo in hranljivejšo. Za še boljše rezultate se priporoča, da kremo shranjujte v hladilniku in
pazite, da ne vsebuje alkohola._

HIDRACIJA
Skrbite za zadostno hidracijo in popijte
vsaj osem kozarcev tekočine na dan.
Prav tako se izogibajte kajenju in pitju
alkoholnih pijač, ki dodatno pripomorejo
k suhi in občutljivi koži._

PRHANJE
Izogibajte se prhanju z zelo vročo vodo
in čezmernemu prhanju. Prav tako
se izogibajte čistilnim sredstvom, ki
vsebujejo alkohol, saj naj bi ta s telesa
odstranila zaščitno plast lipidov, ki varujejo našo kožo._

BRITJE
Brijte se le z negovalnimi geli in penami,
ki kožo zaščitijo in negujejo. Britje brez
zaščitnih izdelkov poveča občutljivost kože in možnost pojava obrazne
rdečice._
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POMIRJUJOČE KUMARE
Občasno svojemu obrazu privoščite masko za obraz iz kumaričnih rezin. Kumaro
narežite na rezine in te razporedite po
obrazu. Kumare naj bi že v 20 minutah
ublažile rdečico._

IZOGIBANJE DOLOČENI
HRANI
Obrazna rdečica je lahko tudi posledica
uživanja določene hrane. Če se ji želite
izogniti, poskušajte s svojega jedilnika
črtati zelo pekoče in močno začinjene
jedi, svinjino, vino, pivo, sladkor, kavo in
umetna barvila._

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

Merveillance® Expert

Lifting in učvrstitev
na naraven način
Intenzivna formula, ki odpravlja obstoječe
znake staranja in preprečuje nastanek novih.

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

Ob nakupu kateregakoli NUXE anti-age izdelka* prejmete GRATIS toaletno torbico.
*Ponudba velja do poteka zalog. Velja ob nakupu kateregakoli izdelka iz linij Nuxellence ®, Nirvanesque ®, Merveillance ® Expert, Nuxuriance ® Ultra in Nuxe Men
Nuxellence ®. Ponudba je na voljo izključno na prodajnih mestih, ki sodelujejo v omenjeni akciji, in se izključuje z ostalimi, trenutno aktualnimi NUXE ponudbami.

KULINARIKA

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

RESTAVRACIJA HOTELA MARINA IZOLA:
IZ MORJA NA KROŽNIK
V starem mestnem jedru Izole, katere razgibana zgodovina je
pripomogla k stvaritvi čudovitih arhitekturnih zakladov, stoji
Hotel Marina s svojo Restavracijo. A to ni klasična hotelska
restavracija! Pod pergolo glicinij se Restavracija hotela Marina ponaša z dolgoletno kulinarično tradicijo.
Predvsem ljubitelji morske hrane pridejo na svoj račun ob
pokušanju jedi chefa Ivice Evačića – Iveka, ki izbira le najboljše sezonske surovine lokalnih ponudnikov in kuha po principu žive kulinarike. Njegov slogan »iz morja na krožnik« odlično opisuje Ivekovo filozofijo – vse morske dobrote so sveže in
dnevno ulovljene z mrežami domačih ribičev. Narava odloča,
Ivek pa ji sledi. Prav poseben pečat pa doda hladno stiskano
oljčno olje iz lastnega in ekološkega belvederskega nasada, ki
je osnova za pripravo kulinaričnih mojstrovin.
A vendar tudi izkušnja v Restavraciji ne bi bila popolna, če ji
ne bi dodali udobnih postelj v sobah s pogledom na morje,
zasebnega jacuzzija s savno ter najlepše izolske plaže prav
za ovinkom._

INFOMAT//
NASLOV/
Restavracija hotela Marina
Izola
Veliki trg 11
Izola
DELOVNI ČAS /
VSAK DAN OD 12.00 DO 22.00
hotelmarina.si
Restavracija Hotela Marina
Izola
@hotelmarinaizola
info@hotelmarina.si
05 660 41 00 ali 041 605 333

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

ZEBRA PATISSERIES
Ljubljana je od oktobra bogatejša za novo francosko slaščičarno Zebra Patisseries. Slastne fuzije okusa izpod rok chefa Tomija
Češka in spretne slaščičarske ekipe so našle svoj prostor v Kosezah. Čeprav je Zebra Patisseries v prvi vrsti ime za prefinjene
francoske slaščice, so tudi mojstri izdelave domačega kruha, ki
ga pripravljajo z drožmi. Česarkoli se lotijo, pa najsi bodo to makroni, torte, domači sendviči ali kruh, se pri tem držijo načela visoke kakovosti. Tudi pri izbiri kave niso posegli po nič manj kot najboljšem. V kavarni tako diši po omamni kavi slovenske pražarne
Stow, za tiste z bolj ekstravagantnim okusom pa postrežejo tudi
z napitkom matcha latte._
Podutiška cesta 37 / Ljubljana
zebra-patisseries.si
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NAJBOLJŠA HITRA HRANA
1. Olimpija Burek
2. Nobel Burek
3. Klobasarna

NAJBOLJŠI ZAJTRK
1. Le Petit
2. Slovenska Hiša
3. Kavarna Rog

NAJBOLJŠA SVETOVNA
KUHINJA
1. Sushimama
2. Abi Falafel
3. Shambala

V ZADNJIH LETIH JE LJUBLJANA POSTALA RAJ ZA LJUBITELJE HRANE,
O ČEMER PRIČAJO TUDI ŠTEVILNI DOGODKI, POVEZANI S HRANO (TEDEN
RESTAVRACIJ, ODPRTA KUHNA, NOVEMBER GOURMET LJUBLJANA ...).
KAM PA LAHKO TUDI SICER ZAVIJEMO NA KOSILO ALI VEČERJO, NA HITER PRIGRIZEK ALI NA ZAJTRK? TUKAJ SO NAJBOLJŠE RESTAVRACIJE
V LJUBLJANI ZA LETOŠNJE LETO, KI SO JIH IZGLASOVALI PRI IN YOUR
POCKET.

GOSTILNICA 5–6 KG

Izbori »Best of Ljubljana« nastajajo v
okviru mednarodnih medijev In Your
Pocket, projekt pa se izvaja že osmo leto
zapored. Glasovanje za Best Restaurants
in Ljubljana 2018 (Najboljše restavracije v Ljubljani 2018) je potekalo med 25.
septembrom in 9. oktobrom 2018 prek
spletne strani www.inyourpocket.com/
ljubljana, lokalni prebivalci pa so oddali
16.923 glasov. Uredništvo In Your Pocket je nominiralo 120 restavracij v Ljubljani, glasovanje pa je potekalo v okviru
dvanajstih kategorij. Razglasitev zmagovalcev vsake izmed kategorij je bila
v četrtek, 18. oktobra 2018, v Argentino Steak House/Lounge/Caffe Club.

NAJBOLJŠA
VEGETARIJANSKA ALI
VEGANSKA KUHINJA

nyourpocket.com

1. Bazilika Bistro
2. Organic Garden
3. Barbarella Bistro Arkade

SUSHIMAMA

Foto: Matevž Kostanjšek

NAJBOLJŠI
KULINARIČNI
KOTIČKI V
LJUBLJANI

Stilistka hrane: Gruša Zorn

CUBO

NAJBOLJŠI BURGERJI
1. Lars & Sven Burgers
2. Hood Burger
3. Pop's Place

1. Čad
2. Das is Valter
3. Sarajevo '84

NAJBOLJŠI BISTRO

NAJBOLJŠA PICA
1. Verace
2. Foculus
3. Azur

BAZILIKA BISTRO
NAJBOLJŠE FINE RESTAVRACIJE
1. Cubo
2. Gostilna As
3. JB

NAJBOLJŠA POSLOVNA KOSILA

NAJBOLJŠE RESTAVRACIJE
V OKOLICI LJUBLJANE

1. Argentino
2. Hotel Cubo Restaurant
3. Maxim

1. Dvor Jezeršek
2. Skaručna
3. Gostilna Pr' Kopač

NAJBOLJŠA RESTAVRACIJA
S SLOVENSKO KUHINJO

NAJBOLJŠE RESTAVRACIJE
V OKOLICI LJUBLJANE

1. Slovenska Hiša Figovec
2. Gostilna na Gradu
3. Kovač

1. Dvor Jezeršek
2. Skaručna
3. Gostilna Pr' Kopač

Foto: Arhiv Bazilika bistro

1. Gostilnica 5–6 kg
2. Dežela okusov
3. Čompa

Foto: Janez Pukšič

Foto: Arhiv Sushimama

NAJBOLJŠA BALKANSKA
KUHINJA

N O V E M B E R
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NESPRESSO ZDAJ NA VOLJO TUDI V SLOVENIJI
SPUSTITE NARAVO V SVOJO KUHINJO
Prepustite se bogastvu naravnih okusov in vonjev ter se podajte na
novo kulinarično pustolovščino. Vegeta Natur je nastala s sodelovanjem
vrhunske tehnologije in narave. Vsebuje le morsko sol in naravne sestavine ter je popolna mešanica devetih vrst s soncem obsijane zelenjave
in skrbno izbranih začimb, ki bodo vašim jedem dale najboljši okus
narave. Naravno se ujema z vsemi vrstami mesa in zelenjave in tudi vas
bo navdihnila za nove kulinarične kreacije. Vegeta Natur ne vsebuje ojačevalcev okusa, dodatkov, umetnih barvil ali okusov – samo zelenjavo in
izbrane začimbe._

Slovenski ljubitelji kave lahko priljubljeno, globalno priznano znamko
kave Nespresso zdaj poiščemo tudi v domačem okolju. Nespresso,
poznan po svoji kakovosti in pristnem doživetju za vse kavne navdušence, je uradno predstavil svojo spletno prodajalno, ki mu je sledila še
otvoritev prve Nespresso trgovine v Ljubljani.
Zgodba Nespressa se je začela s preprosto idejo, to je, da bi vsakemu posamezniku ponudila popolno skodelico espresso kave. Vse od
svojega začetka 1986 je Nespresso nenehno preoblikoval in korenito
spremenil način pitja kave. Viri kave Nespresso so skrbno izbrana zrna
najboljše zelene kave iz najboljših območjih kavovca na svetu. Blagovna
znamka je trenutno prisotna v 76 državah z več kot 700 butiki po vsem
svetu, kjer ponuja več kot 30 različnih mešanic kave._
nespresso.si

vegeta.si

Vs a k a
je
d ob i t n
a

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Podrgni
za sreËo.
Osvoji celo leto
brezplaËnih nakupov
ali 2 milijona
drugih nagrad!
www.tus.si

ZLATI SPONZOR SLOVENSKIH
ALPSKIH SMU»ARSKIH
REPREZENTANC

CHEFOV VAJENEC

VSAK KROŽNIK IMA SVOJO ZGODBO
In vsak chefov vajenec ima svojo pot do vrha. Naš izvršni urednik Jan Macarol je z
dobršno mero zagnanosti in želje zasledoval svoje kuharske ambicije in uspel! Mednarodno priznani chef Uroš Štefelin ga je namreč po sedmih opravljenih izzivih povabil v kuhinjo svoje restavracije Vila Podvin. Vas zanima, kako se je vajenec izkazal
v zadnjem izzivu, v katerem je moral poslikati domače krožnike in vsakemu dodati
edinstveno zgodbo? Ne zamudite niti odločilne preizkušnje – vajenčevega krsta, ki
se bo zgodil v četrtek, 27. 11. 2018, ko bosta s chefom Urošem Štefelinom kuhala
gurmansko večerjo za 8 nagrajencev velike nagradne igre Chefov vajenec. Ste med
srečnimi povabljenci? Obiščite urednikov vlog JM2; zadnje kulinarične epizode vam
bodo razkrile tudi to, kaj točno se zgodi v chefovi kuhinji._
citymagazine.si
mastercard.si
Jan Macarol, Vila Podvin
Jan Macarol

RAZVAJAJMO SE: RECEPT
ZA KREMASTO VROČO
ČOKOLADO S PUDINGOM
Letos pozabimo na že pripravljene mešanice
za vročo čokolado in se raje naučimo pripraviti
domačo kremasto vročo čokolado s pudingom, ki vas bo naravnost navdušila.
S E S TA V I N E
 500 ml mleka
 130 g temne čokolade, nasekljane
 2 čajni žlički rjavega sladkorja
 1 ½ čajne žličke pudinga v prahu
 ½ žličke vaniljeve arome, po želji
 ½ žličke cimeta, po želji
 ščepec soli

Mleko prelijemo v kozico in segrejemo na kuhalniku.
Toplemu mleku dodamo koščke temne čokolade in
počakamo, da se raztopijo. Ves čas počasi mešamo.
Ko se čokolada raztopi, dodamo sladkor in puding v
prahu. Po želji začinimo s cimetom, vaniljo in soljo.
Postrežemo in uživamo._

OGLASNA VSEBINA

Foto: Shutterstock

P R I P R AVA
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TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MARJAN KODELJA , MIHA KODRIČ IN MATJA Ž ROPRE T

BOGAT
TEHNOLOŠKI
MESEC S
SLOVENSKIM
PRIDIHOM

TELEFON MESECA

LETOŠNJI OKTOBER JE NEDVOMNO
ZADOSTIL ŽELJAM TEHNOLOŠKIH
NAVDUŠENCEV.
SVOJE
NOVE
PAMETNE TELEFONE JE PREDSTAVILA
CELA
VRSTA
TEHNOLOŠKIH
GIGANTOV, KOT SO HUAWEI, GOOGLE
IN ONEPLUS. NA SVOJE OBOŽEVALCE
NI POZABIL NITI APPLE, RAZLOG ZA
VESELJE PA IMAMO TUDI SLOVENCI.
EKIPA, KI JO SESTAVLJAJO ŠTIRJE
SLOVENSKI PRIJATELJI, SE JE S
SVOJO
EDINSTVENO
INOVACIJO
VPISALA NA TEHNOLOŠKI ZEMLJEVID.

PAMETNI ROKOVNIK ORGANICER
ZASNOVAN V SLOVENIJI
Organicer je umetniški, barvit in funkcionalen pametni rokovnik, ki povezuje najboljše lastnosti ročnega in digitalnega
načrtovanja. Fotografije vaših ročnih zapiskov je mogoče
z Organicerjevo pomočjo vselej preverjati, spreminjati ali
označevati. Digitalni urnik, ki zajema čas od 6.00 do 21.30, bo
vaše obveznosti porazdelil v različne termine. Zapiske lahko
prek aplikacije prav tako delite s svojimi prijatelji, sodelavci in
družinskimi člani. Za projektom, ki podporo zbira na Kickstarterju, stoji ekipa 4 slovenskih prijateljev, ki verjamejo, da jim bo
z inovacijo uspelo prepričati javnost._
myorganicer.com

ONEPLUS 6T
NA SLEDI HUAWEIU IN
GOOGLU
Pri novem modelu OnePlus 6T
na zunaj ni večjih sprememb,
toda dve sta vseeno zelo
pomembni. Izginil je bralnik
prstnih odtisov, ki pa ga niso
ukinili, kot ga je lani Apple z
iPhonom X, temveč so ga
preselili neposredno na zaslon.
Ta je zaradi manjših robov še
malenkost večji kot pri šestici,
s 6,28 palca je diagonala
zrasla na 6,41 palca. Ločljivost
po širini pa še naprej ostaja
1080 točk, nekateri konkurenti
jih premorejo 1440. Povečala
se je baterija s 3300 na 3700
mAh, kar naj bi ob enakem
procesorju (Snapdragon 845)
pripomoglo k za skoraj četrtino
daljšemu delovanju._
oneplus.com

FACEBOK PORTAL

Z AMAŠKI Z A UŠESA
KNOPS

PAMETNA UR A GARMIN
INSTINCT

KAMERA, USTVARJENA
POSEBEJ ZA MESSENGER

OMEJITE GLASNOST ZVOKA
IZ OKOLICE

»INSTINKT« ZA LJUBITELJE
NARAVE

Če si kljub vsem nevšečnostim, ki so povezane s kršenjem
zasebnosti, še vedno želite napravo, prilagojeno za aplikacijo
Facebook Messenger, imamo
za vas dobro novico. Facebook
je predstavil pametna zaslona
Portal in Portal+ z digitalno
pomočnico Alexa ter kamero, ki
se z obračanjem in ostrenjem
vseskozi prilagaja položaju
telesa in glasu. Portal se ponaša z 10,1-palčnim zaslonom,
medtem ko se lahko njegov
večji brat Portal+ pohvali s
15,6-palčnim zaslonom._

Nizozemsko zagonsko podjetje
Knops je izdelalo moderne zamaške za ušesa, ki delujejo kot
gumb za nastavitev glasnosti v
vaših ušesih. Vsak par ponuja
4 različne nastavitve. Zvoke iz
okolice lahko popolnoma utišate ali pa jih še naprej poslušate
pri poljubni jakosti. Na voljo sta
še načina, posebej prilagojena
hrupu v mestu in živi glasbi. Z
obračanjem okroglega gumba
je mogoče glasnost omejiti na
10, 20 ali 30 decibelov. Za zamaške Knops je sicer treba odšteti
85 evrov._

Garminova športna ura Garmin
Instinct naj bi zdržala do 16 ur z
natančnim beleženjem položaja in do 40 ur, če se sprijaznimo
z manjšo natančnostjo. Ura ima
vgrajen triosni kompas, sposobna
pa je spremljati satelitske sisteme GPS, GLONASS ali Galileo. Če
deluje le kot ura, potem baterija
zdrži do 14 dni, do 40 ur beleženja
dejavnosti pa zagotovi z daljšim
intervalom med posameznimi izračuni položaja. Vgrajen ima barometer, optični merilnik srčnega
utripa, je trpežna in odporna proti
vodi do globine 100 metrov._

portal.facebook.com

knops.co

garmin.com
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NOVIČKE S SPLETA
DRON ASTRO ELROY
*cm.si/astroelroy

ŽEPNI KINO NEBULA
CAPSULE II
*cm.si/lenovoz5pro

HONOR MAGIC 2

*cm.si/honormagic2

PAMETNA OČALA FOCALS
*cm.si/focals

LEICA M10-D

*c m.si/leic am10d

LUX WATCH 4

*c m.si/luxwatc h4

THE EVERYDAY CALENDAR
*cm.si/everydaycalendar

TEHNOLOGIJE

HONOR 8X:
FOTOAPARAT PIXII

VRHUNSKI OBČUTKI ZA
DROBIŽ

Zakaj bi imel fotoaparat zaslon
in pomnilniško kartico? Pametna kamera Pixii nima nič od
tega. To pa zato, ker boste ob
pritisku na sprožilec takoj prejeli fotografijo na svoj pametni
telefon. Tehnično ni veliko
znanega o njej, zgolj to, da so
objektivi zamenljivi, da ima
ISO razpon med 100 in 6400,
kar pomeni, da ne bo ravno
prvakinja v temnih pogojih,
poleg vmesnika Wi-Fi podpira
tudi Bluetooth in ima vgrajeno
optično iskalo 0,67X, ki lahko
prikaže pogled 40/50 in 28/35
mm objektivov._

Dizajn Honorja 8X je minimalističen, kar dokazuje tudi
razmerje zaslona, ki zavzame
kar 91 %. Seveda je tu tako
imenovani »notch« oziroma
zareza, v kateri se skriva prednja selfie kamera in še kakšen
senzor. Na prvi pogled je zaradi
posebnega 2,5D-stekla telefon
videti odlično, saj ga tvori kar
15 slojev gradacije, ki ustvarjajo
poseben učinek prelivanja barv.
Tako telefon pod različnimi koti
na nek način spreminja barvo.
Najpomembnejša je seveda
fotografija, ki je pri Honorju 8X
kakopak podprta z umetno inteligenco in dobro strojno opremo.
Glavna kamera tako premore 20
MP, družbo ji dela kamera, ki je
namenjena globini, z le 2 MP._

pixii.fr

hihonor.com

S PRITISKOM NA SPROŽILEC
TAKOJ PRIKAŽE FOTOGRAFIJO NA TELEFONU

R A ZER PHONE 2
OGLAT, GLASEN,
OSVETLJEN IN NAJBOLJ
GEJMERSKI
Razer je pri telefonu Razer
Phone 2 ohranil oglato obliko
s sprednjima stereozvočnikoma in zaslonom še po »starem« razmerju stranic 16 : 9
lanskega modela. Procesor je
Snapdragon 845, od katerega
gre toplota v hladilne kanale, da
lahko dlje časa zdrži pri najvišjih
zmogljivostih. Nov je fotoaparat z dvema objektivoma.
Širokokotni je optično stabiliziran, drugi pa ponuja dvakratni
zum. Zvočnika sta glasnejša in
bolj kakovostna. Baterija ima
zmogljivost 4000 mAh in se jo
da polniti brezžično, telefon pa
je zdaj zaščiten pred vodo in
prahom po standardu IP67._
razer.com

ANICORN X NASA
NASINIH 60 LET
RAZISKOVANJA VESOLJA
Ameriška vesoljska agencija Nasa je bila ustanovljena
leta 1958, kar pomeni, da je
v letošnjem letu dopolnila
že 60 let. Ob tem jubileju je
Nasa združila moči s hongkonškim podjetjem Anicorn,
ki se ukvarja s proizvajanjem
ur. Tako je nastala edinstvena
ura, ki je bila na voljo v le 60
primerkih, a je na žalost ni
več mogoče kupiti. Uro pred
neprijetnostmi ščiti keramična prevleka Cerakote. Na
tekstilnem paščku bele barve
lahko najdemo Nasin logotip,
GPS-koordinate Kennedyjevega vesoljskega centra, ki se
nahaja na Floridi, in jamstveno
ploščico iz kovine._
anicorn-watches.com

NOVI MACBOOK AIR,
MAC MINI IN IPAD PRO
APPLOVE DOBROTE
PONOVNO V FORMI
Prenosnik MacBook Air je po
novem manjši, a še vedno
s 13,3-palčnim zaslonom. Izdelan je iz recikliranega aluminija,
še vedno pa je eleganten in
ultratanek. Zaslon ima zdaj
ločljivost 2560 × 1600, pol večji
barvni razpon in predvsem
matriko IPS za dobre vidne
kote. Procesor je iz nabora
Intelove osme generacije in
nosi oznako i5. Predvsem profesionalci, ki želijo veliko moči
v majhni škatli, bodo verjetno
posegli po novem računalniku
Mac mini. Ta ima lahko procesor i7, do 64 GB pomnilnika in
bogat nabor priključkov. Meje
na svojem področju pa premikata tudi tablici iPad Pro. Okrog
zaslona skoraj ni več roba, za
odklepanje pa tokrat skrbi Face
ID, ki deluje v vseh smereh._
apple.com

HUAWEI MATE 20 PRO
VRH, REZERVIRAN LE ZA
NAJBOLJŠE

GOOGLE PIXEL SL ATE

Letošnji adut je nekoliko večji od
lanskega in zaradi 6,39-palčnega zaslona čez rob in zaobljenosti tudi malo podoben
Samsungovim paradnim izdelkom, res pa ga na zadnji strani
od konkurence loči v kvadrat
postrojena trojica fotoaparatov
z bliskavico. V nasprotju s tistim
pri P20 Pro bo tukaj namesto
črno-belega tipala glavnemu s
40 milijoni točk in teleobjektivu
z dvajsetimi megapikami družbo
delal še ultraširokokotni objektiv, pod katerim bo osemmilijonsko tipalo. Telefon poganja
novi Huaweiev procesor Kirin
980, zmogljivost baterije pa je
4200 mAh, kar naj bi zagotavljajo odlično dolgoživost z enim
polnjenjem._

Temu primerna bo tudi cena
Pixel Slata, ki se bo začela
pri šestih evrskih stotakih za
tablico brez ovitka, v katerem
se skriva tipkovnica. Z njo
lahko tablico uporabljamo kot
prenosni računalnik. Chrome
OS je nadgrajen, saj omogoča sočasno poganjanje dveh
aplikacij pa tudi nameščanje
programov, ki so narejeni za
sistem Linux. Največ besed pa
je Google namenil zaslonu – 31
centimetrov (12,6 palca) ga
je od spodnjega do gornjega
roba, preprosto pa si je tudi
zapomniti ločljivost – 2000 ×
3000 pik._

huawei.com

TABLICA, KI BO RESNA
KONKURENCA IPADU IN
SURFACEUI

google.com

ROYOLE FLE XPAI
PRVI PREPOGLJIV TELEFON,
KI JE LAHKO TUDI TABLICA
Uporaben ali ne, Royole
FlexPai je prvi vsem dostopni
telefon, ki ga je mogoče na
sredini prepogniti ter mu tako
zmanjšati mere na pol glede
na daljšo stranico zaslona. Ko
potrebujete večji zaslon, pa ga
preprosto odprete in nastane
tablica, ki ima diagonalo 7,8
palca (skoraj 20 cm)._
royole.com
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SAMSUNG GALAXY A7
SAMSUNG A7 (2018) - JE CENOVNO
PRESENEČENJE
Samsung Galaxy A7 krasi zanimiv
Samsung Galaxy A7 krasi zanimiv
zaslon Amoled s kar 6 palci, ki je kot
pričakovano pri Samsungu praktično
najboljši v svojem razredu. In ker v
zaslon gledamo zares veliko je prav ta
lastnost telefona izjemno pomembna
in tu ena njegovih odličnosti. Zaslon
telefona definira dizajn in tu so pri
Samsungu posegli po inovativni rešitvi,
saj so senzor prstnih odtisov prestavili
iz sprednje strani na stranico telefona
in s tem očistili dizajn prednjega dela
pametnega telefona. Slednji daje vtis
veliko dražjega telefona tudi zaradi
uporabljenega 2,5D-stekla in odlične končne izdelave. Seveda je v sicer
tankem ohišju precej velika baterija, ki
ima kar 3.300 mAh. Ta napaja 8-jedrni
procesor, ki mu družbo dela 4 GB RAMA
in 64 GB notranjega spomina. Tu je
seveda še vedno vtič za slušalke, ki ga
pri marsikaterem proizvajalcu pogrešamo. Slednji ima »digitalno« podporo
za predvajanje zvoka Dolby Atmos in s
tem ustvarjanje posebnega zvočnega
doživetja kot pri domačem kinu. Zaradi
te lastnosti pri Samsungu računajo tudi
na mlajše kupce, ki jim je pomembna
kakovost zvoka. A slednjim je najpomembnejša slika, ki jo fotoaparat pametnega telefona Samsung Galaxy A7
zna narediti s kar tremi kamerami. Prva
je zadolžena za širokokotne posnetke
s 24 MP in 27 mm – posname kot, širok
77 stopinj, druga ima nalogo, da zajame
še več – kar 120-stopinjski kot – pa
premore 8 MP z 18 mm. Zaradi slednjega boste skupinske slike, panorame in
podobne fotografije zajemali z lahkoto.
Tretja kamera pa ima možnost meritev globine, s katero lahko ustvarjamo
posebne globinske učinke. Seveda je
fotografija, kot se za leto 2018 spodobi,
podprta z inteligentno kamero, ki samodejno prilagodi nasičenost, temperaturo beline in svetlost. Še več – na
voljo je 19 načinov prilagajanja, da bodo
končne slike čim bolj naravnega videza.
Seveda je odlična tudi sprednja selfie
kamera s kar 24 MP. Samsung Galaxy A7
lahko v trenutku odklenete tako, da si
ga podržite pred obrazom, saj premore tehnologijo prepoznave obraza. A
tu se dobre lastnosti še ne končajo.
Galaxy A7 namreč omogoča tudi dvojno
SIM-kartico, ki ji lahko družbo dela tudi
SD-kartica s 512 GB prostora za hrambo vaših datotek. Samsung Galaxy A7
je izjemno celovit telefon, ki preseneti
tudi s svojo cenovno dostopnostjo okoli
340 evrov v prosti prodaji in seveda pri
vseh operaterjih._
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V ČASIH HITREGA TEHNOLOŠKEGA
NAPREDKA PREVEČ POZORNOSTI
NAMENJAMO NAJDRAŽJIM TELEFONOM V PONUDBI PROIZVAJALCEV.
PREDVSEM ZARADI DEJSTVA, DA
LETA 2018 POSTAJAJO VEDNO BOLJ
ZANIMIVI TELEFONI, KI SO CENOVNO
DOSTOPNEJŠI, A PREMOREJO MNOŽICO ODLIČNIH LASTNOSTI SVOJIH
»DRAŽJIH« BRATOV. TUDI ZATO VAM
TOKRAT PREDSTAVLJAMO DVE ZVEZDI
SAMSUNGOVE GALAXIJE – SAMSUNG
GALAXY A7 IN SAMSUNG GALAXY A9,
KI ODSTOPATA OD POVPREČJA. VELIKO POZORNOSTI NAMENJATA FOTOGRAFIJI, SAJ JE TA UPORABNIKOM TA
HIP NAJPOMEMBNEJŠA. A NE OSTAJATA LE PRI DOBRI FOTOGRAFIJI.
DOBROT JE NAMREČ ŠE KAR NEKAJ!

POSTANITE USTVARJALNI FOTOGRAF
Tri kamere Galaxyja A7 omogočajo, da vaša
ustvarjalnost pri fotografiranju ni omejena. Tako
je Galaxy A7 opremljen s kamero z ločljivostjo
24 MP, globinsko kamero z ločljivostjo 5 MP in
ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 8 MP. In
ravno zaradi slednje boste lahko na fotografijo
ujeli več. Tako bodo skupinske fotografije in
fotografije narave ter arhitekture točno takšne,
kot ste si jih zamislili._

EKRAN JE TISTO, KAR JE NAJPOMEMBNEJŠE

ZA TISTE, KI LJUBITE BOLJŠI ZVOK

Ekran telefona je tisto, v kar smo zazrti cel čas uporabe
telefona. Tudi zato je tu Samsung namenil izjemno veliko
pozornosti ravno tej izkušnji. Uporabljena je tehnologija
Super AMOLED, ki prinaša ostrejši kontrast, bolj dinamične barve in tudi zaradi tega odlično uporabniško
izkušnjo._

Imate radi dobro zvočno doživetje? Potem boste
pri telefonu Galaxy A7 našli odlično zvočno
izkušnjo. Uporablja namreč tehnologijo Dolby
Atmos, ki v vaših ušesih ustvari poglobljeno doživetje domačega kina. Seveda obstaja še “jack”
za analogni priklop slušalk. Tudi to nam je všeč._

VSEBINO OMOGOČA SAMSUNG

TEHNOLOGIJE

T E L E F O N A

SAMSUNG GALAXY A9
- S ŠTIRIMI KAMERAMI
POKRIJE VSE FOTOGRAFSKE
PRILOŽNOSTI

M E S E C A

SAMSUNG GALAXY A9

Kakšna je magična številka? V
Samsungu trdijo, da trenutno
štiri. Novi telefon Samsung
Galaxy A9 namreč predstavljajo
pod sloganom štirikratna zabava. Štirikratna zato, ker so na
zadnjo stran novega telefona
Samsung Galaxy A9, drugega
pod drugim, vgradili kar četvero
fotografskih objektivov. Eden
je običajen s 24 milijoni točk.
Družbo mu delata še širokokotni, za fotografiranje mestnih
znamenitosti, in teleobjektiv z
dvakratno optično povečavo.
Četrti pa ima tipalo za merjenje »globine«, kar pomaga pri
učinkih z zamegljenim ozadjem
in podobnih trikih. Torej to, kar
uporabniki potrebujejo. Švicarski »fotografski nož« v žepu, ki
vas v različnih fotografskih situacijah lahko reši s svojo sposobnostjo prilagajanja razmeram. Seveda je tu inteligentna
kamera, ki samodejno opravlja
korekcije slike, tj. nasičenost,
belino in ostale parametre.
Samsung se še kako zelo zaveda, kako pomembna je fotografija. Tudi zato je pri Samsung A9
pri fotografiji izjemen poudarek. Samsung A9 uvršča takoj
pod družino Galaxy S in tako
je tudi na drugih področjih več
kot soliden. Premore 6,3-palčni
zaslon Super Amoled, 8-jedrni
procesor, 6 GB pomnilnika in
128 GB prostora za podatke,
baterijo z zmogljivostjo kar
3800 mAh in podporo hitremu
polnjenju. Na razpolago je tudi
prostor za drugo SIM-kartico
kot tudi razširitev notranjega
spomina za dodatnih 512 GB.
Na krovu je vsa tehnologija
Samsunga – tudi tehnologija
prepoznave obraza. Seveda
je tu tudi tehnologija znana
pod kraticami: NFC, USB-C, FM
radio … Barve bodo tri, modra
in rožnata z učinkom prelivanja ter vedno modna črna. V
Sloveniji bo Samsung Galaxy A9
mogoče kupiti konec novembra
in bo cenovno zanimiv, saj ga
bo moč kupiti za 599 evrov*._

samsung.si
*Cena je okvirna, za slovenski
trg še namreč ni znana.
VSEBINO OMOGOČA SAMSUNG

PRVIČ 4 KAMERE V PAMETNEM TELEFONU
Galaxy A9 je prvi telefon na svetu, ki premore kar 4
kamere. Tudi zaradi tega se lahko prilagodi različnim
fotografskim prizorom in ujame življenje na način,
kot ste si ga zamislili. Tako lahko izberete objektiv,
ki najprimerneje zajame vaš kader in že boste lahko
naredili fotografijo, kot ste si jo zamislili. Seveda pri
vsem skupaj pomaga tudi inteligentna kamera, ki
fotografije naredi še boljše._

KO TELEFON POSTANE MODNI DODATEK

HITRO POLNJENJE … VELIKA BATERIJA

Novi Galaxy A9 je lep pametni telefon. Oblika je minimalistična in v skladu s trendi. Velikost pa takšna,
da se ravno prav prilega dlani. Njegova steklena
3D-hrbtna stran je na voljo v barvi črnega kaviarja,
limonadno modre in roza. Modno, ni kaj!_

Galaxy A9 premore hitro polnjenje. To pomeni, da ga
boste z lahkoto hitro napolnili, in ko bo napolnjen,
bo velika baterija (3800 mAh) poskrbela, da boste
brezskrbni skozi cel dan. Sodoben USB-vhod tipa C
omogoča še preprostejšo rabo in združljivost, namreč
priklop na polnjenje je še preprostejši._
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TOP 3 ZA
IGRIČARJE
UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 3 IZDELKI, KI JIH
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GEJMER«.

FARMING SIMULATOR 19
Če bi na prelomu tisočletja kdo zatrdil, da se bo med najbolje prodajanimi
igrami kmalu znašla simulacija kmetovanja, bi ga po vsej verjetnosti imeli
za norega. A zgodilo se je prav to: leta
2008 je izšel prvi Farming Simulator,
izdelek švicarskega podjetja Giants
Software, in pognal trend, ki se še ni
umiril. V ljudeh je sprožil nekaj, kar so
očitno potrebovali: željo po umirjenem obdelovanju zemlje brez stresa
in fizičnega napora. Zdaj smo že pri
Farming Simulatorju 19, sedmem računalniškem po vrsti (na razpolago so
tudi mobilne edicije), ki je v primerjavi
z enico bistveno bolj zapolnjen. Smisel je še vedno v upravljanju kmetijske mehanizacije v treh razsežnostih
in skrbi za zemljo, le da je pridelkov in
vozil zdaj cela vrsta, med drugim tista
proizvajalca John Deere. Mogoče je
uporabiti celo posnetek traktorskega volana in prestavne ročice, ki gre
– podobno kot igra sama – za med._
farming-simulator.com

SPYRO REIGNITED
TRILOGY
Vijoličasti zmajček Spyro je znan junak tridimenzionalnih ploščadnih
iger, ki je luč sveta ugledal na prvem
PlayStationu pred dvajsetimi leti. Ob
tej častitljivi obletnici med nas prihaja prebarvana in osvežena trilogija
prvih treh iger z njim v glavni vlogi,
podobna zbirki Crash Bandicoot N.
Sane Trilogy. Že v prvencu Spyro the

Dragon so višje stopnje vodile v številne manjše, in za vstop vanje je bilo
treba pobrati neko količino dobrot ali
končati misije. Znal je dobro skakati in
za silo letati, predvsem pa uporabljati
veščine, kot je ognjeni curek, s katerim je požgal ovire in škodil nasprotnikom. V dvojki Gateway to Glimmer
se je podal v čisto novo dimenzijo s
svežimi liki ter pridobil supersposobnost, ki mu je omogočila letenje do
novih območij, zamrzovanje in turbohitrost. Preden se je Spyro odpravil
gostovat v serijo Skylanders, je načeloval še svoji tretji odpravi v Spyro:
Year of the Dragon, katere največja
posebnost je bilo osvobajanje dodatnih likov in igranje z njimi._
spyrothedragon.com

JUST CAUSE 4
Nekateri v videoigrah iščejo globlji smisel, drugi pa bi se radi v njim
zlasti prešerno zabavali na karseda
neobremenjen način. Prav takim
je namenjena serija Just Cause, v
kateri nori agent Rico Rodriguez na
najbolj odbite načine sesuva kriminalne imperije in banana republike.
Te igre so umeščene v odprte svetove, po katerih se je mogoče neovirano potikati, in sicer ne le peš,
marveč v številnih vozilih. V najnovejši štirici se Rico poda v južnoameriško državo Solis, kjer raziskuje svojo preteklost in se na strani
upornikov bojuje proti zasebni vojaški organizaciji Črna roka. Just
Cause 4 dodatno stavi na spektakel, saj tako Rica kot nasprotnika doletijo skrajne vremenske
razmere, od električnih viharjev
do tornadov. Dežela pa je največja
doslej, saj meri nič manj kot 1024
kvadratnih kilometrov. Za primerjavo: celotna Slovenija meri 20,273
kvadratnih kilometrov. Hudo!_
justcause.square-enix-games.com
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MOBILNO
BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ

NEMCI NA
POHODU

PREJŠNJI MESEC JE BIL OČITNO MESEC, KO SO NOVOSTI
PREDSTAVLJALE VEČINOMA NEMŠKE ZNAMKE. DOBILI
SMO NAJVEČJEGA BMW SUV-JA, NAJBOLJ VPADLJIVEGA KABRIOLETA, IZPOPOLNJENE ŠPORTNE ZVERINE
IN ŠE BI LAHKO NAŠTEVALI. KONEC KONCEV PA NITI NI
POMEMBNO, OD KOD PRIHAJAJO, POMEMBNO JE, DA SO
NOVOSTI VZNEMIRLJIVE IN DA NAM PREBIRANJE NJIHOVIH KARAKTERISTIK POPESTRI DEŽEVNE DNI. PRED
PRVIM SNEGOM SI ZAGOTOVO LAHKO OBETAMO ŠE KAJ
ZANIMIVEGA, DO TAKRAT PA IMAMO TUKAJ NA VOLJO
KRATEK PREGLED NOVOSTI.

NAJVEČJI IN NAJPRESTIŽNEJŠI BMW ŠPORTNI TERENEC

BMW X7
BMW X7 je največji in najbolj luksuzen SUV pri znamki BMW.
Poleg tega ima največjo in daleč najbolj opazno prednjo masko oziroma tako imenovane ‘ledvičke’. Oblika in velikost naredita precej večji vtis, kot smo ga vajeni pri ostalih BMW SUV-jih.
Čeprav so LED-žarometi ozko oblikovani, so morda ravno zaradi
večjega prednjega dela še toliko bolj opazni. Zadnja vrata ima
večja kot prednja, kar olajša vstop in izstop potnikom v drugi
in tretji vrsti sedežev. Notranjost je prostorna in polna luksuza.
Osrednja konzola je takšna, kot smo je vajeni pri modelih BMW
najnovejše generacije z 12,3-palčnim instrumentnim zaslonom,
poleg katerega je nameščen še 12,3-palčni zaslon za informacijsko-zabavne potrebe. Za bolj svetlo notranjost bodo imeli vsi
BMW X7 tridelno panoramsko streho._
bmw.si

ZMOGLJIV, AERODINAMIČEN IN
PREGREŠNO DR AG

MCLAREN SPEEDTAIL
McLaren Speedtail je neuradni naslednik McLarna F1 iz 90. let prejšnjega stoletja. Naloga Speedtaila bo rivalstvo z Bugatti Chironom, ki se za
prevlado zanaša na svoj motor s 1.500 konjskimi
močmi. Medtem ko se Bugatti računa na surovo
moč, McLaren raje vse stavi na aerodinamiko, ki
omogoča podobne rezultate, a z manj potrebne
moči, in na bencinsko-hibridni motor, ki priskrbi
1.035 konjskih moči. Oblika avtomobila je že sama
po sebi dovolj aerodinamična, pri tem pa pomagajo tudi premična ‘krilca’, ki so vgrajena v zadnji
del karoserije in so narejena iz prilagodljivih karbonskih vlaken. Notranjost najnovejšega McLarna
je povsem futuristična, v njej pa najdemo posebno steklo, ki ga lahko po želji zatemnimo in tako
uravnamo količino svetlobe v potniški kabini. Naredili bodo 106 primerkov McLaren Speedtaila, in
čeprav stane 1.970.000 evrov, so že vsi prodani._
mclaren.com
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ŠE BOLJ OSTER, ŠE BOLJ STRUPEN
NAJMANJŠI VOLKSWAGNOV KRIŽANEC

VOLKSWAGEN T-CROSS
Volkswagen T-Cross meri v dolžino 4,11 metra in
je narejen na Volkswagnovi kompaktni platformi A0 MBQ, na kateri so narejeni tudi Volkswagen
Polo, Audi A1, Seat Ibiza in križanec Seat Arona. Za
T-Crossa bi mirne vesti lahko rekli, da gre za pomanjšano različico Volkswagen T-Roca. Čeprav bo
Volkswagen T-Cross v osnovi bolj preprost križanec, ga bomo lahko nadgradili z digitalnimi merilniki,
8-palčnim zaslonom, aktivnim tempomatom, LED-žarometi in zvočnim sistemom Beats. Volkswagen
T-Cross bo obogatil ponudbo križancev in ponudil
kompaktno rešitev za mestno gnečo. Poleg tega
je to le Volkswagen in glede na izkušnje z njegovim
večjim bratom bo tudi T-Cross hitro postal izredno
priljubljen._
volkswagen.si

AUDI R8
Z vidika dizajna ima osveženi Audi R8 bolj oster
videz. Maska avtomobila se je razširila, od nje
pa so ločili odprtine za vsesavanje zraka. Zadaj
se odprtina za zrak razteza čez celoten zadek,
usmernik zraka oziroma difuzor pa je še toliko bolj
opazen. Notranjost se ni veliko spremenila, na voljo pa so nekatere nove barvne kombinacije oblazinjenja. Audi R8 V10 Performance Quattro, novo
ime za Audi R8 V10 Plus, ima 5,2-litrski 10-valjni
V-motor, ki ima po novem 612 konjskih moči in
580 njutonmetrov navora. Inženirji so se poigrali še z nastavitvami podvozja in tako poskrbeli,
da se najmočnejši R8, ko začne zavirati pri 200
km/h, ustavi kar 5 metrov prej kot njegov predhodnik. R8 s trdo streho doseže 324 km/h, Spider
pa 322 km/h._
audi.si

MOBILNO

NOVICE

ELEK TRIČNA KL ASIK A

PIAGGIO VESPA
ELETTRICA
Električna Piaggio Vespa Elettrica bo ohranila
klasičen videz, poganjal pa jo bo elektromotor, ki
bo imel 4 kW moči, ki bo močnejši od 50 ccm velikega bencinskega rivala. S polno baterijo bomo
lahko prevozili do 100 kilometrov dolgo razdaljo,
za polnjenje pa bomo porabili zgolj 4 ure. Pozneje se bo ponudbi pridružila še Vespa Elettrica X,
ki bo opremljena z bencinskim generatorjem, ki
bo podaljšal možno razdaljo vožnje na 200 kilometrov. Nova električna Vespa bo v Evropi na
voljo že proti koncu letošnjega leta, ravno pravi
čas za novoletna obdarovanja._
elettrica.vespa.com

ZDAJ ŠE GTS-R A ZLIČICA ŠPORTNE LIMUZINE

PORSCHE PANAMERA GTS
Porsche Panamera GTS in Porsche Panamera GTS Sport Turismo bosta imeli enak motor, in
sicer 4-litrski V 8-valjnik z dvojno turbino, ki bo imel 460 konjskih moči (343 kW). S tem se bo
Panamera GTS uvrstila med standardno in turbo različico Panamere. Modela GTS bosta imela
serijsko vgrajeno zračno vzmetenje, ki bo še dodatno prilagojeno, temu primerno pa bo manjša
tudi oddaljenost od tal. Panamera GTS je dobila serijska 20-palčna platišča in nekaj vizualnih
dodatkov v črni barvi. Na avtomobilu je mogoče zaslediti logotipe GTS, prav nič drugače pa ni v
notranjosti, kjer nas pričakajo črna alkantara in aluminijasti vstavki. Med tem, ko oba Porscheja
pospešita od 0 do 100 km/h v 3,9 sekunde, bo Panamera GTS Sport Turismo dosegla ‘le’ 289
km/h končne hitrosti, Panamera GTS pa 292 km/h._
porsche.si

DUCATI ZA AVANTURE PO BREZPOTJIH
NAJELEGANTNEJŠI BMW ZDAJ ŠE S
PL ATNENO STREHO
FUTURISTIČEN ZLOŽLJIV ELEK TRIČNI
SKUTER

BMW 8 CONVERTIBLE

UJET

BMW 8 Convertible skriva v sebi vse tisto, kar
nam je všeč pri Coupeju, a s to prednostjo, da
lahko odpre streho in pokaže svetu svojo razkošno notranjost. Ob predstavitvi bo na voljo
dizelski 840d xDrive s 3-litrskim motorjem, 320
konjskimi močmi in 680 njutonmetri navora in
v različici M850i xDrive s 4,4-litrskim V 8-valjnim motorjem, ki ima 530 konjskih moči in 750
njutonmetrov navora. Oba motorja bosta povezana z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Dizajn je pri BMW 8 Convertible skoraj povsem enak kot pri tistem s trdo streho. Razlika
je zgolj v platneni elektronsko pomični strehi, ki
se pospravi v prostor za zadnjimi sedeži. Streha
potrebuje 15 sekund, da se odpre ali zapre, to pa
lahko počnemo pri hitrosti do 50 km/h._
bmw.si

Električni skuter Ujet se vozi na 14-palčnih kolesih, ki imajo posebej prilagojeno vzmetenje za
bolj udobno vožnjo. Za ostre kote in nesimetrično
obliko okvirja se lahko zahvalimo vlaknom iz magnezija, s pametnim sistemom zlaganja pa je to
opravilo končano v zgolj petih sekundah. Ujet je
še en primerek čiste, trajnostne in tihe mobilnosti.
Na voljo je z dvema baterijama, kar zadostuje za
70 oziroma 150 kilometrov vožnje, napolni pa se
lahko že v dveh urah. Teža zložljivega skuterja je
med 43 in 48 kilogrami, kar je seveda odvisno od
velikosti baterije. Odstranljivo baterijo lahko uporabljate tudi kot ekstremno velik prenosni polnilec
in kot zvočnik Bluetooth._
ujet.com

OGLASNA VSEBINA

DUCATI MULTISTRADA
1260 ENDURO
Zaradi priljubljenosti bo vse več znamk začelo
izdelovati motorna kolesa, ki bodo po godu dvokolesnim navdušencem, ki se radi podajo na brezpotja. Ducati Multistrada 1260 Enduro je močno in
robustno motorno kolo, ki ga brez težav zapeljemo po neurejenih poteh. Multistrado 1260 poganja motor Testastretta DVT 1262 s 158 konjskimi
močmi in 128 njutonmetri navora. A dober motor
ni tisto bistvo, ki naredi Multistrado resnično privlačno. Ta se namreč ponaša s prenovljeno šasijo, ki jo je lažje upravljati pri nižjih hitrostih. Na
voljo imamo zavorni sistem ABS in luči za vožnjo
v ovinek. Ducati Qucik Shift omogoča prestavljanje v višjo ali nižjo prestavo brez uporabe sklopke.
Zaradi vse te tehnologije se lahko voznik posveti
vožnji in v njej še bolj uživa ter je bolj pozoren na
teren pred sabo._
ducati.si
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GRINCH
ANIMIR ANA KOMEDIJA

THE GRINCH
ZDA, 2018

V naše kinematografe prihaja animirana komedija, ki nas bo popeljala
v malce hladnejše kraje, kjer se v
mestu znajde nekdo, ni ne mara praznikov in se odloči, da bo zaradi tega
drugim zagrenil najlepši praznični
čas v letu – božič. Gre seveda za
godrnjavega zelenega možica po
imenu Grinch, ki bo postal Božiček in
tako ukradel božič.
Čudaški Grinch živi samotarsko
življenje v jami blizu mesteca Kdolsko. Družbo mu dela zvesti prijatelj,
psiček Max. Svoje bivališče sta si
uredila z izumi in izpopolnjenimi
tehničnimi napravami, ki jima lajšajo
vsakdan. Grinch se pretežno zadržuje doma, prebivalce Kdolskega vidi le
takrat, ko mu zmanjka hrane in mora
po nakupih.
Vsako leto pa mu Kdoji, prebivalci
Kdolskega, dneve pred božičem
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pokvarijo z velikimi, svetlikajočimi in
glasnimi praznovanji. In ker se letos
Kdoji odločijo, da bo božič še trikrat
večji kot običajno, Grinchu prekipi.
Da bo naposled le imel mir in tišino,
se odloči, da se bo na predvečer božiča preoblekel v Božička in ukradel
božič.
Medtem ko Grinch tuhta vse podrobnosti svojega načrta, pa v mestecu
dekletce po imenu Cindy-Lou s svojo
druščino kuje načrt, kako bi na večernem obhodu pritegnila Božičkovo
pozornost, da bi se mu zahvalila in
ga ob tem prosila za pomoč za svojo
preobremenjeno mamo samohranilko. Bolj ko se približuje božič, bolj se
njeni dobronamerni načrti krešejo
z načrti, ki jih ima v mislih Grinch.
Se bo dekličina želja uresničila in bo
končno spoznala Božička, ali pa bo
uspel Grinchev načrt, kako enkrat za
vselej utišati predbožični vrvež?

Režija: Yarrow Cheney,
Scott Mosier.
Glasovi: Goran Hrvaćanin,
Julija Golob, Jernej Kuntner
in drugi.
od 22. novembra /
Kolosej, Cineplexx

OGLASNA VSEBINA

FILMSKA PLATNA

Foto: UNIVERSAL PICTURES

ZANIMIVOSTI
●● Zasnovana po zgodbi Dr. Seussa, enega najbolj priznanih
ameriških avtorjev otroške literature. Ustvaril je lik Grincha,
ciničnega in čemernega možica, ki si zada cilj, da ukrade božič.
●● Grinch je prvi animirani film produkcijske hiše Illumination, ki je
posnet po istoimenskem filmu iz leta 2000, v katerem je glavno
vlogo Grincha odigral komik Jim Carrey.
●● Gre za najnovejšo animacijo produkcijske hiše Illumination.
Pred Grinchem so ustvarili več izjemno uspešnih in priljubljenih risank, kot so Zapoj, tri dele Jaz, baraba, Skrivno življenje
hišnih ljubljenčkov, Lorax, Minioni in Hop.
●● Ustvarjalci so si izvirno zamislili napovedi novih uspešnic – v
tretjem delu filma Jaz, baraba (2017) je najstarejša Grujeva
hčerka Margo nosila majico s podobo Grincha na sprednji
strani, kar je bila očitna napoved prihajajočega animiranega
filma Grinch. V prvem delu Jaz, baraba (2010) pa je Margo
nosila majico s podobo možica Loraxa in tako napovedovala
animacijo Lorax (2012), ki je tudi posneta po zgodbi Dr. Seussa.
Tudi v drugih animacijah najdemo očitne napovedi – v Skrivno
življenje hišnih ljubljenčkov (2016) je na zadnji strani avtobusa,
ki so ga živali ukradle, oglas za gledališko predstavo Zapoj in
tako napoved nove animirane uspešnice Zapoj (2016).

OGLASNA VSEBINA
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VSTOPITE V ČAROBNI FILMSKI SVET
ŽE V NOVEMBRU LAHKO NA VSAKEM KORAKU VIDIMO OKRAŠENE NAKUPOVALNE CENTRE, KI NAS PRIPRAVLJAJO NA PRIHAJAJOČO DECEMBRSKO EVFORIJO. NIČ DRUGAČE
NE BO NITI V KINU, SAJ BOSTE POLEG TRADICIONALNIH TRILERJEV, DOKUMENTARCEV
IN SRHLJIVK VSTOPILI V PUSTOLOVSKI SVET GRINDELWALDOVIH HUDODELSTEV, SE
SMEJALI ASTERIXU IN OBELIXU TER SOČUSTVOVALI Z GRINCHEM, KI JE JEZEN ZARADI
BOŽIČA. MU GA BO USPELO UKRASTI?

DOMIŠLJIJSK A PUSTOLOVŠČINA
DRUŽINSK A KOMEDIJA

BOŽIČEK IN DRUŠČINA

MAGIČNE ŽIVALI:
GRINDELWALDOVA
HUDODELSTVA

FRANCIJA, BELGIJA, 2018, SANTA & CIE

VOJNI AKCIJSKI SPEK TAKEL

Novo leto je pred vrati, na Severnem tečaju pa
razsaja gripa. Božiček je v hudih škripcih, ker je
vseh 92.000 palčkov dobilo nevaren prehlad, ki jih
je prikoval na posteljo. Kdo mu bo zdaj pomagal,
da izdela igrače za milijone otrok po svetu? Dobremu Božičku ne preostane drugega, kakor da gre
na Zemljo iskat gumimedvedke z vitaminom C, ki
bodo njegovim tovarišem pomagali na noge, da
bodo skupaj rešili božič in novo leto._

BOMBARDIRANJE

ZDA, VB, 2018, FANTASTIC BEASTS:
THE CRIMES OF GRINDELWALD

Bruce Willis se vrača na velika platna v velikem
slogu, in sicer bo igral vlogo ameriškega letalskega polkovnika, ki ga v drugi svetovni vojni angažirajo, da pomaga Kitajcem v letalskih spopadih z
Japonci. Kitajci želijo zaščititi pomemben vojaški
stroj v Čongkingu, a vprašanj je, ali jim bo uspelo._

Čarovniški svet, ki ga je priljubljena Rowlingova
ustvarila za Harryja Potterja in njegove prijatelje, je neizčrpen vir njenega ustvarjanja za mlade,
željne fantazijskih dogodivščin. Kot pove že sam
naslov, se v nadaljevanju sage ne bo dogajalo nič
dobrega: Grindelwald se loti zbiranja privržencev,
s katerimi želi doseči svoj cilju. Nihče med njimi pa
ne ve, kakšen je njegov resničen namen._

Režija: Alain Chabat. Igrajo: Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Audrey Tautou, Pio Marmai, Grégoire
Ludig in drugi.

Režija: Xiao Feng. Igrajo: Ye Liu, Bruce Willis, Seung-heon Song, Adrien Brody, William Wai-Ting Chan in
drugi.

Režija: David Yates. Igrajo: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller, Zoe Kravitz, Jude Law in drugi.

od 8. novembra / Kolosej, Cineplexx

od 15. novembra / Kolosej

od 15. novembra / Kolosej, Cineplexx

KITAJSKA, 2018, AIR STRIKE

IGR ANI DOKUMENTARNI FILM

NAJVEČJI DAR

DOKUMENTARNI FILM

ŠPANIJA, 2018, EL MAYOR REGALO /
THE GREATEST GIFT

KRIMINALNA DR AMA

Kot da bi gledali fikcijo – v filmu vidimo morilce, ki
prosijo odpuščanja žrtve, ki jim odpustijo in objamejo svoje sovražnike. Film govori o ljudeh, ki
so izvajali zlo nad drugimi, in o tistih, ki so to zlo
– večkrat nedolžni – trpeli. Režiser Juan Manuel
Cotelo poskuša dokazati, da odpustiti in prositi za
odpuščanje ni nemogoče, ampak da moč odpuščanja ne pozna meja._

ZDA, VB, 2018, WIDOWS
Film vdove je zgodba štirih žensk, ki nimajo nič
skupnega, razen velikega dolga, ki so ga za seboj
zapustile kriminalne dejavnosti njihovih pokojnih
mož. Napetost se stopnjuje, ko Veronica, Alice,
Linda in Belle usodo vzamejo v lastne roke in se
zavzamejo za prihodnost pod svojimi pogoji._

Režiser Michael Moore v dokumentarnem filmu
proučuje sedanje stanje ameriške politike, zlasti pa
v ospredje postavi predsedstvo Donalda J. Trumpa
in množično nasilje, ki je plod proste prodaje orožja.
Na svoj račun pride tudi moč demokratičnih gibanj,
sam naslov pa asociira na posledice, ki jih je za
sabo pustil 9. september leta 2001._

Režija: Juan Manuel Cotelo. Igrajo: Juan Manuel
Cotelo, Santi Rodriguez, Carlos Aguillo, Ines Sajara,
Carlos Chamarro, Jorge Garcia in drugi.

Režija: Steve McQueen. Igrajo: Viola Davis, Elizabeth Debicki, Jon Bernthal, Liam Neeson, Colin
Farrell in drugi.

Režija: Michael Moore. Igrajo: Roger Ailes, Ashleigh
Banfield, Steve Bannon, Roseanne Barr, Joy Behar
in drugi.

od 15. novembra / Kolosej

od 22. novembra / Kolosej, Cineplexx

od 29. novembra / Kolosej
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VDOVE

FAHRENHEIT 11/9
ZDA, 2018, FAHRENHEIT 11/9
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ZGODOVINSK A DR AMA

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA

KURSK: PREKLETSTVO
GLOBINE
BELGIJA, LUKSEMBURG, 2018, KURSK

AKCIJSK A DOMIŠLJIJSK A PUSTOLOVŠČINA

SMRTONOSNI STROJI
ZDA, 2018, MORTAL ENGINES

V vojni utrjeni križar in mavrski poveljnik združita moči in se dvigneta v upor proti podkupljivi in
pokvarjeni angleški kroni. Odlični akcijski prizori,
premišljena bojna koreografija in brezčasna romanca o ikoni in legendi, ki jo danes poznamo pod
imenom Robin Hood._

Knjiga Roberta Moora o katastrofi, ki je doletela
podmornico Kursk, prihaja tudi na velika platna.
Ruska podmornica K-141 Kursk je bila ponos ruske
flote, simbol sposobnosti in moči ruske mornarice.
V filmu smo priča eni najhujših pomorskih tragedij, saj je na krovu podmornice bilo 118 mornarjev
in častnikov; večina je bila mlajša od 30 let. Medtem ko se je posadka borila za življenja, so se njihove družine bojevale s političnimi preprekami._

Tisoč let po kataklizmi, ki je uničila civilizacijo, se je
človeštvo prilagodilo in razvilo nov način življenja.
Zdaj se po svetu potikajo orjaška premična mesta, ki neusmiljeno prežijo na manjša naselja. Tom
Natsworthy iz spodnje ravni potujočega mesta
London se mora po srečanju z nevarno ubežnico
Hester Shaw nenadoma boriti za preživetje. Popolnoma nasprotna človeka, ki se nikoli ne bi smela srečati, skujeta nepričakovano zavezništvo, ki
bo spremenilo prihodnost._

Režija: Otto Bathurst. Igrajo: Taron Egerton, Jamie
Dornan, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx, Paul Anderson, Eve Hewson in drugi.

Režija: Thomas Vinterberg. Igrajo: Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Max von Sydow, Michael Nyqvist in drugi.

Režija: Christian Rivers. Igrajo: Hugo Weaving, Hera
Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George in drugi.

od 29. novembra / Kolosej, Cineplexx

od 6. decembra / Kolosej, Cineplexx

od 6. decembra / Kolosej, Cineplexx

ROBIN HOOD

ZDA, 2018, ROBIN HOOD

ANIMIR ANA DRUŽINSK A KOMEDIJA

AKCIJSK A DOMIŠLJIJSK A PUSTOLOVŠČINA

ANIMIRANA DOMIŠLJIJSKA PUSTOLOVŠČINA

ASTERIX: SKRIVNOST
ČAROBNEGA NAPOJA

ZDA, AVSTRALIJA, 2018

ZDA, 2018, SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

SPIDER-MAN: NOVI SVET

FRANCIJA, 2018, ASTERIX: LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE/ ASTERIX: THE SECRET OF
THE MAGIC POTION

Aquaman razkriva zgodbo o izvoru polčloveka, ki ga
popelje na potovanje njegovega življenja – potovanje, na katerem se bo ne le primoran soočiti z resnico o tem, kdo dejansko je, temveč tudi odkriti, ali
je vreden položaja, za katerega se je rodil: položaja
kralja._

Najstnik iz Brooklyna Miles Morales nam bo razkril
neomejene možnosti Spider-Manovega sveta, pa
tudi to, da očitno ni sam. Spider-Manov svet bomo
spoznali v povsem drugačni luči in tokratna dogodivščina nas bo prisilila, da postavimo pod vprašaj
vse, kar se nam je doslej zdelo, da vemo o najslavnejšem človeku-pajku na svetu._

Če se z družino že nekaj časa niste odpravili v kino,
vas bo ta priredba stripovske pustolovščine nepremagljivih junakov ponovno spodbudila. Čarodej
Čudomix naznani, da je čas, da Galcem zagotovijo
prihodnost; z Asterixom in Obelixom se poda na iskanje mladega druida, na katerega bo lahko prenesel skrivnost čarobnega napitka, ki omogoča trajno
zaščito._

AQUAMAN

Režija: James Wan. Igrajo: Jason Momoa, Amber
Heard, Nicole Kidman, Randall Park, Patrick Wilson
in drugi.

Režija: Bob Persichetti, Peter Ramsey in Rodney
Rothman.

od 13. decembra / Kolosej, Cineplexx

od 13. decembra / Kolosej, Cineplexx

OGLASNA VSEBINA

Režija: Alexandre Astier in Louis Clichy. Glasovi:
Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz in drugi.
od 20. decembra / Kolosej, Cineplexx
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GLASBA

GLASBENI POTEP

Foto: Arhiv Mando Diao

Foto: Arhiv Anna Calvi

V LJUBLJANI NAS V PRIHAJAJOČIH DNEH ČAKAJO ODLIČNI
GLASBENI DOGODKI, MED DRUGIMI PA V GOSTE PRIHAJA
ŠARMANTNI KANADSKI ROKER BRYAN ADAMS, KI JE SLOVENIJO
NAZADNJE OBISKAL PRED ŠTIRIMI LETI.

KONCERT / LJUBLJANA

ANNA CALVI

KONCERT / LJUBLJANA

MANDO DIAO

V Ljubljano se vrača strastna pevka in kitaristka Anna Calvi. Tokrat bo
predstavila svoj novi album Hunter, težko pričakovanega naslednika plošč, ki
sta ji med drugim prinesli nominacije za prestižni nagradi Mercury Music Prize in BRIT Award. Surovo katarzično ploščo, na kateri raziskuje seksualnost
in spolne vloge, je Anna označila za kvirovsko in feministično, na njej pa zveni
bolj svobodno kot kadarkoli prej. »Nova glasba je vse, kar sem želela, da bo.
Želim, da slišite, kaj sem ustvarila in z ljubeznijo delala tako dolgo, za vas, za
nas. […] Namen te plošče je biti prvinska in čudovita, ranljiva in močna, lovka
in plen,« je zapisala._

Švedski bend Mando Diao pripravlja prvi klubski koncert pri nas, na katerem
se bodo predstavili s svojim bogatim glasbenim repertoarjem – vse od največjih hitov Dance With Somebody in Gloria do aktualnih Good Times in Shake. Uradno je zasedba začela delovati leta 1999, svoj edinstven, domiseln
in brezčasen glasbeni izraz, sestavljen iz garažnega rocka, popa, brit popa,
soula in r'n'b-ja z močnimi vplivi glasbe iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, pa
negujejo še danes._

20. novembra ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

5. decembra ob 21.00 / Cvetličarna, Ljubljana

KONCERT / LJUBLJANA

22. novembra ob 20.00 /
Dvorana Stožice, Ljubljana
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KONCERT / LJUBLJANA

THE TIGER LILLIES
Foto: Arhiv Bryan Adams

Bryan Adams je eden najboljših koncertnih izvajalcev pop
rocka, kar je »v živo« dokazal
tudi na svojem zadnjem koncertu v Ljubljani leta 2014.
Adams slovi kot glasbenik, ki
na nastopu da od sebe čisto
vse, njegov zaščitni znak pa je
energičen in iskren nastop, ki
vedno znova prepriča občinstvo. Na turneji The Ultimate
Tour mojster koncertnega
šova predstavlja izčrpen prerez svoje bogate kariere z naborom največjih uspešnic, kot
so Run To You, (Everything I
Do) I Do It For You, Can’t Stop
This Thing We’ve Started, Summer of ‘69, Heaven, Somebody, Have You Ever Really
Loved a Woman?, Cuts Like A
Knife in druge._

Foto: Arhiv The Tiger Lillies

BRYAN
ADAMS

Leta 1989 ustanovljeni punk-kabaretni zabavljači The Tiger Lillies veljajo za
eno najbolj posebnih in provokativnih zasedb dandanes, v svoji glasbi pa
spretno združujejo temačne vidike življenja, doživeto pripovedništvo, sprevržen humor in cirkuško teatralnost.
Edinstveni grammyjevski nominiranci so Ljubljano nazadnje obiskali maja
2016, ob decembrskem povratku pa nam bodo predstavili pregrehe in pohujšanja polne prizore s svojega najnovejšega albuma Devil's Fairground._
10. decembra ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana
OGLASNA VSEBINA

P R E D S TAV L JA M O

Novi Ford Focus karavan

NE SPREJEMAŠ KOMPROMISOV
MED PROSTO RN OSTJ O IN STILO M?
TO JE TVOJ FOCUS.
Z drznim in elegantnim izgledom in še povečano prostornostjo je karavanska
različica novega Ford Focusa odlična kombinacija stila in prostornosti. Z možnostjo
podiranja sedežev in nastavljivim dnom prtljažnika se prostornina Focusa poveča
s 608 litrov na kar 1653 litrov. Lep in prostoren obenem?
To je tvoj Focus. Več na MojFordFocus.si

SUMMIT AVTO

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA, 01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

Ford Focus / Uradna poraba goriva: 4,3–6,4 l/100 km. Uradne specifične emisije CO₂: 89–123 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0149-0,0690 g/km, specifične emisije
trdih delcev: 0,00036-0,00143 g/km, število delcev: 0,02-4,12 x 1011. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10
in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

ODRI

ODRSKI KROHOT

Foto: Peter Giodani

Foto: Arhiv organizatorja

PRED NAMI JE MESEC SMEHA. ČAKA NAS SVETOVNA
USPEŠNICA Z BROADWAYA, STARI DOBRI BUTALCI IN DRUŽINA
POKLICNIH HUDODELCEV.

KOMEDIJA

PREDSTAVA, KI GRE NAROBE
V predstavi se dramsko društvo Fakultete za strojništvo loti največje
in najzahtevnejše gledališke produkcije do zdaj: kriminalke angleškega
tipa Kdo je morilec? v slogu znamenite kraljice kriminalk Agathe Christie
z naslovom »Umor v dvorcu Haversham«. A predstava jim nikakor ne
»steče«. Zaporedje nepredvidljivih in noro zabavnih dogodkov hitro
spreobrnejo dogajanje na odru iz slabega v katastrofalno. V dveh urah
neprestanega smeha občinstvo spremlja zasedbo, ki trmasto poskuša,
ne glede na vse težave, čim bolj točno in resno izpeljati predstavo.

DR AMA

TIH VDIH
Leto dni po očetovi nepričakovani smrti se odtujena družina zbere, da
bi Tini, najmlajši hčeri, ki odhaja študirat v Ljubljano, dala čim več nasvetov in obilo ljubezni. Tina ima sestro in brata, ki sta od nje starejša
10 let, ter mamo, ki je ne razume. Vse štiri je prizadela nedavna izguba
očeta in nanje vplivala bolj, kot so si to pripravljeni priznati. V enem
dejanju in v realnem času se tako pred nami počasi in nežno razpre
zgodba družine, katere male tragedije so tragedije vseh nas.

Predstava, ki je požela velikanski uspeh na gledaliških deskah londonskega West Enda in Broadwaya v New Yorku, je navdušila že v več kot
20 državah sveta. Večkrat nagrajena komedija je med drugim leta 2017
prejela prestižno nagrado Tony za najboljši scenski dizajn in nagrado Laurence Olivier za najboljšo novo komedijo leta 2015. »Predstava, ki gre
narobe« je vse, česar nikoli niste želeli videti v broadwayski predstavi._

Tih vdih je drama o slovenski družini, ki noče obsojati tistega, kar smo,
ampak zgolj opazovati tisto najbolj človeško v nas.._

Foto: Arhiv SNG Maribor

KOMEDIJA

BUTALCI 2.0
Butale in njeni slavni Butalci so postali sinonim za vse majhnosti, ki se
imajo za velike, in za vse norosti, ki trdijo, da so pametne. Butalci bi temu
seveda ugovarjali, saj imajo v prepirih s pametjo zmagovite izkušnje; zavihteli so se celo tako visoko, da so naši največji učenjaki klecnili pred njimi
in jih, za razliko od njihovih sosedov Tepanjčanov, uvrstili v »sveto knjigo«
vseh pišočih Slovencev, Slovar slovenskega knjižnega jezika.

Foto: Jaka Babnik

Režija: Nejc Gazvoda
29. novembra ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko

Režija: Jure Ivanušič
22. novembra ob 20.00 / Festivalna dvorana, Ljubljana

ČRNA KOMEDIJA

PROFESIONALCI ESPE
Profesionalci espe je duhovita črna komedija o družini poklicnih hudodelcev, ki jo sestavljajo oče, »upokojeni« ropar in morilec, ki zaradi lesene noge ni več aktiven v poslu, je pa oče iz ozadja, mama, ki vodi finančni
in gospodinjski sektor, sin Jure, ki je zdaj postal spiritus agens in movens
zločinskih pohodov, in njegova partnerka Bejbi, ki spričo obilnega ozadja
bolj kot za kaj drugega skrbi za sinovo seksualno zadovoljstvo.

Fran Milčinski, pronicljiv in duhovit opazovalec slovenskega javnega življenja, je v Butalcih (1899) kot humoristični kronist obdelal tipične slovenske
zagate, ki jih bo (v novi odrski adaptaciji) mladi tržaški režiser Igor Pison
apliciral na današnje slovenske družbene razmere in javne osebnosti._

Iskrivi dialogi, absurdni obrati in črnohumorne situacije odlikujejo to konverzacijsko in situacijsko komedijo, ki je prispela na natečaj za žlahtno
komedijsko pero 2017 in bila uvrščena med tri najkakovostnejša nova
besedila. Poleg odličnih dialogov nova slovenska komedija ponuja tudi
duhovite in zabavne igralske naloge._

Režija: Igor Pison
23. novembra ob 20.00 / SNG Maribor

Režija: Jaša Jamnik
30. novembra ob 19.30 / Slovensko ljudsko gledališče Celje
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IceBlazer

ALPINE

36,90€
Slika je simbolična. Ponudba velja do razprodaje zalog.
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DIESEL
V EMPORIUMU
NAVDUŠIL Z NOVO
KOLEKCIJO HAUTE COUTURE

V družbi slovenskih estradnikov,
se je v ljubljanskem Emporiumu
odvila ekskluzivna zabava ob lansiranju nove Diesel kampanje Haute
Couture jesen/zima 2018. Za glasbene ritme je poskrbel DJ Mike
Vale, za personalizacijo Diesel
oblačil pa dunajski umetnik
Emanuel Jesse._
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EUROPARKOVO
MARTINOVANJE

Že tradicionalno Europarkovo
mar tinovanje je ponudilo degustacijo mladega vina znamke Pubec, ki tokrat že četr to leto združuje štajerske vinarje in povečuje
njihovo prepoznavnost. Manjkale
niso niti kulinarične dobrote in
dobra glasbena spremljava, za
katero so poskrbeli Veseli
slavčki._

diesel.com

europark.si

KOZMETIKA
KIEHL’S KONČNO TUDI
V SLOVENIJI

NUŠKA DRAŠČEK
PREDSTAVLJA SELEKCIJO

Kiehl’s Since 1851, legendarna
new yorška lekarna in proizvajalec visokokakovostnih izdelkov
za nego kože in las, je 10. ok tobra
odprl svoja vrata v Ljubljani.
Priljubljeno in svetovno znano
blagovno znamko je mogoče dobiti na kozmetičnem oddelku v
Maxiju._

HOFER je na ekskluzivnem dogodku z Nuško Drašček, ambasadorko linije, predstavil novo lastno
blagovno znamko izbranih vin in
penin slovenskega porekla. Selekcija obsega 19 izbranih vin in penin
odlične kakovosti, ustvarjena pa
je v sodelovanju s priznanimi
vinskimi kletmi._

kiehls.com

hofer.si
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WARM HUG SET

od

24 €
95

redna cena: od 4990€

-50%
Naj bo

božič čaroben

Cena velja za set z dimenzijo odeje 130x190cm. Na voljo tudi v dimenziji 200x200cm.

Samo za bralce
City Magazina!

-55%

na Dormeo Warm Hug set
KODA:
2018 CITY MAGAZINE WARM HUG 55%

Popust velja ob nakupu 1 izdelka in se obračuna samo ob predložitvi kupona.
Kupon velja do 30.12.2018 v vseh poslovalnicah Dormeo, Dormeo Home in Top Shop po Sloveniji. Popusti in akcije se izključujejo.

Naj bodo prazniki

čas ljubezni
z izdelki

več na www.lidl.si

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.
www.lidl.si

