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Pust je čas igrivosti, plesa in nepozabnega 
druženja. Pustne maske prinašajo pomlad in 
veselje, mi pa jih največkrat nagradimo s sladkimi 
bonboni. Naj se letos sladkajo s sadnimi mini 
karamelami Šumi MINIS, ki so sočnih sadnih 
okusov, z visokim deležem sadnega soka ter brez 
umetnih barvil in arom. Mala karamela MINIS 
Tropic z okusi ananasa, manga in marakuje bo 
pričarala pravo eksotično pustno osvežitev, MINIS 
SOUR z okusi sočne jagode, pomaranče in 
zelenega jabolka pa bombastično doživetje. 
Okusimo in doživimo pravo pustno doživetje z 
bonboni ŠUMI. Več na sumi.si!

Prestolnica ima na Tavčarjevi ulici 4 novi super 
urbani kotiček – TINK superfood café. Več na 
CITYLIFE.SI!

Po več kot 70 letih od njegove zasnove se je 
VITRA odločila oživeti RADIO EAMES iz leta 
1946. Kako retro oblika sreča sodobnost,  
si oglejte na vitra.com!

Letos se ob svoji 50. obletnici, med 16. in 18. 
avgustom, vrača kultni festival WOODSTOCK 
2019. Več na CITYLIFE.SI!

Če so te dni, od 7. do 17. februarja, oči filmskih 
navdušencev uprte v mednarodni filmski festival 
BERLINALE, bodo konec februarja zagotovo v 
podelitev filmskih nagrad oskar. STRAN 34!

Po več kot uspešni razstavi v Parizu leta 2017 
lahko retrospektivo Christiana Diorja do 14. julija 
2019 občudujemo tudi v londonskem muzeju 
Victoria and Albert. Več na CITYLIFE.SI!

20. julija 1969 je Neil Armstrong prvič stopil na 
Luno, kateri trendi in obletnice bodo zaznamovali 
letošnje leto, pa preberite na STRANI 10!

Kako je lahko vsaka SKODELICA KAVE skrbno 
pripravljena … Nekaj namigov na strani 24 in 25!

V začetku marca v 4. nadstropje ljubljanske 
veleblagovnice Nama končno prihaja priznana 
italijanska blagovna znamka hišnih dekoracij 
COINCASA. Kako se združita ljubezen do tradicije 
in sodobna eleganca pri opremi doma, pa na 
coincasa.si!

Pri založbi Vida je izšla svetovna knjižna 
uspešnica Punca, zbrihtaj se avtorice Rachel 
Hollis. Več na zalozbavida.si!

Februarska 
»škatla«
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S počitnic na počitnice …, a slednjih bodo deležni 
le otroci, mi pa bomo pridno delali do poletnega 
oddiha. Zakaj se ne bi do takrat poskušali sukati 
izven okvirjev ali, bolje rečeno, zakaj ne bi »razmišljali 
zunaj škatle« (ang. »thinking outside the box«, 
op. p.). Ta besedna zveza je bila delno popularizirana 
pred petdesetimi leti na podlagi uganke devetih 
pik. Nastanek te topografske sestavljanke je sicer 
nejasen, a se je njen preizkus prvič pojavil v eni od 
knjig britanskega akademika Johna Adairja že leta 
1969 in od takrat velja za novo maksimo v angleškem 
jeziku – »razmišljanje izven okvira« oziroma »zunaj 
škatle«. Po drugi strani naj bi uporaba devetih 
pik izvirala ravno iz korporativne kulture podjetja 
Walt Disney, v kateri je bila sestavljanka velikokrat 
uporabljena. Rešitev uganke temelji na povezavi 
devetih pik v štirih potezah ali manj, in sicer brez 
da bi dvignili svinčnik in ne da bi šli po isti poti. In 
ravno ta uganka se je množično uporabljala v 70. 
in 80. letih prejšnjega stoletja, ko so svetovalci za 
uspešnost podjetja od zaposlenih zahtevali, da 
rešijo uganko »devetih pik«. Na podlagi rešitve so 
ugotavljali ustvarjalnost, odprtost uma, izvirnost, 
uporabnost. Razlog za to, da mnogi ne morejo rešiti 
tega problema, je, da okoli točk postavijo nezaveden 
ali nevidni okvir in poskušajo rešiti problem znotraj 
njega, kar pa je nemogoče. Toda če se izognemo tej 
samopostavljeni omejitvi, je rešitev problema zelo 
preprosta. Pa vendarle, ta besedna zveza je bila 
omenjena v številnih oglaševalskih sloganih, ki so 
nagovarjali k razmišljanju izven očitnih stvari, pogosto 
pa jo najdemo tudi v plesu, in sicer kot spodbudo 
za ustvarjalno gibanje, ki presega preproste 
geometrijske korake – plesalec naj bi dobesedno 
stopil izven polja v bolj zapleten vzorec izražanja. 
Kot je rekel Oscar Wilde, moramo biti vedno malce 
neverjetni, zato ostanimo drugačni in hkrati ne enako 
navdušeni – tu ali kjer koli, polje možnosti je namreč 
skoraj neskončno. In kaj bomo iz »škatle« vlekli 
februarja? Valentinovo – pri soočanju z brezkotnimi 
problemi sveta v krizi je ljubezen neizogibna 
rešitev, trendi 2019 – novo tehnološko leto, umetna 
inteligenca, nove naprave, virtualni denar in ... 
eksistencialni dvomi, barva časa – koralno zlata, 91. 
podelitev filmske nagrade oskar, zimske počitnice in 
pustovanje … Več pa na citylife.si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica
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Ljubljanski grad na plesni parket že več let vabi plesalce, 
in sicer na nepozabne dogodke, ki so tematsko obarvani 

in primerni za vse plesne okuse. Tokrat si na pustno 
soboto nadenimo drugi obraz in se zavrtimo v ritmih 

salse, bachate in kizombe!
ljubljanskigrad.si

Ples v maskah

Sobota, 2. marca,  
ob 20. uri 

Stanovska dvorana in Palacij, Ljubljanski grad
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Besedilo: Denis Pucelj

napovednik

6. salon 
penečih vin
Petek, 15. februarja
Hotel Slon, Ljubljana

V romantičen vikend 
zakorakajmo v družbi ljubiteljev 
penečih vin! Na voljo bo pestra 
ponudba tako domačih kot tujih 
vinarjev, sestavni del salona pa 
bo tudi tokrat izbrana kulinarika. 
radost.si

Fabula 2019
Od 27. februarja do 9. 
marca
Cankarjev dom, Ljubljana

Na že 16. ediciji enega največjih 
literarnih festivalov pri nas bomo 
lahko prisluhnili tujim gostom, 
posebno pa velja izpostaviti še 
predavanja svetovno znanih mislecev 
in teoretikov Alberta Manguela in Eve 
Illouz, ki bosta nastopila na festivalu 
Fabula pred fabulo. 
festival-fabula.org

13. festival 
gorniškega 
filma
Od 18. do 24. februarja 
V Ljubljani, Celju, Radovljici in Domžalah

Ljubitelji alpinizma in adrenalinskih 
zgodb bodo navdušeni nad pestro 
ponudbo kar 32 filmov, med 
katerimi je treba še posebej omeniti 
dokumentarni film Free 
Solo – letošnjega 
nominiranca za 
filmsko nagrado 
oskar. 
gorniski.si

58. sejem Dom
Od 5. do 10. marca
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Več kot sto razstavljavcev s področja gradbeništva, 
stavbnega pohištva, notranje opreme, urejanja 
okolice ipd. se bo ljubiteljem interierja in preostale 
ponudbe za urejanje doma predstavilo na največjem 
tovrstnem mednarodnem sejmu pri nas.
sejemdom.si

ZagrebDox
Od 24. februarja  
do 3. marca
Pripravimo se na lov za odličnimi 
dokumentarnimi filmi. Na letošnjem 
mednarodnem festivalu dokumentarnega 
filma ZagreDoxu nas čakajo oskarjevi 
nominiranci, kot so Free Solo, Hale County 
This Morning, This Evening in Minding 
the Gap, še posebej pa velja izpostaviti 
biografski film o teniški legendi Johnu 
McEnroeju in intimni portret glasbenice 
Kate Bush.
zagrebdox.net

© Unsplash



citylife.si

The Slovenia Restaurant Awards 2019
Glasovanje javnosti v marcu, zaključni dogodek 7. maja
Različne lokacije po Sloveniji

Slovenija čedalje bolj postaja ena prvih izbir destinacij kulinaričnih navdušencev. Tudi letos bomo tako že tretje 
leto zapored v okviru izbora The Slovenia Restaurant Awards pod sponzorstvom Diners Cluba izbirali najboljšo 
restavracijo v posamezni kategoriji in tudi 
regiji. Letos je strokovna komisija že naredila 
izbor kar 201 restavracije, ki jih je predala v 
glasovanje gastronomski komisiji, ki glasuje v 
mesecu februarju. Najboljših 20 iz regije bomo 
v mesecu marcu izglasovali tudi mi. Kot novost 
omenimo še, da so Slovenijo razdelili na štiri 
regije: Alpsko Slovenijo, Mediteransko-kraško, 
Termalno-panonsko in Ljubljano z osrednjo 
Slovenijo. Vizija organizatorja je dolgoročen 
dvig kakovosti storitev in obiska v restavracijah 
ter razvoj zdrave »foodie« kulture Slovencev. 
K izboru so tako povabili ne le strokovno, 
temveč tudi ljubiteljsko javnost, da bi skupaj 
predstavili najboljše restavracije in tujim kot tudi 
slovenskim turistom predstavili najboljše, kar 
ponuja slovenska kulinarika. Zaključni dogodek 
bo 7. maja. Pospremljen bo z izobraževanjem 
in poudarkom na digitalnih medijih v 
dopoldanskem času, razglasitvijo in podelitvijo 
diplom v popoldanskem času, v večernem 
času pa z ekskluzivno večerjo pod taktirko 
najboljše slovenske chefinje Ane Roš.
the-slovenia.com
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Kurentovanje  
in pust
Od 15. februarja  
do 5. marca
Ptuj in ostale lokacije po Sloveniji

Ob dih jemajoči kulisi Ptuja bodo tudi letos 
svoje slovo zimi zaplesali kurenti! Celoten 
seznam osrednjih in spremljevalnih prireditev z 
vrhuncem pustnega torka je na voljo na spletni 
strani kurentovanje.net, posebne sladke 
prireditve in domišljene pustne šeme pa lahko 
pričakujemo tudi po drugih slovenskih mestih. 
kurentovanje.net

Gibanica – bienale 
slovenske sodobne 
plesne umetnosti
Od 27. februarja do 2. marca 
Različna prizorišča v Ljubljani

Tik pred pomladjo je čas za pregled sodobne plesne 
umetnosti – ko bomo lahko uživali v stvaritvah 
domačih in tujih plesnih ustvarjalcev. 
sodobniples.si

58. Pokal 
Vitranc
Od 9. do 10. marca
Kranjska Gora

Najboljši svetovni smučarji 
se bodo tudi letos zbrali v 
Kranjski Gori, kjer bomo ob 
pestri ponudbi spremljevalnega 
dogajanja lahko uživali tudi 
v vožnjah novih prvakov v 
veleslalomu in slalomu. 
pokal-vitranc.com

Razstava Plečnikov 
NUK
Od 1. februarja 
Plečnikova hiša, Ljubljana

Razstava predstavlja načrte in dokumente, 
ki osvetljujejo snovanje in gradnjo Plečnikove 
edinstvene knjižnične stavbe, odkriva skrivna življenja 
knjižničarjev med drugo svetovno vojno in predstavlja 
javnosti doslej še neznane fotografije čitalnice po 
požaru. 
mgml.si

© Marko Šinkovec, slovenia.info

© Aleš Fevžer, slovenia.info

© Rok Deželak

Zmajev 
karneval 

2019
Sobota, 2. marca

Kongresni trg, Ljubljana

Pregnati zimo bo tudi letos pomagal Zmajev 
karneval, na katerem bodo nastopale 

značilne maske iz poganskega 
ljudskega izročila, kot so kurenti, 

laufarji in morostarji.
visitljubljana.com
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SPREhOd po trendih 
leta 2019

Po lanskem letu, ki je bilo sicer izjemno predvsem na področju slovenskega športa in bogato na 
kulturnem področju, za mnoge pa leto preizkušenj in izzivov, leto 2019 prinaša veliko lepega, predvsem 
pa bo leto prašiča po kitajskem horoskopu uspešno in uživaško. Postreglo nam bo z edinstvenimi dogodki, 

ki nas bodo popeljali v sladko preteklost in orisali svetlo prihodnost, ki se je še kako veselimo.

trendi

V novo leto smo vstopili s pozitivno barvno podlago, 
ki jo je že tradicionalno pripravil Pantone. Živa 
koralna z zlatim podtonom je hkrati energična in 
mehka, svojo pot pa si je že utrla tako v svet mode 
kot interierja. Ta jo je sprejel z odprtimi rokami, saj 
lepo sovpada s trendom boemskega oblikovanja, ki 
v prostor vnaša umetniški pridih. Mešanica živih barv, 
modernih oblikovalskih kosov, etno vzorcev, naravnih 
materialov, še posebej lesa, zelenih rastlin in vintage 
kosov pohištva v svetlih odprtih prostorih deluje 
moderno, a hkrati domače in z dušo. Gre za popolne 
kontraste, ki v prostoru pričarajo svetovljansko 
vzdušje. Pozabite na izčiščene skandinavske 
interierje in z babičinega podstrešja privlecite 
zaprašene kose pohištva, ki si zaslužijo novo življenje. 

Glasbena nostalgija
Priznanje si zasluži tudi prvi prenosni predvajalnik 
glasbe, »walkman«, ki letos praznuje kar 40 let. 
Leta 1979 so ga namreč lansirali pri podjetju Sony in 
verjetno se jim ni niti sanjalo, da bo to začetek prave 
revolucije. Glasba je namreč že od nekdaj premikala 
meje in prav nič drugače ni niti danes v digitaliziranem 
svetu. Ljubitelji vseh vrst žanrov se kljub lahko 
dosegljivi tehnologiji vračajo k starim glasbenim 
zapisom, kot je LP-plošča, in obujajo spomine 
na legendarne glasbene dogodke. Zagotovo 
največji med njimi je festival Woodstock, ki se letos 
med 16. in 18. avgustom, po 50 letih, vrača na 
zgodovinsko prizorišče v Sullivan County, New 
York. Med nastopajočimi naj bi bili, kot se govori, 

tudi skupini Pearl Jam in Foo Fighters, zagotovo 
pa bo izkušnja nepozabna. Tako kot je bil 

nepozaben zadnji nastop skupine Beatles, 
ki so ga uprizorili na strehi pisarn Apple 
Corps Ltd v Londonu januarja leta 
1969. John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison and Ringo Starr so nad 

množico oboževalcev odigrali pet skladb, 
nato pa jih je zaradi hrupa prekinila policija. 

Veliko hrupa je prav tako na zadnjem nastopu 
povzročila tudi skupina Nirvana, 1. marca 1994 v 
Münchnu. Letos obeležujemo že 25-letnico smrti 
priljubljenega frontmana skupine, Kurta Cobaina, ki je 
imel neizmeren vpliv na razvoj takratne alternativne rock 
in grunge scene. Ta se še danes vrti na radiu Študent, 

ki letos praznuje 50 let oddajanja. Leta 1969 ga 
je ustanovila Študentska organizacija Univerze v 
Ljubljani z željo po predvajanju alternativne glasbe. Gre 
za najstarejši nekomercialni radio v Evropi, ki poslušalce 
navdušuje z raznolikim programom, popularno glasbo, 
analizo političnih in socialnih fenomenov ter kritično 
razpravo o družbi. Tudi ljubljanski podzemeljski 
klub, Klub K4, letos praznuje. Že 30 let se tam zbira 
»underground« mladina, ki je najprej poslušala punk in 
rock, danes pa posluša predvsem elektronsko glasbo. 
Legendarni klub je bil razglašen za najboljšega v regiji, 
kar niti ne čudi, saj so se pod goste podpisali številni 
svetovno znani DJ-ji.

Revolucije prinašajo napredek
Od revolucije v glasbi pa k revoluciji moderne družbe, 
ki sta jo prinesla internet in eno najbolj priljubljenih 
družbenih omrežij Facebook. Ta nas s prijatelji, 
sodelavci, bežnimi znanci in sorodniki povezuje 
že 15 let. Takrat si zagotovo nismo mislili, da nas 
bo drsenje po ekranu popolnoma zasvojilo, niti, 
da bo Facebook eno najbolj priljubljenih orodij za 
oglaševanje. To dobro izkorišča tudi Google, ki 
je prav tako pred 15 leti lansiral Gmail, najbolj 
razširjenega ponudnika storitve elektronske pošte. 
Marsikdo si brez njega sploh ne predstavlja življenja, v 
času prvega pristanka na Luni pa se je vse to zdelo 
kot znanstvena fantastika. Od enega najbolj znanih 
izrekov »To je majhen korak za človeka, a ogromen 
skok za človeštvo.« mineva namreč okroglih 50 
let. Številni so pristanek Apolla 11 na Luni označili 
ne le za tehnološki dosežek, temveč predvsem za 
politični korak. Politične spremembe pa so vplivale 
tudi na padec berlinskega zidu 9. novembra 1989. 
Na ta dan je vodja vzhodne berlinske komunistične 
partije oznanil, da lahko državljani prečkajo mejo na 
zahod. Številni spomeniki še danes spominjajo na 
težko zgodovino mesta, hkrati pa so spremenjeni v 
kulturne objekte, ki vabijo številne turiste. Berlin je 
zagotovo ena najbolj zaželenih destinacij to leto, 
prav tako živahni New Orleans, ki praznuje 300 let 
ustanovitve mesta. Zibelka bluesa bo očarala vse, 
ki radi ponočujejo ob dobri glasbi in hrani. Najboljša 
zabava se dogaja okrog praznika Mardi Gras, 
ameriške različice našega pusta, ko so ulice polne 
namaškaranih ljudi. 

Besedilo: Katja Kozlevčar, fotografije: Adrien Dirand, Željko Stevanić, Pexels, Pressloft in promocijsko gradivo

Angleška princesa Margareta v obleki Dior leta 1951.
(© Cecil Beaton, Victoria and Albert Museum, London) 

Berlinski zid

Bauhaus

Barva leta
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Besedilo: 

10 na seznamu to leto:
  1 Walkman praznuje 40 let. Poiščite najljubšo kaseto in zaplešite v dan.

  2 Oglejte si retrospektivno razstavo Christiana Diorja v Londonu – do 14. julija 2019.

  3 Nasmejmo se ob seriji The Simpsons, ki je na sporedu že 30 let.

  4 Odpovejmo se embalaži in nakupujmo brez plastičnih vrečk.

  5 Leonarda da Vincija se spomnimo ob filmu Da Vincijeva koda.

  6 Udeležimo se parade Mardi Gras v New Orleansu.

  7 Vsaj eno noč preplešimo v legendarnem Klubu K4.

  8 Obiščimo Berlin in si v East Side Gallery oglejmo razstavo grafitov na berlinskem zidu.

  9 Frekvenco prestavimo na Radio Študent. Praznuje namreč že 50 let.

10 V Narodni galeriji se za trenutek ustavimo pred deli Riharda Jakopiča.

Leto umetnosti in izobraževanja
Če iščemo destinacijo za vikend izlet, priporočamo 
obisk Londona. Po več kot uspešni razstavi v Parizu 
leta 2017 lahko retrospektivo Christiana Diorja 
do 14. julija 2019 občudujemo tudi v londonskem 
muzeju Victoria and Albert. Ljubitelji umetnosti 
si lahko v zaznamek vpišejo še 500-letnico smrti 
enega največjih umetnikov in izumiteljev vseh časov 
Leonarda da Vincija, ki jo bodo počastili s številnimi 
razstavami in dogodki po celem svetu, njegovo najbolj 
znano delo Mona Lisa pa se še vedno smehlja v 
pariškem Louvru. Drugi na seznamu je muzej Prado 
v Madridu, ki ob svoji 200-letnici pripravlja veliko 
razstavo zgodovine muzeja in dialoga, ki ga je imel z 
družbo. Na domačih tleh bomo letos slavili 150 let 
rojstva vodilnega impresionističnega slikarja Riharda 
Jakopiča. Njegova dela si lahko med drugim ogledate 
v stalni zbirki Narodne galerije v Ljubljani. Praznuje 
tudi nemška umetniška šola Bauhaus, ustanovljena 
1919. Zapomnili smo si jo po strogem stilu, ki še danes 
navdihuje predvsem arhitekte. Svoj pečat pa je pustila 
tudi Univerza v Ljubljani, ki prav tako praznuje 100 
let, odkar je Aleksander Karađorđević podpisal zakon 
o ustanovitvi. Danes jo sestavljajo 23 fakultet in 3 
umetniške akademije, uvršča pa se med 500 najboljših 
svetovnih univerz. V namen častitljive obletnice se bo na 
posameznih fakultetah zvrstilo lepo število dogodkov, 
celoten seznam pa najdemo na spletni strani univerze 
uni-lj.si. Marsikateri študent lahko reče, da je odrastel 
ob animirani komični seriji The Simpsons, ki je 
na sporedu že dolgih 30 let in je najdlje trajajoča 
serija v ZDA. V 651 epizodah lahko spremljamo 

zabavno družino, ki je pogosto ogledalo sodobni 
družbi, napovedala pa je tudi nepričakovane dogodke v 
prihodnosti, kot je predsedništvo Donalda Trumpa. 

Eko prihodnost
Trendi se že zadnjih nekaj let razvijajo v smeri 
trajnosti, kar je zagotovo svetla luč za našo 
prihodnost. Pozdravljamo prepoved plastičnih 
vrečk in prvo trgovino brez embalaže v Sloveniji, 
trgovino Rifuzl, ki jo najdete na Celovški cesti 111 
v Ljubljani. Pomislite na življenje pred 20 ali 30 leti, 
ko so se mame v trgovino odpravile s cekarji, mleko 
smo kupovali neposredno od kmetov in v trgovini 
so bili izdelki pospravljeni za pultom, izza katerega 
ti je postregel prodajalec. Življenje je bilo preprosto 
in kar je še pomembnejše – brez odvečne navlake. 
Dobri stari časi nas lahko marsikaj naučijo tudi za 
prijetnejšo sedanjost in prihodnost, česar se bomo z 
veseljem spominjali.

Avgusta prihaja Woodstock
The Simpsons

Sonyjev prenosni predvajalnik 
glasbe, »walkman«.

Vračajo se gramofonske plošče.

20. julija 1969 je Neil Armstrong prvič stopil na Luno.

Radio Študent

Zara
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Ni oranžna, 
ni rožnata, a izraža vso 

vitalnost in lepoto narave. Pri 
barvnem inštitutu Pantone so za 

barvo leta 2019 izbrali koralni odtenek z 
zlatim podtonom  »Living Coral (16-1546)« , 
ki spominja na živahne odtenke morskega 

grebena v svoji najbolj veseli in barviti 
manifestaciji in je izražena v neskončnih 
oblikah. Izžarevala naj bi pozitivnost in 
toplino, ki zagotavlja udobje in vzgon v 

našem nenehno spreminjajočem se 
okolju sodobnega življenja, vključujoč 

naravno in digitalno resničnost.
wallpepper.it

BARVNE SENCE
Svečniki Iittala dodajajo svetlobo in barvne 
sence v notranjosti prostora, lepo se 
podajo skupaj z namizno posodo Raami.
iittala.si

RAJSKA PTICA
Živahna koralna barva malih kuhinjskih aparatov 
KitchenAid bo v našo kuhinjo vnesla življenje, vnemo po 
prostosti, potovanju in raziskovanju eksotičnih destinacij, 
ki bodo še bolj navdihnile našo kulinarično ustvarjalnost.
kitchenaid.com

ZANJO
Za nežen pogled z noto zapeljivosti.

emiliopucci.com

dIŠI PO OCEANU
Z vonjem, navdahnjenim s svetlečimi 
odtenki rdečih koral, bo kolekcija Omnia 
Coral spominjala na sonce in ocean.
bulgari.com
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barva leta

ZOFA LEŽERNOSTI
Za tiste, ki znamo sezuti čevlje, bo klasična zofa 
oblikovalske ekipe Loaf še poglobila našo sproščenost.
johnlewis.com

»ZRCALCE, ZRCALCE...
... povej, kdo najlepša v deželi je tej?« Tapete, 
ki so preproste za uporabo in odstranitev, 
bodo popolnoma spremenile naš prostor. 
katezarembacompany.com

MAVRICA
Sandali z motivom mavrice 
modnega oblikovalca Pierra 

Hardyja so mešanica sloga art 
deco in psihedeličnih vplivov.

pierrehardy.com

V SOJU LUČI
V duhu Poula Henningsena je Louis 
Poulsen predstavil visečo luč PH 5 

Mini, ki je namenjena sodobnemu in 
ustvarjalnemu življenju.

louispoulsen.com

ZA CVETLICE ALI BREZ
Očarljivo preprosta vaza za cvetlice ali zgolj 

okras. Vsaka vaza je ročno izdelana in nekoliko 
drugačna od druge. Vsaka nosi svojo zgodbo.

honeycomb-studio.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJdETE NA
CITYLIFE.SI
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dramatično v pomlad
Letošnja pomlad ponovno kliče po 

lahkotnosti in svežini. Nova kolekcija 
modnih dodatkov Parfois izstopa s 

prefinjenimi in minimalističnimi oblikami. 
Linije so hkrati dramatične in elegantne, 

medtem ko so barve monokromatske 
in preproste za kombiniranje.

parfois.com

Najbolj vroč par
Instagram je dobesedno 

ponorel za trendom 
neonskih odtenkov, ki so 

ga med drugim ovekovečile 
tudi sestre Kardashian. Če 

si bomo za začetek modne 
sezone privoščile le en par 

novih čevljev, potem naj 
bodo to gležnjarji v neonski 

zeleni. Ti združujejo trendi 
elastično strukturo z najbolj 

vročo barvo ta hip!
zara.com

Inovativen 
modni 

spektakel
Eden najbolj priljubljenih trgovcev na modnem 
prizorišču pripravlja novo težko pričakovano 

kolekcijo, ki bo 11. marca namesto na pariškem 
tednu mode predstavljena sredi puščave Sedona v 
Arizoni. Modna revija H & M Studio bo združevala 
modo in poglobljeno gledališče, v katerem bodo 

sodelovali tudi obiskovalci. Gre za inovativen 
pristop, pri katerem so v ospredju praktični 

modni kosi, križani z glamurjem, celoten 
koncept pa navdihuje svetovne 

popotnice. 
hm.com

Samo zanjo
Želimo dišati po zapeljivi pomladi? Nova dišava 
Paco Rabanne Pure XS for her je zmes erotike in 
orientalske romantike. Gre za izzivalno dišavo, ki želi 
ujeti esenco eksplozije ženskih užitkov. Note ylang-
ylanga, vanilje, sandalovine in pokovke vibrirajo ena 
ob drugi in se srečajo v eksplozivni erotiki.
pacorabanne.com
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Lepota Azije
Kreativna direktorica ličenja pri znamki Chanel 
Lucia Pica je navdih za novo kontrastno 
kolekcijo živahnih in subtilnih ličil črpala 
s svojega popotovanja po Aziji. Očarana 
nad lepoto vsakdanjih detajlov, je ustvarila 
intenzivno linijo Vision d'Asie: L'art du détail v 
zelenih, modrih, zlatih, rjavih in vijola odtenkih. 
Gre za resnično sijočo kolekcijo!
chanel.com

Ozek pogled na svet
Sonce počasi, a vztrajno mežika in krade pozornost našemu 
pogledu. V novi sezoni bomo ta pogled zaščitili z ozkimi 
sončnimi očali v sto in eni različici: retro, z barvastimi okvirji 
ali tistimi v želvovini, kvadratne oblike ali mačje zašiljene, 
športno navdahnjene ali elegantne. 
lespecs.com

Črna brezčasnost
Cvetoči vzorci res niso revolucionarni za pomlad, je pa 

zato toliko bolj posebna nova kolekcija nakita FreyWille. 
Navdahnjena po delu Vincenta van Gogha, Almond Blossom 

deluje kot moderna interpretacija, preoblečena v črno. 
Emajliran dizajn na črni podlagi z zlatimi poudarki izžareva 

sofisticirano auro in spada med brezčasne kose nakita.
Butik FREYWILLE, Mestni trg 8, Ljubljana, freywille.com

Moč rdeče
Rdeča šminka ima to moč, da iz ženske 
napravi damo. Privoščimo si svoj »randez-
vous« s Parizom, zahvaljujoč novi šminki 
Bourjois Rouge Fabuleux, in zaživimo v 
novi luči. Gre za kremasto in lahko teksturo, 
intenzivna barva pa je obstojna kar do 
deset ur. Na voljo je v 12 različnih odtenkih, 
najbolj klasična rdeča pa se skriva pod 
številko 11 in imenom Cindered-lla.
bourjois.com

Subtilno 
zapeljevanje

Danes je tisto, kar je skrito 
pod oblačilom, prav tako 
pomembno kot tisto, kar 
je vsem na očem. Čipka, 
ki objame kožo, ali mehki 
dotik svile namreč vpliva 
na žensko rahločutnost 

in njeno zapeljivo naravo. 
Perilo znamke Else 

zapeljuje na subtilen način, 
je modernih oblik in pisan 

na kožo sodobni osvajalki.
net-a-porter.com

Pridih podeželja
Trendi pridejo in gredo, ljubezen do retra pa ostaja. Pri 
Mangu so za vstop v pomlad pripravili celo linijo 
lahkotnih oblačil, ki svoj navdih črpajo v razposajenih 70. 
letih, s sladkim podtonom rustikalnega stila. Omislimo si 
laneno obleko, nestrukturiran suknjič ali torbico iz rafije. 
mango.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJdETE NA
CITYLIFE.SI



16 šport

be
li

h
 b

r
ez

po
t

ji
h

za po

7

Ekoprijazna 
oblačila za
smučanje

Kdo pravi, da se je zima že poslovila … Mogoče 
v dolinah, toda na bližnjih smučiščih in v gorah se 
je zimska pravljica šele začela. Priznana nemška 
znamka športnih oblačil Vaude tudi letos nič ne 

prepušča naključju. Njihova zimska kolekcija oblačil 
za smučarje in turne smučarje stavi na prijaznost 
do okolja in družbeno odgovornost. Oblačila so 

tehnično izpopolnjena, vodoodporna in hitro 
sušeča, odporna proti vetru in mrazu, 

lahka na vzponu in robustna za 
spust. 

vaude.com

Lavinska 
lopata BCA 

shaxe tech 
Ni skrivnost in ne novost, da v 

»outdoor« industriji vsaka znamka 
želi razviti izdelek, ki bo čim lažji, manjši ...
Združevanje funkcionalnosti v en izdelek se tej 
meji lahko zelo dobro približa. Pri BCA, ki sodi 
med vodilne znamke z lavinsko opremo, so 
razvili lopato, ki je hkrati tudi ledni cepin, idealen 
za turno smučanje ali deskanje. 
backcountryaccess.com

Igriv in vodljiv
»Splitboarding« postaja 
vedno bolj priljubljen in 
vse več deskarjev na 
snegu je navdušenih 
nad pristopom, ki ga 
imajo turni smučarji. 
»Splitboard« Salomon 
Speedway pa ne bo 
olajšal le vzponov, 
prepričal bo tudi z 
igrivostjo, stabilnostjo 
na vseh podlagah, 
plovnostjo v pršiču in 
vodljivostjo na strmih 
spustih.
extremevital.com
salomon.com

Zanjo
Ženske smuči Black 
Crows Camox Birdie 

so srednje široke, zelo 
odzivne in tolerantne 

vsestranske smuči, 
idealne za različne 
snežne podlage – 

tako mehkejšo 
kot tršo.

black-crows.com
actionmama.com

Lahke, še lažje …
»Splitboard« vezi The Arc znamke Spark 

R&D so zaradi svoje funkcionalnosti, 
ki je združena z majhno težo in 

udobjem, prva izbira. 
sparkrandd.com

Spremljevalec med 
turnimi podvigi
Turno smučanje in deskanje v zadnjih letih pri 
nas doživljata velik razcvet. Pomembno je, da 
se v zasnežene gore odpravimo primerno 
opremljeni. Nahrbtnik Evoc FR Day je 
oblikovan prav za turne podvige. Nanj lahko 
brez težav namestimo smuči, desko in čelado, 
v poseben prekat pa zložimo lavinski trojček.
evocsports.com 

Udobna zaščita
Med spuščanjem po zasneženih strminah ne 
smemo pozabiti na varnost. Naj bo čelada vedno 
na glavi. Čelade Julbo so lahke in udobne ter se 
odlično prilegajo in še dobro izgledajo.
julbo.com
iglusport.si VEČ 

NOVOSTI 
NAJdETE NA
CITYLIFE.SI
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Besedilo in fotografije: Matej Jurgele in Janko Zrim
mobilnost

AUdI A1 – URBANI MALČEK  
za velike korake

»Ko se zjutraj zbudiš, vzemi šminko s seboj,« se začne eden od verzov znane Domiceljeve pesmi. In 
ravno misel na to pesem se mi je utrnila v glavi, ko sem se usedel v novi Audi A1 Sportback.

Zapeljivo privlačen
Zaradi živordeče barve, markantnega in mišičastega dizajna, ki 

navdih črpa tudi iz sveta relija, je bil Audi A1 druge generacije opazen 
na vsakem koraku. Njegova kompaktnost pa je, kjer koli sem se 

pojavil z njim, nagovarjala vse urbano naravnane individualiste.

Uglajeno poskočen
Če sem besedilo začel z 
uvodnim delom verza, ga lahko 
v tej smeri tudi nadaljujem: »… 
čisto potiho odidi …« Tiho in 
uglajeno je namreč tudi delovanje 
85-kilovatnega (116 KM) trivaljnega 
motorja TFSI. Ta razvije dovolj 
moči za dinamično mestno vožnjo 
s hitrimi vključevanji v promet, prav 
tako pa lahko mestnega malčka 
na avtocesti požene do hitrosti 
200 kilometrov na uro. Obenem 
je tudi varčen, saj je v poprečju 
porabil okoli 5 litrov goriva na 100 
prevoženih kilometrov.

Optimalno povezan
Med vožnjo hitro postane jasno, da je bil 

voznik med razvojem vozila v središču 
pozornosti. Elementi za upravljanje in 

zaslon MMI plus so osredotočeni nanj in 
poudarjajo poseben značaj voznikovega 

prostora. Vozilo je pripravljeno za digitalno 
prihodnost, saj je že osnovna izvedba 

serijsko opremljena z večfunkcijskim 
volanom in popolnoma digitalnim 

kombiniranim instrumentom. Testni Audi A1 
Sportback pa je bil poleg tega opremljen 

z virtualnim prikazovalnikom Audi z 
razširjenim obsegom funkcij v neposrednem 

voznikovem vidnem polju. Ta med vožnjo 
prikazuje raznolike informacije, kot so 

animirani navigacijski zemljevidi in grafični 
prikazi nekaterih asistenčnih sistemov.

Zanesljiva varnost
Asistenčni sistemi izhajajo iz višjega 
razreda vozil. S sistemom Adaptive 

cruise control, ki ohranja razdaljo 
do spredaj vozečega vozila, je 

vožnja v tekočem prometu bistveno 
manj stresna. Serijsko opozorilo za 
zapuščanje voznega pasu stopnjo 
varnosti le še poveča. Sistem Audi 

pre sense front se dobre izkaže v 
mestu, saj zaznava kritične situacije 

ob srečanju z drugimi vozili in pešci ali 
kolesarji, ki prečkajo pot pred vozilom, 

in s tem vožnjo po urbani džungli naredi 
prijetnejšo ter seveda tudi varnejšo.

Športni značaj
Kompaktne mere mu zagotavljajo odzivnost 
v mestnem vrvežu, nizko nameščen 
enodelni okvir mreže hladilnika in izrazite 
stranske odprtine za dovod zraka ter 
značilna grafika dnevnih luči v opcijskih  
LED-žarometih pa poskrbijo za športno 
zunanjo podobo vozila. S športnimi sedeži 
je športno naravnana tudi notranjost 
vozila, medtem ko je k boljši legi na cesti 
pripomoglo s seznama dodatne opreme 
izbrano čvrstejše podvozje. Zavorni sistem 
zagotavlja natančno odmerjanje zavorne 
sile, občutek na zavornem pedalu pa je 
spontan in čvrst.
audi.si

Model: AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI
Motor: 3-valjni bencinski motor z neposrednim 
vbrizgavanjem bencina in turbopolnilnikom
Moč: 85 kW (116 KM)
Zmogljivost: 203 km/h
Poraba: 5,1 l/100 km
Uradni zastopnik in prodajalec: Porsche Slovenija
Cena testnega vozila: 29.544 evrov
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Uporabno 
in zabavno
Začetek leta vedno prinese kar nekaj 
zanimivih, uporabnih, a tudi zabavnih  
tehnoloških novosti in dosežkov z 
največjega sejma zabavne elektronike 
CES. Tokrat smo izbrali nekaj tistih, 
ki bodo morda v prihodnosti postale del 
našega vsakdana.

LavvieBot 
– pametno 
stranišče za 

mačke
Kar nekaj inovacij v kategoriji pametni dom 
je namenjenih našim hišnim ljubljenčkom. 

Nadvse uporabno je tudi skoraj neslišno mačje 
stranišče LavvieBot. Po opravljeni potrebi se 
pesek zamenja, aplikacija pa sporoči, kdaj 

ga mačka uporabi in kdaj je odpadna 
vrečka, ki je seveda odišavljena, 

polna. 
lavviebot.com

Upogljivi Royole 
FlexiPai
Kot vedno so na največjem 
tehnološkem sejmu v 
ospredju tudi pametni telefoni, 
takšni in drugačni. Veliko 
zanimanje je letos požel tudi 
prvi upogljivi pametni telefon 
Royole FlexiPai, ki temelji na 
osnovi prepogljivega zaslona 
AMOLED in ga je že mogoče 
kupiti za dobrih 1.388 evrov.
royole.com

dreamOn za miren spanec
Nosljiva zapestnica DreamOn bo v sen 
zazibala vse nespečneže. Zapestnica 
posnema naravne nizkofrekvenčne 
valove, ki se med spanjem 
pretakajo po možganih, 
in uporabnika pripravi, 
da hitreje zaspi. Med 
drugim deluje tudi 
sproščujoče in zmanjšuje 
občutek stresa.
dreamon.co

Slušalke WT2 plus za poliglote 
Kitajsko podjetje Timekettle je na CES-u 

predstavilo slušalke WT2 plus, ki sproti prevajajo 
pogovor dveh sogovornikov. Prevajanje med 

večjimi svetovnimi jeziki poteka zelo učinkovito 
preko povezave Bluetooth in aplikacije 
na pametnem telefonu, paziti je treba 
le na pravilno izgovorjavo. Uporabnik 

lahko izbira kar med 36 jeziki.
timekettle.co

Nagrajeni pomivalnik 
posode
Tetra, majhen pomivalnik posode 
podjetja Heatworks, je letos prejel 
nagrado organizatorjev CES-a 
za najboljšo inovacijo. Odlikujeta 
ga majhna poraba energije in 
prijaznost do okolja. In seveda 
ga, kot se za sodobno tehnologijo 
spodobi, upravljamo preko 
mobilne aplikacije na telefonu.
myheatworks.com

Y-brush za čiste zobe
Inovativna zobna ščetka majhnega francoskega 
podjetja FasTeesH bo naše zobe očistila v pičlih 
desetih sekundah. Ščetka je oblikovana po čeljusti, 
pred uporabo jo namažemo z zobno pasto, vstavimo 
v usta in ščetka opravi svoje. Zaradi učinkovitosti 
naj bi jo priporočali tudi zobozdravniki. Za dobrih 
100 evrov bo na voljo spomladi. 
y-brush.com
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Mercedesov novi razred B zmore vse ...
Nova generacija razreda B dokazuje, da se pri Mercedes-
Benzu še niso odrekli kompaktnim enoprostorcem. Večje 
zunanje dimenzije se odražajo v prostornejši notranjosti. 
Opcijski vzdolžni pomik zadnjih sedežev omogoča povečanje 
prtljažnika z osnovnih 455 litrov na kar 705 litrov ob petih 
potnikih. Tehnološko gledano bi razred B moral zadovoljiti tudi 
najzahtevnejše voznike, saj so jim v pomoč praktično vsi sistemi, 
ki so jih sicer vajeni iz višjih razredov, vključno z asistirano 
vožnjo druge stopnje, pri kateri igrata ključno vlogo prilagodljivi 
tempomat Distronic in sistem za aktivno krmiljenje. Serijsko 
bo na vozilu na voljo sistem za samodejno zaviranje, ki 
zaznava tudi premikanje pešcev in kolesarjev. 
mercedes-benz.si

Reinkarnacija priljubljenega Q3
Nova različica audija Q3 ponovno združuje športno-terenske 
zmogljivosti. S prenovo je notranjost prostornejša in uporabnejša, 
poleg 8,8-palčnega zaslona na dotik je na voljo še 10-palčna 
različica. Vsi motorji, razen najmanjšega bencinskega 35 TFSI 
(1,4 litra delovne prostornine), so 2-litrski. Prvi je na voljo samo z 
ročnim menjalnikom, pri ostalih je opcijsko na voljo tudi menjalnik 
S-Tronic s sedmimi prestavami. Razpon moči motorjev sega od 
110 kW (150 KM) do 169 kW (230 KM), čez približno dve leti se 
bo pridružil tudi priključni hibrid, nekoliko prej pa najzmogljivejša 
različica RSQ3 z že znanim 2,5-litrskim 5-valjnim motorjem, ki bo 
razvil okoli 400 KM. 
audi.si

Volkswagen združuje 
najaktualnejše inovacije 

V tehnično temeljito prenovljenem VW passatu, v katerem bodo 
združene Volkswagnove najaktualnejše inovacije, bo svetovno 
premiero doživel Travel Assist. Kot prvi volkswagen bo passat z 
novim sistemom IQ.DRIVE lahko vozil delno avtomatizirano s katero 
koli poljubno hitrostjo (od 0 do 210 km/h). Poleg tega bo to tudi 
prvi Volkswagnov model s kapacitivnim volanom, ki zaznava dotik 
voznika in na ta način predstavlja interaktivni vmesnik do sistemov, 
kot je Travel Assist. Med passatovimi novostmi je tudi Emergency 
Steering Assist, sistem, ki prek poseganja zavor povečuje varnost 
pri izogibalnih manevrih. Novi interaktivni IQ.LIGHT matrični LED-
žarometi, ki noč spremenijo v dan, pa so inovativna tehnologija luči, 
ki je bila doslej na voljo samo za aktualni model touarega. Sejemsko 
premiero bo novi passat doživel na avtomobilskem salonu v Ženevi.
volkswagen.si

Prenovljeni renault twingo bolj prefinjen in dovršen
Prenovljeni twingo ostaja enako zabaven in okreten, pa vendarle posodobljen. Z novim ekosistemom 
Renault Easy Connect je dobil tudi najnovejše možnosti povezljivosti. V najbogatejšem paketu 
opreme sta dodana nova multimedijska naprava EasyLink s 7-palčnim zaslonom in ekskluzivno 
oblazinjenje. Na voljo so trije pogonski sklopi s trivaljnimi bencinskimi motorji SCe 75, TCe 95 in TCe 
95 EDC, ki izpolnjujejo okoljske norme Euro 6D in se ponašajo z najnovejšimi tehnologijami, med 
katerimi sta tudi naprava Stop & Start in sistem pomoči pri speljevanju navkreber.
renault.si

89. 
mednarodni 

avtomobilski salon 
v Ženevi

KdAJ: med 16. in 22. septembrom
KJE: razstavišče Palexpo, Ženeva, 

Švica
KAJ: Osrednji letošnji dogodek za 
vse avtomobilistične navdušence 

prinaša novosti iz mobilnega 
sveta.

gims.swiss/en
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Kot vemo, danes vsi živimo dve življenji – resnično in virtualno. »Ljudje odnose že dolgo 
ločujemo na resnične in virtualne. Razlikujemo med resničnim in neresničnim, med svetlobo 
in temo itd. Velik del naše kulture temelji na tem,« pojasnjuje sociolog Stéphane Hugon. Te 
dvojnosti ni več.  
Meja med resničnostjo in virtualnostjo je vse bolj zabrisana, resnični svet napaja 
virtualnega in obratno. Zakaj torej svoje »virtualne osebnosti« ne bi povezali s svojo 
»resnično osebnostjo«? Zakaj si ne bi zamislili naslednjega koraka, to je virtualnega bitja, 
ustvarjenega iz računalniško izdelanih slik, ki bi s pomočjo čustveno intenzivne človeške 
izkušnje vožnje z novim modelom znamke Renault postalo bolj človeško?
To je izziv, ki si ga je zastavil Renault za oglaševalsko kampanjo za svoj novi Renault Kadjar, 
za katero je ustvaril posebno virtualno ambasadorko z imenom Liv. To je prvi tak primer v 
avtomobilski industriji. 
Danes vsi živimo virtualno življenje v družbenih medijih in resnično življenje. V Veliki 
Britaniji ugotavljajo, da Britanci na družbenih omrežjih v povprečju preživijo skoraj dve uri 
dnevno, na spletu pa skoraj šest ur dnevno. Vendar se povečuje družbeni trend vračanja 
k pristnim, bližjim odnosom in stikom ter k razkrivanju svojega pravega jaza. To hrepenenje 
po deljenju pristnih podrobnosti iz našega resničnega življenja v virtualnem svetu potrjuje 
bliskovit vzpon instantnih oblik družbenih medijev. Tako se ta dva svetova stekata v 
enega, v katerem ni več meja, 
kar še dodatno poveličuje pristne 
in enkratne trenutke v našem 
življenju.
»To je smisel Renaultovega 
obstoja, njegov »raison d'être«. 
Vedno smo izdelovali vozila, 
ki zadovoljujejo potrebe ljudi v 
resničnem življenju, da bi jim ga 
olajšali, hkrati pa naredili tudi 
veličastnejše … To dokazuje tudi 
slogan znamke »Passion for life« 
(strast do življenja). Zato danes 
svoja prizadevanja nadaljujemo 
z začetkom prodaje novega 
športnega terenca Renault 
Kadjar. In kdo bi se lahko počutil 
bolj resnično za volanom tega vozila in znal bolje prikazati pristnost doživete izkušnje kot 
virtualna ambasadorka?« ugotavlja Gaëlle Le Grouiec, Renaultova direktorica za tržne 
komunikacije za Evropo G9.
Novi Renault Kadjar je pravi, pristen športni terenec, ki v celoti uteleša vodilno misel 
znamke, to je izdelovati vozila za resnične ljudi, tako za njihovo vsakdanje življenje kot za 
njihova potovanja. Ima vse potrebne vrline: povsem nov izbor bencinskih in dizelskih 
motorjev za večji užitek med vožnjo ter dvo- ali štirikolesni pogon. Je tudi udoben, 
prostoren in zanesljiv, hkrati pa ima še privlačno novo zunanjost.
V tej oglaševalski kampanji se bo Liv, ki je na začetku še nepopisan list, srečala s pristnim 
doživetjem vožnje, z vrnitvijo v resničnost. Renault želi s pomočjo virtualne ambasadorke 
dokazati, kako pristni, navdušujoči in vznemirljivi so občutki v vozilu, in da je izkušnja 
sama, kljub temu, da je Liv docela virtualna, povsem resnična in še toliko bolj dragocena. 
Liv se bo med svojim potovanjem postopoma čutila vse bolj živa in človeška, kakršna bo na 
koncu tudi postala. 
»Liv zdaj obstaja, to je dejstvo. Prisotna bo na vseh naših medijskih nosilcih v tej kampanji za 
športni terenec, zato jo boste srečali v digitalnih medijih, na televiziji in še kje. Upamo tudi, 
da bomo lahko z njo potovali v več evropskih držav, da bo lahko doživela še več čustev«, 
zaključuje Gaëlle Le Grouiec.
Več o kampanji na: youtu.be/Al4K6GA3E28

mobilnost

VIrtUalna alI rESnIČna? 

novi obraz voziLa rEnaUlt kaDJar
Renault je prvi avtomobilski proizvajalec, ki je ustvaril svojo virtualno ambasadorko Liv za svoj novi model Renault Kadjar. 
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otroški svet

Hip, hip, hura … Počitnice so tu! Zimske počitnice so iz leta v leto pravi izziv, 
polne vprašanj: bo padal sneg, dež ali bo sijalo sonce, kam na smuko in kam 
na pustno rajanje, predvsem pa, kako male radovedneže animirati, zaposliti, 
da ne bodo cel dan preždeli doma v pižami pred televizorjem?

Atelje 
sanj

Z novo kolekcijo Elodie 
Details bodo otroci 

ustvarjali v ateljeju sanj, 
slikali poezijo za ptice in 
razkrivali svoje skrivnosti 

samorogom.
elodiedetails.com

POČITNIŠKA 
ustvarjalnost

Delavnica 
vloganja

KdAJ: 25. in 26. februarja
KJE: Kinodvor, Ljubljana

KAJ: S pomočjo interneta lahko 
odpotujemo kamor koli in postanemo 
kdor koli. S svetom lahko delimo svoje 

najbolj divje misli, najbolj priljubljen 
način za to pa je vloganje. Delavnica 

je primerna za otroke od 10. leta 
starosti. Cena: 10 evrov.

kinodvor.org

Pridni otroci
Simpatična tabla za nagrajevanje Djeco 
bo vzpodbujala otroke k opravljanju nalog, 
kot so ščetkanje zob in pospravljanje 
igrač in obleke, hranjenje in spanje.
djeco.com

Čas za karneval
Ko nam zmanjka idej, v kaj se našemiti 

za pusta, le pokukajmo v prodajalne 
H & M, kjer bomo našli veliko pustnih 

kostumov in pravljičnih junakov.  
hm.com

Proč z gripo
Če kihamo in kašljamo,  

je treba obiskati zdravnika.
kidsconcept.se

Zabavne urice
Zibajoča lisička iz kolekcije 
Edvin za popestritev 
notranjosti otroške sobice 
ali zabavne igralne urice.
hajdi.si

Za male navihance
Slinčki Elodie Details so praktični 
in ulovijo vse, kar ne gre v usta. 
elodiedetails.com

Kuharska ustvarjalnica
Prenosna kuhinjica, s katero bomo 

spekli najslajše pustne 
flancate in krofe.

plantoys.com

Vojna zvezd
Naj bodo spust in zavoji po beli 

strmini z našim najljubšim mladim 
Padawanom kar se da varni 

s smučkami Star Wars, 
ki omogočajo, da uporabljajo 

spreminjajoč se teren v svojo korist 
in se preprosto vrtijo, usmerjajo in 

ustavljajo, zaradi česar je učenje 
smučanja bolj intuitiven proces.

rossignol.com



Od 7. 3. 2019 v 4. nadstropju 
veleblagovnice Nama.
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Pripravila: Anja Mrevlje

trend

kaVa alI ČaJ – 
večna tekma okusov

KAVA 
PO LASTNEM 

OKUSU
Pametni kavni aparat Gina. 

Cena: 110 evrov.
goat-story.com

ČAJ OB PETIh
Čajnik Kähler. Cena: 99,90 evra.
finnishdesignshop.com

Skodelica zame, skodelica zate, sladko ali grenko, zjutraj ali 
zvečer … Romantično vedno v dvoje – dva okusa, en občutek, 

ko zadiši tisti vonj po jutranji kavi, po čaju iz daljnih dežel …

BREZSKRBNI POTEP
Termovka Stelton. Cena: 106,30 evra.
stelton.com

SLAdKO ŽIVLJENJE
Sladkornica Iittala. Cena: 30 evrov.

iddoma.si

SKRITI ZAKLAd.
Škatla za čaj Iittala. Cena: 21,01 evra.
scandinaviandesigncenter.com

UMETNOST UŽIVANJA
Skodelica za kavo Illy Art Collection 

2018. Cena: od 37,70 evra.
espresso.si

KOT V IZLOŽBI
Steklena posoda za sladice 
Zara. Cena: 33,60 evra.
zarahome.com

dOMA JE NAJLEPŠE
Kafetiera Stelton. Cena: 79,90 evra.

finnishdesignshop.com

SLAdKE NOTE 
S PRIdIhOM 
CITRUSOV
Mleta kava Santos & 
Java, 200 g. Cena: 
7,95 evra.
1001dar.si

PRIROČNO
Silikonska bučka za pripravo 
čaja Normann Copenhagen. 
Cena: 16 evrov.
somadesign.si

SKANdINAVSKI 
MINIMALIZEM

Vrček za mleko Fermliving. 
Cena: 19 evrov.
fermliving.com

© H & M
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intervju
Besedilo: Lana Bauman

»Specialty coffee« označuje kavo, o kateri so 
znani poreklo, gojenje in obiranje. Kava je skrbno 
pridelana in obdelana, nato pa pripravljena pod 
posebnimi pogoji. Kakšna je pot od rastline do 
skodelice kave?
Proces se začne na plantaži, kjer izobraženi pobiralci 
obirajo drevesa – za kakovostno kavo obirajo samo 
zrele plodove. Takšno obiranje je dolgotrajno in mora 
biti izvedeno ročno. Ker so na enem drevesu zreli 
in tudi nezreli plodovi, se obiranje opravlja večkrat. 
Plodovi se nato sušijo več mesecev. Kmetje jih 
oluščijo, da pridejo do zrna kave. Ko so kavna zrna 
pripravljena, jih zapakirajo in prodajo posredniku, ta 
jih ponudi pražarjem. Praženje je najpomembnejši 
proces v pripravi dobre kave. Če je kava kakovostno 
pražena, bo dobra ob vsaki pripravi. Sledi mletje. Za 
izvrsten napitek je ključnega pomena sprotno mletje. 
Pomembno je še, kako grobo ali fino je zmleta. Če je 
kava pravilno pražena in zmleta, je kuhanje lažje.

Omenil si praženje. Za vsako pošiljko kave je 
potreben drugačen način praženja. Zakaj?
V vsaki vrsti kave je pomembno najti »sweet spot«, 
ko kava odda največ arome in je najkvalitetnejša. Ker 
so kave različne, je treba vsaki vrsti posebej določiti 
način praženja in ga sproti prilagajati. Kot sem omenil, 
je praženje pomembnejši del v verigi. Če imaš dobro 
praženo kavo, jo je lažje pripraviti; lahko narediš turško 
kavo, espresso ali filter kavo in okus bo zmeraj odličen. 
Če je kava slabše pražena, je treba prilagajati mletje in 
pripravo. Pa še potem ne dobimo pravega okusa.

Kako pogosto pražiš kavo – je svežina 
pomembna kot pri mletju?
Kavo pražim enkrat, včasih tudi dvakrat na teden, 
odvisno od porabe. Treba je omeniti, da mora 
pražena kava odležati. Za doseganje intenzivne 
arome pri pripravi espressa mora kava stati 
približno deset dni. Če se kava pripravi prej, takrat 

Pražar kave in barista
GrEGor blažIČ, HIkoFI

Kavni »showroom« HiKoFi je v Mariboru odprl vrata lansko poletje in mariborske »kofetkarje« popolnoma 
prevzel. Je prostor, kjer je vsaka skodelica kave skrbno pripravljena … Tudi izpod roke solastnika in bariste, 
pravega veterana, kar se tiče kavnega sveta, Gregorja Blažiča, ki goste z veseljem seznani s kavno zgodovino, 

razloži postopek pridelave in obdelave kave ter jim postreže s kavami različnih okusov …

plini, ki jih oddaja med praženjem, preprečujejo 
vodi, da bi prišla do čiste sredine kavnega drobca 
in izvabila močne arome. Takšna kava je manj 
okusna in manj izrazita. Pri pripravi turške ali filter 
kave je dovolj, če pražena stoji dva dni.

Omenil si espresso in filter kavo. Kakšna je glavna 
razlika med njima?
Razlika je v pripravi. Za espresso potrebujemo aparat, 
za filter kavo pa nad skodelico postavimo filter, skozi 
katerega kava počasi kaplja. Slednje traja dlje časa 
kot priprava espressa, je pa več napitka. Razlika je 
tudi v razmerju vode. Pri espresso načinu priprave je 
razmerje veliko manjše kot pri filter kavi.

Pred kuhanjem kavo zmelješ. So tudi tukaj razlike?
Način mletja je pomemben zaradi ekstrakcije kave. 

Da dobimo pravo aromo, je potreben pravi pritisk, 
pod katerim teče voda, in njena temperatura. 
Če kava ni pravilno zmleta, torej če so za filter 
kave predrobna zrna, je kava preveč dozirana in 
ima grenak okus. Če za espresso kavo pustimo 
pregroba zrna, je premalo dozirana in nima 
močnega okusa.

Za odlično kavo je potrebna tudi voda …
Voda iz pipe se po sestavi nekoliko razlikuje od tiste, ki 
je najboljša za pripravo kakovostne kave; ne vsebuje 
snovi in mineralov, ki iz kave ekstrahirajo vso aromo. 
Zato imamo poseben filter, ki destilirano vodo razčleni 
na molekule in jo obogati z minerali, ki pripomorejo k 
pridobivanju polnega okusa iz kavnih zrn.

Kako ljudje sprejemajo kakovostnejšo, a 
posledično dražjo kavo?
Ko gostom razložim, od kod ta kava izvira, kakšen je 
postopek pridelave in priprave, ko okusijo, da ima kava 
popolnoma drugačen okus, jim je jasno, zakaj so cene 
višje. Problem je, da se ljudje ne zavedajo, kaj vse je 
potrebno za pripravo kvalitetne kave. Da to ni samo 
rutinsko delo, ampak je potrebno veliko znanja in dela. 
Naš cilj je ljudi ozavestiti o kakovosti kave in celotni kavni 
industriji. Zavedati se je treba, da kmetje in pridelovalci 
delajo krepko pod ceno. Če se cene kvalitetnih kav ne 
bodo zvišale, jih bodo nehali proizvajati.

In še za konec – kako pripraviti kakovostno 
turško kavo doma?
Prvi korak so kakovostna zrna, ki morajo biti sveže 
mleta. Pred vsako pripravo kave zrna sveže zmeljimo. 
Priporočal bi ročni mlinček. Veliko vlogo ima posoda, 
»džezva«. Spodaj mora biti širša, zgoraj ožja, da 
se ustvari pritisk, ki iz kave iztisne največ arome. 
Pomemben člen je tudi voda. Če nimamo filtrirane 
vode, ji lahko dodamo kristale ali ščepec sode 
bikarbone, da postane rahlo bazična. Glede same kuhe 
obstaja več teorij. Nič ni prav in nič ni narobe, odvisno 
kateri recept izberemo. Ko se kava v posodi začne 
dvigati, jo odstavimo. Med kuhanjem ne sme ostati 
sprijeta suha kava – napitek lahko zmešamo. Kava je 
pravilno pripravljena, ko se sesede vase in zavre samo 
enkrat. Takrat ni treba čakati, postrezimo jo takoj.
HiKoFi, Tyrševa ulica 13, Maribor
hikofi.eu

CELOTEN 
INTERVJU SI 

PREBERITE NA
CITYLIFE.SI
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dOMAČI BUhTELJNI 
Z MARMELAdO
Sestavine:
Testo: 42 g svežega kvasa, 2,5 dl mlačnega mleka, 3 
žlice sladkorja, 500 g gladke moke, 3 rumenjaki, 1 dl 
kisle smetane, 0,5 žličke soli, 50 g zmehčanega masla
Premaz in polnilo: marelična marmelada (ali 
marmelada po izbiri), 50 g stopljenega masla, 1 jajce, 
sladkor v prahu

Priprava:
V posodi zmešamo nadrobljen kvas, nekaj žlic 
mleka in dve žlici sladkorja. V drugo posodo 
presejemo moko in na sredini napravimo jamico, v 
katero vlijemo prej zmešane sestavine. Preko njih 
posipamo nekaj moke, pokrijemo s krpo in pustimo 
vzhajati. Po 15 minutah primešamo kislo smetano, 
preostalo mleko, rumenjake ter sol in sladkor. Testo 
gnetemo, dokler se ne loči od posode in se prikažejo 
mehurčki. Nato postopoma dodajamo zmehčano 

ko Pride pUSt …
Ni pravega pusta brez krofov z marmelado pa pustnih mišk, flancatov in ostalih 

sladkih dobrot, se strinjate? Izbrali smo nekaj namigov in receptov – tudi za 
okusne krofe, ki jih bo zmanjkalo takoj, ko jih bomo postavili na mizo. Naj 

letošnji pust ne mine lačnih ust!

Butične 
pekarne

V prestolnici in tudi v drugih večjih 
krajih pri nas se vedno pogosteje 

odpirajo prikupne butične pekarne, 
ki nam poleg raznovrstnega kruha s 
hrustljavo skorjo, peciva in piškotov, 

rogljičkov in ostalih dobrot 
ponujajo domačnost in toplino. 

Izbor najdemo na  
CITYLIFE.SI!

PUSTNI KROFI
Sestavine:
1 kg bele moke, 2 kocki svežega kvasa, 60 g 
sladkorja, ½ litra mleka, 6 velikih rumenjakov, 2 
vaniljeva sladkorja, 1 dcl olja, sok polovice limone, 
3 ščepci soli, 50 ml ruma

Priprava: 
Najprej v posodi stepemo rumenjake, sladkor 
in vaniljev sladkor ter dodamo rum in olje. Kvas 
zmešamo z malce mleka in sladkorja, počakamo, 
da vzhaja. Primešamo ga k rumenjakom in 
dodamo mleko, sol, limonin sok in moko. Mešamo 
približno 15 minut, dokler ne nastane mehka 
gladka zmes. Nato oblikujemo približno 80 g težke 
kroglice in jih za dobre pol ure postavimo na toplo, 
da vzhajajo. V ponvi segrejemo olje, vanj položimo 
krofe in jih z obeh strani zlatorumeno zapečemo. 
Ko se ohladijo, vanje naredimo luknjico ter jih 
napolnimo s čokolado, marmelado ali vaniljevo 
kremo. Posujemo jih z mletim sladkorjem. Pa 
veselo sladkanje!

PUhASTE PUSTNE MIŠKE 
Z MLETIMI MANdLJI 
Sestavine:
70 g masla, 2 žlici sladkorja, ščepec soli, 150 g bele 
moke, 4 jajca, 100 g mletih mandljev, 50 g sladkorja 
v prahu, olje

ŠPANSKI OCVRTKI 
ALI ChURROSI
Sestavine:
kozarec vode (od 1,5 do 2 dcl), 25 dag 
masla, 3 žlice sladkorja, ščepec soli, 150 
do 200 g moke, cimet, 1 do 2 jajci, jedilna 
čokolada, 1 dcl mleka, sladkor za posip, olje 
za cvrtje

Priprava:
V posodi zavremo sladkor, malo soli in cimeta 
ter maslo in vodo. Ko zavre, odstavimo 
in vmešamo še moko, da nastane lepa 
zmes. Nato dodajamo jajce – eno po eno 
– in močno stepamo, da se lepo poveže s 
testom. Pripravljeno maso damo v vrečko 
za okraševanje z zvezdastim nastavkom. 
Oblikujemo jo v paličice. Olja mora biti toliko, 
da lahko testo v njem plava. Pomembno 
je, da olje počasi segrejemo, lahko ga 
segrevamo že, ko pripravljamo testo. Ko 
se paličice ali churrosi zlatorjavo zapečejo 
(približno od 2 do 3 minute na vsaki strani), 
jih položimo na papir in pustimo, da se olje 
odcedi. Še vroče povaljamo v mešanici 
cimeta in sladkorja ter pomakamo v stopljeno 
čokolado, ki smo jo pripravili z mlekom, 
jedilno čokolado in sladkorjem.

Priprava: 
Segrejemo 2,5 dcl vode in v njej stopimo maslo. 
Dodamo sladkor in sol, nato pa še moko. Dobro 
premešamo in pustimo, da se masa ohladi. Nato 
vmešamo jajca in 60 g mletih mandljev. Z dvema 
žlicama oblikujemo pustne miške in jih ocvremo v 
vrelem sončničnem olju. Ko se obarvajo zlatorumeno, 
jih dobro odcedimo. Na koncu jih povaljamo v 
mešanici sladkorja v prahu in preostalih mandljev.

maslo in nadaljujemo z mešanjem. Ko je testo dobro 
zgneteno, ga ponovno pokrijemo s krpo, postavimo 
na toplo mesto in pustimo vzhajati, dokler se volumen 
testa ne podvoji. Vzhajano testo še enkrat na kratko 
pregnetemo in pustimo vzhajati nekaj minut, nato ga 
razvaljamo na centimeter debelo testo in izrežemo 
kvadratke. Na sredino vsakega damo marmeladni 
nadev, robove pa združimo. Ko je testo pripravljeno 
za peko, pekač premažemo z maslom. V maslo 
pomočimo tudi eno stranico buhteljnov, da se 
med peko ne sprimejo. Pečico segrejemo na 180 
stopinj, buhteljne pa pred peko pustimo vzhajati še 
naslednjih 20 minut. Preden damo pekač v pečico, 
jih premažemo z razžvrkljanim jajcem. Pečemo 45 
minut. Buhteljni so najboljši, če jih postrežemo še 
tople, posipane s sladkorjem.

© Depostiphotos

© Unsplash

© Depostiphotos
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Žito prejelo kar 39 zlatih odličij
Žito je na letošnjem 19. strokovnem 
ocenjevanju kruha, pekovskega in finega 
pekovskega peciva, testenin, keksov in 
slaščic prejelo rekordno število odličij – kar 
39 zlatih priznanj za odlično kakovost 
izdelkov. Med nagrajenimi so Ajdov kruh z 
orehi, Stoletni kruh pa Hribovc in Krušnik, 
Jubilejni in Jelenov kruh ter hlebci in italijanski 
kruh … Med finim pekovskim pecivom 
sta prejemnika odličja orehova potička in 
sirov burek, pri testeninah pa fidelini, valjani 
jajčni široki rezanci in špinačni, polnozrnati 
peresniki in pirini polnozrnati rezanci.
zito.si
zlatopolje.si

© Pixabay
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ZIma za vse okuse
Zima ni nujno siva in turobna, čeprav se najkrajši mesec v letu velikokrat vleče kot 

najdaljši ponedeljek. A dokler ne posijejo prvi topli pomladanski žarki, se lahko razvajamo 
z adrenalinsko smuko po neskončnih pistah Alp, se sprostimo v zasebnem spaju ali na 

sprehodu skozi čudovito zimsko pokrajino ali pa se podamo po snežnih poteh agenta 007, 
Jamesa Bonda. Pripravili smo nekaj namigov, s katerimi bo zima še prehitro minila.

Sölden, Avstrija
Sölden je eden največjih 
ledenikov na Tirolskem. 
Smučišče sega do 3.250 metrov 
nadmorske višine in obsega 
približno 150 kilometrov urejenih 
smučarskih prog, ki obratujejo 
tudi poleti. Že samo zaradi tega 
je vreden obiska, mnogi pa tja 
radi zahajajo tudi zaradi zabav 
»après-ski«, festivala Electric 
Mountain z vrhunskimi DJ-ji in 
plesa v smučarskih čevljih. Od 
letošnjega poletja pa smučiščem 
in zabavi »konkurenco« dela tudi 
prav posebna izkušnja v slogu 
najbolj znanega vohuna na svetu 
– kinematografska instalacija 
»007 ELEMENTS«. Leta 2015 
so v Söldnu namreč posneli nekaj 
akcijskih scen za 24. Bondov 
film Spectre. Restavracija Ice 
Q na vrhu Gaislachkoglovega 
vrha je bila prizorišče dogajanja 
v Hoffler Klinik, kjer se James 
Bond sreča z Madeleine Swann. 
Na ledeniški cesti in v predoru 
med ledenikoma Rettenbach 
in Tiefenbach pa so bili posneti 
prizori Bondovega zasledovanja 
Madeleininih ugrabiteljev. 
»007 ELEMENTS« je v vrhu 
Gaislachkogla na nadmorski višini 
3.050 metrov. Nad interaktivnimi 
videoinstalacijami, galerijami in 
zvočnimi efekti niso navdušeni 
le ljubitelji posebnega agenta 
007, dramatična arhitektura in 
izvirne uprizoritve navdušijo tudi 
nepoznavalce Bondovih filmov. 
In če nas Bondovska izkušnja 
ne prepriča, nas bosta zagotovo 
kulinarična ponudba in razgled  
v restavraciji Ice Q.
soelden.com

© Lukas Ennemoser / Ötztal Tourismus
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Alta Badia, Italija
Alta Badia v italijanskih Dolomitih je smučišče s 95 progami, s skupno 130 kilometri 
in 53 žičnicami ter šestimi Michelinovimi zvezdicami, porazdeljenimi med tremi 
restavracijami: restavracija St. Hubertus s chefom Norbertom Niederkoflerjem v 
hotelu Rosa Alpina ima kar tri zvezdice, restavracija La Siriola s chefom Matteom 
Metulliom v hotelu Ciasa Salares dve, eno zvezdico pa ima restavracija La Stüa 
de Michil s chefom Nicolom Laero na čelu v hotelu La Perla.
A poseben čar teh krajev ne izvira iz številk, temveč iz majhnih vasic in njenih 
prebivalcev. Vasica La Villa je znana po svetovnem prvenstvu v smučanju na 
Gran Risi, izjemno zahtevni progi, dolgi 1.255 metrov, z največjim naklonom 
53 %. Corvara je najbolj turistično razvita in prepoznavna. Kmalu po prvi svetovni 
vojni se je tukaj odprla prva smučarska šola, leta 1938 pa prva žičnica. 
V Corvari je tudi cilj 138 kilometrov dolgega dolomitskega kolesarskega 
maratona s 4.230 metri višinske razlike. San Cassiano, vasica na pobočjih La 
Varella, je priljubljeno izhodišče plezalcev, tekačev na smučeh in ljubiteljev 
sankanja. Miren Colfosco na obrobju naravnega parka Puez-Odle, ki je 
uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine, pa je prepoznaven po 
cerkvici, ki je prvič omenjena že leta 1420. K celotni izkušnji vsekakor prispevajo 
tudi srčni prebivalci teh slikovitih vasic, ki govorijo svoj jezik, imenovan »ladin« – 
gre za romanski jezik, ki ga sestavlja skupina narečij. Šport, turizem in lokalni 
prebivalci so tesno povezani in nič nenavadnega ni, če med smučanjem ali 
pohodništvom naletimo na kmetovalce pri delu ali hlev, poln krav. 
altabadia.org

© Alex Filz, Rosa Alpina

© Alex Filz, Rosa Alpina
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Cliff Hotel Belvedere**** stoji 
v Krajinskem parku Strunjan, na 
vzpetini neposredno nad morjem in 
ponuja čudovit razgled na Tržaški 
zaliv. Strateška lokacija in vpetost v 
naravo omogočata gostom številne 
dejavnosti v naravi.

Cliff Hotel Belvedere je najvišje ležeči 
hotel na slovenski obali, kar zagotavlja 
dih jemajoč razgled iz Superior sob. Notranji prostori hotela so oblikovani v elegantnem slogu, 
uporaba naravnih materialov gostu pričara prestiž, domačnost in toplino ter ga poveže z naravo, 
ki obdaja hotel.Biser hotela predstavlja Restavracija Kamin. Pod taktirko chefa Podpečana 
ekipa izjemnih kuharjev skrbi za jedi, ki temeljijo na tradicionalnih istrskih okusih s pridihom 
modernega in ribje specialitete, ob uporabi zgolj svežih, sezonskih in lokalnih surovin. Osnova za 
pripravo njihovih izvrstnih jedi je ekološko ekstra deviško oljčno olje z geografskim poreklom, ki ga 
pridelujejo sami.Če si želite miru, sprostitve duha in telesa ter izboljšanja počutja, je tu na voljo 
še Cliff Spa. V čudovitem, z naravnimi materiali obdanem wellnessu, boste svojemu doživetju na 
belvederskem klifu dodali piko na i.
belvedere.si

KjeR užitKom dodamo Razgled

Belvedere d.o.o.
Dobrava 1a, 6310 Izola

Rezervacije: 
T: +386 5 66 05 100
M: +386 41 661 555
E: info@belvedere.si
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Obertauern, Avstrija
Smučišča avstrijskega Obertauerna so leta 1965 
odkrili že Beatli, ki so tam posneli spot, fotografije 
njihovih vratolomnih spustov (ki naj jih sicer ne bi 
posneli sami, temveč z dvojniki) pa še vedno visijo 
po progah smučišča. Proge, ki segajo do 2.500 
metrov visoko, so vsako leto odlično zasnežene, 
saj gre namreč za smučarsko središče z največ 
snega v Avstriji, ki obratuje vse do maja. To je dovolj 
časa za številne dogodke, med drugim tudi smuko s 
snežno ambasadorko Obertauerna, Mario Höfl-
Riesch. Nekajkrat letno lahko namreč obiskovalci v 
okviru dogodka First-Tracker z večkratno olimpijsko 
zmagovalko in svetovno prvakinjo naredijo prve 
zavoje dneva. Konec marca poteka dogodek Atomic 
#sheskis, namenjen le ženskam – smučarke bodo 
temeljito raziskale proge, se ob tem dobro zabavale in 
družile. Zaključek sezone bo kot nekaj let zaporedoma 
naznanilo pravo iskanje zaklada oziroma ključev 
novega BMW-ja na progi Gamsleiten v aprilu.
Če smučanje in deskanje na snegu nista dovolj 
razburljiva, so na voljo še mnoge druge aktivnosti, 

kot so smučarski skoki, ledno plezanje po 
zamrznjenem Johannesovem slapu, vožnje z 
dvokolesniki Segway, snežno kolesarjenje in kajtanje 
skozi zimsko pokrajino, tek na smučeh, vožnja 
na saneh s konjsko vprego, biatlon pri planini 
Gnadenalm, »airboarding« ter turno in »freeride« 
smučanje izven urejenih smučišč v »Snežni skledi«. 
Ker pa je konec februarja v znamenju šolskih 
počitnic, omenimo še, da je na Obertauernu več 
kot odlično poskrbljeno za otroke. Ti se lahko 
pridružijo maskoti najmlajših zimskih športnikov 
– snežnemu zajčku Bobbyju, ki je posodil 
svoje ime otroškemu smučarskemu programu. 
Bobbyjeva snežna pustolovščina vključuje pet dni 
smučarskega tečaja ali tečaja deskanja na snegu. 
Tisti, ki osnovno znanje že imajo, se lahko podajo na 
dve različni otroški krožni turi, prilagojeni znanju in 
kondiciji otrok in mladostnikov. Zasnovani sta tako, 
da ju lahko otroci presmučajo sami – brez staršev ali 
smučarskih učiteljev.
obertauern.com

© Markus Rohrbacher
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Annecy, Francija
To ljubko alpsko mesto na jugovzhodu 
Francije leži ob najčistejšem evropskem 
jezeru in je idealno izhodišče za zimski oddih. 
Vsaj en dan je treba nameniti potepanju med 
slikovitimi srednjeveškimi zgradbami, 
tlakovanimi ulicami in čudovitimi kanali in 
mostovi starega mestnega jedra. Najbolj 
romantičen med njimi je Pont des Amours, 
saj legenda pravi, da kdor se na njem poljubi, 
ostane skupaj za vse življenje.
Za tiste, ki jim romantični sprehodi po mestu 
niso najbolj pogodu, so v bližini tudi številna 
»butična« smučišča, med njimi Le Grand 
Bornand, Le Semnoz, Montmin in La Sambuy 
– Seythenex. Gorata pokrajina ob vznožju jezera 
pa je kot nalašč za ledno plezanje, sankanje s 
pasjo vprego in daljše ali krajše pohode.
en.lac-annecy.com

Arosa, Švica
Smučarsko središče Arosa Lenzerheide v vzhodnem delu Švice ponuja 225 prog na skoraj 3.000 metrov 
nadmorske višine in 40 restavracij ter namestitev. Tschuggen Grand Hotel je zagotovo eden prepoznavnejših. 
S smučiščem je povezan z lastno vzpenjačo, ima 128 sob, pet restavracij, med njimi je tudi La Vetta z 
Michelinovo zvezdico. A glavni razlog za obisk sta njihova večkrat nagrajena spa in wellness, kjer je arhitekt 
Mario Botta ustvaril pravi raj za vse čute. Tako imenovane jadrnice iz stekla in jekla omogočajo panoramski 
pogled na okoliško naravo, notranjost pa ponuja gorske savne iz kamna v kombinaciji z različnimi parnimi 
kopelmi, lepotnimi tretmaji, zasebnimi bazeni in masažami. Ena od najbolj priljubljenih je sproščujoča masaža 
z borovo kopeljo, posebej prilagojena smučarjem in pohodnikom.
tschuggen.ch © Urs Homberger Arosa

© Tony C.W. Ho, Lac Annecy Tourisme

© Didier Baillet, Lac Annecy Tourisme
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Balkan 
festival

Sobota, 23. februarja,  
ob 22. uri

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Konec februarja bo Balkan festival v 
Ljubljano pripeljal največjo zabavo ob koncu 

zime, saj bodo na odru ljubljanskega 
Gospodarskega razstavišča prvič skupaj 

nastopili Buba Corelli & Jala Brat, 
Rasta & Djani. Cena vstopnic: 

od 19,90 evra.

Besedilo: Klavdija Rupar
glasbena scena

Torek, 26. februarja, 
ob 20. uri
Kino Šiška, Ljubljana

Po sedmih letih se v Ljubljano 
vrača Neneh Cherry, ikona 
angažiranega elektronskega 
popa in hiphopa. Leta 2012 je 
v Križankah nastopila s kultnim 
jazz triom The Thing, letos pa bo 
Slovenijo prvič obiskala s svojo 
lastno zasedbo. Poleg starih 
hitov, kot je »7 Seconds«, nam bo 
predstavila povsem novi album 
Broken Politics. Cena vstopnic:  
od 18 do 22 evrov.
kinosiska.si

VEČ 
dOGOdKOV 
NAJdETE NA
CITYLIFE.SI

Svetlana Makarovič: 
Namesto rož
Sobota, 23. februarja,  
ob 20. uri
Cankarjev dom, Ljubljana

Naša velika umetnica, pesnica, pravljičarka 
in šansonjerka Svetlana Makarovič letos 
praznuje 80 let. Namesto rož nam podarja 
umetniške stvaritve, avtorske šansone – 
vse od družbenokritičnih in satiričnih do 
romantičnih in trpečih.  
Cena vstopnic: od 14 do 28 evrov.
cd-cc.si

Neneh Cherry 
v Kinu Šiška

Antivalentinovo 
20. in 21. februarja ob 19. uri
Cvetličarna, Ljubljana

Urbani dogodek Antivalentinovo, ki je pri sosedih že 
uveljavljen, letos prvič prihaja tudi v Ljubljano. Glavne 
zvezde bodo rock provokatorji LET3, TBF in Vojko V, eden 
najbolj pronicljivih na sceni nekdanjega jugoslovanskega 
repa. V četrtek bosta nastopila Edo Maajka in Klemen 
Klemen. Cena vstopnic: od 19 do 22 evrov.
cvetlicarna.info

José Carreras 
Nedelja, 10. marca, ob 20. uri
Dvorana Stožice, Ljubljana

Vrhunski tenorist José Carreras bo v Stožicah 
nastopil na poslovilnem gala koncertu. Kralj 
romantičnih performansov in eden najboljših 
tenoristov vseh časov se po dolgoletni karieri 
odpravlja na poslovilno turnejo. Kot gost se mu bo v 
Stožicah pridružil eden naših najboljših glasbenikov, 
Jan Plestenjak. Cena vstopnic: od 39 do 210 evrov.

Twenty One Pilots:  
The Bandito Tour
Nedelja, 17. februarja, ob 19.30
Wiener Stadthalle D, Dunaj, Avstrija

Duet Twenty One Pilots, ki se trenutno mudi na 
evropski turneji, bo v sredini meseca nastopil tudi na 
Dunaju. Svet sta pretresla z albumom Blurryface, ki se 
je prodal kar v sedem milijonov kopijah po celem svetu 
in jima prinesel tudi prvega grammyja. Cena vstopnic: 
od 55 do 64 evrov.
twentyonepilots.com

Đuro s prijatelji 
Torek, 19. februarja,  
ob 20. uri
Cankarjev dom, Ljubljana

Branko Đurić - Đuro se s prijatelji 
vrača v Cankarjev dom. Na spektaklu, 
polnem glasbe in humorja, mu bodo 
družbo delali priznani igralci, komiki in 
glasbeniki: Goran Karan, Luka Balić, 
Admir Baltić, Tanja Ribič & Ribiči. Cena 
vstopnic: od 22 do 27 evrov.
cd-cc.si © Brad Heaton

© Arhiv Vojko V
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Koda L
Torek, 14. marca 
SNG Opera in balet Ljubljana

Koda L je novi operni projekt slovenskih 
ustvarjalcev, ki delujejo v mednarodnem prostoru 
na različnih umetniških področjih. Nastal je po 
navdihu knjige Fragmenti ljubezenskega diskurza 
francoskega filozofa Rolanda Barthesa. Cena 
vstopnic: od 15 do 250 evrov. 
opera.si

Ali: Strah ti pojé dušo
16. in 17. februarja 
Fassbinderplac: Železniški muzej Slovenskih železnic, Ljubljana

Skozi odrsko priredbo Fassbinderjevega filma Vsi drugi se imenujejo Ali, bomo 
priča večplastni in pretresljivi ljubezenski zgodbi na družbenem robu, skozi 
katero se bomo soočili z družbenimi stereotipi, ki se pojavljajo ob novem valu 
migracij, ksenofobije in konservatizma. V osrednji vlogi Nataša Barbara Gračner. 
Cena vstopnic: od 13 do 25 evrov. 
drama.si

Ugrabitev 
iz Seraja
Od 15. februarja
Slovensko narodno 
gledališče Maribor

Opera, ki jo je napisal 
Wolfgang Amadeus 
Mozart, na komični način 
prikazuje trk evropskega 
kulturnega relativizma z 
univerzalnimi vprašanji 
svobode, družbenih vlog, 
določenih s spolom, in 
ljubezni. Cena vstopnic: 
od 29 do 33 evrov.
sng-mb.si

Tartuffe
Od 28. februarja 
Mestno gledališče ljubljansko

Tudi v MGL se bodo poklonili 
dramatiki znamenitega Molièra: 
pod režijo Tina Grabnarja na 
veliki oder prihaja Tartuffe, 
komedija, posvečena 
razkrivanju hipokrizije cerkvenih 
in dvornih dostojanstvenikov 
ter naivnosti verujočih 
podložnikov. Cena vstopnic: 
od 13,60 do 16,60 evra. 
mgl.si

Ljudomrznik
Od 21. februarja 
SLG Celje

Pod Molièrovo tragikomedijo 
Ljudomrznik – zgodbo o pravičniku 
Alcestu, ki ne trpi moralnih napak okolja, 
v katerem živi – se v vlogi režiserke 
podpisuje Nina Rajić Kranjac, v osrednji 
vlogi Alcesta pa bo nastopil Blaž Dolenc. 
Cena vstopnic: od 15 do 18 evrov.
slg-ce.si

© Peter Uhan

© Wolfgang Amadeus Mozart, platno Barbara Krafft (1819)
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oskarji 2019

Nominiranci za najboljšega 
igralca v stranski vlogi:
Mahershala Ali (Zelena knjiga)
Adam Driver (Črni KKKlanovec)
Sam Elliott (Zvezda je rojena)
Richard E. Grant (Mi boš lahko kdaj oprostil?)
Sam Rockwell (Mož iz ozadja)

Nominiranke za najboljšo 
igralko v stranski vlogi:
Amy Adams (Mož iz ozadja)
Marina de Tavira (Roma)
Regina King (If Beale Street Could Talk)
Emma Stone (Najljubša)
Rachel Weisz (Najljubša)

Nominiranci za najboljšega 
režiserja:
Spike Lee (Črni KKKlanovec)
Paweł Pawlikowski (Hladna vojna)
Yorgos Lanthimos (Najljubša)
Alfonso Cuaron (Roma)
Adam 
McKay 
(Mož iz 
ozadja)

Sezona filmskih nagrad se je že začela, zagotovo pa vsi nestrpno pričakujemo oskarje – najodmevnejše 
filmske nagrade, ki jih bodo v nedeljo, 24. februarja, podelili že 91. leto po vrsti. Letošnje si bomo 

zagotovo še posebej zapomnili, saj bodo prvič v zadnjih tridesetih letih potekali brez slavnega gostitelja.

Eno najbolj pričakovanih prireditev v filmski industriji bi tokrat moral voditi 
znani igralec in komik Kevin Hart, ki pa je zaradi starih homofobičnih objav na 
Twitterju vlogo voditelja odklonil. Organizatorji so se odločili, da zamenjave zanj 
ne bodo iskali in bo letošnja podelitev najprestižnejših filmskih nagrad potekala 
brez voditelja. Vse oči bodo tako namesto v sam šov, ki ga ponavadi pripravi 

voditelj, usmerjene predvsem v nominirance in seveda prejemnike zlatih 
kipcev. Največ nominacij si letos delita filma Roma in Najljubša – oba 
jih imata deset. Z osmimi nominacijami jima sledi komična drama Mož 
iz ozadja, po sedem nominacij pa sta dobila drama Zvezda je rojena 
in znanstvenofantastični film Črni panter. Presenetljivo (ali pa tudi 
ne) je dejstvo, da je bilo do zdaj le pet žensk nominiranih za najboljšo 

režiserko, vendar se to število letos ne bo spremenilo, saj so bili ponovno nominirani sami 
moški. Ena bolj opaženih je zagotovo Marielle Heller, ki je režirala film Ali mi boš lahko 
kdaj oprostil?, a je očitno kljub trem nominacijam, ki jih je prejel film, ostala spregledana.
Česa še ne gre spregledati, ko se govori o letošnjih oskarjih? Prav gotovo 
odmevne drame Zvezda je rojena z Bradleyjem Cooperjem in Lady Gaga, ki je bila 
eden od najbolj pričakovanih filmov lanskega leta. Kljub številnim nominacijam na 
zlatih globusih pa je bolj ali manj slavil film Bohemian Rhapsody, saj je dobil tako 
nagrado za najboljši film kot za najboljšega igralca in že sproža govorice, da bo 
tudi zlatega kipca v tokratni konkurenci odnesel ravno Rami Malek, ki je odlično 
upodobil legendarnega Freddyja Mercuryja. 
oscar.go.com

Nominiranci 
za najboljši film:

Črni panter (Black Panther)
Črni KKKlanovec (BlackKkKlansman)
Bohemian Rhapsody
Najljubša (The Favourite)
Zelena knjiga (Green Book)
Roma
Zvezda je rojena (A Star Is Born)
Mož iz ozadja (Vice)

Nominiranci za najboljšega 
igralca v glavni vlogi:
Christian Bale (Mož iz ozadja)
Bradley Cooper (Zvezda je rojena)
William Dafoe (At Eternity‘s Gate)
Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Viggo Mortensen (Zelena knjiga)

Nominiranke za najboljšo 
igralko v glavni vlogi:
Yalitza Aparicio (Roma)
Glenn Close (Žena)
Olivia Colman (Najljubša)
Lady Gaga (Zvezda je rojena)
Melissa McCarthy (Mi boš lahko kdaj oprostil?)

10
nominacij

10
nominacij

7
nominacij

VEČ 
dOGOdKOV 
NAJdETE NA
CITYLIFE.SI






