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Radi #DelimoNasmehe
V prazničnem času delite nasmehe z Nasmeškotki in pomagajte
zbirati sredstva za otroke pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji.

#Nasmeškotek
#DelimoNasmehe

Nasmeh je lepo prejeti, še lepše pa ga je deliti.

OGLASNA VSEBINA

www.volkswagen.si

VELIKA DARILA PO ČISTO MAJČKENIH CENAH!
Veliko razlogov za veselje! Izkoristite praznično ponudbo vozil Volkswagen po čisto majčkenih cenah.
Z velikimi prihranki do 5.000 EUR* in rednim vzdrževanjem za samo 1 EUR na mesec**. Ponudba velja
za vozila letnik 2018 na zalogi in nova naročila do konca leta 2018.
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

Emisije CO2: 168−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,3 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. Ponudba velja za vozila letnik 2018 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2018. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki
se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v
primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje
avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri
zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije ALLINBON18 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po
prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« (oziroma model VW up! po fiksnem servisnem intervalu), do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do
preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec (DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne. Porsche Slovenija
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

KAZALO #235
04 // DAN ZA ...
DECEMBERSKE
DOGODIVŠČINE,
SILVESTROVANJA
08 // URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI
14// MODA
ŽENSKA, MOŠKA OMARA

TA MESEC

18// DARILA 2018
30 IDEJ ZA DARILA
24// MODA
TORBICA + ČEVLJI =
ZABAVA LETA
26 // LEPOTA
OMAMNE ZIMSKE DIŠAVE
28 // KULINARIKA
B-RESTAVRACIJA&BAR,
CHEFOV VAJENEC,
ZIMSKE POSLASTICE
34 // DOM
BARVA LETA 2019
36 // TEHNOLOGIJE
PREDBOŽIČNO ZATIŠJE
PO TEHNOLOŠKEM
VIHARJU
40 // GAMING
TOP 4 ZA IGRIČARJE
42 // MOBILNO
ZIMA JE TU
45 // FILMSKA PLATNA
FILM MESECA, VROČA
FILMSKA PLATNA
48 // GLASBA
GLASBENE POSLASTICE
50 // ODRI
POD ODRSKIMI ŽAROMETI

06 - SILVESTROVANJE

28 - KULINARIKA

UREDNIŠKO PISMO
Kako zelo si za božič želim snežink. To bi
bilo tako pravljično! In čeprav je to bilo pred
nekaj leti pravilo, je danes ne le izjema,
ampak znanstvena fantastika. Snežilo bo
pred in po praznikih, snežilo
bo za veliko noč in celo za prvi
maj, ne bo pa snežilo za božič.
Ampak ne bom obupala. Božič je znan po čudežih.
V tokratni številki vam
prinašamo stalne rubrike, v
katerih boste našli odlične
praznične dogodke, napoved najbolj vročih koncertov
prihajajočega leta, silvestrovanja na gledaliških odrih in
silvestrovanja na prostem po
celi Sloveniji. Ne manjkajo niti
modni predlogi za najdaljšo
noč v letu, omamne zimske
dišave, slastni praznični recepti in dom v barvi leta, ki je
po mnenju Pantona, nesporne avtoritete na področju barv, koralno
rdeča (Living Coral). Ta poleg ravnovesja v
življenju prikladno opominja tudi na spoštovanje in varovanje narave in naravnih
virov. Koralni grebeni so pomemben del

45 - FILM MESECA

našega okolja, saj varujejo in hkrati gojijo ter
negujejo morske ekosisteme, pomagajo pri
filtriranju vode in razmnoževanju morskega
življenja. Za vas smo pripravili tudi vodič
po darilih, kjer boste našli navdih za svoje
najdražje in nenazadnje tudi
zase. Razvajajte se!
In kot se spodobi, še moje
božično-novoletno voščilo.
Želim vam, da vas letos pod
božičnim drevescem počaka
ne le tisto, kar si želite,
temveč tudi tisto, kar zares
potrebujete. Naj vas pričakajo
paketi ljubezni, spoštovanja,
sreče in največje dobrine –
zdravja. Leto 2019 pa naj bo
karseda uspešno in mirno.
Še naprej ostanite naši zvesti
bralci in sledite urbanim novostim na citymagazine.si.
Srečno!_
Lucija Marko,
urednica
lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si
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DAN ZA ...
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

DECEMBRSKE
DOGODIVŠČINE

KER SE ZA ZADNJI MESEC V LETU SPODOBI, DA
GA ZAKLJUČIMO Z NAJBOLJŠIM DOGAJANJEM,
SMO ZA VAS PRIPRAVILI EDINSTVEN IZBOR
DOGODKOV, S KATERIMI BOSTE ZAKLJUČILI TO
LETO IN VSTOPILI V NOVO, UPANJA POLNO 2019.
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Foto: Marko Delbello Ocepek
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FESTIVAL DECEMBRRR

Doživite praznični december z najvišjega kotička v mestu in uzrite najlepši pogled na praznično
okrašeno Ljubljano. Zadnji mesec je odlična priložnost, da ga napolnite s spomini, ki bodo zaznamovali
celo leto. Grajski okusi, melodije, dogodki in darila bodo pustili grajski pečat na decembru in otvorili
prihodnost, polno srčnih in srečnih utrinkov. Vabljeni na predstavo za otroke Vitez, zmaj in praznični direndaj, kjer bosta pogumni vitez Jurij in modri zmajček Franci morala rešiti uganko, kam je izginilo
vse praznično vzdušje (15., 16., 22. in 23. december), na avdiovizualno atrakcijo Obudi zmaja, ki bo
potekala od 21. decembra 2018 do 2. januarja 2019 med 17. in 20. uro, na praznični ples, kjer boste
plesali v ritmih standardnih in latinskoameriških plesov (22. december), ter na božično mašo, ki bo na
sveti večer potekala v grajski kapeli sv. Jurija (24. december)._

Ne moremo oporekati temu, da se v zimskem času zaradi nizkih temperatur nekateri
resnično odpravijo na zimski spanec in se ne
premaknejo iz toplega doma. A letos ne dovolite, da se to zgodi tudi vam. Tobačna bo stopila
sneg, odgnala mraz in priklicala poletje, saj bo
Festival Decembrrr prinesel paleto glasbenih,
zabavnih, gurmanskih, športnih, ustvarjalnih
in družabnih vsebin, zajetih v 36 brezplačnih
dogodkov s kupom privlačnih domačih in tujih
ustvarjalcev. Še zmeraj razmišljate o zimskem
spancu?_

do 6. januarja / Ljubljanski grad

do 5. januarja 2019 / Ljubljana / Tobačna

GRAJSKI DECEMBER
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Foto: Dunja Wedam

Foto: Sonja Ravbar / ARTish

Foto: Arhiv Dobrodelni tek in pohod Božičkov
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PREDPRAZNIČNI IN BOŽIČNI
ARTISH

BOŽIČNI KONCERT SLOVENSKE
FILHARMONIJE

Dobrodelni tek in pohod božičkov je verjetno
najbolj srčen decembrski dogodek, saj poleg
tega, da spodbuja zdravo življenje in druženje,
slovi tudi po svojem dobrodelnem namenu.
Sredstva, ki se bodo zbrala na teku čez Rožnik
(6 ali 12 km) in nočnem pohodu po parku z
lučkami, bodo namenjena skladu Rdečih
noskov klovnov zdravnikov. Mrzlo verjetno bo,
a dobrodelnost bo gotovo pogrela vaša srca in
srca vseh otrok, ki potrebujejo vašo pomoč._

Si sploh lahko predstavljate zimsko sezono
brez sejma ARTish, na katerem se vsakič
predstavijo slovenski umetniki s svojimi
edinstvenimi izdelki? S tem vsakič znova
dokazujejo, da je ustvarjalna energija na
slovenskih tleh zelo močna. Letošnji umetniški
sejem ARTish je na Gornjem trgu v starem in
najlepšem delu Ljubljane potekal kar sedem
mesecev (od aprila do novembra), za ljubitelje
edinstvenih daril pa je nekaj terminov na voljo
tudi decembra (15., 16., in 22. decembra)._

Veseli december s svojim bleščečim sijajem
in dišečimi dobrotami skriva v sebi tudi prelepe napeve in melodije. Na koncertu, ki vam
ga ob božiču poklanja Slovenska filharmonija,
bodo pričarali glasbeno potovanje skozi idilični
praznični čas, čas človeške topline, prijaznosti
in iskrene sreče. Na sporedu bosta deli Johanna
Sebastiana Bacha (Magnificat v Es-duru, BWV
243a) in Božična noč, kako si lepa Andreja
Missona. Dirigent je Simon Dvoršak._

14. decembra ob 18.00 / Ljubljana /
Park Tivoli

do 22. decembra / Ljubljana /
Pionirski dom (Komenskega 9)

DOBRODELNI TEK IN POHOD
BOŽIČKOV
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20. decembra ob 18.00 / Ljubljana /
Dvorana Marjana Kozine, Slovenska
filharmonija
OGLASNA VSEBINA
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Foto: partibrejkers.rs

Foto: Arhiv Harlem Gospel Choirš
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HARLEM GOSPEL CHOIR
Nastopili so za papeža, Nelsona Mandelo,
Baracka Obamo, sodelovali so z zvezdniki,
kot so U2, Andre Rieu, Madonna in Michael
Jackson, zdaj pa bodo nastopili tudi pred
slovenskim občinstvom. Hram slovenske
kulture bo decembra gostil zbor, katerega nastop je dinamičen, z njim pa skušajo
približati afroameriško kulturo, ki je stkana
v gospel glasbo, bolje znano kot pobožno
glasbo, ki je značilna za cerkve v ZDA. S
svojim sporočilom ljubezni so navdušili
ljudmi po celem svetu, verjamemo pa, da bo
tako tudi v Sloveniji._

/ K O N C E R T

/ D O G O D E K

24. ORTO OBLETNICA IN
PARTIBREJKERS

SO

NOVOLETNI SKOK V MORJE

Orto Obletnica je tradicionalen dogodek, na
katerem vsako leto v božičnem času oder
prevzamejo legendarni umetniki. Letošnjo
obletnico boste lahko praznovali z beograjskimi carji rokenrola Partibrejkersi. Po koncertu
se nadaljuje Sobotni Orto Hits, v starem baru
pa vas bosta zabavala Šujo in Gorjanc._

Leta 2005 se je Gregi Hočevarju, takratnemu vrhunskemu triatloncu, porodila nora
ideja - da skoči v ledeno morje. Tradicija se
nadaljuje tudi letos, kar pomeni, da se bodo
vsi adrenalina željni vrgli v ledeno vodo. Če
je bil vaš prvi dan v letu dosedaj dolgočasen, ga lahko zagotovo popestrite. Le drzni
morate biti dovolj!_

22. decembra ob 21.00 / Ljubljana /
Orto bar

1. januarja ob 14.00 / Portorož /
Osrednja plaža Portorož
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SVETOVNI DAN SNEGA
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Foto: Arhiv Disney on Ice

25/01

Foto: Arhiv Nordijski center Planica
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/ D O G O D E K

DISNEY ON ICE PREDSTAVLJA
DOTAKNI SE ZVEZD

Planica bo sredi januarja gostila dogodek, ki
bo istočasno potekal po mnogih prizoriščih po
svetu – svetovni dan snega. V tem vikendu bo
v Planici prav gotovo veselo, saj bodo poleg
svetovnega dneva snega hkrati gostili tudi
FIS pokal v smučarskih skokih in celinski pokal
v ženskih skokih. V iztekih manjših skakalnic
bodo na voljo številne športne aktivnosti na
snegu. Otroci se bodo lahko preizkusili v teku
na smučeh in smučarskih skokih, v pester program pa bo vključeno tudi deskanje, sankanje,
hokej na snegu, tubing in vrsta ostalih iger in
animacij._

Dotakni se zvezd je razveseljujoč nastop
kraljevskih likov, ki predstavlja zgodbe
Disneyjevih najbolj priljubljenih junakinj in
njihovih zvestih spremljevalcev z energično
koreografijo, ki bo gledalce navdihnila, da
bodo peli, plesali in navijali za svoje najljubše
Disneyjeve like, ko se bodo ti podajali na svoja
epska potovanja. Miki Miška in Mini Miška
bosta oboževalce vodila skozi nenavadno
čudežno deželo, kjer bodo srečali Sebastiana
in Tritonove hčere iz Disneyjeve Male morske
deklice, razgrajaške goste Crtljivega račka
iz Disneyjeve Zlatolaske in začarane zveste
služabnike iz Disneyjeve Lepotice in zveri._

do 20. januarja / Planica

do 27. januarja / Ljubljana / Arena Stožice

OGLASNA VSEBINA

Foto: Maša Gojić

22. decembra ob 22.00 / Ljubljana /
Cankarjev dom
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Foto: Arhiv Novoletni skok v morje
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FESTIVAL MENT LJUBLJANA
MENT Ljubljana, na začetku leta izbran za najboljši manjši in klubski festival v Evropi, utrjuje
pridobljena naziva s slavljenjem razburljive
koncertne scene iz cele Evrope. Letos se bo
glasbeno dogajanje selilo po različnih znanih
klubskih prizoriščih po mestu, ob svoji peti
ediciji pa poleg glasbenega dela pripravljajo tudi
prvi možganski trust, ki je naslovljen »Kako narediti glasbene konference spet velike«, kjer bo
skupina glasbenih profesionalcev iskala ideje za
izboljšave in inovacije glasbenih konferenc._
do 2. februarja / Ljubljana /
različna prizorišča
D E C E M B E R
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Foto: Shutterstock

3, 2, 1:
SREČNO
NOVO LETO!
Foto: Marko Pigac

V MARIBORU
Silvestrovanje v Mariboru je edinstveno
doživetje v starem mestnem jedru, na
največjem slovenskem trgu, Trgu Leona
Štuklja. Za odlično zabavo večtisočglave
množice na zelo priljubljenem silvestrovanju vsako leto poskrbijo najboljši slovenski
pevci in glasbene skupine. Ob 21.00 bo
nastopila Nuša Derenda, ob 00.30 pa
skupina Pop Design._

Foto: Arhiv cele.si

V CELJU
Silvestrovanje za otroke bo potekalo v
Pravljični deželi. Zabava bo trajala do
13.00, ko Pravljična dežela zapre svoja
vrata v letu 2018. Pravljična gostja
bo Romana Kranjčan. Na Krekovem
trgu se bo ob 22.00 začela zabava za
»odrasle«, kjer vas bo zabavala skupina
Rok’n’band._

Foto: Arhiv bled.si

NA BLEDU
Vabljeni, da preživite vstop v novo
leto na Bledu. Silvestrovanje z S.O.S.
kvintetom bo na Jezerski promenadi
potekalo od 22. ure dalje._

V LJUBLJANI
Na Kongresnem trgu bodo otroci in njihovi starši
praznovali prihod novega leta s pravljičnimi junaki,
lahko si bodo ogledali glasbene nastope otrok ter se
razveselili prihoda Dedka Mraza. Silvestrovanje za
otroke 2018/19 se bo pričelo ob 16.00.
Spored silvestrovanj v središču Ljubljane, ki se bo
začel ob 21.00, bo dovolj raznovrsten, da bo primeren za ljudi vseh starosti in okusov. Ob polnoči bo
ognjemet z Ljubljanskega gradu razsvetlil nebo nad
Ljubljano in oznanil pričetek novega leta.
 Silvestrovanje na Kongresnem trgu
Nastopajo: Anabel, Nika Zorjan in po polnoči
Victory.
 Silvestrovanje na Mestnem trgu
Nastopajo: Maraaya & Jazzilaz, Klara Jazbec.
 Silvestrovanje na Pogačarjevem trgu
Nastopajo: Gala Kvintet ter France in krila.
 Silvestrovanje na Trgu francoske revolucije
Nastopajo: Super Action Heroes, Red Five Point
Star, Elvis Jackson._

Preživite najdaljšo noč v letu v pravljično okrašenem Kranju in na Glavnem
trgu od 22. ure dalje rajajte z Markom
Vozljem in Mojstri. Ob polnoči si boste
vse lepo v novem letu voščili pod padajočimi konfeti._

Foto: Arhiv Avditorij

Foto: Matic Zorman

V KRANJU

Foto: TO Mestne občine Koper

V KOPRU

06 //

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

V Kopru vas bodo na Carpacciovem
trgu v novo leto popeljali Kingstoni in
gost presenečenja. Žurka se bo začela
ob 20.00, ob polnoči pa bo na vrsti
čarobni ognjemet._

V PIRANU
V Piranu vas bodo v novo leto pospremili Manouche in Slavko Ivančič. Vabljeni, da zadnji dan v letu
preživite v Piranu, na Tartinijevem trgu, kjer se bo
zabava začela ob 22.00._

30. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Grajski
D e c e m be r

Vrhunec leta na vrhu mesta.
Koncerti
in ples

Obudi
zmaja
- Arhitekturna
projekcija

Praznične
dobrote
Predstave
za
otroke

več o programu:
www.ljubljanskigrad.si

Jaslice
in
polnočnica

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
NELIPOT LUBLEN
Slovenska znamka ekoloških
kozmetičnih izdelkov Nelipot
je ta mesec predstavila nov
izdelek, poimenovan LUBLEN.
Mešanica ekoloških olj bo odlično navlažila vašo kožo in se
vanjo dobro vpila. Je naravni
vir vitamina E, zaradi visoke
vsebnosti antioksidantov ter
oleinske kisline pa ugodno
vpliva na regeneracijo kože. V
izdelku boste našli olje moringe, grozdnih pečk in mareličnih
koščic.
LUBLEN pa ni le prijatelj vaše
kože, temveč tudi vaših večerov, saj ga lahko uporabite kot
lubrikant. Dodano mu je olje
kopra, ki so ga v srednjem veku
dodajali ljubezenskim napojem, v starem Egiptu pa so ga
uporabljali proti glavobolom.
Olje je dermatološko testirano
in ga koža dokazano dobro
prenaša._
nelipot.si

Zlata doba francoske in dunajske operete
Dirigent: Philipp von Steinaecker
Solistka: Nika Gorič, sopran

1. januarja 2019
Gallusova dvorana

© Colourbox.com

Orkester in Zbor
Slovenske filharmonije
OSVOJI NEMŠČINO
Na tečajih
Goethe-Instituta
Začetek tečajev
14. januarja 2019
na naslovu: Mirje 12.
Uvrstitveni test za vse s predznanjem:
7. in 8. januar 2019, od 14.00 do 17.00
Prijava je možna že sedaj!

Goethe-Institut Ljubljana
01-3000-311
info-ljubljana@goethe.de
www.goethe.de/ljubljana
OGLASNA VSEBINA

URBANI UTRIP

S K U P I N A P O Š TA S L O V E N I J E

O B D A R O VA N J E

ČAROBNI PRAZNIKI S SKUPINO POŠTA SLOVENIJE
Ogrejte srca najdražjim z lepo mislijo in željo, ki jo zapišete na klasično
voščilnico in pošljete po pošti. Tudi letos lahko izberete praznične poštne
znamke z božičnimi in novoletnimi motivi. Na vseh poštah so na voljo tudi
zvežčki z 12 samolepilnimi znamkami, za naslovnike v Sloveniji z oznako A
(za voščilnice) ali B (za razglednice) in za naslovnike v tujini z oznako C (za
voščilnice in razglednice).
Svoje najbližje lahko presenetite tudi tako, da na voščila nalepite svoje
osebne poštne znamke z zimskimi spomini. Izkoristite 20-odstotni popust
na izdelavo osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Sloveniji (A in B) ali
10-odstotni popust na izdelavo osebnih poštnih znamk za pošiljanje v tujino
(C in D). Na spletni strani osebnaznamka.posta.si poiščite akcijo ZIMA, v
polje Geslo vpišite b
 esedo Zima in z nekaj kliki oblikujte in naročite svoje
osebne poštne znamke. Popust velja za spletna naročila in naročila, oddana
po e-pošti.
AKCIJA ZIMA DO

-20 %

OD 12. 11. 2018 DO

15. 1. 2019

PO ČAROBNA DARILA V PRAZNIČNO ODET
EUROPARK

Na Pošti Slovenije bodo poskrbeli, da bodo vaša voščila pravočasno prispela
v prave roke. Zaradi povečanega prometa v decembru priporočajo pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic in voščilnic – za naslovnike v
tujini do 7. decembra, za naslovnike v Sloveniji pa do 19. decembra 2018._

December je čas za prijetna druženja, tople objeme, spodbudne besede
in praznična darila. Je čas, ko želimo najbližjim z izbiro primernega darila
izpolniti želje in pričarati nasmeh na obraz. Tako v prodajalnah mariborskega
nakupovalnega središča kot tudi na Europarkovem božično-novoletnem
sejmu, ki ponuja raznolike izdelke butičnih proizvajalcev, boste našli številne
ideje za nepozabna darila. Za izpolnjevanje tistih, še tako skritih želja, pa
lahko svoje najdražje razveselite z darilnimi boni Desetak. Za še bolj čarobno
obdarovanje vam v Europarku vsa darila, nakupljena pri njih, vse do 24.
decembra tudi brezplačno zavijejo._

posta.si

europark.si

URBANI UTRIP

KULINARIKA

ČAROBNI PRAZNIKI S
ČAROBNIMI NASMEŠKOTKI
Najbolj čaroben del leta je tukaj. To je čas, ko se
družimo in veselimo. Lepo je, da z drobnimi darili
izkažemo pozornost tistim, ki so nam blizu. Še
lepše pa je, ko ob tem lahko pomagamo tistim, ki
tudi v prazničnih dneh potrebujejo našo pomoč.
Zato so tu spet Nasmeškotki, čarobni piškotki, ki
narišejo nasmeh na obraz tistemu, ki ga podari,
tistemu, ki ga prejme, in tudi otrokom pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji, saj so prav njim
namenjena sredstva od prodaje Nasmeškotkov.
Prvo serijo prazničnih Nasmeškotkov so spekli
HOFERjevi zaposleni pod budnim očesom pekovskih mojstrov keksarne Delakorda, pridružila sta
se jim tudi Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, in ambasador Nasmeškotkov,
Marko Potrč._
hofer.si

Uigrana in nasmejana ekipa HOFER z Anito Ogulin, Lidijo Delakorda in Markom Potrčem.

S K U P I N A P O Š TA S L O V E N I J E

Nasmeškotki so na voljo
v HOFER trgovinah po vsej Sloveniji.

TRGOVINA

ČAS OBDAROVANJA JE SPET PRED VRATI.

PRVI SAMSUNG CENTER V SLOVENIJI

Obiščite spletno trgovino www.mojpaket.si

S popolnoma drugačnim konceptom oblikovanja in ponudbe prvi Samsung
center za prodajo in svetovanje v Slovenijo prinaša vrhunsko storitev in
posebno uporabniško izkušnjo nakupovanja. V njej se bodo lahko namreč
uporabniki seznanili z inovativnimi Samsung izdelki. Center, ki se nahaja v
zgornjem nadstropju ljubljanskega Cityparka, postavlja visoke in sodobne
standarde kakovosti in ponudbe. Opremljen je z inovacijami s področja mobilne tehnologije – od pametnih telefonov, interaktivnih ročnih ur do slušalk
in ponuja največji izbor Samsung dodatne opreme. Samsung center lahko
obiščete od ponedeljka do petka med 9. in 21. uro, v soboto med 8. in 21. uro
ter ob nedeljah od 9.00 do 17.00._

V zraku je že čutiti vznemirljivo pričakovanje obdarovanja. Poleg bogate
ponudbe božičnih in novoletnih voščilnic ter razglednic, darilc za vaše
najdražje in izdelkov za praznično okrasitev vašega doma, ki jih lahko kupite
na poštah, vas vabijo tudi k nakupu v spletno trgovino www.mojpaket.si.
Nudijo vam nakup na daljavo, vključno z dostavo naročenega blaga na želeni
naslov. V spletni trgovini bostenašli vse, od kakovostnih igrač za otroke do
izdelkov bele tehnike, računalnikov ter izdelkov za dom.

Citypark, Šmartinska cesta 152g / Ljubljana
samsung.si

Foto: Helena Srakar / Directa

Za letošnjo praznično mizo ali lepo božično darilo priporočajo komplet za
odpiranje in hlajenje vina VACU VIN. Več na www.mojpaket.si._
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OGLASNA VSEBINA

SE TE NEKAJ
LOTEVA?
VRO INA ALI BOLE INA
OB GRIPI IN PREHLADU?

12/2018, Slovenija, 1911-2018, MK/KS.

VARNA IN ZANESLJIVA
IZBIRA ZA VSO DRUŽINO.

www.daleron.si

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

URBANI UTRIP

Z D R AV J E

Foto: Klemen Razinger

S K U P I N A P O Š TA S L O V E N I J E

AAAAAAČIIIH! NEKAJ SE ME LOTEVA!

STE ŽE PREIZKUSILI PS PAKETOMAT?
Nakupi iz naslanjača nam prihranijo dragoceni čas. Praznična darila, igrače,
knjige ali zimska garderoba so le nekaj klikov stran. Vi naročite, Pošta Slovenije pa bo poskrbela za dostavo.
Za priročno, hitro in diskretno dostavo ob vašem naslednjem nakupu v
spletni trgovini uporabite PS Paketomat. Za naslov izberite lokacijo vam
najbližjega paketomata (in ne lastnega naslova), dodajte mobilno številko in
prevzemite paket. Pakete lahko prevzamete ali oddajate na 24 lokacijah, 24
ur na dan, 7 dni v tednu. Več informacij na www.pspaketomat.si._
posta.si

Kadar se nas lotevata prehlad ali gripa, je zelo pomembno, da si že na začetku okužbe pomagamo sami, lahko tudi z zdravili za samozdravljenje. Če se
pojavijo zapleti ali so simptomi prisotni dlje časa, pa moramo obiskati zdravnika. Prehlad in gripo velikokrat spremljajo zvišana telesna temperatura,
glavobol in bolečine v mišicah in sklepih. Pomagamo si lahko z Daleronom C
v obliki zrnc, iz katerih pripravimo topel napitek z okusom po limoni. Vsebuje
paracetamol, ki znižuje temperaturo in blaži bolečine, ter vitamin C, ki okrepi
telesno odpornost. Daleron C je varna in zanesljiva izbira za vso družino_
daleron.si
Besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju
in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

TRGOVINA

THULE: VSE NA ENEM MESTU
Na Celovški cesti, poleg Mercatorja v Šiški, je vrata odprla nova trgovina
Thule z zanimivim outdoor programom. Uradni zastopniki blagovne znamke
Thule želijo na enem mestu slovenskim kupcem ponuditi resnično celoten
program. Ta se je v zadnjih nekaj letih močno spremenil, saj je na voljo nekaj
novih segmentov, in sicer na področju pohodništva, potovalnega programa,
otroške opreme ter lifestyle izdelkov. Nudili pa bodo tudi servis in rezervne
dele za vse njihove izdelke, ne glede na to, kje ste izdelek kupili._
Celovška cesta 280 / Ljubljana
sportstore.si

8. 12.
ANDRAŽ HRIBAR
14. 12.
GET ON BOARD

Jazz Club

22. 12.
WAKILI

Ljubljanski grad

Soul / RnB

CoSmiC Jazz

TRadiTional WeST afRiCa

28. 12.
TADEJ TOŠ & THE BAND: “PROSTO
PO PREŠERNU” RoCk / BlueS

Skalna dvorana, vsak konec tedna ob 21.00
Pokrovitelji:
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SKUPAJ
PODPIRAMO
DOBER NAMEN
V PODJETJU COCA-COLA VERJAMEJO, DA SE VSAKA ZGODBA O USPEHU ZAČNE Z DOBRIM NAMENOM. S POMOČJO SPODBUDE, VKLJUČEVANJA IN SODELOVANJA PA SE TUDI MNOGO LAŽJE URESNIČI.
ZATO SO SKUPAJ Z IZBRANIMI SLOVENSKIMI PARTNERJI ZASNOVALI AKCIJO #VEDNOPODPIRAJ DOBER NAMEN, V OKVIRU KATERE
BODO FINANČNO PODPRLI TRI DRUŽBENOODGOVORNE SLOVENSKE
PROJEKTE NA PODROČJU ŠPORTA, OKOLJA IN SKUPNOSTI.

P O D P O R A Š P O R T U I N N A R AV I

ODDAJTE SVOJ GLAS NA VEDNOPODPIRAJ.SI ZA
TISTEGA, KI SI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ZASLUŽI
NJIHOVO PODPORO IN NE POZABITE POVABITI K SODELOVANJU SVOJIH PRIJATELJEV! VSAK GLAS ŠTEJE,
SAJ BODO TRI PROJEKTE Z NAJVEČ PREJETIMI GLASOVI POMAGALI URESNIČITI. PRAVILA IN POGOJE SODELOVANJA NAJDETE NA VEDNOPODPIRAJ.SI.

BOTRSTVO
 Spodbudimo sijaj
mladih talentov,
Štipendijski sklad
projekta Botrstvo v
Sloveniji
Nadpovprečni rezultati na športnem, glasbenem, umetniškem
ali izobraževalnem področju prinašajo visoke stroške za družine
nadarjenih mladostnikov. Mnogi starši žal
ne morejo finančno podpreti vsega, kar te bodoče zvezde potrebujejo, da
zablestijo. V ta namen so v sklopu projekta Botrstvo v Sloveniji oblikovali štipendijski sklad, namenjen nadarjenim mladim iz socialno šibkejših družin._
 Vsak mladostnik naj izbere svojo pot, Dijaški sklad projekta Botrstvo
Izbor želenega srednješolskega programa predstavlja ključno razpotje v
življenju vsakega mladostnika. Marsikatera družina zaradi materialne stiske
svojemu otroku ne zmore ustrezno kriti vseh »potnih stroškov« na poti do
želene izobrazbe. Zato so v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji oblikovali
poseben dijaški sklad, iz katerega financirajo bivanje v dijaških domovih in
ostale stroške šolanja._

OKS
 Podprimo športne sanje, ohranimo naš ponos,
Štipendije za mlade športnike
Sanje se lahko uresničijo le, če vsi verjamemo vanje. Zato je pomembno,
da tudi mi verjamemo v sanje naših mladih športnikov ter njihovo (in našo)
športno prihodnost podpremo že danes. OKS s športnimi štipendijami dijakom in študentom športnikom pomaga pri njihovem športnem razvoju na
poti proti svetovnemu vrhu. Spodbuja njihovo izobraževanje in tudi razvoj
po končani športni karieri._
 Naj šport ne bo privilegij, Podpora športnikom iz socialno
šibkih okolij
Mladi talentirani športniki lahko le z vztrajnostjo in napornimi treningi
dokazujejo svoje sposobnosti ter premikajo lastne meje. Ob tem mnogi naletijo na oviro, vendar ne tisto v športni dvorani, ampak tisto v družinskem
proračunu. Precejšnji stroški športne opreme in treningov namreč precej
bremenijo njihove žepe. Zato OKS s Fundacijo za športnike iz socialno
ogroženih okolij le-te podpira pri razvoju njihove kariere._

TURISTIČNO
DRUŠTVO ZBILJE

MORIGENOS
 Varujmo delfine, ohranimo morje, Podpora projektu za raziskovanje
delfinov
Ali veste, da v slovenskem morju živi približno 150 delfinov? Te nadvse inteligentne in družabne živali so pomemben pokazatelj stanja morskega okolja,
zato je tudi raziskovanje in varstvo delfinov ključno za razumevanje in ohranjanje zdravega morja. Ne pozabite, od slednjega smo neposredno odvisni
tudi ljudje. V društvu Morigenos s svojimi raziskavami pomembno prispevajo
k razumevanju in varstvu delfinov ter ohranjanju morskih ekosistemov._
OGLASNA VSEBINA

 Prebudimo naravo za vse,
Mokrišče ob labodjem jezeru
Zbiljsko jezero ni le prijetno
zatočišče za izletnike in družine,
temveč tudi za številne družine
vodnih in obvodnih živali. Za te
so pred 20 leti ob sanaciji jezera
vzpostavili nadomestni habitat, ki pa je zaradi naravnih pojavov žal propadel. TD Zbilje želi urediti mokrišče, prijazno živalskim obiskovalcem, od žab
do labodov, ob mlaki pa postaviti učno pot z razgledno ploščadjo._
vednopodpiraj.si

D E C E M B E R
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MODA

LUV AJ
Ogrlica s kristalom Swarowski
in s prilagodljivo dolžino
luvaj.com
70,00 €

AO.L A BY ALICE +
OLIVIA
Krajša majica na
naramnice z bleščicami
aliceandolivia.com
368,00 €

CAMI NYC
Svilena obleka Selena s čipko
caminyc.com
245,00 €

STILIST

+

BABATON
Puhovka Hudson s
polnilom iz gosjega perja
aritzia.com

OPENING CEREMONY
Ženske hlače iz velurja v
videzu trenerke
openingceremony.com

175,00 €

160,00 €

ŽENSKA OMARA
ZA NAJDALJŠO NOČ V LETU

BOOHOO
Tanjši plašč iz satena in v
leopardjem vzorcu
boohoo.com

GIVENCHY
Ikonična torbica »clutch« iz
umetnega usnja
givenchy.com
460,00 €

56,00 €

NINA
Svetleča torbica z
okroglim ročajem
ninashoes.com
54,00 €
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STE VE MADDEN
Brezčasna klasika Stecy
z zapeljivo peto in
prilagodljivim paščkom
stevemadden.eu
79,99 €

GRE ATS
Superge The Royale za kraljico
greats.com
157,00 €

OGLAS
NUXE

Vesele
!
e
k
i
n
Praz

MODA

RIVER ISL AND
Tajliran suknjič s
priljubljenim karirastim
vzorcem
riverisland.com
113,00 €

ABERCROMBIE & FITCH
Majica s kratkimi rokavi Big Icon
abercrombie.com
24,00 €

MAJESTIC FIL ATURES
Črn oprijeti puli
majesticfilatures.com
109,00 €

HUGO BOS S
Motoristična usnjena jakna
s toplo podlogo
hugoboss.com

BROOKS BROTHERS
Usnjen pas z zlato zaponko
brooksbrothers.com
170,00 €

780,00 €
MVMT
Črna zapestna ura Revolver
Avalon iz nerjavečega jekla
mvmtwatches.com
140,00 €

STILIST

+

MOŠKA OMARA
ZA NAJDALJŠO NOČ V LETU

H&M
Usnjene rokavice,
ki vam omogočajo
brezskrbno
»štrkanje« po
pametnem telefonu
hm.com

RIVER ISL AND
Hlače v karirastem vzorcu
riverisland.com

29,99 €

55,00 €

Z AR A
Usnjeni črni gležnjarji
zara.com
59,95 €
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TOPMAN
Črne džinske
topman.com

CHURCH’S
Žametni mokasini
Sovereign Crown z
vezenim motivom krone
church-footwear.com

35,00 €

304,00 €

30 + IDEJ ZA DARILA

DARILA 2018
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03
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01
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01 // ROBOTSKI SESALNIK
MIELE SCOUT R X 2

03 // PRAZNIČNA PONUDBA
V LEK ARNI LJUBLJANA

05 // KRZNENI COPATI
MR ASKO

Robotski sesalnik Scout RX2 pobira prah
s kar štirikratno močjo čiščenja. S svojimi obrnjenimi stranskimi ročicami, ki
segata preko aparata, seže tudi v najbolj
oddaljene kote. Scout RX2 lahko udobno
upravljate preko mobilne aplikacije, tudi
kadar ste zdoma._
miele.si
Cena: od 699,00 €

Vzorec čipkastega jabolka je posebej za
Lekarno Ljubljana izdelala oblikovalka Tina
Koder Grajzar, v njem pa boste prepoznali
idrijsko čipko. Motiv čipke so uporabili na
skodelici, izdelani v Steklarni Hrastnik, ter
na lični embalaži Prisrčnega čaja, Dnevne
in Nočne kreme ter Mazila za ustnice._
lekarnaljubljana.si
Cena: od 2,54 €

Srebrno-zlata eleganca s čudovitimi rožami. Izredno mehki, topli in udobni, saj
imajo v notranjosti ovčje krzno. Bodite
modni in samosvoji tudi doma! Izdelano
v Sloveniji._
brodi.si
Cena: 30,00 €

02 // HOFERJEV PIŠKOT
NASMEŠKOTEK

04 // PRAZNIČNA KOLEKCIJA
ZOYA JUBILEE

06 // NELIPOT LUBLEN

Dobrodelen piškotek ima čarobno moč,
da pričara nasmeh na obraz tistemu, ki
ga podari, kot tudi tistemu, ki ga prejme,
še posebej pa otrokom pod okriljem
projekta Botrstvo v Sloveniji. Prav zanje
namreč namenjajo sredstva, zbrana od
prodaje Nasmeškotkov, ki jih najdete na
policah trgovin HOFER._
hofer.si
Cena: 1,00 €

Najnovejši izbor Zoya lakov iz kolekcije
JUBILEE Holiday 2018 sestavlja niz čudovitih kremastih in razkošnih metalnih
odtenkov. Laki iz kolekcije JUBILEE bodo
poskrbeli za barvit pobeg od vsakdana._
bomerx.si
Cena: 12,85 €

Slovenska znamka ekoloških kozmetičnih
izdelkov Nelipot predstavlja nov izdelek
LUBLEN. Mešanica ekoloških olj navlaži
kožo, hkrati pa ga lahko uporabite kot
lubrikant, saj mu je dodano olje kopra, ki
so ga nekoč dajali v ljubezenske napoje._
nelipot.si
Cena: 15,99 €

OGLASNA VSEBINA
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07 // DARILNA K ARTICA
HOOD BURGER

09// TABLICA HUAWEI
MEDIAPAD M5 LITE

11 // VIDEOIGR A SPYRO
REIGNITED TRILOGY

13 // STENSK A SVETILK A
LED HUE SANA

Hood Burger je sodobna ulična restavracija, kjer strežejo okusne goveje
burgerje, steak sendviče in čisto pravi
domači krompirček. Letos podarite svojim najdražjim kulinarično doživetje._
hoodburger.si
Cena: 15,00 €

HUAWEI MediaPad M5 Lite ima čudovit 10,1“ 1080p zaslon, s katerim boste
uživali v ogledu najljubšega filma in v
igranju iger. V sodelovanju s Harman
Kardon štirje stereo zvočniki prinašajo
uglašenost in natančno optimizacijo
zvoka z več basi in manj popačenja._
huawei.si
Cena: 329,00€

Pred dvajsetimi leti se je zmajček Spyro
prvič pojavil na PlayStationu. Nova igra
je igralno boljša in neprimerno lepša
od stare. Za PlayStation 4 in Xbox One
bo od 10. do 23. decembra na voljo po
posebni ceni v poslovalnicah Harvey
Norman._
harveynorman.si
Cena: 29,99 €

Stenska svetilka LED Hue Sana v črni in
beli s 16 milijoni barv je na voljo v salonu
ButikSvetil, ki na enem mestu ponuja najbolj širok izbor priznanih znamk
svetovnih proizvajalcev. Te dni so se
preselili v večje prostore na Zvezno ulico
2b v Ljubljani._
ButikSvetil.si
Cena: 169,99 €

08 // ZLOŽL JIVO
ELEK TRIČNO KOLO
S-BIKES F50

10 // TORBA IZ KOLEKCIJE
ADIDAS STATEMENT

12 // NAJBOLJŠE ZA NEGO
VAŠE KOŽE

14 // PARFUM Z A PROSTOR
PURE ALTITUDE

Vsestranska torba, ki jo je mogoče nositi
kot navadno torbico ali pa kot nahrbtnik,
ima oblazinjen predel za prenosnik, žep
za stekleničko in zunanji žep z zadrgo._
adidas.com
Cena: 95,99 €

Paket NUXE izdelkov vsebuje stekleničko suhega olja Huile Prodigieuse® (30
ml), medeni balzam za ustnice Rêve de
Miel® (15 g) s propolisom, kremo za roke
in nohte Rêve de Miel® (30 ml) ter vlažilno kremo Crème Fraîche de Beauté®
(15 ml)._
nuxe.si
Cena: 24,00 €

Ko sneg skopni z gorskih pobočij, zadiši
po spomladanskih gorskih cvetlicah.
Divja narcisa, ciklama in košeničica vam
bodo pričarale nežno spomladansko
vreme, prepleteno s svežino cvetja in
aromatičnih zelišč: divji timijan, rožmarin, meta in pehtran._
phoebus.si
Cena: 39,00 €

F50e ni le električno kolo, ampak je
koncept sodobne mobilnosti. Spreminja
trende mobilnosti in odgovarja na potrebe
današnjega časa. Zložljivo in nepremagljivo. S sistemom S-BIKES iQ._
sbikes.si
Cena: 1.169,00 €

OGLASNA VSEBINA
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18
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17
22

15 // ETUI Z A PRENOSNIK
FJÄLLR ÄVEN K ÅNKEN

17 // JAPONSKI NOŽ
OSTER ROB

19 // MEDENJAKI, KOT BI
JIH SPEKL A BABICA

21 // MODULARNI BREZŽIČNI
USMERJEVALNIKI LINKSYS

Zaščitite svoj prenosni računalnik pred
udarci. Ovitek je izdelan iz trpežne
tkanine G-1000 HeavyDuty Eco S in
dodatno podložen s peno. Na hrbtu ima
tud žep, kjer lahko shranite dodatke ali
dokumente._
fjallraven.com
Cena: 52,95 €

Nož Santoku, izdelan izpod rok nadarjenega mladega kovača Yuja Kurosakija,
odlikuje ostrina in edinstven dizajn.
Nož je vsestranski kuhinjski nož, saj je
namenjen rezanju predvsem zelenjave,
rib in mesa._
osterrob.si
Cena: 240,00 €

Med in vonj po cimetu nas z mislimi
popeljeta v praznične zimske mesece.
Primerni so tudi kot darilo za najdražje.
Izberite tiste medenjake, ki prinašajo
praznično očarljivost in vas nikoli ne
bodo razočarali._
manner.si

Linksys Velop je več kot brezžični
usmerjevalnik. Je sistem brezžičnega
omrežja, ki mu lahko poljubno dodajate
enote, s katerimi razširite omrežje WIFI
v kotičke vrta ali doma, kjer vas prej
ni doseglo. Na voljo je v Big Bangu, na
Mimovrste in v iStyle trgovinah._
linksys.com
Cena: od 119,99 €

16 // SET MINIL AKOV
MORGAN TAYLOR GL AM

18 // ŠAL PARFOIS

20 // PAMETNI TELEFON
SAMSUNG GAL A X Y NOTE9

22 // BIOEFFECT EGF SERUM

Praznični zimski Morgan Taylor set
minilakov kolekcije FOREVER FABULOUS
Marilyn Monroe s 4 glamuroznimi odtenki. Klasični odtenki spominjajo na lepoto
»starega Hollywooda«, živahni odtenki
pa obudijo spomin na ikono Marilyn
Monroe._
bomerx.si
Cena: 18,20 €
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Šal z modnim leopardjim vzorcem, ki bo
poskrbel za piko na i._
parfois.com
Cena: 9,99 €

Novi Galaxy Note9 prekaša visoka
pričakovanja najzahtevnejših in se
osredotoča na najpomembnejše v vedno
hitečem, mobilnem sodobnem svetu.
Zmogljiva celodnevna baterija lahko
zdrži do konca dneva z enim samim
polnjenjem._
samsung.si
Cena: 999,99 €

Svetovno znani serum proti staranju
Bioeffect EGF Serum (15 ml) je vrhunski
znanstveni dosežek in pomeni revolucijo
v kozmetični industriji. To je prvi serum,
ki vsebuje človeški koži lasten protein
EGF, vzgojen v rastlini, ki spodbuja
proces obnove celic, da te pričnejo s
povečano tvorbo kolagena in elastana._
bioeffect.si
Cena: 132,19 €

OGLASNA VSEBINA

DOBRE STVARI
ZA PRAZNIČNE DNI

Kava illy za vse
načine priprave

Čaji Dammann Frères
Kavni aparati FrancisFrancis

Skodelice illy Art Collection

V butičnih trgovinah ESPRESSO v Ljubljani boste našli veliko lepih in uporabnih izdelkov za
novoletna darila. Obiščite nas v nakupovalni galeriji Kristalne palače BTC, Ameriška ulica 8,
na Fajfarjevi ulici 33 ali na www.espresso.si.
ESPRESSO d.o.o., uradni distributer illycaffè, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88, illy@espresso.si

live
happilly
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23 // PAMETNA URA SUUNTO 9
Ura Suunto 9 je zasnovana in izdelana,
da lahko zadovolji vse potrebe najboljših
atletov. Na voljo je 80 prednastavljenih
športnih načinov, od triatlona, plavanja,
smučanja, teka, kolesarjenja ... Vsi ti načini
vsebujejo funkcije, prilagojene posameznemu športu ali načinu treninga oz. tekmi. Na voljo v Urarstvu Lečnik, Intersportu,
Extreme Vitalu in Rossi Sportu._
suunto.com
Cena: 599,00 €

24 // PR A ZNIČNA
KOLEKCIJA MÁDAR A
Z letošnjo darilno kolekcijo bo MÁDARA
poskrbela za praznično vzdušje.
Živopis ane barve, zlati odtenki, zdrav
smisel za humor in interpretacija urbanega življenjskega sloga – vse to za
dobro počutje in nasmeh na obrazu._
bomerx.si
Cena: od 8,60 €
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25 // DARILNO PAKIR ANJE
NELIPOT

27 // ZAŠČITNA KREMA ZA
OBRAZ PURE ALTITUDE

29 // K AVNI APAR AT X9
IPERESPRESSO

Darilni pakiranji, izdani samo za decembrsko obdarovanje, vsebujeta nova vonja
ekoloških dezodorantnih krem – sivka &
vanilja (ANGELC) ter mandarina & breza
(SANKTUS). Kot darilo je priložen naravni
šampon za lase DIVEN z vonjem rožmarina in verbene._
nelipot.si
Cena: 11,99 €

Krema nudi visoko zaščito pri športnih
aktivnostih na prostem (ZF 30). Planika,
encijan in arnika nudijo celovito zaščito
v vseh situacijah, lešnikovo olje (nega) in
olje iz malinovih semen (antioksidant) pa
kožo navlažita in jo naredita mehko._
phoebus.si
Cena: 26,44 €

26 // ELEKTRIČNO MESTNO
KOLO C70E

28 // DNEVNIK BUCKETLIST

X9 je novi kavni aparat za kavo v kapsulah
Illy Iperespresso, ki na najbolj prefinjen
način združuje estetiko in funkcionalnost.
Kromirane površine, upravljanje na dotik
in edinstvena tehnologija Iperespresso ga uvrščajo med ikone oblikovanja
in inovacij. Kavni aparat lahko kupite v
Trgovini ESPRESSO, BTC Kristalna palača,
Ameriška ul. 8, in v Trgovini ESPRESSO,
Fajfarjeva ul. 33, Ljubljana._
espresso.si
Cena: 240,00 €

Z izjemno nizko vztopno višino omogoča vožnjo ljudem vseh starosti.
Poenostavlja gibanje, hkrati pa s skrito
baterijo LG odlično prikriva svoj električni karakter._
sbikes.si
Cena: 1.199,00 €

Dokazano je, da ljudje prej dosežemo
cilje, ki so zapisani na listu papirja. Dnevnik BucketList je vaš novi vodnik skozi
življenje. Je slovenski izdelek, v katerem
se skriva 100 idej za doživetja (70 idej
je že predlaganih v dnevniku), ostale
dopišete sami._
bucketlist.si
Cena: 19,90 €

30 // PULOVER SAM DOMA
Za vse, ki so obsedeni z božičnimi filmi
ali pa le z brezčasno klasiko, je tukaj
uniseks pulover s Kevinom iz kultnega
božičnega filma Sam doma._
etsy.com
Cena: 19,34 €

OGLASNA VSEBINA

#FEELAUSTRIA

Skupaj
na snegu,
čisto veselje!

austria.info

MODA

EDDIE BORGO
Torbica “clutch” Moire
eddieborgo.com

ASOS
Torbica Asos
Design 90’s
asos.com

1.660,00 €

41,99 €

MICHAEL MICHAEL KORS
TOPSHOP

Sandali Simone
michaelkors.com

Čevlji Gamma
topshop.com

93,00 €

68,00 €

PACO RABANNE
Okrašena torbica
Blossom 1969
pacorabanne.com

H&M
Torbica iz semiša,
kolekcija Premium
Quality
hm.com

650,00 €

44,99 €

RUPERT SANDERSON
LOEFFLER RANDALL

Žametni čevlji Aga
rupertsanderson.com

Usnjeni gležnjarji
v videzu kačje kože
loefflerandall.com

395,00 €

440,00 €

TORBICA
+ ČEVLJI =
ZABAVA LETA
KO BRSKATE PO OMARI IN IŠČETE MODNO OPRAVO ZA ZABAVO OB KONCU LETA, VERJETNO RAZMIŠLJATE, S ČIM BOSTE
ZAKLJUČILE SVOJ VIDEZ. SKRBNO IZBRANI ČEVLJI IN TORBICA
SO DODATKI, S KATERIMI BOSTE NAREDILE VTIS. RESDA SAMI PO
SEBI NISO VELIKI, A NJIHOV UČINEK JE OGROMEN. ZA VAS SMO
IZBRALI 8 PAROV, KI BODO V KOMBINACIJI ALI SAMI PO SEBI
POSKRBELI, DA SE BOSTE OD TEGA LETA POSLOVILE V SLOGU.

ZARA
Prozorna torbica z
bleščicami
zara.com
39,95 €

TORY BURCH
Okrašeni natikači Elodie
toryburch.eu
402,00 €
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MODA

MANGO

OKHTEIN

TOPSHOP

Torbica v videzu
želvovine
mango.com

Žametna torbica s
kovinskim detajli
okhtein.com

Torbica Dina
Diamante
topshop.com

89,99 €

694,00 €

34,00 €

MARC FISHER

JAMES CHAN

SCHUTZ

Čevlji Zala v brezčasnem
dizajnu
marcfisherfootwear.com

Sandali v stilu “slingback”
jameschancollection.com

Prozorni salonarji Cendi
schutz-shoes.com

164,00 €

146,00 €

C&A

CULT GAIA

ALEXANDER WANG

Torbica v videzu prešitega žameta
c-and-a.com

Torbica iz ratana,
popolna izbira, ko
potrebuješ le telefon,
denarnico in ključe.
cultgaia.com

Torbica za okoli pasu iz
luksuznega satena
alexanderwang.com

149,89 €

9,00 €

648,00 €

92,00 €

RAYEX HOUSE OF HARLOW
1960 KANE OXFORD
Čevlji s kovinskim sijajem
v moškem slogu
rayethelabel.com

KENSIE

CHARLES & KEITH

Balerinke Madeline v bleščečem
videzu mavrice in s pentljo
kensie.com

Čevlji z odprto peto in broško
charleskeith.eu
99,00 €

55,00 €

140,00 €
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LEPOTA

CHANEL NO. 5
LIMITED EDITION
Chanelova moderna
klasika v rubinasto rdeči
steklenički.
Note limone, mandarine,
vrtnice, jasmina in
dišeče kanange.
chanel.com

TIMOTHY HAN/EDITION
AGAINST NATURE
Dekadentna reinterpretacija
narave na najbolj umetelen način.
Note rožnatega popra, limone,
brina, jasmina, sivke in mošusa.
timothyhanedition.com

CALVIN KLEIN

ELIZABETH &
JAMES

WOMEN
Zadnja dišava Calvina Kleina
ima v sebi enako lahkotnost in
sodobnost kot prejšnje dišave,
le da je ta nekoliko slajša,
mehkejša in manj cvetlična.
Note evkalipta, pomarančnih
cvetov in aljaške cedre.
calvinklein.si

OMAMNE
ZIMSKE
DIŠAVE

NIRVANA BOURBON
Dvojčici Olsen sta
ustvarili čutno dišavo,
ki je zmagovalna izbira
za romantično noč.
Note burbonske vanilje,
hrastovine in tuberoze.
elizabethandjames.us

TOM FORD
LOST CHERRY
Škandalozna dišava Toma
Forda, ki vas bo spomnila
na češnjevo pecivo, le da
bo tokrat v rokah fatalne
ženske. Note pozne čremse,
grenkega mandljevega olja,
turške vrtnice in cumaruja.
tomford.com

ODLIČNA DIŠAVA JE LAHKO IZJEMNO MOČNA
STVAR. LAHKO VAM POMAGA, DA SE BOLJE
POČUTITE IN DA SI VAS LJUDJE OKOLI VAS LAŽJE
ZAPOMNIJO, ZATO JE IZBIRA PRAVE DIŠAVE ŠE
KAKO POMEMBNA. ČE STE V ISKANJU NOVE DIŠAVE
(ALI PA DIŠEČEGA DARILA), VAM LAHKO POMAGA
SEZNAM OMAMNO DIŠEČIH ZIMSKIH PARFUMOV, KI
BODO TO SEZONO VAŠ OSEBNI PODPIS.

JUSBOX
GOLDEN SERENADE
Jusbox je odlično božično
darilo, ki naredi vtis.
Najnovejša stvaritev
proslavlja skladbo
Chattanooga Choo Choo
Glenna Millerja, ki je prva
skladba, ki je dosegla zlato
naklado. Note žafrana,
klinčka, pačulija, vanilje in
ambre.
jusboxperfumes.com

COACH

NARCISO RODRIGUEZ

PLATINUM
Coach je pripravil novo moško
dišavo, ki vas bo popeljala »na
popotovanje po Ameriki, ki
se konča v New Yorku«. Pod
sestavo dišave, ki je opisana kot
sveže orientalska, se je podpisal
parfumer Bruno Jovanovic. Note
žajblja, sandalovine, ananasa,
pačulija in vanilje.
coach.com

BLEU NOIR
Dišava Bleu Noir je poosebljena
prefinjenost, neprozorna
steklenička globoko modrega
odtenka pa obljublja nekaj
čarobnega. Note muškatnega
oreščka, kardamoma, sinje
atlaške cedre in črne ebenovine.
narcisorodriguez.com
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LOUIS VUITTON
SUR LA ROUTE
Louis Vuitton je letos prvič
pripravil moške dišave in
razkril pet vonjev. Sur la
Route je čudovito pomirjujoča
dišava, ki je lahko vaš novi
luksuzni dodatek. Note
kalabrijske limone, kalabrijske
bergamotke, rožnatega popra
in muškatnega oreščka.
louisvuitton.com

ISSEY MIYAKE
L’EAU SUPER MAJEURE D’ISSEY
Dišavo so navdihnili morska
sol, peščene plaže in kresovi.
V elegantni, preoblikovani
steklenički bo sladko-slana
dišava odličen dodatek k zimski
garderobi. Note črne vanilje, soli in
muškatne kadulje.
isseymiyake.com

8.

1.

5.

2.

10.

11.
4.
3.

12.

9.

6.

7.

KULINARIKA

B-RESTAVRACIJA&BAR:
IZKUŠNJA, KI JE
NOČETE ZAMUDITI
B-RESTAVRACIJA&BAR SE ŠE VEDNO LAHKO
POHVALITA Z ENAKIM SPEKTAKULARNIM
RAZGLEDOM, HKRATI PA STA BOGATEJŠA ZA
NOV IN IZBOLJŠAN KULINARIČNI KONCEPT.
ŠEF KUHINJE KOMNEN BAKIĆ, TIPIČNO
GOSTOLJUBEN, KARIZMATIČEN IN PONOSEN
ČRNOGOREC, JE PREPOTOVAL SVET,
DA BI PRIDOBIL IZKUŠNJE V LUKSUZNIH
RESTAVRACIJAH IN PRESTIŽNIH HOTELIH.
ZADNJIH NEKAJ LET ŽIVI V SLOVENIJI.
POSVETIL SE JE PRIBLIŽEVANJU LOKALNEMU
PREBIVALSTVU, IN SICER TAKO, DA JE
PRISLUHNIL NJIHOVIM ŽELJAM IN RAZISKAL,
KATERIM JEDEM DAJEJO PREDNOST.

FOTO: ŽIGA INTIHAR
Pogled na Alpe s severne strani restavracije je navdihnil začetek menija: izbrani
slovenski narezki, postreženi s koruznim
kruhom »po babičinem receptu«. Zimskim popotnikom priporoča ječmenovo
kašo z dimljeno svinjino, pomorščakom
na kopnem pa črne raviole z brancinom.
Vse jedi so trdno vpete v slovensko kulinarično tradicijo in začinjene z mednarodnim vplivom. Bakićevo kuhanje je
izjemno osebno. Kot ljubitelj mesa se je
sprehodil vse od piščanca iz proste reje
z jugovzhodnega dela Slovenije do staranega bržolnega zrezka v kombinaciji s
sezonsko zelenjavo z glavne lokalne tržnice. Ljubitelji rib bodo navdušeni nad
njegovim poširanim filejem romba, ampak pssst ... namesto tradicionalne glavne jedi lahko uživate tudi v dveh predjedeh, na primer v zelenjavni crudo plošči
z avokadom in solati iz modroplavutega
tuna. Če želite preizkusiti moč ljubezni,
lahko s svojim najdražjim ali najdražjo
delite sladico – priporočamo Bakićevo interpretacijo prekmurske gibanice ali eno
od čokoladnih razkošij.
Vrata restavracije so široko odprta vsem,
ne glede na to, ali pridete sami in se za
skupno mizo pridružite debati drugih ljubiteljev hrane, ali pa restavracijo izberete
za romantičen zmenek, poslovno kosilo
ob uspešnem zaključku posla, ali pa pripeljete skupino prijateljev, da obeležite
posebno priložnost. Tako kot čebele,
po katerih je B-restavracija dobila ime,
cenijo skupnost in spodbujajo ljudi, da
priletijo mimo ter uživajo v dobri hrani in
prijetnem vzdušju na vrhu mesta._
Slovenska cesta 59,
20. nadstropje / Ljubljana
brestaurant.si
+386 59 128 048

Z OKUSI NARAVE
DO OKUSA ZMAGE!

Poišči svoj priljubljeni okus čaja 1001 Cvet in
podpri mlade slovenske smučarske upe. Izreži
in pošlji 6 SLOSKI znakov, ki se nahajajo na dnu
škatlice, in prejel boš darilo – skodelico za čaj.
Mi pa bomo podarili 10 centov od vsake škatlice
za mlade smučarje.

ANŽE ČUFAR

DARILO!

MAKS JAN
MIRNIK
AJ

KRIŽ
MARTIN

REBEKA OBLAK

ŽIVA OTONIČAR

WWW.1001CVET.SI⁄OKUS-ZMAGE⁄
#OKUSZMAGE
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PARTNER MLADIH UPOV
SLOVENSKEGA ALPSKEGA SMUČANJA

WWW.1001CVET.SI⁄OKUS-ZMAGE⁄

OGLASNA VSEBINA
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SPUSTITE NARAVO V SVOJO
KUHINJO
Vegeta Natur ne vsebuje ojačevalcev okusa, dodatkov, umetnih barvil ali okusov – samo zelenjavo
in izbrane začimbe. Prepustite se bogastvu naravnih
okusov in vonjav 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.

ČAJI 1001 CVET ZA MLADE UPE SLOVENSKEGA
ALPSKEGA SMUČANJA

V novembrski številki City Magazina smo ob članku
Vegeta Natur pomotoma objavili napačno fotografijo
izdelka Vegeta Natur. Pravo fotografijo izdelka, ki je
na voljo kupcem na slovenskem trgu, objavljamo ob
članku zgoraj._

Kampanja čajev 1001 CVET »Z okusi narave do okusa zmage« javnosti predstavlja
pet vzhajajočih zvezd belih strmin – Anže Čufar, Živa Otoničar, Maks Jan Mirnik,
Rebeka Oblak in Martin Križaj. V izpolnjevanju zavez družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja Žito in Podravka Slovenija v letu 2018 z blagovno znamko 1001
CVET podpirata mlade upe slovenskega alpskega smučanja. Med 15. oktobrom in
31. decembrom namreč z donacijo 10 centov od vsakega prispelega znaka SLO
SKI 1001 CVET iz škatlic čajev, ki jih pošljejo potrošniki, javno in ponosno, skupaj z
vsemi ljubitelji čaja, podpirajo mlade talente in jim omogočajo, da dosežejo svoje
cilje: tako na treningih kot tekmah._

vegeta.si

1001cvet.si

ALPSKO MLEKO Z MEDOM
Številni nutricisti svetujejo, da moramo biti pozorni
na kombinacije živil, ki jih uživamo skupaj, saj
le tako bolje izkoristimo dobrobiti hrane, ki se
v pravi kombinaciji bolje absorbira v telo. Med
dobre kombinacije sodita tudi med in mleko.
Mleko namreč vsebuje aminokislino triptofan,
ki pomaga pri nastanku serotonina – hormona
sreče, in melatonina – hormona, ki nadzira cikel
spanja. Ogljikovi hidrati v medu pa po drugi strani
povečajo raven triptofana v telesu.
Alpsko med & mleko je nov izdelek v ponudbi
mleka z okusi. Že naše babice in prababice so
vedele, da je za boljši spanec blagodejno toplo
mleko z žličko medu. V Ljubljanskih mlekarnah
so izdelek pripravili tako, da ga le pretresemo,
natočimo in pogrejemo. In v trenutku je pred nami
tradicionalni topli napitek. Alpsko med & mleko
vsebuje 1,5 % mlečne maščobe in 8 % pripravka
medu._
l-m.si
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ČOKOLADNI
MEDENJAKI
S E S TA V I N E












550 dag medu
12 dag sladkorja
10 dag jedilne čokolade Manner
5 dag sesekljanih lešnikov
5 dag mandljev, sesekljanih ali v lističih
5 dag nasekljanega citronata
2 majhni kavni žlički začimb za medenjake
(lahko tudi samo cimet)
1 jajce
60 dag pšenične moke
2 pecilna praška
1 kozarček čokoladnega obliva Manner

P R I P R AVA
Segrejemo med in v njem raztopimo sladkor ter pustimo, da zmes zavre. Ko se prevretek ohladi na 40 °C, v
njem raztopimo Mannerjevo čokolado. Moko, lešnike,
mandlje, citronat in pecilni prašek premešamo v posodi. Suho snov dodamo prevretku, ohlajenemu na 25–30
°C. Dodamo še jajce in zgnetemo testo. Testo pustimo
počivati na hladnem vsaj 2 uri. Nato ga razvaljamo 5
mm debelo (dobro potresemo z moko). S pomočjo modelčkov izrežemo medenjake različnih oblik. Pred pečenjem medenjake premažemo z razžvrkljanim jajcem
ali vodo. Preostanek testa razvaljamo 6 mm debelo in
položimo na pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem.
Z vilicami prepikamo testo in ga premažemo. Pečemo
na 190 °C, da testo pozlati. Pečeno osnovo razrežemo
na kvadrate, trikotnike itd. Ko se medenjaki ohladijo, jih
prelijemo z Mannerjevim čokoladnim oblivom in potresemo z mandlji, lešniki ali drugimi poljubnimi oreščki.

VAJENEC
ZAKLJUČIL V
CHEFOVI KUHINJI

Medenjaki ostanejo mehki, če jih hranimo v zaprti
posodi skupaj s pomarančo ali z limono._
manner.si

Chefov vajenec Jan Macarol Vrabec je na osebno povabilo priznanega chefa Uroša Štefelina svoj zaključni izpit
opravljal v restavraciji Vila Podvin. Osem nagrajencev se
je zaradi obljubljene gurmanske večerje odpravilo v Radovljico, nevede, da vajenec že pridno pripravlja hrano pod
chefovim vodstvom in nestrpno pričakuje njihov prihod.
Kako se je zaključila njegova preizkušnja v profesionalni
kuhinji, kjer so standardi visoki in pričakovanja velika? Sta
vajenec in chef uspela pripraviti popoln večhodni meni,
ali se je vajenec zlomil pod pritiskom? Obiščite Facebook stran Vile Podvin in si poglejte dogajanje s chefove
perspektive, vajenec pa bo svojo plat zgodbe razkril kar
v finalni kulinarični epizodi na JM 2 vlogu. Le kako se je
Janu obrestoval začetek nečesa novega, doslej neznanega? Prepričani smo, da bi vsak s pravo mero strasti in
volje zlahka sledil neprecenljivi Mastercard ® filozofiji in z
majhnimi koraki dosegel veliko – morda kar v kuhinji chefa
Uroša Štefelina!_
citymagazine.si
mastercard.si
Jan Macarol, Vila Podvin
Jan Macarol
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KULINARIKA

ZIMSKE POSLASTICE
TOPLI NAPITKI, PIKANTNI ALI Z DODATKOM »NEČESA
POSEBNEGA« NAS V TEH ZIMSKIH IN PRAZNIČNIH DNEH
ČUDOVITO POGREJEJO … TUDI PRI SRCU. PRIPRAVILI
SMO TRI RECEPTE ZA RAZLIČNE ZIMSKE DOBROTE, VI PA
IZBERITE SVOJO NAJLJUBŠO.

MOJITO BELI BOŽIČ
S E S TA V I N E








sok ene limete
8 lističev mete
1 žlica sladkorja
2 žlici belega ruma
1 žlica kokosovega ruma
¼ skodelice kokosovega mleka
mineralna voda

P R I P R AVA
V kozarcu dobro premešajte sok limete, sladkor in lističe mete,
da se ti razpolovijo. Kozarec do polovice napolnite z ledom. V
mešalniku zmešajte beli rum, kokosov rum in kokosovo mleko.
Mešajte tako dolgo, da dobite gladko tekočino. Prelijte prek ledu
in premešajte. Dodajte še kanček mineralne vode in okrasite z listi
mete ter s semeni granatnega jabolka._

MASALA CHAI
S E S TA V I N E










4 skodelice vode
½ skodelice mleka
1 čajna žlička na drobno narezanega svežega ingverja
1 čajna žlička kardamoma
5 klinčkov
3 zrna popra
1 čajna žlička cimeta
črni/zeleni/rdeči čaj
med

P R I P R AVA
Vodo in začimbe pristavite in zavrete. Odstavite, dodate mleko in
spet zavrete ter odstavite. Dodate dve žlici čaja in počakate dve
minuti. Čaj precedite v skodelice, sladkate in postrežete._

PIKANTNA VROČA
ČOKOLADA
S CIMETOM
S E S TA V I N E









250 ml mleka
3 žlice kakava
žlica javorjevega sirupa
polovica žlice cimeta
polovica žlice čilija v prahu
⅓ žlice kajenskega popra
ščepec soli
smetana in cimetove palčke (po želji)

P R I P R AVA
V srednje veliko posodo vlijte mleko in ga segrejte na srednji
temperaturi. Mleku dodajte javorjev sirup, kakav in začimbe
ter mešajte, dokler ne nastane kremasta tekstura. Napitek
vlijte v kozarce, za boljši okus pa dodajte smetano in cimetove palčke._
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DOM
IZBOR: LUCIJA MARKO

1

ARTICLE
Minimalistična luč Conico
article.com

BARVA LETA 2019
JE KORALNO RDEČA
(LIVING CORAL)
3

ZARA HOME
Jedilni set
zarahome.com

Barvni inštitut Pantone, nesporna avtoriteta na področju barv in
barvnih trendov, je izbral barvo, ki bo zaznamovala leto 2019. Po
ultravijolični (Ultraviolet) je barva leta koralno rdeča (Living Coral,
Pantone 16-1546 TPX). Gre za odtenek oranžne z zlatim podtonom, ki
odraža toplino in zavetje koralnih grebenov, ki ga ti predstavljajo za
morsko življenje. Pantone še dodaja, da barva simbolizira »prirojeno
potrebo po optimizmu in radosti« ter »pristne in poglobljene izkušnje,
ki omogočajo povezanost in intimo«.

6

7
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2

4
5

ELIZABETH LEVER
Slika Celina z abstraktnim
motivom, ki jo je navdihnil
Mattisse.
elizabethlever.co.uk

CORAL & TUSK
Ročno vezena blazina
coralandtusk.com

MEXA
Sodoben stol Sayulita,
primeren za zunanjo in
notranjo uporabo.
mexadesign.com

KITCHENAID
Mešalnik Artisan Series 5
kitchenaid.com

EMANUELA CARRATONI
Okrogla mizica Agate
denydesigns.com
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TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MARJAN KODELJA , MIHA KODRIČ IN MATJA Ž ROPRE T

PREDBOŽIČNO
ZATIŠJE PO
TEHNOLOŠKEM
VIHARJU

BOŽIČNO-NOVOLETNI PRAZNIKI SO
PRED VRATI, ZATO NAS DEJSTVO,
DA SO SI TEHNOLOŠKI VELIKANI ŽE
VZELI NEKAJ ČASA ZA POČITEK,
NITI NE PRESENEČA. APPLE,
HUAWEI, SAMSUNG IN DRUGI SO
OBOŽEVALCE
RAZVESELILI
V
PREJŠNJEM MESECU. TOKRAT SO
NA VRSTI NEKOLIKO MANJ ZNANA
IMENA, KI PA VSEENO PREPRIČAJO
Z NADVSE INOVATIVNIMI IZDELKI.

PROJEKTOR NEBULA
CAPSULE II

DJI OSMO POCKET
MINIATURNA KAMERA Z
UMIRJEVALNIKOM SLIKE

ŽEPNI KINO VELIKOSTI IN
OBLIKE PLOČEVINKE PIVA

DJI OSMO Pocket je z merami 3,8 x 2,9 x 3,7 cm resnično
miniaturna. Ima enako veliko
slikovno tipalo, kot smo ga
vajeni pri pametnih telefonih,
a je vseeno sposobno posneti
solidne fotografije, predvsem
pa videoposnetke. Kamera ima
12 milijonov pik, in sicer video
snema v 4K-ločljivosti s 60
sličicami na sekundo, »optika«
pa vidi polje, široko 80 stopinj.
Umirjevalnik poganjajo trije
motorčki, ki kamero umirijo
v treh oseh. Lahko pa jo tudi
obračajo med –230 in 50 stopinjami, nagibajo med –95 in
50 stopinjami in zavrtijo za 45
stopinj v obe smeri._

ELEK TRIČNI SKIRO
UNAGI
Skiro je resnično nekaj posebnega – ročke so iz magnezija,
krmilo (navpična cev) iz ogljikovih vlaken, telo pa iz ojačanega
aluminija. Na voljo sta dve različici, in sicer 250-vatna, ki stane 900 dolarjev (približno 800
evrov), ali 450-vatna za 1.200
dolarjev (približno 1.100 evrov).
Nastavimo lahko različne načine vožnje. Način za začetnike
omeji hitrost na 15 km/h, za
srednje vešče na 20 km/h, najbolj vešči pa bodo lahko uživali
v hitrosti 25 km/h._

Lani predstavljeno prvo različico Ankerjevega projektorja je
odlikovalo preprosto upravljanje, žal pa je imel projektor
slabšo ločljivost (480p), zato
so ga močno izboljšali. Ustvarili
so projektor Nebula Capsule II,
katerega velikost »projicirane«
slike ostaja enaka – diagonala
je lahko velika 2,5 metra, ločljivost pa je izboljšana na 720p.
Podvojena je tudi svetlobna
moč, ki je narasla na 200 lumnov. V ohišju se ne nahaja le
projektor, temveč tudi zvočniki,
ki zagotovijo dvakrat močnejši
zvok, saj imajo nazivno moč
8 W._

dji.com

unagiscooters.com

seenebula.com

OBNOREL JE SVET

ZOBNA ŠČETK A
UNOBRUSH
ZOBE OČISTI V 6
SEKUNDAH
UNOBRUSH rešuje večino
težav čiščenja zob, kot sta
prenežno ali pregrobo ščetkanje. Ker pa so zobje čisti v
šestih sekundah, tudi čiščenje po vsaki jedi ne bo več
zamudno. Napravo so izdelali
na Danskem, sestavlja pa jo
lično zasnovana »shramba«,
v kateri se ustni del, izdelan
iz posebne pene, dezinficira z ultravijolično svetlobo,
baterija pa se napolni. Pena, v
katero po domače povedano
»ugriznemo«, prekrije celotno
površino zob in dlesni, zato
vse očisti sočasno. Od tod tudi
velik prihranek časa._
unobrush.com

3 BOŽIČNA DARILA ZA PRAVE »GEEKE«
STEELSERIES
ARCTIS 3
(2019)
Posodobljene
gamerske
slušalke so odlično darilo za vse prave igralce. Nudijo izvrsten zvok
in
vrhunsko
udobje.
Združljive so z vsemi večjimi igralskimi
platformami, vključno z
Xboxom, PlayStationom,
Nintendo
Switchem
in
PC-jem._

SANDISK
EXTREME
PORTA BLE SSD
Prenosni disk ima elegantno, a robustno telo in
ultrahiter priključek USB-C 3.1. Na voljo je do
največ 2 TB prostora za
shranjevanje. Poleg osebnega računalnika se lahko
naprava poveže tudi s pametnim telefonom ali tablico._

CANON ZOEMINI
Majhen brezžični tiskalnik je prava izbira
za vse mobilne fotografe. Na voljo je v treh
privlačnih barvnih kombinacijah, pripomoček pa lahko v prej kot minuti natisne 2 x
3-palčne fotografije, ki jih lahko predhodno
uredite v Canonovi mobilni aplikaciji._

steelseries.com

sandisk.com

canon.si

99,99 €

od 89,00 €

od 135,00 €

Informacije in prodaja
Infocona d.o.o., Prevale 9, 1236 Trzin, 01-562-0061

Obiš č i te nas na facebooku!
Informacije, nasveti, ugodnosti, ...
www.facebook.com/fujifilmslo

TEHNOLOGIJE
BESEDILO: JAN MACAROL IN MATJA Ž ROPRE T

5 ZVIJAČ ZA
BOLJŠE PRAZNIČNE
FOTOGRAFIJE,
POSNETE S PAMETNIM
TELEFONOM
DECEMBRA VSELEJ NASTANE NAJVEČ FOTOGRAFIJ, RAZLOG PA JE VEČ KOT OČITEN. PRIJETNI TRENUTKI Z DRUŽINO IN S PRIJATELJI KAR VABIJO, DA JIH DOKUMENTIRAMO. NAŠI TELEFONI SO POSTALI FOTOAPARATI, KI JIH STALNO NOSIMO V
ŽEPIH. IN KER V DECEMBRU VEČ FOTOGRAFIRAMO V ZAPRTIH PROSTORIH S SLABIMI SVETLOBNIMI POGOJI, SMO PRIPRAVILI NEKAJ NASVETOV OZIROMA ZVIJAČ,
S KATERIMI BOSTE SVOJE FOTOGRAFIJE DVIGNILI NA VIŠJO RAVEN. TAKO BOSTE
USTVARILI ODLIČNE PRAZNIČNE SPOMINE, KI BODO OSTALI Z VAMI ZA VEDNO.

SAMSUNG GALAXY A9: PRVI
PAMETNI TELEFON NA SVETU,
OPREMLJEN S FOTOAPARATOM S
ŠTIRIMI OBJEKTIVI
Ključna posebnost modela Samsung Galaxy A9
je, da je prvi pametni telefon na svetu, ki prinaša
fotoaparat s štirimi objektivi. Le-ti fotografu
omogočajo, da izbere način, ki je najbolj primeren za ustvarjanje odlične kompozicije, saj ima
na razpolago tako širokokotni objektiv kot tudi
teleobjektiv. Pri tem mu prav količina objektivov
omogoča, da pametni telefon postane pravo
ustvarjalno fotografsko orodje. Samsung Galaxy
A9 je tako opremljen z glavnim objektivom,
ločljivosti 24 megapikslov, s teleobjektivom z
dvokratnim optičnim zoomom in 10 megapiksli,
z ultraširokim objektivom, ločljivosti 8 megapikslov, ter z globinskim objektivom s 5 megapiksli.
Z njim boste zablesteli v prav vseh fotografskih
položajih._

samsung.si

1. POSKRBITE, DA BO LEČA TELEFONA
ČISTA.
To je najpreprostejši nasvet, ki pa se na kakovosti
fotografije neverjetno pozna. Že samo nekoliko »zamaščena« leča lahko naredi fotografijo precej nejasno. Telefonov se namreč nenehno dotikamo in tako
tudi na lečo telefona prenesemo precej umazanije.
Očistimo jo z mehko krpico, isto, kot jo uporabljamo
za čiščenje korekcijskih ali sončnih očal._

2. SVETLOBA JE VAŠ ZAVEZNIK.
Decembra boste večkrat fotografirali v zaprtih
prostorih, kjer je svetloba šibkejša. Poskrbite, da
so v prostoru prižgane prav vse luči. S tem boste
namreč dobili največ možne umetne svetlobe. Hkrati
naj bo vaš »motiv« obrnjen stran od vira svetlobe.
Ne fotografirajte proti viru svetlobe, sicer bodo
fotografije temne. Če so v prostoru okna in imate
na voljo naravno svetlobo, vselej fotografirajte proti
prostoru in ne proti oknom. Le tako bodo ljudje na
fotografijah pravilno osvetljeni. Zapomnite si: svetloba je vaš največji zaveznik!_

3. ČAROBNI NAČIN HDR
Boljši pametni telefoni omogočajo zajem fotografije v načinu HDR. V slednjem pametni telefon
posname več fotografij hkrati in jih na koncu
združi v eno samo fotografijo. Na ta način zajame
celovitejši spekter barv in uravnovesi temnejše in
svetlejše dele fotografij. Rezultat velikokrat meji
na čarovnijo. A pozor! Tovrstnega načina ne uporabljajte pri fotografiji objektov, ki se premikajo, saj
bodo zamegljeni. Velikokrat boljši pametni telefoni
ponujajo možnost fotografiranja s HDR-načinom
ali brez. Izbira, kateri način je boljši, je vaša._

4. NE POZABITE IZOSTRITI MOTIVA.
Velikokrat se nam zgodi, da le dvignemo telefon
in pritisnemo na virtualni sprožilec na zaslonu. Pri
tem pogosto pozabimo, da moramo predmet, ki ga
fotografiramo, spraviti v središče ter ga izostriti.
Fotografija je zaradi tega lahko zamegljena. To
še posebej velja za portretno fotografijo. Večina
pametnih telefonov omogoča, da s pritiskom prsta
označimo del slike, ki jo želimo izostriti. In s tem
se elegantno izognemo morebitnemu napačnemu
predvidevanju telefona o našem »pravem motivu«.
Preden pritisnete na sprožilec, telefonu jasno povejte, kaj je vaš motiv fotografije._

5. VZEMITE SI ČAS.
Za dobro fotografijo si je treba vzeti nekaj časa. Najdite pravilno kompozicijo, a prav tako je pomembno,
da med fotografiranjem stojite čim mirneje, torej da
se ne premikate. Če je mogoče, roko naslonite ob
telo in jo umirite. Že samo zaradi drže so lahko rezultati popolnoma drugačni in fotografije s tem precej
boljše. Pri pametnih telefonih naj vas ne skrbi za
»spomin«, ki ga imate na voljo, zato vedno naredite
več fotografij. Tako boste morda ujeli res odlično
fotografijo, ki se je ne bi sramoval niti profesionalni
fotograf. A vedno si vzemite čas._
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VSEBINO OMOGOČA SAMSUNG

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

MINECRAFT STORY
MODE SEASON 2

YOUTUBERS LIFE

Kljub obilici novih iger Minecraft ni nič
manj priljubljen kot pred leti, ko je vladala največja manija. Glavni seriji se
je naknadno pridružil Story Mode, ki
zdaj dobiva nadgradnjo z drugo sezono. To je epizodna pustolovščina, v
kateri igramo kot nov lik – Jesse, ki je
lahko fant ali punca. V drugi sezoni se
Jesse znajde v strašljivem podvodnem templju, skozi katerega se mora
prebiti z lastnimi močmi ter s pomočjo starih in novih prijateljev. Igra je na
voljo tako za računalnik kot tudi za
konzole in telefone._

Nismo ravno prepričani, ali je treba igrati simulacijo življenja streamerja na YouTubu, saj to vsak dan
počnejo številni med nami. A če
kdo želi poskusiti kaj takega, naj
si ogleda Youtubers Life (da, brez
apostrofa, najbrž zato, ker so avtorji Španci). Gre za precej prepro
sto, a učinkovito, zanimivo ter barvito igro, v kateri skušamo postati
uspešen youtuber. Na eni strani se
ukvarjamo s kariero, kar pomeni, da
izbiramo zanimive vsebine in nadgrajujemo lastne veščine, na drugi
strani pa širimo družbeno mrežo._

telltale.com

youtuberslife.com

SEGA MEGA DRIVE
CL AS SIC S

Prvi Hello Neighbour je poskrbel za
mešanico preživetvene groze in skrivalne igre, ki je bila zaradi animirane
grafike primerna za širok krog igralcev. Prav to jo je najverjetneje naredilo privlačno, tako da smo že deležni nadaljevanja. No, bolje rečeno
predzgodbe, saj se Hide & Seek odvija pred prvencem. Zgodba se osredotoča na paranoičnega soseda in
razkriva njegovo žalostno preteklost,
zaradi katere je postal tako strašljiv._

Mega Drive, ki so mu v Ameriki rekli
Genesis, je najbolj priljubljena konzola japonskega proizvajalca Sega.
Prišla je konec osemdesetih let
prejšnjega stoletja in se v prvi polovici devetdesetih uspešno bojevala
za primat z Nintendovim SNES-om.
Številni igralci iger lahko uživajo v
udarnih naslovih, katerih kakovost
se noče postarati. Vključenih je
več kot petdeset, med njimi klasične igre, kot so Sonic 2, Revenge of
Shinobi, Sonic CD, Streets of Rage
2, Comix Zone, Gunstar Heroes,
Ecco the Dolphin in Golden Axe.
Slika je ostrejša kot včasih, položaj
pa je mogoče shraniti kadarkoli._

helloneighborgame.com

megadriveclassics.sega.com

HELLO NEIGHBOUR:
HIDE & SEEK
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Novi Ford EcoSport
že za

148 €

na mesec*

Kje si? Življenje se dogaja zunaj.
Oblikovan za mesto, ustvarjen za teren. Novi EcoSport na ulicah naredi vtis z robustnim,
a vseeno elegantnim videzom, z užitkom pa z njih pobegne tudi v naravo. Z inteligentnim
štirikolesnim (AWD) pogonom ga noben teren, še tako spolzek ali zasnežen, ne bo ustavil.
Užitek v vožnji bo popoln s tisto pravo glasbo, ki bo na vrhunskem zvočnem sistemu B&O
PLAY slišati natanko tako, kot si je zamislil izvajalec. Več na MojFordEcoSport.si

SUMMIT AVTO

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

Ford EcoSport / Uradna poraba goriva: 4,1-5,8 l/100 km. Uradne emisije CO2: 107-134 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,033-0,073 g/km. Specifične
emisije trdih delcev: 0,00075-0,00153 g/km. Število delcev: 1,20-28,60 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.
Reprezentativni primer izračuna za Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem : • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.400 • lastna
udeležba (polog): € 4.312 • znesek financiranja: € 11.088 • število obrokov: 72 - mesečno plačevanje: € 147,90, ter zadnji (73-i) obrok: € 3080,00 • stroški odobritve: € 308,00 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.036,80 • letna
obrestna mera: 5,966%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 6,99% na dan 26.10.2018.

*

Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

MOBILNO
BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ

ZIMA JE TU,
PREVIDNO ZA
VOLANOM

DECEMBER JE MESEC, KO NAD NAMI PREVLADA BOLJ
VESELO VZDUŠJE, SE OBDARUJEMO IN Z OPTIMIZMOM
ZREMO V PRIHAJAJOČE LETO. VSEENO PA NE SMEMO
POZABITI NA MUHASTO VREME, KI SE MU JE TREBA PRILAGODITI S PRIMERNO ZIMSKO OPREMO. KO PA SE BOMO
UDELEŽILI KAKŠNE IZMED DECEMBRSKIH ZABAV, POJDIMO Z GLAVO NA ZABAVO IN PO POPITEM ALKOHOLU
NIKAR NE SEDIMO ZA VOLAN. S TEM BOMO PRIHRANILI
NEVŠEČNOSTI SEBI, PREDVSEM PA DRUGIM UDELEŽENCEM V PROMETU. V PROSTIH URICAH, STRAN OD ZABAVE
IN NAKUPOVANJA, PA SI LE PREBERITE, KAJ JE NOVEGA
V SVETU MOBILNOSTI.

POPOLNOMA Z ASENČIL A PREDHODNIK A

ŠKODA SCALA
Škoda Scala bo postala močnejši igralec v skupini manjših avtomobilov s prisekanim zadkom in se bo zoperstavila golfu, focusu,
hyundaiju i30 ... Scala bo zamenjala Škodo Rapid Spaceback, od
katerega je daljša, širša in višja. Povečala se je tudi medosna razdalja, kar pomeni, da imamo v notranjosti več prostora za potnike in večji prtljažni prostor (467 litrov). S tem je postala Škoda
Scala lastnica naziva – največji prtljažni prostor v razredu. Scalin
sodoben dizajn sporoča, da Škoda misli še kako resno, vgrajena
najnovejša tehnologija in elegantna minimalistična notranjost po
vzoru Švedov pa vse to samo še potrdijo. Zabavno-informacijski
sistem najnovejše generacije se bo posodabljal preko mobilnega
signala in bo tudi sicer omogočal stalno »online« prisotnost._
skoda.si

NOVA GENER ACIJA CESTNE LEGENDE
OSMA GENERACIJA LEGENDE

TEŽKO PRIČAKOVANI PICK-UP

PORSCHE 911

JEEP GLADIATOR

Najnovejša generacija Porscheja 911 je postregla z
mišičastim videzom in s kar nekaj modernimi dodatki, ki bodo ta avtomobil klasične oblike popeljali v
novo obdobje digitalnega sveta. Novi 911 ima v sebi
novo generacijo 3-litrskega 6-valjnega bokser motorja, z dvojno turbino in 450 konjskimi močmi (331
kW) pri modelih S. Prvič smo priča novemu voznemu režimu Porsche Wet, ki bo v mokrem okolju še
izboljšal oprijem in prilagodil avtomobil spolzki podlagi, na to opozoril voznika in po potrebi celo sam
zaviral. Tu je še Night Vision Assist, ki zajema termalno kamero, da se bomo tudi ponoči lahko izognili
morebitni nevarnosti na cesti. Povezljivost je dvignjena na novo raven, predvsem z uporabo aplikacije
za pametne mobilne telefone Porsche Road Trip._
porsche.si

Jeep Gladiator je naposled le med nami. Gre za
eno izmed najbolj varovanih skrivnosti in za enega izmed težko pričakovanih avtomobilov. Jeepov
poltovornjak oziroma pick-up je osnovan na različici Wrangler, preseneti pa z »dodatki«, ki jih ne
boste našli pri drugih pick-upih. Kabino si lahko
omislite z odstranljivo streho ali zložljivim vetrobranskim steklom, po želji pa lahko odstranite celo
vrata. A ne gre le za Wranglerja z dodanim kesonom. Gladiator je namreč za zmanjšanje teže poln
aluminija, za premagovanje najtežjega terena pa
se lahko pohvali z vrhunskim podvozjem. Vozi se
na 33-palčnih robustnih terenskih pnevmatikah,
za seboj pa lahko vleče skoraj 3.500 kilogramov in
prevaža 725 kilogramov tovora._
jeep.si
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TOYOTA COROLLA
Toyota Corolla je zdaj na voljo v treh karoserijskih
oblikah, kar bo zadovoljilo potrebe širokega nabora kupcev. Odkar se je Corolla leta 1966 prvič
predstavila svetu, so jih v 150 državah prodali prek 46 milijonov. Nova generacija ima še bolj
športno-dinamično podobo in je vizualno nižja in
širša kot prehodni modeli. Notranjost najnovejše
Corolle je ergonomsko oblikovana in ponuja veliko prostora potnikom na zadnji klopi in hkrati več
prostora za noge vsem potnikom. Pri luksuzni
opremi je na voljo brezžično polnjenje telefona,
8-palčni multimedijski zaslon na dotik, 7-palčni
informacijski zaslon in 10-palčni projicirni zaslon.
Poleg tega bodo na voljo tudi najnovejši Toyotini
varnostni sistemi in kopica voznikovih aktivnih in
pasivnih pomagal._
toyota.si

MANJŠA TEŽ A, VEČ LUKSUZ A
POMANJŠANA RAZLIČICA VELARJA

RANGE ROVER EVOQUE
Naj vas agresivna podoba najnovejšega SUV-ja
Range Rover Evoque ne zavede, saj je skoraj enako velik kot njegov predhodnik. Zahvaljujoč novi
platformi ima novi Evoque več prostora za potnike,
njegov prtljažni prostor pa se je povečal in ima 610
litrov prostora. Notranjost je še bolj zvočno izolirana, manjše so vibracije, pri gradnji avtomobila pa so
uporabili okoli 33 kilogramov naravnih in recikliranih
materialov za zmanjšanje negativnega vpliva na
okolje. Prvič v zgodovini je Land Rover predstavil
blago hibridni motor, Range Rover Evoque pa bo
prvi izmed Range Roverjev, ki bo delno elektrificiran. Pogon sestavljata 4-valjni motor in 48-voltni
električni sistem s skupno 296 konjskimi močmi
(221 kW)._
landrover.si

FORD GT CARBON
SERIES
Naposled smo le dočakali Ford GT Carbon Series,
ki ima posluh tudi za voznikovo udobje. Posebna
serija Carbon ne bo imela predelav motorja, saj jih
pri 650 konjskih močeh niti ne potrebuje. Ford GT
Carbon Series je najlažja izmed vseh serij Ford GT
in to za kar 18 kilogramov. Težo so zmanjšali z uporabo titana za izpušni sistem in vijake platišč ter
z uporabo karbonskih vlaken za platišča in uporabo lahkega polikarbonatnega materiala za pokrov
motorja. Zmanjšanje teže je tako omogočilo vgradnjo dodatnih komponent, ki povečajo voznikovo
udobje. Klimatska naprava, avtoradio in Fordov
sistem SYNC 3 bodo pripomogli k bolj ležerni uporabi superšportnika, ko se bodo lastniki z njim podali proti dirkališču. Z modelom Carbon Series je
Ford GT postal še bolj privlačen, kot je bil._
ford.si

POSTAL A JE ŠE Z APELJIVEJŠA

MAZDA3
Silhueta Mazde3 s prisekanim zadkom deluje
bolj športno, medtem ko ima limuzinska različica
malce ostrejše linije in bolj podolgovat zaključek
zadka. Obe različici imata daljši in nizek sprednji
del, z izrazito masko in futurističnimi žarometi. Notranjost sledi filozofiji »manj je več«, kar je
oblikovalcem še kako uspelo. Na sredini centralne
konzole se nahaja 8,8-palčni zaslon, pod njim pa
se nahaja nekaj gumbov za nastavitev več funkcij
v avtomobilu. Prav tako je še vedno na voljo projicirni zaslon, ki prikazuje vse najpomembnejše
informacije v vidnem polju voznika. Mazda3 ima
tudi nove pametne pomočnike, kot je na primer
asistent za zastoje, ki ima zmožnost nadzorovati pospeševanje, zaviranje in celo manevriranje z
volanom._
mazda.si

DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA ZA KLJUČAVNICE!

Life is Good

Adventni koledar

Svoje najljubše artikle poiščite na trgovina.span.si
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Naročnik oglasa: Špan d.o.o. Vse cene vsebujejo DDV.

KOLO S POMOŽNIM MOTORJEM
SYM FIDDLE III 50

549 EUR

FILMSKA PLATNA

DOMIŠLJIJSKI DRUŽINSKI MUZIK AL

MARY POPPINS RETURNS
ZDA, 2018

V Disneyjevem filmu Mary Poppins
se vrača Emily Blunt igra popolno
varuško z edinstvenimi čarobnimi
veščinami, ki lahko rutinsko nalogo
spremeni v nepozabno, fantastično
avanturo.

Režija: Rob Marshall.
Igrajo: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda,
Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie
Walters, Colin Firth, Meryl Streep in drugi.

V najnovejši upodobitvi, ki vsebuje
svežo senzibilnost, vendar slavi duh
izvirnika, se Mary Poppins vrača, da
bi pomagala novi generaciji družine
Banks ponovno najti radost in čudež
po izgubi ljubljene osebe. Skrivnostni
varuški se pridruži prijatelj Jack, ki
ga igra Lin-Manuel Miranda. Jack je
optimističen prižigalec uličnih svetilk,
ki pomaga vnesti svetlobo in življenje
na ulice Londona. Mary Poppins in
Jack skupaj popeljeta Banksove
otroke na skrivnostne avanture, po
katerih se življenje, ljubezen in smeh
znova vrnejo v njihov dom.

Mary Poppins je na velikih platnih
prvič zaživela z odlično Julie Andrews
daljnega leta 1964. Film je prejel kar
13 nominacij za oskarja, skupno pa jih
je osvojil pet. Po 54 letih bomo znova
občudovali čarovnijo na velikih platnih z osupljivo zvezdniško zasedbo.
Podajmo se na nepozabno glasbeno
doživetje skupaj z edinstveno Mary
Poppins, ki bo v vsak dom v tem
prazničnem času prinesla toplino,
ljubezen in dobro voljo._
od 27. decembra /
Cineplexx, Kolosej, Maribox
Predpremierne projekcije:
26. decembra / Cineplexxu,
Koloseju in Mariboxu

FILM MESECA

Foto: Disney Enterprises inc.

MARY POPPINS
SE VRAČA

+ 2ifilm_slovenija
@2iFilmEurope
Distribucija: 2i Film

OGLASNA VSEBINA
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FILMSKA PLATNA

VROČA FILMSKA PLATNA
V NAJHLADNEJŠIH DNEH

KOMEDIJA

ZDAJ ALI NIKOLI
ZDA, 2018, SECOND ACT

KONEC LETA SE PRIBLIŽUJE S SVETLOBNO HITROSTJO. IZKORISTITE GA ZA OGLED
KAKŠNEGA IZMED FILMOV, KI SO JIH KINEMATOGRAFI PRIPRAVILI ZA DECEMBER. V
JANUARJU PA BOMO, KOT SE ZA ZAČETEK
NOVE SEZONE SPODOBI, GLEDALI NEKATERE IZMED NAJBOLJ PRIČAKOVANIH FILMOV PRIHAJAJOČEGA LETA.

KRIMINALK A
AKCIJSK A ZNANST VENA FANTASTIK A

BUMBLEBEE

JUŽNI VETER
SRBIJA, 2018, JUŽNI VETAR

Mayi je trgovka, ki spremeni svoj način življenja in
navade, da dokaže, da naziv in diploma nista odločilna za uspeh v življenju. Maya že petnajst let
živi v Queensu in dela na istem delovnem mestu v
tamkajšnjem supermarketu. Ko dolgo pričakovano
napredovanje pred njenim nosom dodelijo nekomu
drugemu, dobi Maya s pomočjo lažnega življenjepisa
in najboljše prijateljice Joan sanjsko službo v pisarni.
Edina težava je, da o poslu, v katerem se je znašla,
ne ve popolnoma ničesar._

Leta 1987 si je Bumblebee našel zatočišče na odpadu v majhnem obmorskem mestecu v Kaliforniji. Poškodovanega in polomljenega ga najde dekle
Charlie, ki bo kmalu dopolnilo osemnajst let in išče
svoje mesto pod soncem. Ko mu pomaga, da si
opomore, dekle kmalu ugotovi, da to ni le navaden
rumen Volkswagnov hrošč, temveč transformer posebne vrste._

Režija: Peter Segal. Igrajo: Milo Ventimiglia, Jennifer
Lopez, Vanessa Hudgens, Freddie Stroma, Charlyne
Yi in drugi.

Režija: Travis Knight. Igrajo: Hailee Steinfeld, Martin
Short, Pamela Adlon, John Cena, Megyn Price in
drugi.

Režija: Miloš Avramović. Igrajo: Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Dragan Bjelogrlić, Nebojša Glogovac,
Miloš Timotijević, Jovana Stojiljković, Srđan Todorović, Bogdan Diklić, Aleksandar Berček, Hristo
Shopov, Ivaylo Zahariev in drugi.

od 20. decembra / Kolosej, Cineplexx

od 20. decembra / Kolosej, Cineplexx

od 27. decembra / Kolosej, Cineplexx

PUSTOLOVSK A KRIMINALK A

VLADAR PARIZA
ZDA, 2018, EMPEREUR DE PARIS /
EMPEROR OF PARIS

Začasa vladavine Napoleona Bonaparteja je Francois Vidocq med preprostim pariškim življem veljal
za legendo. Bil je edini človek, ki je pobegnil iz najhujših zaporov v Franciji. Po zadnjem spektakularnem pobegu je nekdanji zapornik tako rekoč prepuščen smrti in skuša ponikniti v pozabo pod krinko
preprostega trgovca. A preteklost ga ujame, ko ga
obtožijo umora, ki ga ni zagrešil. Šefu policije predlaga kupčijo – v zameno za svobodo se jim bo pridružil
v boju proti podzemlju. Čeprav jim pomaga doseči
sijajne rezultate, izzove sovraštvo svojih novih kolegov policistov in bes podzemlja, ki na njegovo glavo
razpiše nagrado._

ZDA, 2018, BUMBLEBEE

Življenje Petra Maraša, pripadnika beograjske avtomobilske mafije, začenja dobivati smisel. Zapustil je
dom staršev in se z dolgoletno punco Sofijo seli v
novo stanovanje. Njegova tolpa, ki jo vodi izkušeni
Car, zelo dobro »dela«. Posel dobro teče, denarja je
dovolj za vse in policija jim ne dela težav. Ampak vse
to se bo spremenilo, potem ko se bo Maraš nehote
zameril nevarnemu narkomanskemu klanu._

BIOGR AFSK A DR AMA

DOBRODOŠLI
V MARWENU
ZDA, 2018, WELCOME TO MARWEN

Mark Hogancamp (Steve Carell), žrtev brutalnega
napada, se v mestecu Marwen znova postavlja na
noge. V napadu, ki ga je komaj preživel, je izgubil
spomin, travme po napadu pa želi preboleti s pomočjo sestavljanja miniaturnega mesta iz 2. svetovne vojne, ki ga sestavlja sam na svojem vrtu. V
tej maketi začne s pomočjo lutk, ki so narejene po
ljudeh, ki jih pozna, napletati svojo zgodbo in tako v
njegovem domišljijskem svetu ženske, ki ga v resničnem življenju podpirajo, postanejo junakinje njegove zgodbe in se borijo proti negativnim likom._

ANIMIR ANI FILM

RALPH RUŠI INTERNET:
RAZBIJAČ RALPH 2
ZDA, 2018, RALPH BREAKS THE INTERNET:
WRECK-IT RALPH 2

Šest let po Wreck-It Ralph Ralph in Vanellope, ki sta
zdaj prijatelja, odkrijeta WIFI usmerjevalnik, ki ju vodi
v novo avanturo. Za arkadno igro Sugar Rush Ralph
in njegova prijateljica navigirata v najbolj raziskanem, prostranem in dinamičnem svetu interneta, da
bi našla nadomestni del._

Režija: Jean-François Richet. Igrajo: Olga Kurylenko, Vincent Cassel, August Diehl, Freya Mavor, Denis
Ménochet in drugi.

Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Steve Carell, Leslie Mann, Merritt Wever, Eiza González, Gwendolyn
Christie, Janelle Monáe, Leslie Zemeckis, Diane Kruger in drugi.

Režija: Phil Johnston in Rich Moore. Glasovi: John
C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane
Lynch, Ana Ortiz in drugi.

od 27. decembra / Kolosej, Cineplexx

od 10. januarja / Kolosej, Cineplexx

od 10. januarja / Kolosej, Cineplexx
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ZGODOVINSK A DR AMA

MARIJA ŠKOTSKA
TRILER

VB, 2018, MARY QUEEN OF SCOTS

STEKLENI
Scenarist in režiser M. Night Shyamalan tokrat
združuje zgodbi dveh svojih predhodnih hitov
– Nezlomljivi (2000) in Razcepljen (2016) – v novem stripovskem trilerju Stekleni. Po napetem in
skrivnostnem trilerju Razcepljen srečamo v filmu
Stekleni Davida Dunna, ki lovi Crombovo nadčloveško različico, imenovano Zverina. Medtem pa v
nizu napetih situacij skrivnostni Price pozna vse
skrivnosti, ki so ključnega pomena za obe strani._

Marija, škotska kraljica, ki se je pri šestnajstih letih
poročila s francoskim kraljem, leto kasneje pa je
ovdovela, se sooča s pritiski, da se mora ponovno
poročiti. Odloči se, da se vrne na rodno Škotsko,
da zasede svoj zakoniti prestol. Ker sta Škotska in
Anglija spadali pod vladavino nepremagljive kraljice Elizabete I., Marijina namera, da s prestola zrine
svojo sestrično, povzroči oster boj med mladima
kraljicama ter ogrozi Elizabetino suverenost. Izdaje, upor in zarote znotraj obeh dvorov ogrožajo
oba prestola – in za vedno spremenijo potek zgodovine._

Režija: M. Night Shyamalan. Igrajo: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy,
Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Sarah Paulson in drugi.

Režija: Josie Rourke. Igrajo: Saoirse Ronan, Margot
Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan,
Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle in
drugi.

Režija: Steven Knight. Igrajo: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke,
Djimon Hounsou, Jeremy Strong in drugi.

od 17. januarja / Kolosej, Cineplexx

od 17. januarja / Kolosej, Cineplexx

od 24. januarja / Kolosej, Cineplexx

ZDA, 2019, GLASS

TRILER

VEDRINA
ZDA, 2018, SERENITY

Baker Dill je vodja ribolovnega čolna, ki vodi ture
po tropski enklavi Plymouth Island. Njegovo mirno
življenje se spremeni, ko se nanj po pomoč obrne
njegova nekdanja žena Karen. Prosi ga, naj reši njo
in njenega sina, ki ga ima s svojim novim nasilnim
možem, ki je otroka odpeljal na ribolov zato, da bi
ga vrgel morskim psom. Slednja ga prosi, naj ubije njenega moža, kar vpliva na to, da kapitanova
nova realnost ni tisto, kar se zdi na prvi pogled._

6 KULTNIH BOŽIČNIH FILMSKIH POSLASTIC

ANIMIR ANA PUSTOLOVŠČINA

KAKO IZURITI SVOJEGA
ZMAJA 3
ZDA, 2019, HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE
HIDDEN WORLD

V novem poglavju nepozabne pustolovščine mladi Viking Viki in zmaj Brezzobi končno spoznata
svoji usodi – on kot poglavar otoka Berk ob boku
prijateljice Astrid in zmaj kot vodja svoje vrste. Po
naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi
pa spozna prikupno zmajčico Svetli bes. A kmalu Vikingom preti nevarnost, zapustiti morajo svoj
edini dom, ki so ga poznali, se odseliti v bolj varne
kraje in odkriti skriti svet, za katerega so mislili, da
je le mit. Vikija in Brezzobega doleti največja grožnja do sedaj. To bo njuno prijateljstvo postavilo
na preizkušnjo, boriti pa se bosta morala za to, kar
jima največ pomeni._
Režija: Dean DeBlois. Igrajo: Jay Baruchel, America
Ferrera, Cate Blanchett, Kit Harrington, Craig Ferguson, F. Murray Abraham in drugi.
od 31. januarja / Kolosej, Cineplexx

DRUŽINSK A
KOMEDIJA

FANTA ZIJSK A
DR AMA

BOŽIČNA
ZGODBA

ČUDEŽ NA
34. ULICI

ZDA, 1983, A
CHRISTMAS
STORY

V komični
drami mora
devetletni Ralphie iz ameriške
Indiane v 40. letih prejšnjega stoletja prepričati starše,
učitelje in Božička, da je
zračna puška idealno božično
darilo._

ZDA, 1947,
MIRACLE ON
34TH STREET

6-letna Susan
ne
verjame
v čudeže, niti v Božička. A
na letošnji praznični dan bo
deklica dobila najdragocenejše darilo na svetu._

KOMEDIJA

KOMEDIJA

ŠKRAT

KOLO
SREČE

ZDA, 2003, ELF

Ko se otročiček
splazi v Božičkovo vrečo,
pristane v njegovi delavnici,
kjer ga vzgojijo za škrata. Ko ta
ugotovi, da ni del Božičkovega
sveta, mora poiskati svojo pravo družino._

ZDA, 1983,
TRADING
PLACES

Bogatemu
poslovnežu
Louisu in brezdomcu Billyju
se življenje obrne na glavo,
ko Louisova nadrejena, brata
Duke, skleneta stavo._

ANIMIR ANA
DOMIŠLJIJSK A PUSTOLOVŠČINA

BOŽIČNA
PESEM
ZDA, 1983, A
CHRISTMAS
STORY

Ebenezer Scrooge je zajedljivi
skopuh, svojo mrko naravo in
sovraštvo do božiča pa stresa
na vse ljudi. Ko ga obiščejo trije
duhovi, ga popeljejo na dih jemajoče potovanje._
ROMANTIČNA
KOMEDIJA

BELI
BOŽIČ
ZDA, 1954,
WHITE
CHRISTMAS

Na božični večer, proti koncu
druge svetovne vojne, se uspešen glasbeni par romantično
zaplete s sestrama. Skupaj združijo moči in poskušajo rešiti propadajočo gostilno v Vermontu._
D E C E M B E R
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GLASBA

GLASBENE POSLASTICE
Foto: Arhiv The Dire Straits Experience

POZDRAVLJEN, VESELI DECEMBER, POZDRAVLJENO, NOVO LETO! PRIČAKAJTE IN
ZAUŽIJTE GA S TEMI GLASBENIMI POSLASTICAMI, KI VAS BODO POPELJALE SKOZI
BOŽIČNE PRAZNIKE IN VSE TJA DO VALENTINOVEGA.

KONCERT / LJUBLJANA

THE DIRE STRAITS
EXPERIENCE

Dire Straits so po številnih glasbenih uspešnicah in
razprodanih svetovnih turnejah člani razpustili pred
več kot petindvajsetimi leti. Kljub temu pa so za seboj
pustili izjemno glasbeno zapuščino, paleto najboljših
skladb in glasbenih predstav, ki jih je kadarkoli ustvaril
rock. In ker njihov ugled še vedno raste, je škoda, da
jih ne bi enkrat doživeli tako, kot so nastopali včasih.
In zakaj je The Dire Straits Experience nepozabna izkušnja, ki jo morate doživeti? Ker bodo v Hali Tivoli odmevale prav vse legendarne uspešnice skupine Dire
Straits. Poleg nekdanjega člana skupine Dire Straits,
Chrisa Whita, bodo nastopili tudi Terence Reis, Tim
Walters, Simon Carter, John Maul, Paul Geary, Andrew
Hawkins, Rob Taggart in Danny Schogger. Poskrbeli
bodo, da se vam bo naježila koža._

JAZZ CLUB
LJUBLJANSKI GRAD
SVOJEVRSTEN PROSTOR SKALNE DVORANE NA LJUBLJANSKEM GRADU BODO
VSAK KONEC TEDNA NAPOLNILI ZVOKI JAZZA, SOULA, FUNKA, R&B-JA, ROCK
& BLUESA IN LATINA. KOMU BOMO LAHKO PRISLUHNILI DO KONCA LETA?

8. februarja ob 20.00 / Hala Tivoli, Ljubljana

GET ON BOARD
Foto: Arhiv Tom Odell

Saksofonist Lovro Ravbar zagotovo sodi v sam vrh slovenske glasbene scene in se ne omejuje s strogimi slogovnimi smernicami. Ob izidu novega albuma Get On Board z
devetčlansko zasedbo navdušuje občinstvo s konkretnim
odmerkom ritma, bogato harmonijo in izjemnimi solisti._
14. decembra ob 21.00

WAKILI (GUI/MA)

KONCERT / LJUBLJANA

TOM ODELL

V Jazz Club Ljubljanski grad prihaja skupina
vrhunskih umetnikov iz zahodne Afrike. Priče
bomo vrhunski zahodnoafriški glasbeni tradiciji in
virtuoznosti na eksotičnih afriških glasbilih, ki jo
lahko primerjamo le z največjimi dosežki v svetovni glasbeni zgodovini._
22. decembra ob 21.00

Tadej Toš nam bo s svojim kvartetom predstavil 14
Prešernovih pesmi, na izrazito koncertnem večeru
pa ne bo manjkalo niti zabavnih Tadejevih komentarjev. Prešeren je ljubezen. Ljubezen je svoboda. Svoboda je rock!_
29. decembra ob 21.00
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Foto: Arhiv Get on Board

TADEJ TOŠ & THE BAND:
PROSTO PO PREŠERNU

Tom Odell je z nagradami ovenčani kantavtor, ki namesto z zvoki kitare začara z zvoki klavirja. Prodal je že
okoli dva milijona plošč, s čimer se je več kot dokazal.
Zagotovo poznate njegov megahit Another Love, med
drugim je naredil tudi priredbo pesmi Real Love slavnih Beatlov, sicer pa ste najbrž že slišali njegove pesmi
Grow Old With Me, Heal ali Can’t Pretend. Kot mladenič
je poslušal Eltona Johna, med pevce, ki so vplivali nanj,
pa med drugim šteje tudi Davida Bowieja, Jeffa Buckleyja, Boba Dylana, Leonarda Cohena, Toma Waitsa in
Brucea Springsteena. Njegov prvenec Long Way Down
(2013) je dosegel prvo mesto na britanski lestvici albumov, ki mu je sledil album Wrong Crowd (2016). 26.
oktobra letos je izšel njegov tretji album Jubilee Road.
Kako novi album in ostale njegove otožne in milo zveneče ljubezenske pesmi zvenijo v živo, pa boste lahko
slišali že malo pred valentinovim._
9. februarja ob 20.00 / Hala Tivoli, Ljubljana
OGLASNA VSEBINA

GLASBA

FOO FIGHTERS
Ameriške rock legende Foo Fighters
prihajajo na enega najlepših odrov na
svetu, in sicer v puljsko Areno. Eden od
največjih rock bendov zadnjih dvajsetih
let bo tako sredi junija poskrbel za popoln koncertni večer, ki bo trajal najmanj
dve uri in pol._

Foto: Mathieu Bitton

LENNY KRAVITZ
Lenny Kravitz je 8. septembra letos
izdal enajsti studijski album Raise Vibration. Hkrati pa se je 21. septembra
podal na svetovno turnejo v imenu novega albuma. Prav Slovenijo je izbral za
začetek evropskega dela turneje, ki jo
bo začel s svojim drugim gostovanjem
v naši državi._

MICHAEL BUBLÉ
V Zagreb prihaja nežni Michael Bublé. Ponosni lastnik desetih studijskih albumov,
štirih nagrad grammy in več kot 60 milijonov prodanih albumov se bo v hrvaški prestolnici ustavil 16. septembra 2019. Koncert
je del svetovne turneje, na kateri Bublé promovira svoj najnovejši studijski album Love,
ki je izšel 16. novembra letos._

Foto: Evaan Khera

Foto: Derek Hudson

MARK KNOPFLER
Mark Knopfler, kritiško in komercialno
eden najbolj uspešnih umetnikov vseh
časov, je napovedal svetovno turnejo s
svojo skupino v letu 2019. Turnejo Down
The Road Wherever bo začel aprila prihodnje leto s koncertom v Barceloni, Ljubljano pa bo obiskal konec junija 2019._

Foto: Brantley Gutierrez

MUSE
Angleška progresivna zasedba Muse velja za enega najboljših bendov v živo, o
njihovem uspehu pa pričajo tudi številne glasbene nagrade, med drugim dva
grammyja. Zasedbo lahko naslednje leto
v okviru turneje The Simulation Theory
World Tour pričakujemo tudi v Gradcu._

Foto: Arhiv Neneh Cherry

NENEH CHERRY
Po sedmih letih se v Ljubljano vrača
Neneh Cherry, ikona angažiranega elektronskega popa in hiphopa. Tokrat nas
bo obiskala s svojo lastno zasedbo. Poleg
starih hitov, kot je na primer 7 Seconds,
nam bo predstavila povsem novi album
Broken Politics, ki je nastal v sodelovanju
s Kieranom Hebdenom (Four Tet)._

Foto: Jeff Forney

N A JB OL J PRIČA KOVA NI KONCE R TI N A SL E DN JEGA LE TA

Carreras
V SLOVENIJO PRIHAJA

José

S SIMFONIČNIM ORKESTROM
LEGENDARNI TENOR NA POSLOVILNI TURNEJI

ARENA STOŽICE

// 10. marec 2019 //
www.petrol-ticket.si

SILVESTROVANJA
NA GLEDALIŠKIH
ODRIH

DOBRODOŠLI POD ODRSKIMI ŽAROMETI! ČAKA VAS BOGAT
UMETNIŠKI REPERTOAR IN SILVESTROVANJE NA GLEDALIŠKIH
ODRIH.

SILVESTROVO V
OPERI

Ljubljanska Opera bo v leto 2019
vstopila v velikem slogu – z razkošnim silvestrskim večerom. Komično opero Pepelka bo pospremila
slavnostna novoletna večerja, po
novoletni zdravici pa se bo na odru
začel gala ples ob živi glasbi z Nuško Drašček Rojko._

Drama Ivanov (1887)
sodi v zgodnje ustvarjalno obdobje Antona Pavloviča Čehova.
Čehov, v marsičem
predhodnik in začetnik sodobne dramatike, je vsa pravila postavil na glavo.
Komični, včasih celo
groteskni elementi in
liki se tudi v Ivanovu
prepletajo z žalostnimi usodami, zavoženimi življenji in s tragičnimi prvinami. Čehov je na svojega osrednjega junaka in njegovo okolje gledal kot
umetnik in zdravnik, še posebej pa so ga zanimala etična vprašanja in
področje psihiatrije. »Diagnoze«, ki jih je postavil svojemu junaku, se zdijo
presenetljivo aktualne: izgorelost, malodušnost, naveličanost in zdolgočasenost nekoč sijajnega izobraženca ter podjetnega in karizmatičnega
idealista. Poleg depresije pestijo Ivanova tudi materialne težave, denar si
izposoja pri oderuhih, njegovi rokohitrski uslužbenci mu parajo živce ter
uničujejo imetje in ugled. Predvsem pa ga muči slaba vest zaradi bolne
žene, ki ji ne more zares stati ob strani, saj je že dolgo ne ljubi več. Novo
ljubezensko zvezo s hčerko bogatih posestnikov tako že v izhodišču zaznamujejo občutki krivde, pa tudi obsojanje okolice. Toda Ivanov je sam
sebi najostrejši sodnik, neusmiljeno se analizira, koplje po svojih mislih in
čustvih, da bi razumel, kaj se mu je zgodilo, kako se je sam prignal na rob
duševnega zdravja. In vendar je tudi povsem na robu še sposoben radikalno razrešiti svoj položaj. Zato sodi Ivanov kljub vsej svoji »neustreznosti«,
ali pa prav zaradi nje, med magistralne like svetovne dramatike, med tiste
»omahljivce«, ki zaradi neprizanesljivih etičnih načel nastavljajo ogledalo
tako sebi kot tudi celotni družbi._

KOMEDIJA

ŽLAHTNI
MEŠČAN

Molière se je v znameniti komediji Žlahtni meščan ponorčeval
iz omejenega in povzpetniškega
gospoda Jourdaina, ki mu v življenju sicer prav nič ne manjka, a se
sramuje svojih meščanskih korenin, zato bi se rad za vsako ceno
prerinil med aristokrate._

Foto: Damjan Švarc

MACBETH
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TRI ŽENSKE

Tri ženske je igra o iskanju sreče v
nakupovalnih centrih in o absurdnosti potrošništva kot novodobne
religije. Vinko Moderndorfer nam v
izbrušenem slogu in dialogu razgrne
vso bedo odvisnosti od nakupovanja
ter s kirurško ostrino razpira čustvena brezna treh žensk, ki si v nakupovalnem centru želijo potešiti svojo
zmeraj hujšo duhovno in čustveno
praznino._

31. decembra ob 19.30 / MGL

TR AGEDIJA

Režija: Janusz Kica
13. decembra ob 20.00 / SNG Nova Gorica

SODOBNA DR AMA

Režija: Eduard Miler

Režija: Aleksandar Popovski
12. januarja ob 20.00 / SNG Drama Ljubljana

Ko se neustrašni vojskovodja
Macbeth
vrača iz uspešno izbojevane vojne, sreča
skrivnostne vešče, ki
mu v skopih besedah
napovejo
osupljivo
prihodnost. Takoj zatem ga doleti vest o
nagradi, ki mu jo kralj
podeljuje v zahvalo za
junaštva; ta nagrada
je že uresničitev prve prerokbe na njegovi poti do kraljevega prestola.
Čeprav je Macbeth kot vojak pobil nešteto ljudi, ga ob misli na krvavo
zahrbtno dejanje, s katerim bi dosegel prerokovani cilj, obhajata strah
in dvom. Njegova žena pa je trdno odločena in zahteva, naj bo Macbeth
mož in naj uresniči svojo (in njeno) željo. Toda uboj kralja je samo prva v
nizu okrutnosti, ki odtlej zaznamujejo njuno življenje._

31. decembra ob 18.30 / SNG
Opera in balet Ljubljana

Foto: PGK / Ubald Trnkoczy

IVANOV

Foto: Peter Uhan

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

DR AMA

31. decembra ob 19.00 /
Prešernovo gledališče Kranj
Foto: Arhiv Gledališče Koper

POD ODRSKIMI
ŽAROMETI

Foto: SNG Opera in balet Ljubljana

ODRI

IGR A O SODOBNIH
PARTNERSKIH ODNOSIH

OD BLIZU

Od blizu je sodobna duhovito-inteligentna igra o intimnih odnosih,
o spolnem ljubosumju, sodobnem
egocentrizmu, iskanju partnerja in
»večne sreče«, ljubezenskih zmagah in porazih. Štirje protagonisti
se zapletajo v ljubezenske zgodbe,
kjer ne manjka ljubosumja, maščevanja, moških kapric, ženske muhavosti, seksa in laži._

KONCERT

TINKARA IN
GOSTJE

Režija: Dino Mustafić

Silvestrski večer lahko v Gledališču
Koper preživite v družbi glasbenice Tinkare Kovač ter orkestra Big
Band NOVA, ki se jima bodo pri
družile še Lara Baruca in Trio Pupe.
Po koncertu boste lahko nazdravili
novemu letu._

31. decembra ob 18.30 /
SNG Maribor

31. decembra ob 20.00 /
Gledališče Koper

Foto: Aleš Žnidaršič

PSSST ...

PETKOVŠKOVA ZIMSKA PRAVLJICA
Na Petkovškovem nabrežju v centru Ljubljane, na enem najlepših predelov
ob Ljubljanici, med Zmajskim mostom in Prešernovim trgom, kjer Mesarski
most s številnimi ključavnicami zaljubljenih prečka Ljubljanico, pripravlja
KUD Petkovškovo nabrežje do 6. januarja 2019 Petkovškovo zimsko pravljico, ki bo letos še bogatejša kot lani. V okviru oživitve nabrežja pripravljajo
več koncertnih in didžejevskih dogodkov, postavili pa bodo tudi curling
stezo iz umetnega ledu, na kateri se boste obiskovalci lahko brezplačno
pomerili med 20. in 23. decembrom ter 26. in 30. decembra._
KUD Petkovškovo nabrežje

Plesni
večer na
Ljubljanskem
gradu

Praznični ples
22. december 2018 ob 20.00
Pokrovitelji:

@Ljubljanskigrad

Ljubljana Castle

ljubljanacastle

ljubljanacastle.com

EKSKLUZIVNA PREDPRAZNIČNA PONUDBA
ELANOVIH OBLAČIL ZA SLOVENSKE KUPCE
Elan, ki zaznamuje naša življenja na belih strminah, je za vse navdušence
retro mode in vrhunskih športnih ter lifestyle oblačil pripravil omejeno kolekcijo oblačil in dodatkov, ki so v decembru na voljo v prodajnem kotičku
Supernova na Rudniku v Ljubljani. To je prva pop-up trgovina, kjer najdemo omejeno serijo Elanovih oblačil in dodatkov za jesen in zimo, ki bo v redni prodaji šele prihodnjo sezono. Kolekcijo oblačil in dodatkov Elan, katere
slogan »Always Good Times« pove vse o udobju in kakovosti sodobnega
načina življenja, ki ga zasleduje blagovna znamka, je oblikovala slovenska
kreativna ekipa The icon – clothes design & production (theicon.si)._
Nakupovalno središče Supernova Rudnik / Ljubljana
elan.si

Slika je simbolična. Akcijska cena velja ob vračilu starega akumulatorja enake kapacitete. Pridržujemo si pravico do spremembe cene.

STARO ZA

NOVO

od

30
ME

GA SEČN
RAN
A
CIJ
A

43,90€

www.euroton.si

PSSST ...

FÉTICHE
BAR: PICA
Z DOTIKOM
MICHELINOVE
ZVEZDICE

IZBRANI MED IZ SLOVENIJE BLAGOVNE ZNAMKE
MEDEX
Podjetje Medex ob svoji 65-letnici predstavlja slovenski med v novi podobi. Akacijev, lipov, cvetlični, kostanjev in gozdni med slovenskega porekla krasijo etikete z motivi panjskih končnic, ki so edinstvena slovenska
kulturna dediščina. Ves med blagovne znamke Medex je preverjen, varen
in kontrolirane kakovosti, saj lahko kakovost vsakega kozarca preverite na spletni strani www.preverimed.si. O varnosti medu iz Medexa se
tako lahko kupci prepričajo že na prodajnem mestu še pred nakupom, in
sicer s pametnim telefonom, ki ima dostop do spleta, in številko lota na
kozarčku medu._
medex.si

Ste že slišali za
gurmanske pice
sourdoug? Zdaj si
jih lahko privoščite v Fétiche Baru v
Ljubljani. Rahlo in
hrustljavo testo, ki 24
ur vzhaja na drožeh,
je tako dobro, da bi ga
jedli samega. Razvijali so ga kar leto dni,
pripravljajo pa ga v
treh različicah – pšenični polnozrnati, koruzni s sončničnimi semeni in
ječmenovi. Poleg odličnega okusa in prijetne teksture je ključna prednost
testa sourdough lahka prebavljivost, zato lahko človek z lahkoto zmaže
celo pico, ne da bi ves napihnjen obležal na prvem kavču. Fétiche pica
se od soimenjakinj, s katerimi resnično nima veliko skupnega, loči tudi po
tem, da jo dobimo postreženo že narezano na koščke in prav vsak je lično
in natančno obložen s samimi dobrotami. Seveda so tu klasični dodatki
(od pelatov, mocarele, šunke in pršuta), pri katerih uporabljajo samo tiste,
ki so vrhunske kakovosti, pripravili pa so tudi nekaj pic za tiste, ki so pri
pravljeni stopiti iz ustaljenih okvirjev._
Fétiche Bar

VEDNO
FER
OPERATER
Brez pogodbe o vezavi.
Brez podražitev in skritih stroškov.
Vračilo stroškov menjave operaterja.

Več na hot.si

prenos številke do
31. decembra

Sportina Xmasland
36,99 €

36,99 €

36,99 €

Sportina Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

36,99 €

Seznam prodajnih mest na www.sportina.si

