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UREDNIŠKO PISMO
Naj kar takoj povem: ljubim London! Zame je
to mesto neštetih priložnosti, fascinantnih
utripov različnih kultur, mogočne zgodovine s pridihom aristokracije, mesto prijaznih
ljudi, rdečih dvonadstropnih
avtobusov, muzejev in galerij,
literature, po kateri hrepenim,
božanskih restavracij, mesto
glasbe in mode. Ima vse, kar si
želim, ima vse, kar iščem.
Zato sem še toliko bolj prevzeta in navdušena, da sem
uspela obiskati teden mode v
Londonu, ki se je odvijal med
14. in 19. februarjem 2019.
Burberry, Erdem, House of
Holland, Mother of Pearl, Paul
Costelloe, Roksanda, Simone Rocha, Victoria Beckham
in Vivienne Westwood so le
nekatera imena, ki so tokrat
predstavila svoje nove kolekcije. Ob samih modnih revijah in
predstavitvah znamk, so se odvijali še drugi
dogodki, ki so potekali na različnih lokacijah
po mestu (showroomi, zabave …). Da niti ne
začnem o vseh pomembnežih in slavnih, ki
so obiskali teden mode, med njimi tudi Helena Bonham Carter in vojvodinja Cornwallska,

Foto: Arhiv Terme Krka

08 - MODA

© Fendi

18// V OBJEKTIVU
CESTNO KOLO FOCUS
IZALCO RACE 9.8,
TECIMO SKUPAJ!

TA MESEC

32 - FILMSKA PLATNA

Camilla. Vse občutke, ki so v tistih dneh
prišli na plano, bi res težko strnila v teh nekaj
vrsticah. Navdušenje se je namreč kaj hitro
pomešalo s čakanjem v vrsti, lepota modnih
kosov se je pomešala z bolečinami v nogah,
ko sem »trpela« v vrtoglavih
petkah … Res je, ni vse zlato,
kar se sveti, a je bilo kljub
temu zelo, zelo vredno.
V duhu te modne pustolovščine boste tudi v tokratni številki naše revije našli modne
trende za moške in ženske.
Preverili boste lahko, kaj bi
morali vedeti o zadnji sezoni
priljubljene serije Igra prestolov, kaj novega smo videli na
kongresu MWC in kaj prinaša
ženevski avtomobilski salon.
Želim vam prijetno branje in
se 1. aprila vidimo na desetem
tednu mode LJFW!_
Lucija Marko,
urednica
lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si
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DAN ZA ...
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

AKTIVNOSTI ZA
DUŠO IN TELO

21. FESTIVAL DOKUMENTARNEGA
FILMA
Vsi tisti, ki vas zanimajo družbeni problemi in
bi radi spoznali svet v nekoliko drugačni luči,
ste vabljeni na Festival dokumentarnega filma,
na katerem bodo filmski ustvarjalci s svojimi
filmi nastavili ogledalo družbi. Tekmovalni
program na temo človekovih pravic bo tako
odstiral probleme sodobnega sveta, sodelovali
pa boste lahko tudi na delavnicah, seminarjih,
predavanjih, pogovorih in programih za mlade
in otroke._

ODPRTA KUHNA

Unesco je 21. marec razglasil za svetovni dan
poezije, ki bo ponovno potekal v znamenju
literarnih dogodkov. Ljubitelji poezije boste
pred hudo preizkušnjo, in sicer se boste poeziji
tokrat poklonili s 24-urnim recitiranjem brez
prestanka. Vse, kar šteje, je to, da pridete in
pomagate uresničiti to malce romantično
idejo. Dogodek se bo odvijal na treh lokacijah
v živo._

Pa smo dočakali otvoritev že 7. Odprte kuhne,
ki bo v svežo pomlad prinesla nove gurmanske avanture, na katerih boste odkrivali okuse
visokokakovostne ulične hrane z vseh koncev
sveta. Ker se ob okusni hrani poda tudi dobra
pijača, boste imeli priložnost okusiti dobra vina
in lokalna kraft piva, ki bodo vašo kulinarično izkušnjo postavili na višjo raven. Vstop je
brezplačen, in ne pozabite, da bodo od 22.
marca naprej vsi petki rezervirani za druženje
ob hrani in pijači._

ČE

Foto: Arhiv Festival Fabula

28/03

/ F E S T I VA L

MEDNARODNI FESTIVAL ČILI &
ČOKOLADA #2
Takoj po prvem pomladnem dnevu bo Trg
Leona Štuklja v Mariboru zadišal po sladki
čokoladi in pikantnih začimbah – na festivalu
se bo združilo več kot 40 različnih ustvarjalcev
čilijevih in čokoladnih kreacij iz Slovenije in
tujine. Ti bodo predstavili slastne izdelke, ki jih
boste lahko okušali, z njimi pa boste lahko tudi
soustvarjali in se naučili, zakaj se nasprotji, kot
sta čokolada in čili, tako močno privlačita._
do 23. marca / Maribor /
Trg Leona Štuklja
C I T Y M A G A Z I N E . S I

/ D O G O D E K

SVETOVNI DAN POEZIJE

22. marca ob 10.00 / Ljubljana /
Pogačarjev trg

Foto: Arhiv Minding the Gap / Čez prepade

PE

22/03

Foto: Arhiv Odprta kuhna

/ D O G O D E K

do 22. marca / Ljubljana /
Center za poezijo Tomaža Šalamuna,
Pritličje, Prešernov trg in Trubarjeva hiša
literature

do 20. marca / Ljubljana / Cankarjev dom
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PE

22/03

ČE

28/03

Foto: Goran Bare & Majke

/ F E S T I VA L

ČE

21/03

Foto: Shutterstock

Foto: Arhiv A Woman Captured / Zasužnjena ženska

SR

13/03

IZ ZIMSKEGA SPANCA SMO SE PREBUDILI, ODGNALI SMO ZIMO IN
PRIKLICALI POMLAD. IN MAREC PRINAŠA V MESTO NOVOSTI, S
KATERIMI BOMO RAZVAJALI VSE ČUTE, DUŠO IN TELO. OKUSNE
SPECIALITETE, KAKOVOSTNA GLASBA, FILMI IN ŠPORTNE
AKTIVNOSTI ČAKAJO NA VAS!

/ F E S T I VA L

4. MEDNARODNI FILMSKI
FESTIVAL KINOTRIP
Največji dogodek Kinodvorovega filmskega
programa bo marca v svoje dvorane privabil
mlade filmoljubce, ki hrepenijo po kakovostni
filmski produkciji in zanimivih spremljevalnih
dejavnostih, kot so delavnice, druženje in zabava – tako si boste lahko v treh dneh ogledali
celovečerne filmske zgodbe, ki so jih izbrali
člani Kinotripovega filmskega kluba. Mednarodni filmski festival Kinotrip se bo začel s
projekcijo dokumentarnega prvenca režiserja
Binga Liuja, Čez prepade, ki prinaša osebni
pogled na odraščanje med različnimi družbenimi in generacijskimi prepadi._
do 30. marca / Ljubljana / Kinodvor

/ F E S T I VA L

20. ORTO FEST
Prvi pomladni meseci ne bodo zgolj topli,
temveč tudi »glasni« – čaka nas 20. celomesečni mednarodni klubski festival, ki je v
našem prostoru nekaj edinstvenga. Ljubitelji
dobre glasbe, žanrsko obarvane predvsem v
rockovske odtenke, boste uživali v enomesečnem glasbenem programu 23 domačih in
12 tujih glasbenih skupin. Čeprav lahko pričakujemo več rockovskih ritmov, obljubljajo,
da bo letošnji Orto Fest žanrsko barvit._
do 27. aprila / Ljubljana / Orto bar
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Foto: Jaka Zorman

29/03

/ D O G O D E K

ILUZIONISTI: NARAVNOST Z
BROADWAYA

/ D O G O D E K

3. HOP NA GRAD
/ F E S T I VA L

Ljubitelji teka in dobrodelnosti se boste
prvo aprilsko nedeljo z vsemi močmi borili,
da pretečete naporen klanec do gradu in
zberete čim več sredstev za bolne otroke v
Pediatrični kliniki v Ljubljani. Tek vsako leto
privabi več kot 700 tekačev, ki so v prejšnjih
letih zbrali sredstva za nakup različnih medicinskih naprav. Tokrat boste z zbranim denarjem od štartnin in dobrodelnih prispevkov pomagali kupiti napravo za spremljanje
srčno-dihalne funkcije dojenčkov, ki imajo
težave z dihanjem in izgubljanjem zavesti._

12. PIVO & BURGER FEST
Na ljubljanskem Pogačarjevem trgu se
bo spet trlo burgerljubov, pivoznalcev ter
drugih raziskovalcev. Na že 12. izdajo Pivo &
Burger Festa prihaja tudi lepo število osvežitev in prenovitev: nove vrste piva, sveže in
sočne burger pogruntavščine, še zajetnejša
festivalska knjižica in končno, širitev obzorij
spajanja piva s hrano. V soboto vas pričakujejo od 11.00 do 23.00, v nedeljo pa od 11.00
do 21.00._

29. in 30. marca ob 20.00 /
Dvorana Stožice

7. april ob 10.00 / Ljubljana /
Ljubljanski grad in mestno jedro

do 7. aprila / Ljubljana / Pogačarjev trg

ČE

PE

ČE

12/04

11/04

/ D O G O D E K

Foto: Arhiv SOF

Foto: Polona Bartol

11/04

/ D O G O D E K

500 PODJETNIC

28. SOF

Ambasadorke ženskega podjetništva bodo
ponovno zbrale moči in skušale dokazati,
da je vloga ženske v podjetju nepogrešljiva.
Letošnje srečanje bo posvečeno financiranju
ženskih podjetij: organiziran bo mednarodni posvet, tri udeleženke bodo predstavile
svoje podjetniške ideje, prisluhnili boste lahko
govornikom in slišali navdušujoče zgodbe.
Hkrati bo to tudi priložnost za mreženje in
nova partnerstva._

Medijski svet se je močno spremenil – pasivni spremljevalec »z ulice« se je spremenil
v aktivnega ustvarjalca vsebin, ki je postal
konkurenca tradicionalnim medijem. In kako
glasno lahko spregovori? Kako njegove vsebine vplivajo na javno mnenje? Odgovore na
vprašanja boste dobili na osrednjem letnem
dogodku oglaševalske stroke, ki bo v okviru
predavanj slovenskih in tujih govornikov
postavil mejo med družbenimi in tradicionalnimi mediji._

11. aprila ob 8.00 / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

Foto: Arhiv Festival čokolade Radovljica

V sijajni in spektakularni predstavi Iluzionisti:
naravnost z Broadwaya so se združili najbolj
nadarjeni svetovni iluzionisti: Luis De Matosa,
James Mora, Enzo, Andrew Basso, Yu Ho-Jin,
Kevin James, Sos in Victoria. Kamorkoli so
prišli, povsod so doživeli neverjeten uspeh.
Občinstvo je vedno znova priča osupljivim in
skrivnostnim iluzijam, lebdenju, branju misli in
izginotjem, ki nasprotujejo logiki in celo smrti.
Iluzionisti: naravnost z Broadwaya zaslepijo
svoje občinstvo vseh starosti z mešanico
najbolj strahotnih in osupljivih dejanj, ki smo
jih lahko kdajkoli videli na odru._

do 12. aprila / Portorož / Hotel Kempinski

/ F E S T I VA L

FESTIVAL ČOKOLADE
RADOVLJICA
Ljubitelji čokolade dobro vedo, da velja Radovljica za najslajše mesto v Sloveniji – v njem
ne okušate zgolj mamljive čokolade, temveč
boste priča tudi izdelovanju te sladke razvade. Na prizorišču bodo kuharski šovi, delavnice za otroke in odrasle na temo čokolade
ter ulični nastopi. Ups, skoraj smo pozabili, da
boste lahko okušali še čokoladne pijače. Sline
se nam že cedijo._
do 14. aprila / Radovljica / Mestno jedro
M A R E C
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URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
LIFTING
IN UČVRSTITEV
NA NARAVEN
NAČIN
Izdelki Merveillance®
Expert iz Laboratorija NUXE s svilnatimi
teksturami ter z dišečimi notami ylang-ylanga in jasmina
izboljšajo videz kože
in jo ovijejo v tančico
satenaste mehkobe.
Delujejo proti vidnim
gubam in izgubi tonusa kože. Zmanjšujejo glikacijo, proces,
ki povzroča izgubo
čvrstosti in staranje
kože, s pomočjo hialuronske kisline naravnega izvora pa zapolnjujejo vidne gube
ter zagotavljajo 8-urni
učinek liftinga. Iz dneva v dan bodo vidne
gube zglajene, koža pa
bo lepa in sijoča._

SPRAYGROUND V
SLOVENIJI
Mestne ulice zajema »Spraygro
und« manija. Na svetovni sceni ulične mode se že nekaj časa pojavljajo
ekstravagantni in vsekakor opazni
nahrbtniki Sprayground, končno pa
prihajajo tudi na slovenske ulice. Gre
za ikonični model Sharks in Paris, s
katerim boste začinili svoj vsakodnevni slog!_
taf.si

nuxe.si

ODPRTA DRUGA
BRIVNICA PELA DESIGN
Po otvoritvi prve brivnice PELA Design pred dobrim letom dni dvajsetletna Bojan Pejić in Aljaž Lazar nadaljujeta svojo zgodbo o uspehu. Tako sta
v začetku marca v samem središču
Ljubljane slavnostno odprla novo, že
drugo brivnico. Tudi to brivnico sta
Aljaž in Bojan zasnovala in opremila
kar sama. »Na ta način se izražava, v
prostor sva vložila svojo dušo in zaradi tega lahko stranka začuti najino
zgodbo ter se počuti kot doma,« je
ponosno povedal Aljaž.
V brivnici PELA Design se posvetijo
vsaki stranki posebej, se z njo po
svetujejo, kaj želi in kaj pričakuje, nato
pa glede na obliko glave, strukturo
las ali brade, želje uresničijo. Najbolj
pogumni pa se lahko prepustite izkušenim rokam in tako dobite pričesko
ali brado, ki bo najbolje pristajala
vaši osebnosti in bo hkrati v koraku z
modo._
Slovenska cesta 46 / Ljubljana
peladesign.si
06 //
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KÅNKEN ART:
UMETNOST PO
ŠVEDSKO
Švedska blagovna znamka
Fjällräven predstavlja nov
oblikovalski presežek –
posebno izdajo ikoničnih
nahrbtnikov Kånken Art,
ki sta jo ustvarila švedska
umetnika in grafična oblikovalca Cecilia Heikkilä in
Erik Olovsson. Svojo pristno
povezanost z naravo sta
združila z igrivostjo serije
Kånken. Cecilia je navdih
poiskala v nordijski naravi in
bogatem živalskem svetu,
Erik pa je upodobil gore in
spreminjajočo se švedsko
pokrajino. Od vsakega
prodanega nahrbtnika
bodo del sredstev namenili
pobudi Arctic Fox Initiative,
ki že od leta 1994 ozavešča
o vplivih onesnaževanja
okolja na švedsko polarno
lisico. _
fjallraven.com
OGLASNA VSEBINA
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MODA

KULINARIKA

ZDRAV ZAJTRK TUDI, KO SMO V STISKI S ČASOM
Po jutru se dan pozna, zato ga je dobro začeti s hranljivim in okusnim
zajtrkom. Pri izbiri kakovostnih živil v trgovinah nam lahko zelo pomagajo
zaščitne označbe in certifikati, kot je certifikat BIO. Slednji namreč povedo, na
kakšen način so bila živila pridelana.
Zdrav zajtrk je odlična naložba za dan, poln izzivov. Širok nabor BIO izdelkov
v liniji Natur aktiv, ki jo najdemo na policah trgovin HOFER, poskrbi, da je ta
okusen in pripravljen v minuti.

LJUBITELJI MODE, POZOR!
Ste pripravljeni na prav posebno presenečenje? Od zdaj so na enem mestu
na prodaj vsi najbolj zaželeni prijatelji! V mislih imamo seveda modne prijatelje, blagovne znamke trgovin XYZ in Sportina. Od 1. marca sta namreč
v pritličju Cityparka združila moči XYZ in Sportina ter zablestela v vsem svojem slogu. Gre za prvo takšno trgovino v regiji, ki na enem mestu ponuja vse
sloge in blagovne znamke za različne okuse in modne značaje.
V pritličnem prostoru nekdanje trgovine XYZ vabi sedaj modne navdušence
Sportina, v prvem nadstropju pa XYZ. Tako lahko v pritličju kupujete blagovne znamke ulične mode, kot so Jack & Jones, Marx, Armani Exchange, Antony Morato, Esprit, Vero Moda in druge, medtem ko vas v prvem nadstropju
še naprej navdušujejo priznana modna imena, kot so Balmain, Versace,
Burberry, Karl Lagerfeld, Elisabetta Franchi, Boss, Polo Ralph Lauren in
drugi. Pestra izbira blagovnih znamk je tudi rdeča nit otvoritvene kampanje, v kateri se je šest znanih obrazov znašlo pred objektivom, vsak s svojim
slogom. Alma Kochavy, Tesa Jurjaševič in Anže Zevnik so tako oblečeni v
kombinacije XYZ, medtem ko so se v Sportinini preobleki znašli Anže Mežan,
Gregor Kirsch in Jana Koteska._

Namig: Privoščite si BIO pirin kruh z BIO Vital namazom in ga popestrite še z rezino najljubše zelenjave, avokadom ali pa z BIO ovčjim sirom. Z zdravim zajtrkom in
s koščkom narave v obroku boste temelje dobrega dneva postavili že zjutraj.
Širok nabor stalnih in sezonskih izdelkov v liniji Natur aktiv večkrat letno
dopolni še raznolika posebna ponudba. BIO izdelki so pridelani v skladu s
strogimi standardi, izpostavljeni pa so tudi rednemu nadzoru neodvisnih
strokovnjakov, ki zagotavljajo neoporečnost živil._
hofer.si

sportina.si

OGLASNA VSEBINA
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»JORDAN« NAVDIH

RETRO NAVDIH

AIR JORDAN 1 HIGH
ZIP

NIKE M 2K TEKNO

Jordan HIGH ZIP so prav posebni, elegantni in edinstveni visoki ženski športni čevlji. Eleganten
preobrat originalne klasike za posebne priložnosti._

Drzna in retro inovacija. Ženski
športni copati Nike M2K so eni izmed
najbolj ikoničnih dizajnov te dobe._

taf.si
99,99 €

taf.si
149,99 €

AIR JORDAN 1 MID
Air Jordan 1 MID je trendovski moški
športni copat zgodovinskega dizajna. To je namreč replika originalnih
Air Jordank iz leta 1985._

taf.si
109,99 €

KAM PO POMLADNO
INSPIRACIJO?
V THE
ATHLETE’S FOOT!

A DIDAS CONTINENTAL
80
Uniseks superge Continental 80 so
del originalne kolekcije in so popolna replika Continental superg iz
leta 1980. »Old-school« slog za vsak
dan._

taf.si
99,99 €

NIKE AIR FORCE 1 '07
LV8
Moške superge Nike Air Force 1 '07
LV8 so dobile posodobitev. Vključujejo
podrobnosti
in
lastnosti
prejšnjih modelov AIR FORCE 1. Originalni dizajn izvira iz leta 1982,
dodali pa so mu sveže podrobnosti in
elegantnejši videz, ki vas bo očaral._

taf.si

POIŠČITE SVOJ SPOMLADANSKI NAVDIH! THE ATHLETE’S
FOOT VAM PONUJA NAJNOVEJŠE SMERNICE ULIČNE MODE
IN SVEŽO PONUDBO NAJNOVEJŠIH MODELOV SUPERG
#NIKE, #ADIDAS, #PUMA, #VANS TER ŠE MNOGIH DRUGIH.
ZA VSE DRZNE IN SAMOZAVESTNE, ZA MLADE IN MLADE
PO SRCU TER ZA VSE, KI ŽELIJO NOSITI EDINSTVENO,
UDOBNO IN KUL OBUTEV! V THE ATHLETE’S FOOT NAJDETE
RETRO, SKATE, DEKLIŠKO, KOŠARKARSKO ALI ŠPORTNO
NAVDIHNJENO OBUTEV, NOSTALGIČNO ESTETIKO TER
INOVATIVNE MODELE, KI SO ZDRUŽITEV ŠPORTNEGA IN
ELEGANTNEGA. PREVERITE, KAJ PRIHAJA NA MESTNE
ULICE TO POMLAD!

NOVA POMLADNA GARDEROBA VAS ČAKA V THE ATHLETE’S
FOOT TRGOVINAH: LJUBLJANA, ČOPOVA / LJUBLJANA,
BTC / LJUBLJANA, MERCATOR ŠIŠKA / LJUBLJANA,
SUPERNOVA RUDNIK / KOPER, PLANET KOPER
TAF.SI

»SKATE« NAVDIH

DEKLIŠKI NAVDIH

VANS CLASSIC SLIP-ON

PU M A CALI

Edinstvene, mega udobne skate superge! Tradicionalne vezalke je zamenjala fleksibilna elastika, tako
da je obuvanje preprosto in udobno.
Primerni za skejt, kolo ter mestno
pohajkovanje._

taf.si
64,99 €

VANS OLD SKOOL
Vans Old Skool so legendarni uniseks
skejterski copati s konca šestdesetih
let prejšnjega stoletja. To so pravzaprav prvi copati Vans, ki so bili
opremljeni z legendarno vijugasto
črto, ki je postala globalno prepoznaven zaščitni znak znamke Vans._

109,99 €

Ženski športni copati Cali ohranjajo
svoj oster videz z debelim gumija
stim
podplatom in gumijasto konstrukcijo,
zgornji del pa ima prvovrstno usnje
za svež in sodoben videz._

taf.si
89,99 €

NIKE AF1 JESTER X X
Legenda živi naprej v ženskih šport
nih copatih Nike Air Force 1. Gre
za sodobno različico ikone iz leta
1982, ki združuje klasični slog in
svež pristop k oblikovanju podrobnosti._

taf.si

taf.si

64,99 €

109,99 €
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FABIA
ŽE ZA 8.888 �

z vključenim
ŠKODA BONom*

*V ceno vozila je že vključen ŠKODA BON v obliki znižanja MPC za 1.000,00 EUR z DDV do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve
pogodbe o finančnem leasingu preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in zavarovanju vozila preko družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.
za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje AK + AO). Več na www.porscheleasing.si in www.hudobro.si. Slika je simbolična.

SKODA.SI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9−4,6 l/100 km in 111−105 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0278−0,0143 g/km, trdi delci: 0,00014−0,00003 g/km, število delcev: 0,1−0,02 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.

MODA

DSQUARED
Kapa s ščitkom je idealen
dodatek za vse modne ikone.
XYZ & Sportina

K ARL L AGERFELD
Trendno varovalo za
vaš najljubši tehnološki
pripomoček.
XYZ & Sportina

139,00 €

25,00 €
TOM TAILOR
Barvita osvežitev v družbi
modnih potiskov.
XYZ & Sportina
25,99 €

TRUS SARDI JE ANS
Razbijte črnino v slogu — z
električno modrim odtenkom!
XYZ & Sportina
165,00 €

PINKO
Modna belina v kombinaciji
z romantičnimi detajli.
XYZ & Sportina

SH
Čudovit odtenek zelene, ki
bo popestril in obarval prav
vsak stajling.
XYZ & Sportina

K ARL L AGERFELD
Večna črna klasika s podobo
neminljivega modnega
virtuoza in njegove muze.
XYZ & Sportina

399,00 €

49,00 €

PARFOIS
Opasnica — top trend
z ulice.
XYZ & Sportina

+

15,99 €

STILIST

325,00 €

MICHAEL KORS
Pudrast odtenek torbice
– prefinjena izbira za
vsakodnevne modne
kombinacije.
XYZ & Sportina
375,00 €

ŽENSKA OMARA
»IT« MODNI DODATKI LETA

K ARL L AGERFELD
Espadrile so top izbor za
moden vstop v toplejše
mesece.
XYZ & Sportina

DSQUARED
Superge, narejene z mislijo
na vse urbane modne
navdušenke.
XYZ & Sportina

149,00 €

165,00 €

TRUS SARDI JE ANS
Klasične bele superge s
trendnim pridihom.
XYZ & Sportina
139,00 €

MICHAEL KORS
Natikači za brezskrben
dopustniški pridih na
vsakem koraku.
XYZ & Sportina

PARFOIS
Odlična izbira za varen obrat
na visokih petah.
XYZ & Sportina

TRUS SARDI JE ANS
Opazni neon salonarji —
spomladanski zadetek v
polno!
XYZ & Sportina
129,00 €

35,99 €

95,00 €
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MODA

SCAL A
Slamnati klobuk Trilby s trakom
dorfmanpacific.com
46,00 €

MVMT
Kvadratna sončna očala
Presidental
mvmtwatches.com
67,00 €

TIS SOT
Robustna švicarska športna
ura T-Race
tissotwatches.com

HERSCHEL SUPPLY CO.
Vodoodporna parka s kapuco,
primerna za muhaste aprilske dni.
herschel.com
113,00 €

515,00 €
GOORIN BROTHERS
Kapa s ščitkom in
simpatičnim motivom
morskega psa
goorin.com
29,00 €

+

URBANE ARS
Brezžične bluetooth
slušalke z zmogljivostjo
do 14 ur
urbanears.com

KNOMO LONDON
Sodoben in tanek
organizator Thames iz
vzdržljive tkanine
knomo.com

113,00 €

74,00 €

MOŠKA OMARA
»IT« MODNI DODATKI LETA

STILIST

THULE
Kovček Revolve z izvlečnim
ročajem, vrtljivimi koleščki in s
ključavnico
thule.com

HERON PRESTON
Pas iz tkanine v vpadljivi
oranžni barvi
heronpreston.com
160,00 €

450,00 €

FJÄLLR ÄVEN
Reinterpretacija klasičnega
nahrbtnika Kånken v
kurirsko torbo, ki je nastala
v sodelovanju z Acne
Studios.
fjallraven.com

DAGNE DOVER
Kozmetična torbica iz
neoprena Large Hunter
dagnedover.com

CALVIN KLEIN 205W39NYC
Minimalistična in brezčasna
usnjena torba
calvinklein.com

200,00 €

52,00 €

1358,00 €

M A R E C
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Boost mladosti in lepote
za vašo kožo
Prvi znaki staranja, stres,
premalo spanja, onesnaženost …
mladostnost vaše kože je ogrožena.

novo
trojno delovanje

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

aktivira celice
zaščiti kožo
spodbuja kolagen

boost lepote

Kako skrbite za
mladostnost vaše kože?

www.nuxe.si

Za vse aktivne sodobne
ženske, ki so izpostavljene
škodljivim vplivom
mestnega okolja (utrujenost,
stres, onesnaženost …), je
Laboratorij NUXE kreiral
Crème Prodigieuse®
Boost, novo generacijo
multikorekcijske nege za hitro
življenje, brez posledic na koži!

čutni ritual za
vsakodnevni
boost mladosti
in lepote

Začnite z Energijskim
koncentratom, ki kožo oskrbi
z vlago, hialuronsko kislino in
vitaminom C ter jo pripravi
na nadaljnjo nego. Sledi
multikorekcijska dnevna nega in
nega za predel okoli oči s svežo
in topljivo teksturo, ki zmanjšuje
prve znake staranja in iz dneva v
dan skrbi za sijočo polt. Za večerne
ure je kreiran pravi nočni čuvaj,
Obnavljajoči nočni oljni balzam,
ki poskrbi, da bo zjutraj vaša polt
sijoča, obrazne poteze pa zglajene.

aktivni naravni
kompleks
s trojnim
delovanjem

Laboratorij NUXE je razvil
formulo z antioksidacijskim
kompleksom iz cvetov jasmina,
ki okrepi zaščito kože ter ohranja
celično aktivnost in kolagen.
Linija vsebuje več kot 91 % sestavin
naravnega izvora in spoštuje
kožno ravnovesje.

Energijski koncentrat za pripravo kože na nadaljnjo nego, 100 ml
Multikorekcijska gel krema za normalno do mešano kožo, 40 ml
Multikorekcijska svilnata krema za normalno do suho kožo, 40 ml
Multikorekcijski gel balzam za predel okoli oči, 15 ml
Obnavljajoči nočni oljni balzam, 50 ml

na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in spletni trgovini www.sophia.si
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BEŽ

KOMBINEZON
© Giambattista Valli

Je to kos sezone, ki ga
preprosto morate imeti?
Kombinezon, ki bo pokril
skoraj vse (razen glave), bo
eden ključnih kosov pomladne in poletne garderobe.
Pri Hermèsu so se odločili
za barvno drznejšo različico, Stella McCartney ga
je obarvala s »tie-dye«
tehniko, Giambattista
Valli pa prisega na bele
odtenke._

© Max Mara

3 + 1 MODNI
TREND ZA
POMLAD IN
POLETJE
© Emilia Wickstead

Verjeli ali ne, Kim Kardashian ni bila prva! Pravzaprav
je bil Chanel prvi, ki je leta
1991 pripeljal črne kolesarske hlače na modno pisto
v kombinaciji s prevelikim
bouclé suknjičem in pasom z
logotipom. Skoraj enak stajling smo lahko videli tudi na
predstavitvi letošnje kolekcije
za pomlad in poletje 2019.
Podobne hlače so predstavili
tudi pri Fendiju, Pradi, Robertu Cavalliju in MSGM-ju. Čas
je, da se podate na kolo!_

© Marc Jacobs

© Jacquemus

KOLESARSKE
HLAČE
© Tibi

© Chanel

© Fendi

Če imate radi nevtralne barvne odtenke, naravne
materiale in imate elegantnejši slog oblačenja,
potem si boste to pomlad in poletje oddahnili.
Bež je barva sezone, najdete pa jo v ponudbi tako
dizajnerskih kot tudi »hight street« znamk. Pri
Burberryju so predstavili 50 odtenkov bež barve,
ki je sicer značilna za njihov
sloviti
trenčkot, nevtralni odtenek pa
se je vrinil
tudi v kolekcije pri Max Mari in
Balmainu.
Prava izbira za prefinjene
dame z
elegantnim slogom._

© Burberry

MODA
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PENTLJE

Nekateri si za piko na i izberejo parfum, drugi nakit.
Letos vam predlagamo, da
izberete pentljo. Superveliko
pentljo. Te so kraljevale na
modnih pistah Erdema, Emilie
Wickstead, Marca Jacobsa,
Richarda Quinna in Moschina,
kjer so eksplodirale v vsej
svoji lepoti._

© Moschino

© Alberta Ferreti

© Stella McCartney

+1

© Ermeneglido Zegna

MODA

BARVA ŽAJBLJA

© Wooyoungmi

NENAVADNE SRAJCE

© Valentino

© Dior

Pomlad in poletje 2019 bosta okronana s čudnimi in čudovitimi srajcami,
ki imajo pridih visoke mode. Najboljše
te sezone boste najverjetneje našli pri
Alexandru McQueenu, kjer so rokavi
daljši, manšete pa molijo izpod suknjiča in na šik način prosto frfotajo._

© Pal Zileri

KAJ BOMO NOSILI LETOŠNJO POMLAD IN
POLETJE, KATERI MODNI TRENDI PREVLADUJEJO IN KAJ, NA
KAR SMO ŽE POZABILI, DA SPLOH IMAMO,
LAHKO TO SEZONO
POTEGNEMO IZ OMARE? PRED VAMI SO 3 +
1 TREND ZA MOŠKE IN
ŽENSKE.

© Dsquared2

© Canali

Letos pozabite na oprijete suknjiče – trend so namreč večji, padajoči
suknjiči z dvorednim zapenjanjem, ki
so prvič potrkala na vrata modnih pist
leta 2015. Tovrstni suknjiči so najbolje
videti, če jih v kombinaciji z nenavadno, vpadljivo majico, nosite odpete._

© Paul Smith

SUKNJIČI NA DVOREDNO
ZAPENJANJE

© Giorgio Arman

Modni oblikovalci so na modne piste
pripeljali različne barvne odtenke.
Fluorescentno zelena je ena vidnejših,
a barva žajblja je zagotovo bolj nosljiva. Canali je tako na ogled postavil
moško obleko, Dsquared2 pa nekoliko
bolj športno opravo. Na barvo žajblja
prisegajo tudi pri Ermeneglidu Zegni,
Boglioliju, Cornelianiju in Oliverju
Spencerju._

+1

Niti moška torba niti nakupovalna torba ... Samo preprosta ročna torbica.
Pri Diorju je Kim Jones reinterpretiral
slovito sedelno torbico (oblikoval jo je
John Galliano), pri Zegni so manekeni
nosili torbice na vrvici, Prada in Valentino pa sta moškemu dala v roke pravo
ročno torbico._

© Ermeneglido Zegna

© Marni

© Lanvin

MOŠKE ROČNE TORBICE

M A R E C
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MODA

FJÄLLRÄVEN HIGH COAST ZA
PREŽIVLJANJE POLETJA V NARAVI
JAKNA HIGH COAST
SHADE
Zračna jakna iz materiala
G-1000 Air za popotnike in
aktivne dni na prostem._
184,95 €

NAJNOVEJŠI DODATEK K DRUŽINI FJÄLL
RÄVEN JE KOLEKCIJA HIGH COAST, KI
OLAJŠA AKTIVNOSTI NA PROSTEM IN
SLAVI PREŽIVLJANJE POLETJA V NARA
VI. KOLEKCIJA JE DOBILA IME PO SLIKOVI
TEM OBALNEM OBMOČJU ÖRNSKÖLDSVIK
– TA MED DRUGIM OBDAJA TUDI ROJSTNI
KRAJ FJÄLLRÄVNA –, KI S SVOJIMI DIH
JEMAJOČIMI RAZGLEDI PRIVLAČI LJUDI,
KI SO NAVDUŠENI NAD PREŽIVLJANJEM
PROSTEGA ČASA V NARAVI. TI LAHKO TAM
UŽIVAJO V NAJLJUBŠIH POLETNIH HOBI
JIH, KOT SO NA PRIMER POHODNIŠTVO,
KAJAKAŠTVO IN KOLESARJENJE. TUDI
PRI NAS TOPLI DNEVI TRKAJO NA VRATA,
ZATO KAR POGUMNO V NARAVO. Z IZDEL
KI FJÄLLRÄVEN HIGH COAST, KI SO LAH
KI, VSESTRANSKI IN IZČIŠČENIH LINIJ, NE
BOSTE ZGREŠILI.

ŽENSKA OBLEKA HIGH
COAST STRAP
Udobna poletna obleka
z všitim nedrčkom in s
privlačnim izrezom na
hrbtu._

NAHRBTNIK HIGH
COAST TRAIL
Vsestranski nahrbtnik iz
ekološkega materiala G-1000
Eco. Udoben za nošnjo,
prostoren in z razširljivimi
stranskimi žepi. Vključeno je
pokrivalo za dež._

89,95 €

NAHRBTNIK HIGH
COAST 18
Nahrbtnik iz materialov
G-1000 Lite Eco in G-1000
HeavyDuty Eco. Preprosta
zasnova z vrvico in jekleno
kljukico za zapiranje
predala._
59,95 €

PULOVER S KAPUCO HIGH
COAST HOODIE
Pulover s kapuco iz hitrosušeče
mešanice bombaža in poliestra,
lepo prilegajočega ženstvenega
kroja z raglan rokavi in večjim
žepom spredaj._

119,95 €

104,95 €

PARKA HIGH COAST
WIND
Lahka in zračna jakna iz
materiala G-1000 Air za
popotnice in ljubiteljice
aktivnosti na prostem._

MAJICA TREKKING
EQUIPMENT

224,95 €

Majica s kratkimi rokavi iz
naravnega bombaža in s
potiskom Fjällräven._

INFOMAT//

49,95 €

TRGOVINA ANNAPURNA, KRAKOVSKI NASIP 4,
LJUBLJANA,
annapurna.si

KRATKE HLAČE HIGH
COAST
Lahke kratke hlače
klasičnega kroja iz trpežnega
materiala G-1000 Lite, ki se
hitro suši._
94,95 €

PULOVER S KAPUCO
HIGH COAST
Lahek in priročen pulover
s kapuco iz hitrosušeče
mešanice bombaža in
poliestra._
104,95 €
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TRGOVINE IGLU ŠPORT: TRŽAŠKA CESTA 88,
LJUBLJANA; ŠMARTINSKA CESTA 152, LJUBLJANA;
JADRANSKA CESTA 27,MARIBOR; UL. MIRKA
VADNOVA 19, KRANJ; UL. MESTA GREWENBROICH,
CELJE; ŽELEZNIŠKA ULICA 5, LESCE;
igluspor t .si
LEFORMA, KRISTALNA PALAČA, PRITLIČJE, BTC
LJUBLJANA
leforma.si
TRGOVINA (QUICKSILVER), MESTNI TRG 16,
LJUBLJANA
@trgovinalj
PROSTI ČAS, ŠUTNA 37, KAMNIK
prosticas.si
OGLASNA VSEBINA

EUROMARKT CENTER d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana

MODNA REVIJA CITYCENTER CELJE
PETEK, 12. 4. 2019,
OB 18. URI
•••••••••••••
MODNA REVIJA ZA NAJMLAJŠE
SOBOTA, 13. 4. 2019,
OB 11. URI

Celje

V OBJEKTIVU

Najhitrejša »plavajoča« os na svetu
Enostavno in hitro. Ko je treba menjati obroč,
šteje prav vsaka sekunda. Patentirana »plavajoča« osovina FOCUS R.A.T. omogoča menjavo kolesa v manj kot 10 sekundah!_

Čiste linije, brez zunanjih kablov
Kabli, speljani znotraj okvirja, so zaščiteni
pred blatom in zunanjo umazanijo, tako da bo
vaš konjiček brezhibno deloval tudi v ekstremnih vremenskih razmerah. Sam dizajn kolesa je zasnovan s čistimi klasičnimi linijami
kot pravi tekmovalni stroj. Kolo je opremljeno
s prestavnim in zavornim sistemom Shimano
model Ultegra R8000. Če ste tekmovalni kolesar ali rekreativec, ki želi brezhibno prestavljanje, lažjo opremo, natančno in udobno
zaviranje ter dolgoročno vrhunsko delovanje,
potem je to kolo prava izbira za vas. Verjetno
najbolj pogosta oprema na cestnih kolesih,
kar je garancija za dobro delovanje._

CESTNO KOLO FOCUS
IZALCO RACE 9.8
ČE IŠČETE CESTNO KOLO, KI VAM BO OB ŽE BOLJ DIRKALNI GEOMETRIJI IN ZMOGLJIVOSTI NUDILO
TUDI UDOBJE V VOŽNJI, POTEM BO MODEL IZALCO RACE PRAVI ZA VAS! NAVDUŠIL VAS BO LAHEK
OKVIR, KI JE IZJEMNO TRD IN ODZIVEN, TAKO DA NITI EN ATOM MOČI OB PRITISKU NA PEDALA NE
BO ŠEL V NIČ. OB TEM KARBONSKI OKVIR IN KARBONSKE VILICE DOBRO ABSORBIRAJO VIBRACIJE
IN UDARCE IZ CESTE, ZARADI ČESAR VAM BO VOŽNJA V POPOLNI UŽITEK. KOLO VAM BO PONUDILO POPOLNO AVANTURO TAKO NA NESKONČNIH VZPONIH KOT TUDI NA VRATOLOMNIH SPUSTIH.
KOLESARSKA ČELADA
UVEX BOSS RACE
89,99 €

JAKNA CASTELLI

SPECIFIKACIJE

44,99 €

· Okvir: Carbon SL, Caliper, Di2 Ready
· Vilice: Carbon, Caliper, 100mm Quick
Release
· Zavore: Shimano Ultegra R8000 Caliper
· Prednji menjalnik:
Shimano Ultegra R8000
· Zadnji menjalnik: Shimano Ultegra R8000
· Prest. ročice: Shimano Ultegra R8000
· Gonilka: Shimano Ultegra R8000 52/36T
· Krmilo: BBB Deluxe, ALU
· Nosilec krmila: BBB Deluxe, ALU
· Sedež: Prologo Kappa RS STN Rail
· Sedežna opora: BBB CPX Plus, Carbon
· Obroči: DT Swiss P1850 Spline 23
· Plašči: Continental Ultra Sport II,
700x25C
Cena kolesa s popustom je 1.799,99 €.
Vabljeni v največjo in najmodernejšo
trgovino v regiji Hervis Citypark
Ljubljana in na www.hervis.si.
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KOLESARSKE
HLAČE CASTELLI

MAJICA CASTELLI

99,99 €

79,99 €

Tekstil Castelli bo v poslovalnici Citypark na voljo od konca marca 2019.

OGLASNA VSEBINA

V OBJEKTIVU

TECIMO SKUPAJ! #GETMOVIN
TEK JE REKREATIVNA ZABAVA POSEBNE VRSTE. NEKATERI TEČEJO ZA NAGRADE, DRUGI ZA DUŠO,
ZABAVO IN DRUŽENJE. CILJ JE NAREDITI NEKAJ DOBREGA ZASE IN ZA SVOJE TELO. NENAZADNJE SI S
TEKOM DVIGUJEMO KAKOVOST NATRPANEGA ŽIVLJENJA IN POLNEGA URNIKA TER SE SPROSTIMO PO
NAPORNEM DELOVNEM TEDNU. ZATO NI ČUDNO, DA JE TEK ENA NAJBOLJ RAZŠIRJENIH OBLIK VADBE
V NARAVI, NA PROSTEM, IN DA IMA TOLIKO PRISTAŠEV, KI JIH NE PRESTRAŠIJO NITI ZAHTEVNI TERENI
NITI NELJUBE VREMENSKE RAZMERE. ZDAJ, KO JE PRED NAMI POMLAD IN NAS KLIČE VEDNO TOPLEJŠE IN PRIJETNEJŠE VREME, SE LAHKO V TEKU PODAMO NA ODKRIVANJE OKOLICE, LE NA PRIMERNO
OPREMO NE SMEMO POZABITI.

NIKE

NIKE

Hitrosušeča moška majica
Dry Miler, primerna za
vsakodnevne športne
aktivnosti.
• Tehnologija Dri FIT
hervis.si

Hitrosušeča ženska majica NK
Run, primerna za vsakodnevne
športne aktivnosti.
• Tehnologija Dri FIT
hervis.si
19,99 €

29,99 €

NIKE
Hitrosušeče moške
hlače Run Mobility Tigh,
primerne za vsakodnevne
športne aktivnosti.
• Elastičen pas
• Tehnologija Dri FIT
hervis.si
44,99 €

MIZUNO

NIKE
Udobne ženske tekaške
hlače s tehnologijo Dri FIT,
ki omogoča hitro sušenje in
brezskrbno vadbo.
• Elastičen pas
• Žepi
hervis.si
49,99 €

BROOKS

Izredno lahki tekaški copati Mizuno Wave Horizon 3
z mehkim srednjim delom podplata U4icX, ki odlično
blaži udarce.
• Aerohug za boljši oprijem in stabilnost
• Fleksibilnost med tekom
• Karbonska guma X10 za oprijem na različnih podlagah
hervis.si

Ženski tekaški copati Launch 6 so odlična izbira za hitrejši
tek ali lahkoten rekreacijski tek.
• Midfoot Transition Zone za gladek prehod koraka od pete
na prste
• Blaženje DNA, ki se popolnoma prilagodi vašim potrebam
• Zračna mrežica po celem tekaškem copatu
• 3D-print za brezšivno konstrukcijo tekaškega copata
hervis.si

179,99 €

119,99 €

OGLASNA VSEBINA
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ŠPORT
MODA

NAJBOLJŠI JE
POSTAL ŠE BOLJŠI
– ŠPORTNI TEKAŠKI
COPAT SALOMON
SPEEDCROSS 5
NOVO GENERACIJO ŠPORTNEGA COPATA
SPEEDCROSS, Z OZNAKO SPEEDCROSS 5, ODLIKUJE
ŠE IZBOLJŠAN OPRIJEM TER BOLJ DINAMIČEN
ZGORNJI DEL COPATA ZA BOLJŠE PRILEGANJE
STOPALA IN VEČJO STABILNOST PRI TEKU. SPREMEMB
JE DELEŽEN TUDI PODPLAT – SPEEDCROSS 5
PRINAŠA VEČJE IN BOLJ AGRESIVNE ČEPKE Z VEČJIM
RAZMIKOM IN POSODOBLJENO GEOMETRIJO. TA
KOMBINACIJA TEKAČU ALI POHODNIKU ZAGOTAVLJA
BOLJŠI OPRIJEM PRI ODRIVU IN ZAVIRANJU V
VSEH POGOJIH IN NA VSEH POVRŠINAH. PETNI
DEL ČEVLJA JE OBLIKOVAN KOT ZIBELKA ZA PETO,
ZATO UČINKOVITO BLAŽI UDARCE V STOPALO IN
PRIPOMORE K VEČJI STABILNOSTI. OBLIKOVALCI
COPAT SPEEDCROSS 5 SO UPORABNIKOM NAMENILI
VEČ PROSTORA ZA PRSTE, KAR PRIPOMORE K BOLJ
NARAVNEMU GIBANJU NOGE IN VEČJEMU UDOBJU.

Seveda so ohranjeni tudi številni
aduti predhodnikov, kot so hiter način
zavezovanja (zgolj z enim potegom)
Quicklace in Sensifit za hitro obuvanje/
prilagajanje stopalu. Gumirani deli so
nameščeni na najbolj izpostavljenih
mestih copata, kar je zagotovilo za
dolgo življenjsko dobo, obenem pa
omogočajo, da je blato in morebitno
drugo umazanijo po aktivnosti (teku ali
hoji) enostavneje očistiti. Športni copati
Speedcross tudi z novo generacijo izražajo aktiven življenjski slog uporabnika,
zato so na voljo v številnih, celo zelo
kričečih barvnih kombinacijah.

PREPRIČALI ŽE NA
MILIJONE UPORABNIKOV
Ko je leta 2006 Salomon predstavil
povsem nov športni copat Speedcross,
namenjen teku po blatnih in spolzkih
terenih, se je zdelo, da nagovarja ozko
tržno nišo. Tudi prodajni načrti so
bili skromni – ciljali so na nekaj tisoč
tekaških navdušencev, ki tečejo v
vseh razmerah. A izjemne lastnosti
copat Speedcross so iz teh naredile
pravcato ikono. Mejnik milijon prodanih
parov športnih copat Speedcross so
v Salomonu zgolj v Evropi presegli že
leta 2017._
salomon.com

S P E E D C R O S S
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PREBUDI
PRVINSK A
Č U S T VA .

Vprašajmo
življenje.
Zaradi tistih,
ki jih imamo radi.

Kaj bi bilo
z našimi najdražjimi,
če nas ne bi bilo več?

Družina Medica
Ljubljana, 2018

KULINARIKA

GURMANSKE POSTAJE

Foto: Arhiv Dodo Pizza

DODO PIZZA

R E S TAV R A C I J A I N B A R /

Prva Dodo Pizza je odprla svoja vrata leta 2011 v majhnem mestecu
v Rusiji. V zgolj šestih letih je sledilo odprtje več kot dvesto poslovnih
enot, danes pa imajo svojo poslovalnico tudi v Sloveniji.

PINIJA
Restavracija Pinija je dobila ime po drevesih edinstvenega
dvostranskega drevoreda 110 pinij, naravnega spomenika, ki
izreka prijazno dobrodošlico vsem, ki prihajajo v Strunjan, krasi pa tudi vhod v restavracijo.

Testo izdelujejo ročno in ga nikoli ne zamrzujejo, zato je pica vedno
okusna, lahka in hrustljava. Na meniju so tako različne vrste pic, od
klasične margerite do pravih lokalnih Dodo specialitet, kot je pizza
Ljubljana. Razvajajo vas tudi z različnimi sladicami in prigrizki (piščančje perutničke BBQ, sirove rezine, zvitki s suho salamo, dodster,
cimetovi zvitki, čokoladni fondant …).

V ponudbo so zajeli najboljše okuse Sredozemlja: ribe in školjke iz slovenskega morja, paradižnike z južnih pobočij Vezuva, lokalno hladno stisnjeno oljčno olje, baziliko in origano, sir,
solni cvet iz Sečoveljskih solin, pa tudi hišne testenine in istrske tartufe.

Za vse njihove picerije je značilen odprt kuhinjski prostor. Stranke
lahko vidijo, kdo pripravlja njihovo hrano in na kakšen način. Tudi če
boste hrano naročili preko spleta, lahko spremljate pripravo svojega
naročila. Povprečni čas dostave v celotni verigi Dodo Pizza je 34 minut. Če naročila ne boste prejeli v 60 minutah, se vam bodo oddolžili
z brezplačno pico._

Istra ima na tem lepem koščku strunjanske obale, kjer je zrak
bogat z zdravilnimi aerosoli in kjer se s Pinijine terase odpira
čaroben pogled na veliko modrino in piransko veduto, pristen
in bogat okus. Tak, ki si ga boste zapomnili._

Ilirska ulica 4 / Ljubljana

Strunjan 150 / Portorož
Pinija - Restaurant & Beach Bar

Foto: Arhiv Dodo Pizza

dodopizza.si
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Foto: Arhiv Terme Krka

P I C E R I J A /

Foto: Arhiv Terme Krka

ČE SE BOSTE V TEH DNEH POTIKALI PO URBANI DŽUNGLI,
POTEM SE USTAVITE TUDI PRI KAKŠNI GURMANSKI POSTAJI.
VERJEMITE NAM, NE BO VAM ŽAL.

TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MARJAN KODELJA , JAN MACAROL IN MATJA Ž ROPRE T

EKSPONENTEN RAZVOJ
KO BI ŽE MISLILI, DA SMO VIDELI ŽE VSE IN DA SE
JE »DIRKANJE« ZA INOVACIJAMI UPOČASNILO,
SMO OBISKALI LETOŠNJI MWC (MOBILE WORLD
CONGRESS) V BARCELONI, KJER NAM JE POSTALO
JASNO, DA JE ŠE VEDNO MOGOČE ITI KORAK DLJE,
HITREJE IN UČINKOVITEJE. PREDSTAVLJAMO VAM
NAJPOMEMBNEJŠE TRENDE, KI BODO ZAGOTOVO
SPREMENILI PRIHODNOST.

ZLOŽLJIVČKI:
PRIHAJAJO
ZLOŽLJIVI
ZASLONI
Največje
novosti
in
spremembe se obetajo na
področju zaslonov pametnih naprav. Tehnologija je namreč v zadnjih
letih izjemno napredovala. Tudi zato smo pri
pametnih telefonih deležni zaslonov, ki jih
proizvajalci
imenujejo
»infinity« – torej zaslon od roba do roba
pametnega telefona, pod
katerim se skriva kopica
senzorjev. A nov pristop
napovedujejo tako imenovani prepogljivi oziroma zložljivi zasloni.
Predstavljamo zvezdi, ki
napovedujeta ta trend._

SAMSUNG GAL A X Y FOLD
PRVI SVOJE VRSTE
Samsung je pohitel in še pred kongresom MWC v Barceloni
predstavil Samsung Galaxy Fold. To je telefon v zaprtem stanju, ki
pa se hitro preobrazi v tablico v odprtem stanju. V slednjem načinu
je zanimiva predvsem večopravilnost, ki je mogoča zaradi velikosti
same naprave (glavni zaslon meri kar 7,3 palca) in je po prvih vtisih
boljša kot pri nekaterih tablicah. Fold prinaša samo najboljše in
tako v drobovju skriva najnovejši in najmočnejši Qualcomov procesor, 12 GB delovnega spomina in veliko hrambo podatkov. Kar nas
navdušuje je, da ima Fold kar 6 objektivov in tako obljublja pravo
fotografsko izkušnjo. Seveda je tu podpora za namizno delovanje
DEX, zvočniki AKG in mnogo drugih dobrot._
samsung.com

HUAWEI MATE X
DOBRO OZIROMA ODLIČNO

SVEŽI …

LG G8 THINQ

Skupna lastnost vseh pametnih telefonov, videnih na MWC, je umetna
inteligenca, ki prehaja
iz premijskih telefonov
tudi v tiste cenejše pametne telefone. Slednja
je potrebna za sisteme za
prepoznavo govora, kjer
se kaže velik del trendov
ne tako zelo oddaljene
prihodnosti. A proizvajalci niso pozabili niti
na zvok. Pametni telefon
nenazadnje postaja naprava, na kateri spremljamo vse multimedijske
vsebine, zato je zvok velikokrat pomembnejši od
slike. Po
glejmo štiri med
seboj zelo različne pametne telefone._

JE NAJINOVATIVNEJŠI
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LG je tokrat pri novem LG
G8 Thinq uporabil kopico
inovacij in tehnologij, ki
presenečajo. Na prednjem
delu ima vgrajen fotoaparat, s katerim meri čas, ki
ga porabijo svetlobni fotoni za potovanje od objekta
in nazaj. Na ta način izračuna 3D-model motiva.
Slednje uporabi za sistem
prepoznavanja uporabnika
z obrazom oziroma tudi
dlanjo. Seveda je ta način
varnejši od konvencionalnega pristopa. Inovativen je tudi zvočni sistem. Zvok namreč ustvarja,
kar zaslon telefona s svojim vibriranjem, in to
presenetljivo bolje od klasičnih načinov. LG G8
ThinQ ponuja najboljši procesor, odličen zaslon
OLED in kopico drugih odličnih lastnosti, kot je
vtič za slušalke, odlično procesiranje zvoka itd.
Ne spreglejte ga!_
lgmobile.si

Huawei ima le en zaslon na zunanjem delu telefona, ki se
krivi preko samega roba pametnega telefona in je popolnoma nezaščiten za razliko od Samsunga, ki velik zaslon
ščiti v notranjosti »zložene« naprave. A po drugi strani
je oblikovanje in izvedba telefona Mate X dosti bližje
resničnosti. Gre za presenetljivo tanko napravo – 5,4
milimetra , ko je odprt - v katero so pri Huaweiju vgradili
4.500 mAh baterijo, omogočili povezljivost v skladu s standardom 5 G, dodali odličen fotografski sklop, vodno hlajenje
in seveda najboljši procesor Kirin. Težava se zdi le »neuradna« cena, ki naj bi se gibala okoli 2.300 evrov. Pogled v
prihodnost je vedno drag! _
consumer.huawei.com

NOKIA 9 PUREVIEW
PREVEČ OBJEKTIVOV?
Na trenutke se zdi, da so proizvajalci telefonov s povečevanjem števila objektivov zabredli. Tokrat pri Nokii stavijo
na pet identičnih objektivov, ki fotografijo posnamejo
sočasno z različnimi časi osvetlitve, procesor Snapdragon
845 (pri tem je njegova zmogljivost menda izkoriščena
v celoti) pa združi posnetke v eno fotografijo z ogromno
podrobnostmi in več barvami. Pri razvoju je sodelovalo
podjetje Light, ki je v preteklosti že naredilo fotoaparat
s šestnajstimi kamerami. Premore tudi zaslon
OLED, v katerega je vgrajeno tipalo prstnega
odtisa. Baterija premore 3.329 mAh, hkrati pa
je telefon tudi vodoodporen po
standardu IP67. Ker Nokia stavi na cenovno dostopne pametne telefone (predvidena
cena 650 evrov), je vsekakor
priporočljiv nakup._
nokia.com

TEHNOLOGIJE

SONY XPERIA 1

XIAOMI MI9

IMAJO NAJDALJŠEGA

CENOVNE MEJE MOGOČEGA

Pri Sonyju imajo najdaljšega. To je stavek,
s katerim bi lahko najlažje opisali pametni
telefon Sony Xperia 1, saj ima izjemno
visok zaslon z razmerjem 21 : 9. Ta lastnost
je idealna za filmoljubce in gamerje, ki poleg izjemne dimenzije dobijo tudi najboljši
zaslon pametnega telefona z resolucijo
4K, OLED-tehnologijo in HDR-procesiranjem. Ker je Sony lastnik enega glavnih
filmskih studiev, pa so snovalci želeli
narediti zaslon, ki bi ga lahko profesionalni
filmarji uporabljali na setu in s slednjim
preverjali zajeto sliko. A to še ni vse. Xperia
1 se ponaša s tremi objektivi z različnimi
goriščnicami, ki uporabljajo kar prilagojen
senzor fotoaparatov Alpha. Prav zaradi
navedenega lahko pričakujemo odlično
fotografijo, a vse to pri Sonyju nikoli ni bilo
poceni._

Zdi se, da ima novi Xiaomi Mi9
vse, kar imajo zastavonoše bolj
zvenečih blagovnih znamk, in to za
polovičen znesek. Zaslon AMOLED s tipalom prstnega odtisa,
najnovejši procesor Snapdragon
855, 8 GB delovnega spomina, ki
sodeluje z veliko hrambo podatkov
do 128 GB, tri glavne kamere, ki jih
podpira fotografsko tipalo z 48 MP.
Ker je namenjen mladim, omogoča
enega najhitrejših brezžičnih polnjenj s kar 20 W, ki baterijo napolni
v uri in pol. Bistvo tega telefona je
seveda njegova okvirna cena okoli
450 evrov, ki je za zgoraj navedene
lastnosti telefona izjemno nizka. A se pri telefonih stvari vselej skrivajo v podrobnostih. Mi9 ni vodoodporen po standardu IP68, kar pa je sicer lastnost
vseh paradnih konjev zvenečih znamk._

sony.si

mi.com

SAMSUNG GALAXY
S10E, S10, S10+
Mnogi serijo telefonov Samsung Galaxy S10 opisujejo kot tisto, ki je spremenila igro. Gre namreč
za najcelovitejši pametni telefon, ki poskuša na
vseh področjih dosegati ali presegati konkurenco.
Tako sta fotografija in video nove serije Galaxy
S10 ocenjena z najvišjo oceno DxOMark, tako za
sebek kamero, ki je pri S10+ dvojna, kot tudi za
sistem glavnih kamer (te so kar tri z različnimi
koti). Pri novem S10 je poseben tudi zaslon OLED,
saj se ponaša s soničnim čitalnikom prstnih
odtisov, zaradi česar je zanesljiv tudi ob mokrih
prstih. Zaradi posebne obdelave slike, ki ji pravijo
dinamično mapiranje, se slika ob gledanju videa
ali igranju igre sproti izboljšuje. A to še zdaleč ni
vse. V notranjosti je procesor Exynos 9820, ki mu
družbo dela do 12 GB delovnega spomina, skupaj
z do 1 TB notranjega spomina. Premore tudi izjemno hiter WIFI 6, za najhitrejši prenos podatkov.
Poleg vsega naštetega omogoča brezžično polnjenje, ne le lastne baterije, temveč tudi drugih
naprav. Res izjemno celovit paket._

NAJBOLJŠI
EKOSISTEM NAPRAV
TA HIP?
Razmišljate
o
nakupu
pametne ure? Bi imeli
brezžične slušalke, ki
se odlično ujemajo z vašim pametnim telefonom?
Malo je proizvajalcev, ki
bi toliko energije posvetili prav zagotavljanju
ekosistema naprav, ki v
vaše življenje pripeljejo prihodnost. Zdi se,
da je prav Samsung z
nedavno
predstavljenimi pametnimi napravami
močno stopil na prste do
zdaj vodilnemu v segmentu ekosistemov, podjetju
Apple._

SAMSUNG BUDS
Če ne morete živeti brez glasbe, potem se morajo slušalke
Samsung Buds znajti na vašem
nakupovalnem seznamu. Oblikovno minimalistične in izjemno premišljene so nastale v sodelovanju
s podjetjem AKG, specialistom za
zvok. Domujejo v prikupni škatlici,
ki deluje kot polnilna naprava z
lastno baterijo. To pomeni, da bo
vašim slušalkam zmogla dodati
energijo, če jih boste izpraznili.
Avtonomija bo trajala dobrih 13 ur.
Tako uro Active kot tudi slušalke
Buds boste lahko napolnili z vašim
novim Samsung Galaxy S10._

SAMSUNG GAL A X Y WATCH ACTIVE
Tokrat Samsung poenostavlja svojo pametno uro, tudi zato, da bi populariziral ta segment
in razširil krog uporabnikov. Ta »poenostavitev« se pozna pri ceni ure, ki bo nižja (okoli 200
evrov). Bistvena novost ure Active je merilnik krvnega tlaka. Nekaj, kar smo pogrešali pri
mnogih pametnih urah in merilnikih športnih dejavnosti. Podpira polnjenje QI, kar pomeni, da
bo za vir energije zadostoval že vaš novi Samsung Galaxy S10. Minimalistična ura je na voljo v
zanimivi barvni paleti, pašček ure pa lahko prilagajate._
samsung.com
M A R E C
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OGLASNA VSEBINA

TOP 3 ZA
IGRIČARJE
UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 3 IZDELKI, KI JIH
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GAMER«.

ONE PIECE WORLD
SEEKER

SEKIRO: SHADOWS DIE
T WICE
Kdor bi rad v turobni fantazijski
različici Japonske 14. stoletja uničeval čarovniško mutirano zalego, naj si vsekakor omisli Sekiro
(»enoroki volk«), novo tretjeose
bno igro proslavljenega avtorja
serije Dark Souls. Boj je hitrejši in
manj metodičen, a bolj napet kot v
Temnih dušah, prisotno pa je tudi
skrivanje, čeprav bolj kot bergla,
ko se znajdete v težavah ali še iščete pot med sovražniki. Temeljni
lastnosti Senc, ki umrejo dvak rat,
sta zahtevana natančnost pri
vsem, od napadov, izmikanja do
obrambe, in možnost hitrega premikanja v prostoru po zaslugi posebne vrvi. Naš nindža je namreč
opremljen z umetno roko, ki je
uporabna tako pri napadih kot tudi
za grabljenje izdankov, vej in drugih vročih točk v okolici. To ustvari
napetosti v obračunih s šefovskimi sovražniki, ki so napol klasično
udarjalski in izmikovalski in napol
kinematografski, polni neverjetnih filmskih prizorov, ko se naš
Volk na primer vihti čez napade
gromozanskega samuraja in proti
njemu sega kadaver konja. V igri
ni elementov igranja domišljijskih
vlog, kot sta nabiranje izkušenj in
kovanje nove opreme, temveč boj
temelji na metanju sovražnikov iz
ravnotežja in iskanju njihovih šibkih točk, da lahko naposled zadate smrtonosni udarec. Če umrete,
lahko oživite na kraju smrti, kar
sicer prinese določeno kazen, ali
pri zadnji nadzorni točki._
sekirothegame.com

OGLASNA VSEBINA

Japonski strip (manga) in risanka
(anime) One Piece spremlja nadobudnega gusarja Monkeyja D. Luffyja med
iskanjem nadvse skrivnostnega uskoškega zaklada, znanega kot One Piece. Vsak član njegove posadke je nekaj posebnega, najbolj pa on sam, saj
je njegovo telo po zaužitju čudežnega
sadeža postalo gumijasto. Obstaja več
predelav igre One Piece, najnovejša pa
je tale, katere posebnost je odprtost
sveta. Luffy lahko prosto raziskuje
prostrani otok, se bojuje in uganja vragolije, po katerih je znan tako s papirja
kot tudi z zaslonov, vse to pa v pisani,
risankasti grafiki._
bandainamcoent.com

OUT WARD
Outward je mešanica preživetvene
igre in igre RPG, v kateri se kot popolnoma običajen človek brez posebnih moči znajdete v sovražnem
fantazijskem svetu Aurai. Mesta so
polna razbojnikov, medtem ko v divjini vladajo strahotne zverine. Ničesar
se ni mogoče naučiti na pamet, saj
se svet sestavi vsakokrat znova, igra
pa shranjuje položaj sproti, tako da
ni goljufanja z odčitavanjem predhodnih posnetkov. A s spretnostjo,
z dobro opremo in učenjem čaranja
lahko uspete. Še posebej, če vam pri
tem preko spleta ali na razdeljenem
zaslonu pomaga drugi igralec._
ninedotsstudio.com

MOBILNO
BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ

POMLAD
JE PRIŠLA
ZGODAJ

ZAČETEK MARCA NAS VEDNO RAZVESELI Z ŽENEVSKIM AVTOMOBILSKIM SALONOM, KI POSTREŽE S TAKŠNIMI IN DRUGAČNIMI SUPERPRIMERKI V AVTOMOBILSKEM SVETU. LETOS SMO BILI DELEŽNI NAJDRAŽJEGA IN MORDA TUDI
NAJHITREJŠEGA AVTOMOBILA, ČEPRAV JE MOGOČE OPAZITI, DA SE ELEKTRIČNA ENERGIJA VEDNO BOLJ PREBIJA V OSPREDJE. KAR JE TUDI PRAV,
SAJ GRE VENDARLE ZA NAŠO PRIHODNOST, KI BO ZAGOTOVO NAELEKTRENA.

ZELO DRUGAČEN

RENAULT CLIO
Novi Renault Clio je že peta generacija tega
izredno priljubljenega urbanega sopotnika.
Novinec sledi oblikovnim smernicam predhodnika, a je v primerjavi z njim drznejši, kakovostnejši in bo premamil marsikaterega kupca.
Not ranjost novega Renault Clia je nekaj povsem drugega, kot smo bili vajeni do sedaj. Nad
osrednjo konzolo je pritrjen velik zaslon na dotik, za katerega pravijo, da je največji v razredu.
Voznikov prostor deluje še sodobneje, z manj
gumbi, večji poudarek je namenjen digitalizaciji. Prtljažni prostor se je povečal na 391 litrov, s
čimer je novi Renault Clio tudi v tem delu postal
najboljši v svojem razredu. Čeprav je nekoliko
krajši v dolžino, je njegova notranjost postala
prostornejša. Vsekakor je to tisto, kar želimo od
urbanega avtomobila – veliko prostora, kljub
kompaktnim dimenzijam. In vse to nam nudi in
omogoča prav novi Renault Clio._
renault.si

SO SE TESLI ZATRESLE HLAČE?

POLESTAR 2
Polestar 2 je prvi popolnoma električni avtomobil znamke Polestar. Po lastnostih je neposredna konkurenca Teslinemu modelu 3, s katerim bo tudi cenovno
povsem primerljiv. Zabavno-informacijski sistem temelji na Androidu, priskrbel
pa ga je nihče drug kot Google. V tem primeru ne gre zgolj za povezavo s pametnim telefonom, temveč za prvi Googlov sistem, ki je narejen z namenom
delovanja v avtomobilu. Preko »tablice«, nameščene nad osrednjo konzolo, in
vmesnika upravljamo z vsemi funkcijami v avtomobilu, na voljo pa imamo tudi
Googlovo tržnico z aplikacijami in ostale znane Googlove pogruntavščine. Za
pogon skrbita dva elektromotorja s skupno 408 konjskimi močmi (300 kW), baterija z 78 kWh pa ima dovolj energije za skoraj 500 kilometrov dolgo pot. Googlova platforma za avtomobile nove generacije in zmogljiv električni pogon sta
»zapakirana« v skandinavski dizajn s pridihom futurizma._
polestar.com
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V MESTO PRIHAJA PRIHODNOST

PEUGEOT 208 IN E208
Novi Peugeot 208 je vselej veljal za enega tistih predstavnikov svoje urbane
vrste, ki je bil dovolj drzen, da je osvajal srca mladenk. V tokratni generaciji pa
je še nekoliko drznejši, saj bo že od samega začetka prodaje na voljo tudi model e208, njegova popolnoma električna različica. Tako novi Peugeot 208 ni le
še ena od novitet, temveč kar narekovalec tempa v svojem segmentu. Oblika
novega avtomobila Peugeot 208 združuje elemente že videnega pri modelih
3008 in 508, a pelje zgodbo še nekoliko bolj futuristično in po okusu mladih.
Predvsem v prednjem delu boste takoj prepoznali nedavno predstavljen model
508, kjer se bohoti svetlobni lok. A moramo priznati, da nam je izjemno všeč
zadek tega malčka, ki deluje kompaktno in dovolj drugače, da tega avtomobila
na cesti nikakor ne boste zamenjevali z drugim._
peugeot.si

MOBILNO

NOVICE
MAZDA, KI SMO SI JO ŽELELI

MAZDA CX-30
Mazda CX-30 je najnovejša članica
Mazdine družine. Križanec bo nastopal na vseh svetovnih trgih, po velikosti pa sodi ravno med modela CX-3
in CX-5. Za primerjavo z omenjenima
lahko za Mazdo CX-30 rečemo, da
ima malce bolj zadržan dizajn, in sicer s konservativnejšim pristopom k
oblikovalskemu jeziku Kodo. Mazda
CX-30 bo imela na voljo najnovejše Mazdine motorje Skyactive-X, za
katere pravijo, da v sebi združujejo
najboljše lastnosti bencinskega in
dizelskega motorja. A če je Mazda
CX-3 osnovana na Mazdi2 in bo nova
Mazda CX-30 osnovana na Mazdi3,
se lahko kaj hitro zgodi, da bo Mazda
z oznako CX-30 bolj priljubljena od
obeh križancev. Je nekoliko daljša in
širša, posledično pa bo ponujala več
prostora. Morda je ravno to tisti jeziček na tehtnici, ki bi utegnil prepričati
še neodločene kupce._
mazda.si
ALFINA HIBRIDNA PRIHODNOST

ALFA ROMEO TONALE

OD 0 DO 100 V 1,9 SEKUNDE

RIMAC C_TWO
Hrvaški superšportnik Rimac C_
Two se je prvič predstavil javnosti
že na lanskem sejmu, kjer je obnorel množice. Letos so ga pripeljali
ponovno, tokrat v novi preobleki
in še bolj žarečega. Arktično bela
barva v kombinaciji s temno modro pobarvanimi deli naredi tega
športnika še privlačnejšega. Ko je
Tesla razkrila značilnosti svojega
Roadsterja, so pri Rimacu ponovno
začeli razmišljati, kakšni inženirski
popravki so potrebni, da bo C_Two
boljši kot je Teslin težko pričakovani avtomobil. Da bi čas pospeševanja od 0 do 100 km/h resnično
znašal 1,9 sekunde in da bi bila najvišja hitrost 400 km, je bilo treba
vgraditi nove menjalnike in narediti
nekaj malih, skoraj neopaznih aerodinamičnih popravkov na odbijačih. A to je zgolj teorija, saj je te
napovedi treba še dokazati. In glede na to, da so pri Rimacu pri oblikovanju športnika C_Two pozorni
na vsak milimeter, obstaja velika
verjetnost, da jim bo napovedano
tudi uspelo._
rimac-automobili.com

I NAA
OOGGLLAASSNNAA VVSSEEBBI N

Alfa Romeo Tonale je križanec, ki ga lahko po velikosti
umestimo pod Stelvio in predstavlja pogled v prihodnost te znamke, ki se navezuje na slavne predhodne
Alfine modele. V 21-palčnih platiščih lahko prepoznamo vzorec starih telefonov z vrtljivo številčnico, ki nas
spominjajo na Alfo 33 Stradale iz poznih 60. let. Postavitev žarometov se poklanja modelom SZ in Breri, a
zgolj po videzu, saj gre vendarle za najnovejšo svetilno
tehnologijo. Stranski profil bi lahko primerjali s tistim
pri modelih Duetto in Disco Volante Spider. Zadek je
privlačen in daje Tonalu edinstven videz, za katerega
lahko le upamo, da se bo v čim večji meri prenesel na
produkcijsko različico avtomobila. Pri Alfi so omenili, da
so si za Tonale zamislili priključno-hibridni pogon, do
leta 2022 pa bodo na trg poslali šest modelov, ki bodo
imeli priključno-hibridni motor._
alfaromeo.si

FORDOVA VOZILA SUV IN ACTIVE

POPOLNI SOPOTNIKI ZA VAŠE
AKTIVNO ŽIVLJENJE
Fordova terenska in »crossover« vozila so popolna izbira za
vse, ki ne marajo kompromisov na poti do cilja. Ford Kuga in
EcoSport s štirikolesnim inteligentnim pogonom AWD, višjim položajem sedenja in tehnologijami za pomoč vozniku sta
odlična sopotnika tako v mestu kot na težavnejših terenih, kjer
lahko luknje in ovire samozavestno premagujemo. Nova Fiesta
Active in Focus Active pa sta z višjim podvozjem, več možnimi načini vožnje in prefinjenim izgledom prav tako ustvarjena za popolno vozno izkušnjo. Da vas ne bo zeblo, poskrbijo
ogrevan volan in sedeži, sistem Quickclear pa v nekaj sekundah
odmrzne ali osuši steklo in brisalce. Na PrvaIzbira.si poiščite
svoj model, ki ga lahko odpeljete takoj._
ford.si
Z malo sreče lahko pravi karakter vozil SUV in
Active 10 dni preizkušate tudi sami.
Na spletni strani FordMagazine.si do konca marca
sodelujte v nagradni igri.
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AUDIJEV NOV ELEKTRIČNI ZAPELJIVI KONCEPT

V SEBI NOSI BOGAT DNK PREDHODNIKOV

AUDI Q4 E-TRON

FERRARI F8 TRIBUTO

Konceptni Audi Q4 e-tron nas spominja na svojega večjega brata e-trona,
a deluje še modernejše in še naprednejše. Baterija, zmogljivosti 82 kWh, bo
po novem WLTP-testnem ciklusu shranila dovolj energije za 450 kilometrov
dolgo pot. Polniti jo bo mogoče vse do 125 kW/h, 80 % baterije pa se bo
napolnilo v 30 minutah. Karoserija je odeta v barvo »solarno nebo«, ki se
spreminja glede na osvetljenost. Razvita je bila posebej za Q4 e-tron koncept in odbija kratkovalovni del sončne svetlobe, ki je odgovoren za segrevanje površine karoserije in posledično notranjosti. Zaradi tega je potrebno
manj energije za delovanje klimatske naprave, kar je še eden izmed ukrepov
za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Načrti Audija gredo v smeri elektrifikacije svojih vozil, zato lahko pričakujemo, da bo Q4 e-tron na cestah
praktično nespremenjen. In to že v bližnji prihodnosti._
audi.si

Novi Ferrari F8 Tributo predstavlja naslednjo evolucijsko stopnjo Ferrarija 488 GTB in kot nakazuje njegovo ime, izreka poklon dosedanjim uspešnim avtomobilom znamke Ferrari. Ima vgrajen najmočnejši
8-valjni motor, kar jih je prišlo iz Ferrarijeve tovarne, z zavidljivimi 720
konjskimi močmi in kar 770 njutonmetrov navora. 3,9-litrski 8-valjnik
ima enako moč kot tisti pri Ferrariju Pista in 50 konjskih moči več od odhajajočega modela GTB. Da gredo čustva in zapeljive linije italijanskega
lepotca z roko v roki, je že splošno znano dejstvo, kar lahko opazimo v
notranjosti avtomobila. Pred sovoznika so postavili zaslon na dotik, preko katerega lahko ta upravlja z določenimi funkcijami v avtomobilu. Tako
ima voznik popolno koncentracijo nad dogajanjem na cesti, sovoznik pa
lahko še bolj uživa v vožnji._
ferrari.com

»KOCKA« PO POSAMEZNIKOVIH ŽELJAH
PRVI SEATOV ELEKTRIČNI AVTOMOBIL ZA DALJŠE POTI

SEAT EL-BORN
Konceptni avtomobil el-Born je Seatovo prvo električno vozilo, na trg
pa bo prišel leta 2020. Ustvarjen je bilo z namenom prodora Seatove
električne mobilnosti. Predvsem za kupce “nove generacije”. Vozilo je
opremljeno z baterijo moči 62 kWh, ki omogoča realni doseg do 420 km.
Kakopak boste slednjo lahko zelo hitro napolnilin, in sicer do 80% v le
47 minutah. Notranjost je prostorna, saj so oblikovalci lahko izkoristili
prednosti električne zasnove vozila. el-Born je dobil ime po eni najznamenitejših sosesk v Barceloni, ki je navdihnila Seatove oblikovalce in
inženirje, da so ustvarili športen avto za prihajajočo generacijo. _
seat.si
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FIAT CONCEPT CENTOVENTI
Fiat Concept Centoventi obeležuje 120-letnico obstoja znamke Fiat. V tem
primeru gre več kot za koncept, saj so pri Fiatu že precej odločeni, da bodo
na trg pripeljali avtomobil, ki bo imel veliko skupnega s predstavljenim konceptom. Centoventi bo imel električni pogon in ogromno možnosti individualizacije. Postal naj bi najdostopnejša oblika električne mobilnosti na trgu,
saj bo njegova modularna baterijska zasnova omogočala baterije različnih
moči, ki bodo imele dovolj energije za pot, dolgo od 96 do 497 kilometrov.
Centoventi bodo proizvajali v »nedodelani« različici, ki si jo bodo lahko kupci
preko izbirnega programa 4U-prilagodili lastnim željam in okusu. Na izbiro
bodo imeli štiri različne oblike strehe, štiri vrste odbijačev, platišč ter lepilnih
folij. Ob lansiranju bo na voljo še 120 dodatkov, ki jih bodo lahko kupci naročili
tudi pozneje, ko bodo imeli avtomobil že v domači garaži._
fiat.si

P R E D S TAV L JA M O

Novi Ford Focus karavan

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

SUMMIT AVTO

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

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

FILMSKA PLATNA

MIKI MIŠKA:
ZABAVNA DEJSTVA
O IKONIČNEM
RISANEM JUNAKU
ZAČETKI MIKI MIŠKE, ENEGA NAJSTAREJŠIH IN ZAGOTOVO NAJBOLJ ZNANIH RISANIH JUNAKOV, SEGAJO V LETO 1928. PRVIČ SE JE POJAVIL V RISANKI STEAMBOAT WILLIE 18. NOVEMBRA 1928, KAR POMENI, DA JE PRED KRATKIM PRAZNOVAL 90.
ROJSTNI DAN. V TEM ČASU JE POSTAL DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA OTROK IN
DRUŽIN, NJEGOVO PRISOTNOST LAHKO ČUTIMO SKOZI VSEBINE, IZDELKE IN NAVDUŠENJA OBOŽEVALCEV. MIKI MIŠKA POOSEBLJA SMEH, OPTIMIZEM IN UPANJE.
S SVOJO UNIVERZALNO PRIVLAČNOSTJO IN POVEZANOSTJO Z GENERACIJAMI PO
VSEM SVETU ZAVZEMA PRAV POSEBEN PROSTOR V NAŠIH
SRCIH IN MISLIH.

●● Nastanek Miki Miške naj bi navdihnila resnična miška, ki jo je imel Walt Disney kot otrok za
ljubljenčka.
●● Miki je postal hit 18. novembra 1928 z izdajo
risanke Steamboat Willie, ki je kot prva imela
sinhroniziran zvok. Takrat je večina studiev snemala neme filme, medtem ko je Disney vpeljal
zvok in dvignil standard.
●● Walt Disney je prvotno želel Mikija poimenovati Mortimer Mouse. Njegovi ženi Lillian je ime
Mortimer zvenelo preveč pompozno, zato je
predlagala drugo ime, ki pooseblja zabavo in
skromnost: Miki oziroma Mickey.
●● Miki Miška se je v prvih osmih risankah le smejala in kričala. Leta 1929 je v devetem filmu The
Karnival Kid spregovorila prve besede: »Hot
dogs!« (Hot dogi!) in tako postala prvi risani
junak, ki govori.
●● Miki ima po svetu različna imena. Na Švedskem
je Musse Pigg, na Kitajskem Mi Lao Shu, v Italiji
pa so ga poimenovali Topolino.
●● Walt Disney je Miki Miško ustvaril potem, ko je
izgubil pravice za lik zajca Oswalda, ki si ga je
prisvojil Universal.
●● Glas je Mikiju od leta 1928 do 1946 posojal sam
Walt Disney. Domnevno naj bi nehal zaradi poškodovanega glasu, ki naj bi ga povzročilo kajenje.
●● Mikijeve bele rokavice niso le modna muha,
pač pa so mu v času, ko so snemali v nejasni
črno-beli tehniki, pomagale razlikovati roko
od ostalega telesa. Prvič je s tem znamenitim
dodatkom nastopil v risanki The Opry House
leta 1929.
●● Miki je poročen z Mini. Čeprav v nobenem filmu
nismo videli poroke, se je Disney odločil, da bosta miški srečno povezani od samega začetka.
●● Miki ima tudi dva nečaka, Mortyja in Ferdyja, ter
sestro Amelio Fieldmouse.
●● V enem bizarnejših stripov iz leta 1930 Miki poskuša narediti samomor na različne načine, saj
sumi, da ga Mini vara.
●● Mikijev album iz leta 1979, Mickey Mouse Disco,
je dosegel dvojno platinasto naklado. To je bil
tudi prvi otroški glasbeni album, ki se je tako
dobro prodajal.
●● Miki je prvi lik iz risank, ki je dobil zvezdo na
hollywoodski aveniji slavnih, in sicer 18. novembra 1978, v čast njegove 50. obletnice. Zvezda
se nahaja na 6925 Hollywood Boulevard.

© Disney

●● Slovita miška se je dvakrat pojavila tudi na
Oskarjih: prvič leta 1988, drugič 2003. Obakrat je
napovedala in podelila oskarja za najboljši kratki
animirani film.
●● Eden najbolj ikoničnih izdelkov vseh časov s
podobo Miki Miške je ročna ura. Prvo serijo
so izdelali v podjetju Ingersoll-Waterbury leta
1933, ure pa so prodajali za 2,95 ameriškega
dolarja.
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NAVDIHUJOČE
FILMSKE ZGODBE

POMLADNO PREBUJANJE JE OČITNO ZAJELO TUDI
KINEMATOGRAFE, KI SO TEMAČNE FILME PUSTILI V
HLADNIH ZIMSKIH DNEH. NA PLATNA NAMREČ PRIHAJAJO
PUSTOLOVŠČINE, KI NAM BODO ZARES V NAVDIH.

KOMIČNA GROZLJIVK A

POSLEDNJI SRB NA
HRVAŠKEM
ŠPORTNA DR AMA

KOMIČNA DR AMA

YAO

HRVAŠKA, SRBIJA, 2019, POSLEDNJI SRBIN U
HRVATSKOJ

FRANCIJA, SENEGAL, 2018, YAO

Adonis Creed je primoran uskladiti življenje, razpeto med osebnimi obvezami in pripravami na veliki
dvoboj. Soočenje z nasprotnikom svoje družine ga
le še podžge in motivira za spopad v ringu. Rocky
in Adonis se bosta soočila s svojim skupnim nasledstvom in dojela, da nič ni pomembneje kot družina. Spoznala bosta, kaj nas naredi prvake._

Hrvaška je bankrotirala, voda v deželi je postala
luksuz, ki si ga lahko privoščijo le bogati. Hrvati se
množično zastrupljajo in spreminjajo v zombije, le
lokalni Srbi so odporni. Zagrebškega plejboja Mića
in filmsko zvezdo Franko zombi epidemija doseže
popolnoma nepripravljena in ju vodi v pustolovščino, polno smešnih, včasih strašnih, a največkrat norih situacij. Vse prepreke so jima izziv, njihov cilj pa je njuno preživetje._

Yao, mlad fant, ki rad bere knjige, pobegne iz svoje
vasi v severnem Senegalu v skoraj 400 kilometrov
oddaljeni Dakar, da bi spoznal svojega junaka, uglednega francoskega igralca, ki je na obisku svoje domovine. Igralca tako gane Yaova zgodba, da
se odloči, da ga bo pospremil domov. Na poti do
doma se znajdeta v številnih nepričakovanih situacijah, igralec pa se zave, da potuje tudi proti
svojim koreninam._

Režija: Steven Caple Jr. Igrajo: Tessa Thompson,
Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren, Wood Harris in drugi.

Režija: Predrag Ličina. Igrajo: Krešimir Mikić, Hristina
Popović, Tihana Lazović, Dado Ćosić, Dušan Bućan
in drugi.

Režija: Philippe Godeau. Igrajo: Germaine Acogny,
Alibeta, Lionel Louis Basse, Maxime d'Aboville, Fatoumata Diawara in drugi.

od 14. marca / Kolosej, Cineplexx

od 14. marca / Kolosej, Cineplexx

od 14. marca / Kolosej

CREED II
ZDA, 2018, CREED II

KOMIČNA DR AMA
DR AMA

GROZLJIVK A

NE BOM VEČ LUZERKA
SLOVENIJA, 2018, NE BOM VEČ LUZERKA/MY LAST
YEAR AS A LOSER

DEČEK NEVIHTE

MI

AVSTRALIJA, 2019, STORM BOY

ZDA, 2019, US

»Deček nevihte« je upokojeni poslovnež in dedek,
ki se mu začnejo prikazovati podobe iz preteklosti – prisilijo ga, da se spomni svojega otroštva in
odraščanja na osamljeni obali. Svoji vnukinji začne pripovedovati zgodbo, kako je kot deček rešil in
vzgojil izjemnega pelikana po imenu gospod Percival. Njune pustolovščine so namreč imele ogromen
vpliv na njegovo življenje in življenja ostalih okoli
njiju._

Filmski ustvarjalec Jordan Peele, ki je prejel
oskarja za scenarij za uspešno grozljivko Zbeži!
(Get Out), se je lotil nove grozljivke z naslovom Mi
(Us). Zakonca Gabe in Adelaide Wilson odpeljeta
otroka na oddih v svojo hišo na plaži, kjer nameravajo uživati s prijatelji. A njihova vedrina se spremeni v napetost in kaos, ko se na obisk povabijo
nepovabljeni gostje._

29-letna Špela je diplomirala iz umetnostne zgodovine in še nikoli ni imela redne službe. Za razliko od
svojih najboljših prijateljic, ki sta se odselili iz Slovenije, Špela vztraja, da bo ostala v Ljubljani. Ko delo
v tujini dobi tudi njen dolgoletni fant, Špela ostane
brez stanovanja, službe in družbe. Preseli se k staršem in babici, a želi se osamosvojiti, namesto da bi
še naprej podaljševala svojo že tako ali tako deset
let predolgo adolescenco. Ji bo uspelo?_

Režija: Shawn Seet. Igrajo: Jai Courtney, Geoffrey
Rush, David Gulpilil, Finn Little, Erik Thomson in drugi.

Režija: Jordan Peele. Igrajo: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya
Abdul-Mateen II in drugi.

Režija: Urša Menart. Igrajo: Eva Jesenovec, Živa
Selan, Saša Pavček, Branko Završan, Špela Rozin in
drugi.

od 21. marca / Kolosej, Cineplexx

od 21. marca / Kolosej, Cineplexx

od 21. marca / Kolosej, Cineplexx
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DRUŽINSK A
DOMIŠLJIJSK A
PUSTOLOVŠČINA

DUMBO
ZDA, 2019, DUMBO

Slonček Dumbo, najbolj
znani slon na svetu, ki smo
ga prvič spoznali leta 1941,
bo ponovno dokazal, da s
sanjami lahko poletiš visoko
v nebo. Lastnik cirkusa zaposli Holta, bivšo cirkuško
zvezdo, in njegove otroke,
da skrbijo za novorojenega
slonjega mladička, ki ga zasmehujejo zaradi prevelikih ušes. Ko družina odkrije,
da lahko Dumbo leti, to cirkus s pridom izkoristi, da bi si povrnil nekdanjo slavo
cirkusa Dežele sanj. Slonček se povzdigne v višine, a Holt kmalu ugotovi, da se
pod sijajno površino Dežele sanj nahaja ogromno temačnih skrivnosti._

VSE, KAR MORATE VEDETI O
8. SEZONI IGRE PRESTOLOV
DA BOSTE DO 14. APRILA, KO JE NAPOVEDANA PREMIERA
ZADNJE SEZONE IGRA PRESTOLOV, LAŽJE POČAKALI, SMO
ZBRALI VSE, KAR MORATE VEDETI O 8. SEZONI.

Režija: Tim Burton. Igrajo: Eva Green, Alan Arkin, Colin Farrell, Danny DeVito,
Michael Keaton in drugi.

Foto: HBO

od 28. marec / Kolosej, Cineplexx
A KCI J SKOD OMIŠL JI J SK A
P US TOLOVŠ ČIN A

ŠAZAM!
ZDA, 2019, SHAZAM!

●● Zadnja sezona bo imela 6 epizod. Lahko se zgodi, da bodo zato po
minutaži daljše.

Ali bo superjunaku Shazamu uspelo premagati
hudobnega zlikovca? Billy Batson je štirinajstletni
otrok ulice, ki se lahko čarobno preobrazi v odraslega superjunaka Shazama in to zelo enostavno – izgovoriti mora le eno pravo
besedo. Njegove moči bodo kmalu na preizkušnji, saj se bo moral spopasti z
zlobnim dr. Thaddeusom Sivano._

●● Tyrion se najbrž ne bo zaljubil v Daenerys, čeprav smo v zadnji epizodi
sedme sezone dobili občutek, da so dejanja Tyriona podžgana z romantičnimi čustvi in ljubosumjem.

Režija: David F. Sandberg. Igrajo: Zachary Levi, Djimon Hounsou, Mark Strong,
Meagan Good, Michelle Borth in drugi.

●● Brezmadežni (The Unsullied) se bodo prvič borili v snegu.

od 4. aprila / Kolosej, Cineplexx

●● V Zimišču (Winterfell) bo velika bitka. Naši priljubljeni junaki – Arya
Stark, Sansa Stark, Jon Snow, Brienne iz Tartha, Daenerys Targarygen in Tyrion Lannister – se bodo končno borili proti Nočnemu kralju
in vojski mrtvih. To naj bi bil najdaljši zaporedni boj v zgodovini serije,
režiser David Nutter pa obljublja, da se boste počutili kot v filmih o
superjunakih.

GROZLJIVK A

MAČJE
POKOPALIŠČE
ZDA, 2019, PET SEMATARY

36 let je minilo, odkar je ameriški pisatelj Stephen King ustvaril roman Mačje
pokopališče – prvo priredbo v filmski
obliki je dobil leta 1989, 30 let kasneje pa
bomo na velikih platnih ponovno gledali
zgodbo o najskrivnostnejšem pokopališču na svetu. Zdravnik Louis Creed se z
ženo Rachel in otrokoma preseli v skrivnostno hišo, poleg katere je pokopališče
za domače živali. Ko njihovo mačko zbije
tovornjak, se Louis odloči, da jo bo pokopal na skrivnostnem pokopališču, ki
pa zagotovo ni tisto, kar se zdi na prvi
pogled. Creedovi spoznajo, da je včasih
smrt boljša._
Režija: Kevin Kölsch in Dennis Widmyer. Igrajo: Jason Clarke, John
Lithgow, Amy Seimetz, Naomi Frenette, Alyssa Brooke Levine in drugi.
od 4. aprila / Kolosej, Cineplexx

●● Najverjetneje so posneli več koncev, da bi se tako izognili predčasnemu razkritju finala oziroma »spoilerjem«.
●● Ponovno bomo videli Zmajsko leglo (Dragonpit). Mestne oblasti Seville
so namreč dale zeleno luč za snemanje na ruševinah Itálice.

●● Osma sezona bo imela nekoliko bolj umirjen tempo, zato naj ne bi imeli
občutka, da se ustvarjalcem serije mudi z velikim finalom.
●● Pričakujemo lahko večje število novih likov, čeprav gre verjetno za
manj pomembne.
●● Najbrž se bo za epizodo ali dve vrnila tudi Melisandra. Ta je v sedmi
sezoni, potem ko je imela videnje lastne smrti, zapustila Westeros in
odšla v Volantis.
●● Tormund Giantsbane je sodeč po napovedniku za osmo sezono serije
preživel padec Zidu. Ko smo ga nazadnje videli, se je bojeval z Viserionom, njegova usoda pa je bila do nedavnega napovednika skrivnost.
●● Serija bo imela »zelo zadovoljiv, ampak tudi zelo presenetljiv« konec.
Igralec Nikolaj Coster–Waldau (Jamie Lannister) je namreč za Huffi
ngton Post povedal, da je zaključek serije tako dober, da je piscem
napisal: »Mislim, da ne bi mogli bolje zaključiti te zgodbe.« Prav tako je
dejal, da je ta sezona »vse, kar je upal, da bo«.
●● Ko se bo serija Igre prestolov končala, pridejo na vrsto predzgodbe.
Teh naj bi bilo vsaj pet, v eni (The Long Night) pa naj bi zaigrala tudi
Naomi Watts._
M A R E C
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GLASBA

GLASBENE
POSLASTICE

Foto: AArhiv Peter Bjorn and John

DOBRE GLASBE NI NIKOLI PREVEČ! ZATO NIKAR NE ZAMUDITE
GLASBENIH DOGODKOV PRI NAS IN V NAŠI BLIŽINI, KI BODO SPEVNA
UVERTURA V NOVO SEZONO.

Foto: Arhiv The Show Must Go On

KONCERT / LJUBLJANA

PETER BJORN AND JOHN

Avtorji žvižgajoče uspešnice Young Folks z izjemne plošče Writer's Block
prvič prihajajo v Slovenijo! Švedski trio, ki že »skoraj 20 let ustvarja čudovito
indie pop glasbo z igrivo poskočnostjo in rahlo otožnimi besedili« (Clash Magazine), nam bo predstavil svoj že osmi album Darker Days, ki je po mnenju
Pitchforka celo najmočnejši album po omenjenem predhodniku.
Pred njimi bo nastopila domača četverica NOAIR, ki je po mnenju mnogih
obiskovalcev poskrbela za enega od vrhuncev letošnjega festivala MENT Ljubljana._

KONCERT / LJUBLJANA

15. marca ob 20.00 / Ljubljana / Kino Šiška

THE SHOW MUST GO ON

Foto: Arhiv Festival Ljubljana

V Slovenijo prihaja rock spektakel, posvečen edinstvenemu Freddieju Mercuryju, frontmanu največjega kultnega rock banda Queen, kjer bodo moči združili The Bohemians, ena najboljših Queen tribute skupin na svetu, 24-članski
simfonični orkester Royal Symphony Orchestra in vrhunska sopranistka iz
New Yorka, Lynelle Jonsson.

FESTIVAL SLOVENSKE KLASIČNE GLASBE

34. SLOVENSKI GLASBENI DNEVI

Letos bomo obeležili že 34. Slovenske glasbene dneve, ki se jih je prijel naziv
praznik slovenske glasbe. Na njem se bodo zvrstile številne izvedbe domačih del, na koncertih se bodo združile različne generacije skladateljev in nastopajočih, na muzikološkem simpoziju z naslovom Konservatoriji v procesu
profesionalizacije in specializacije glasbenega dela; ob stoletnici ustanovitve
ljubljanskega Konservatorija in 80-letnici Glasbene akademije pa največji domači in tuji strokovnjaki._
od 3. do 12. aprila / Ljubljana in Piran
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The Bohemians so se združili pred dvajsetimi leti z namenom poustvarjanja
veličastnih Queenov – od norih 70., preko magičnih 80. let prejšnjega stoletja.
Sebi in svetu so želeli dokazati, da so najbolj dinamična in najbolj razburljiva
tribute skupina. The Bohemians se lahko pohvalijo z nastopi v Združenem
kraljestvu, Evropi in drugod po svetu; tako na festivalih, stadionih kot tudi v
koncertnih dvoranah._
4. aprila ob 20.00 / Ljubljana / Hala Tivoli

KONCERTI
V NAŠI BLIŽINI
MIKE SHINODA

AVANTASIA

15. marec 2019, Gran Teatro Geox,
Padova

31. marec 2019, Alcatraz, Milano,
Italija

HOOVERPHONIC

SHAWN MENDES

26. marec 2019, Tvornica kulture,
Zagreb, Hrvaška

DAVE MATTHEWS BAND
30. marec 2019, Gran Teatro Geox,
Padova, Italija

3. april 2019, Stadthalle, Dunaj,
Avstrija

HANS ZIMMER
13. april 2019, Stadthalle, Gradec,
Avstrija

ODRI

POD ODRSKIMI
ŽAROMETI

LETOŠNJA POMLAD PRINAŠA NEKAJ
SPEKTAKLOV, KI JIH NE SMETE ZAMUDITI.
V LJUBLJANO TAKO MED DRUGIM PRIHAJA
STAND-UP LEGENDA EDDIE IZZARD, NA ODRU
MGL-JA PA BODO ZAŽIVELI ADDAMSOVI.

KOMIČNI MUZIK AL

SLOVENSKI KNJIŽNI BLOGI
ZA UM IN DUHA

Čudaška in srhljiva, vendar tudi nadvse zabavna
družina Addams se je prvič
pojavila v stripu, ki ga je
ameriški risar Charles Addams leta 1938 začel objavljati v tedniku The New
Yorker. Znani stripovski liki,
oče Gomez in mati Morticia, otroka Wednesday in
Pugsley, stric Fester, babica, strežaj Lurch, Stvar
in drugi, so najbolj zasloveli v dveh filmih Barryja
Sonnenfelda z začetka 90.
let prejšnjega stoletja, v katerih so blesteli Raúl Juliá kot Gomez, Anjelica
Huston kot Morticia in Christina Ricci kot Wednesday.

GOSPODIČNA KNJIGA

Foto: Peter Giodani

Nina Prešern na svojem blogu niza
živahne vtise o kakovostni literaturi.
V rubriki Berem sebi piše o knjigah, ki
jih prebira po lastnem izboru, rubrika
Berem sinku pa izpostavlja kakovostne otroške slikanice, ki prepričajo z
vsebino in likovno podobo._
gospodicnaknjiga.si

Blog Konteksti ustvarja Tomaž Bešter,
še en navdušenec nad knjigami in
branjem. Na svojem blogu redno
objavlja prispevke s predstavitvami
slovenskih in tujih knjig, je pa tudi
avtor številnih strokovnih prispevkov
iz bibliotekarske stroke._
kon-teksti.blogspot.com

Režija: Aleksandar Popovski
4. aprila ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko

Na blogu Literarna lekarna, ki ga
ustvarja Alenka Štrukelj, boste našli
veliko predlogov in bralnih namigov
za vas in za vaše otroke ter nekaj
informacij o pomembnosti te veščine
in zmožnosti branja._

EDDIE IZZARD
Pet let po komediji Force Majeure,
ki se je kot hit zapisala v zgodovino
komedije z nastopi v kar 45 državah po svetu in tudi v vseh petdesetih državah ZDA, se Eddie Izzard
vrača h koreninam s svojim popolnoma novim šovom. Wunderbar
razglablja o njegovem edinstvenem, nadrealističnem pogledu na
ljubezen, zgodovino in lastno »teorijo vesolja«.
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literarnalekarna.com

Foto: IG @literarna_lekarna

LITERARNA LEKARNA

STAND-UP

Na blogu Damjana Zorca boste našli
humorno-strašljive zgodbe, življenjsko-mladostne štorije in razmišljanja,
nekaj zabave, mnenja o knjigah,
poglede na filme, oddaje o podnaslavljanju, jezikovne nasvete in še veliko
drugega._
damjanzorc.net

Foto: IG @sikkpuppi

PERIPETIJE

Blog Pri Sofiji je namenjen predvsem
otrokom, ki želijo spoznati čudoviti
svet knjig, ravno zato pa boste vanj
pokukali tudi mamice, očki, vzgojiteljice, učiteljice in drugi. Tukaj boste
našli ideje, namige in napotke, kako
najmlajšim skozi igro približati svet
knjige in zgraditi temelje za polnejše
življenje._
prisofiji.si
Več knjižnih blogov lahko najdete na citymagazine.si/knjizniblogi.

Foto: FB @PriSofiji

PRI SOFIJI

Foto: Arhiv Eddie Izzard

14. aprila ob 20.00 / Cankarjev dom

Foto: IG @tbesther

KONTEKSTI

Muzikal je bil na Broadwayu krstno uprizorjen aprila 2010, leta 2017 pa so
ga uprizorili tudi na edinburškem gledališkem festivalu. V središče so avtorji postavili Wednesday, ki je iz otroka zrasla v mlado dekle in se zaljubila,
vendar njen izbranec Lucas Beineke prihaja iz popolnoma običajne družine iz Ohia. Ker se je treba prepričati, ali bosta družini zaljubljencev med
seboj lahko shajali, Addamsovi dobijo obisk. Mnenja o poroki se pri starših
zaljubljencev razhajajo, a Wednesday je kljub preprekam neomajna._

»Bliža se čas, ko bom moral oditi
in se za nekaj časa posvetiti političnemu življenju. A preden se to
zgodi, želim občinstvu po svetu
ponuditi svoje najboljše nastope
stand-up komedije – še posebej v
dobi brexita in Trumpovega sovraštva. Moj novi šov zajema teme
od človeštva zadnjih 100.000 let
do govorečih psov in živalskih
superjunakov. Veselim se, da se
bomo ponovno srečali,« še dodaja Eddie Izzard. Predstava v
angleščini lahko vsebuje močan
in domišljijsko navdihnjen jezik._

Foto: IG @gospodicna_knjiga

ADDAMSOVI

Oblikovanje: Ivan Ilić/ 0.�0 Büro Foto: Darja Štravs Tisu
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