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Tam je gospa, ki je prepričana, da je vse, kar se blešči, 
zlato in kupuje stopnice v nebesa. Ko pride tja, ve, da 
lahko, tudi če so trgovine zaprte, z besedo dobi tisto, 
zaradi česar je prišla … Sonce, razgreta telesa, rože v 
neurejenih laseh, kombi, predelan v »avtodom«, majica 
z Led Zeppelini … »Stairway To Heaven« bi vsekakor 
odzvanjal dve leti poprej na farmi Maxa Yasgurja, ko se 
je pisalo kultno leto 1969. Richard Nixon je bil v Beli hiši. 
Neil Armstrong je bil na Luni. In revolucija je bila v zraku. 
V tem ozadju se je sredi avgusta konec tedna zbralo 
skoraj pol milijona mladih, ki jim je bilo obljubljenih tri dni 
miru in glasbe. To, kar so doživeli na festivalu glasbe in 
umetnosti, je bilo veliko več, se v svoji knjigi Woodstock 
50th Anniversary: Back to Yasgur's Farm spominja 
Mike Greenblatt. In prav to poletje se bomo odpeljali na 
Woodstock, ki ga tudi letos spremlja glavni Murphyjev 
zakon: »Če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo.« 
Prekletstvo tradicije ali marketinška poteza, kdo ve, do 
kod lahko seže ustvarjalnost obveščanja in organizacije 
v dobi »vplivnežev« – morda jih Woodstock ne želi imeti 
tam, stilsko našemljenih in s palicami za sebke. Mogoče 
Woodstock želi ostati to, kar je: spontan, nadrealističen, 
skrivnosten, legendaren – tak, ki mu je bilo usojeno, 
da postane z zlatimi črkami zapisan v zgodovino. Svoj 
pečat pa so na glasbeni sceni 60. in 70. let prejšnjega 
stoletja pustila tudi svojevrstna dekleta – grupijke. Sledile 
so bendom na turnejah, jih bodrile na koncertih in se 
borile za priložnost za vstop v zakulisje in za preživeto 
noč v postelji slavnih. Izkusile so bridkosti in glamur 
življenja rokovskih zvezdnikov, ki so jim na vzponu svoje 
slave včasih strli srce, nekatera srca pa so zlomile one 
same. Kdo so bile te ženske? Keith Richards jih je v svoji 
knjigi Life opisal kot mlade dame, ki so vedele, kaj želijo 
in kaj morajo zagotoviti. Seveda je bilo med njimi kar 
nekaj oportunistk, toda večina je bila tistih dobrih, ki so 
si želele skrbeti za fante na materinski način. Imele so 
neverjetno veščino povezati mnoge svetove in različne 
ljudi – bile so kot nekakšen katalizator vsega, kar se 
je dogajalo naokoli. Vsaka zase je znala narediti svojo 
dramo. Toda te ženske so bile več kot le seks, ki se je 
ujemal z drogami in rock'n'rollom. Bile so muze. Rojile 
so po glavah slavnih glasbenikov, ko so iztisnili prve 
note večnih rock hitov, zato za konec še »komad« za vse 
srčne razbijalke in ljubezenske ustvarjalke – Foxy Lady 
Jimija Hendrixa. Več pa na cITYLIFe.SI.

Helena Peterlin, odgovorna urednica

NEUBAU EYEWEAR je izdal posebno edicijo 
očal Walter & Wassily, navdahnjeno po gibanju 
Bauhaus, ki letos praznuje 100. obletnico. Okvir 
iz titana spominja na ukrivljene jeklene cevi pri 
značilnem pohištvu, okrogla oblika pa je eden od 
elementov, ki definirajo obdobje. Tonirane sončne 
leče spominjajo na fasado slovite šolske zgradbe 
Bauhaus v nemškem mestu Dessau. Model očal 
Neubau, navdihnjen z deli Walterja Gropiusa 
in Wassilyja Kandinskega (učitelja in slikarja pri 
Bauhausu), je unisex model sončnih očal iz »high-
end« dela kolekcije Neubau Eyewear. Izbiramo 
lahko med tremi barvnimi kombinacijami. Očala so 
ekskluzivno v ponudbi v Optiki Mali na Cankarjevi 
cesti 7 v Ljubljani. Več na OPTIKAMALI.SI!

Poletje je končno tukaj, plaža že kliče, katere 
KOPALKE izbrati, pa na CITYLIFE.SI!

FESTIVAL WOODSTOCK se je pred 50 
leti za vselej zapisal v zgodovino kot eden 
najprepoznavnejših glasbenih in kulturnih 
dogodkov. Več v knjigi Woodstock – The 1969 
Rock and Roll Revolution in na STRANI 8 in 9.

Romantični poletni večeri so ravno pravšnji za 
projekcije filmov, ki si jih lahko ogledamo v enem 
od številnih KINOV POD ZVEZDAMI. 15. avgusta 
na platna prihaja tudi razvpita drama režiserja 
Quentina Tarantina Bilo je nekoč …  
v Hollywoodu. STRAN 32!

Nove ČOKOLADNE KROGLICE MALTESERS, 
ki so sicer majhne, a polnega okusa, so odlične za 
popoln užitek na poti, v kinu ali pa kar za sladkanje 
v domačem naslonjaču. Več na STRANI 34.

Počitniški čas je idealna priložnost, da z nekaj 
edinstvenega dekorja ustvarimo ležerni kotiček za 
poletni oddih. Več na STRANI 17 in CITYLIFE.SI.

To poletje se osvežimo malo drugače, in sicer 
z novima trendovskima fermentiranima pijačama 
AYATANA KOMBUCHA in AYATANA VODNI 
KEFIR, ki je novost na slovenskem trgu. Poišči svoj 
okus na AYATANA.SI!

Ko si zaželimo, da nas nekdo sladko razvaja, 
si privoščimo nove Mannerjeve NAPOLITANKE 
ZARTIES. Te majhne in mehke vafljaste 
napolitanke, polnjene z okusno kremo, se bodo 
kar stopile ustih. Izbiramo lahko med štirimi 
novimi okusi: lešnikova nougat krema, mlečna 
vanilja, slana karamela in jagoda-jogurt. Več na 
MANNER.COM/SL!

Za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, 
pravijo, za vsakim umetnikom pa muza, ki je 
navdahnila njegovo kreativnost. Več o grupijkah, 
ROCK'N'ROLL MUZAH na STRANI 10.

počitniški 
rock'n'roll
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Razstava Vzhodno od raja – Jugoton 1947–1991 
Do 31. decembra 2019
Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

Razstava je posvečena Jugotonu – prvi in največji jugoslovanski založbi, velikanu 
popularne kulture, ki je med letoma 1947 in 1991 zrastel na krilih industrializacije 
in modernizacije. Na svojem vrhuncu je imel milijonske izdaje, pogodbe s številnimi 
domačimi avtorji in izvajalci, hkrati pa tudi veliko licenčnih izdaj ter direktorsko 
in uredniško »sanjsko ekipo«. Zgodba o Jugotonu danes predstavlja burno 

in predvsem zanimivo zgodovino neke družbe in kulture. Gostujoči razstavi 
umetniške organizacije Kultura umetnosti in Tehničnega muzeja Nikola Tesla iz 
Zagreba so dodali še pregled različnih predvajalnikov zvoka in akustične tehnike 
druge polovice 20. stoletja.
tms.si



06 napovednik
Besedilo: Denis Pucelj

od 30. avgusta do 
1. septembra

Tobačna mesto, Ljubljana

Festival urbane kulture Slovenija 
tudi v tretji izdaji sledi svoji 

začrtani poti. Na zadnji počitniški 
vikend bo spet dvignil urbani utrip 

prestolnice z zelenim, trajnostno 
naravnanim povezovanjem 

ustvarjalnih energij na odru in pod 
njim. Nastopili bodo Röyksopp, 

David Morales, Sladica ft. DJ Zeds 
& friends, Pure Oldies in drugi.

fuksi.si

#FUKSi – Festival urbane kulture Slovenija

Knjižnica pod krošnjami
Do decembra 2019
Različna prizorišča po Sloveniji

Najdimo svojo najljubšo senco in uživajmo v branju in listanju 
knjig pod drevesi! Omenimo še, da do 14. junija vzporedno 
poteka tudi festival Živa književnost, na katerem se bodo s 
književnimi ustvarjalci vsak večer družili tudi glasbeniki. 
knjiznicapodkrosnjami.si

Mini poletje
Do 1. septembra

Mini teater, Križevniška ulica 1, Ljubljana

Zvezdica Zaspanka, Žabji kralj in Deklica z vžigalicami 
so samo nekatere od uprizoritev, ki bodo to poletje v 

Ljubljani budile domišljijo naših najmlajših. 
mini-teater.si

Fotopub
Od 31. julija do 3. avgusta 
Različna prizorišča, Novo mesto

Tudi letos se v sklopu festivala 
predstavlja več razstav mnogih 
mednarodnih uveljavljajočih se 
umetnikov. Le-te bodo spremljali knjižni 
sejem, glasbeni in zabavni program ter 
pregled portfeljev, ki bo v Novo mesto 
privabil priznane in spoštovane umetnike, 
kuratorje, urednike, založnike in galeriste 
iz mednarodne umetniške scene.
si.fotopub.com

Art Market
Vsako soboto  
do 12. oktobra
Breg, Ljubljana

Pot nas bo, po sobotni kavi 
na ljubljanskih promenadah, 
peljala do Art Marketa, kjer 
bomo našli priložnost za nakup 
povsem izvirnih in domiselnih 
umetniških izdelkov. Na njem 
sodelujejo slikarji, kiparji, 
arhitekti, oblikovalci nakita, lesa, 
stekla, usnja, modni oblikovalci, 
izdelovalci mozaikov in ostali 
zanimivi ustvarjalci iz vse 
Slovenije.
artmarket.si

© Miha Fras

© Dejmi Hadrović

© Matej Perko

© Marko Delbello Ocepek
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19. emonska 
promenada
Od 22. do 24. avgusta
Čevljarski most, Ljubljana

Tudi letos bodo otroci in družine imeli možnost 
ustvarjanja in druženja na ulici s priznanimi 
domačimi in tujimi umetniki. 
hisaotrok.si

Ljubljana Beach 
Volley 2019
Od 1. do 4. avgusta
Črnuče, Kongresni trg, Ljubljana

V Ljubljano prihaja turnir svetovne 
serije FIVB Beach Volleyball 
World Tour, ki bo pred slovensko 
občinstvo privabil vrhunske evropske 
in svetovne mojstre odbojke, 
organizatorji pa bodo dogajanje 
dodatno začinili z atraktivnimi plesnimi 
nastopi, dobro glasbo in številnimi 
zabavnimi igrami pokroviteljev. 
beachvolleyljubljana.com

Kranfest
Od 18. do 20. julija
Različna prizorišča v Kranju

Art tržnica, ulično gledališče, bogat glasbeni 

program in obilo športnih aktivnosti so samo 

nekatere od odlik letošnjega Kranfesta, ki bo tudi 

tokrat navdušil veliko število obiskovalcev.  

visitkranj.com

Poletje v Ljubljani
Julija in avgusta 2019
Različna prizorišča v Ljubljani

Naša prestolnica tudi to poletje nagovarja pester okus 
ljubiteljev kulture. Oboževalci klasične glasbe nikakor 
ne smemo spregledati festivala Poletje v stari Ljubljani 
in koncerte klasične glasbe v slikovitem okolju starega 
mestnega jedra. Vsi željne sence v čudovitih drevoredih 
ljubljanskega Tivolija pa lahko svoj mestni oddih izkoristimo 
tudi za ogled razstave fotografij secesijske arhitekture na 
Slovenskem. Javni prostor odpirajo tudi Piknikoncerti, 
ki nudijo malo drugačno obliko preživljanja družinskega 
prostega časa. Ob četrtkih bomo lahko v tivolskem parku 
in na Ljubljanskem gradu sproščeno, na odeji, prisluhnili 
koncertom skupin, ki izvajajo etno in folk glasbo. Zakaj ne bi 
svojih prostih uric in dnevov preživeli v kraju, ki ga je Condé 
Nast Traveler, eden najpomembnejših in najvplivnejših medijev 
na področju potovanj, pred kratkim razglasil za enega od 20 
najlepših v Evropi? 
visitljubljana.com

Slovenski večer
pri Avseniku
7., 14., 30. avgusta, 13., 27. septembra
Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem

Skozi večer bomo na edinstven način skupaj z 
Avsenikovo glasbo spoznali Slovenijo, slovensko 
kulinariko, gorenjsko narodno nošo ter slovenske ljudske 
plese in običaje. Informacije in rezervacije:  
avsenik@avsenik.com in na telefonu (04) 53 33 402.
avsenik.com

© D. Wedam, vir: Turizem Ljubljana
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»Make love, not war«
Woodstock je potekal v majhnem naselju 
Bethel v zvezni državi New York avgusta leta 
1969. To obdobje so zaznamovali stalne napetosti 
med vzhodnim in zahodnim blokom, gibanje za 
državljanske pravice in vietnamska vojna. Čeprav se 
šestdesetih mnogi spominjajo po otrocih cvetja, ki naj 
bi jih zanimali le droga in svobodna ljubezen, mladi 
niso bili brezbrižni do dogajanja v svetu. Zavzemali 
so se za mir, ljubezen in bratstvo. Woodstocku 
jih je uspelo združiti in festival je postal miroljubna 
manifestacija njihovih načel in idej. Zbralo se jih 
je več kot 400.000 in čeprav organizatorji niso bili 

50 let 
Woodstocka –

mir, 
ljubezen in

rock‘n’roll

Čeprav bi se zaradi slabe organizacije festival 
skoraj sprevrgel v nočno moro – na festivalu se je 

pojavilo 200.000 ljudi več kot pričakovano, že prvi 
dan je zmanjkalo hrane, sanitarni objekti niso bili 
kos obremenitvam, vreme pa je postreglo z obilico 
dežja – se je Woodstock za vselej zapisal v zgodovino 
kot eden najprepoznavnejših glasbenih dogodkov in 
prelomni trenutek, ki je zaobjel duh takratnega časa 

in v svet poslal sporočilo o miru in enotnosti.

pripravljeni na takšne številke, kljub kaosu in vsem 
pogojem za nemire niso zabeležili niti enega primera 
nasilja. Začetno negativno poročanje medijev o 
slabih razmerah je kmalu zamenjala poplava novic o 
hipijih, ki so izbrali mir pred vojno.

Kaos in skorajšnja odpoved
Vse je zraslo v glavah štirih ambicioznih mladih 
podjetnikov v njihovih dvajsetih, ki so si želeli zagnati 
glasbeni studio in so za to potrebovali sredstva. Artie 
Kornfeld, Michael Lang, John P. Roberts in Joel 
Rosenman so na dogodku, ki so ga poimenovali »An 
Aquarian Exposition: 3 Days of Peace & Music« © Michael Lang photo courtesy of George Holz, woodstock.com



citylife.si

09trend
Besedilo: Manja Kovačič

najprej pričakovali do 50.000 ljudi, trajal pa bi naj dva 
dni. Kasneje so prodali skoraj 200.000 vstopnic, na 
samem dogodku pa se je pojavilo še enkrat toliko ljudi.
Težave so organizatorje spremljale že od samega 
začetka – poleg neskladij med njimi samimi so jih pestile 
še dodatne težave: iskanje lokacije, pridobivanje 
dovoljenj in nasprotovanje lokalnega prebivalstva. 
Krožile so govorice, da bodo dogodek primorani celo 
odpovedati. Zaradi težav z lokacijo so se nekaj dni 
pred festivalom še odločali, ali dokončajo izgradnjo 
ograj in postavijo blagajne ali pa svoje vire usmerijo v 
dokončanje izgradnje odra. Ko so se na festivalsko 
območje začele zgrinjati množice, je bila odločitev 
sprejeta – ljudje so preskakovali ograje in organizatorji 
so bili prisiljeni ustvariti brezplačni dogodek.
Začetek festivala so spremljali še drugi logistični izzivi 
– med drugim prometnimi zastoji in ne le, da so 
obiskovalci ostali na cestah, tudi mnogi glasbeniki so 
zamujali na svoje koncerte. Okrožje Sullivan County je 
razglasilo izredno stanje in osebje bližnje letalske baze 
Stewart Air Force Base je pomagalo pri zagotavljanju 
varnosti in reda na področju koncertnega prizorišča.
Kasneje se je izkazalo, da so bile grožnje o odpovedi 
le premišljena PR-ovska poteza. In čeprav so 
organizatorji po festivalu skoraj bankrotirali, je njihovo 
lastništvo filmskih in snemalnih pravic po izdaji 
dokumentarnega filma leta 1970 izgubo več kot 
nadomestilo.

Glasba, ki je pisala zgodovino
Prvi so nastop na festivalu potrdili Creedence 
Clearwater Revival, sledila pa so še druga velika 
imena – Joe Cocker, Janis Joplin, The Who, Santana 

Top 5 zanimivosti:
•	 Festival,	ki	je	bil	oglaševan	pod	imenom	»An	Aquarian	Exposition:	3	Days	of	Peace & Music«	in	se	je	odvil	v	

bližini	naselja	White	Lake	v	Bethelu,	70 km	jugozahodno	od	mesta	Woodstock,	je	svoje	prepoznavno	ime	
dobil po »Woodstock Ventures«, investicijski skupini, ki so jo ustanovili Kornfeld, Lang, Roberts in Rosenman.

•	 Lokacija	festivala	–	Umetniški	center	Bethel	Woods	v	New	Yorku	–	se	je	leta	2017	vpisala	v	nacionalni	
register zgodovinsko pomembnih krajev.

•	 Film	Woodstock	iz	leta	1970	je	prejel	oskarja	za	najboljši	dokumentarni	film.	Proračun	za	njegovo	produkcijo	
je znašal le 600.000 dolarjev, postal pa je eden najuspešnejših in donosnih filmov tistega leta.

•	 Nastop	Jimija	Hendrixa	je	dvignil	kar	nekaj	prahu	–	tudi	zaradi	skladbe	»The	Star-Spangled	Banner«,	kjer	je	
simuliral bombardiranje in na ta način izrazil protest proti vietnamski vojni.

•	 The	Who	so	doživljali	pravo	nočno	moro,	saj	so	na	nastop	v	zaodrju	čakali	10	ur,	še	posebej	težko	pa	je	bilo	
bobnarju Keithu Moonu, ki je celotno izkušnjo opisal kot grozno. Pred nastopi je imel tesnobne napade, ki 
jih je krotil z alkoholom. Pijači v zaodrju, vključno s čajem in ledom, pa je bil dodan LSD. Mnogi, tudi člani 
skupine, se tega niso zavedali in so bili presenečeni nad učinki.

Woodstock: 3 dni
miru in glasbe 
(Woodstock: 3 Days of Peace 
and Music, ZDA, 1970)
Dogajanje festivala je bilo 
upodobljeno v 
dokumentarnem 
filmu režiserja 
Michaela 
Wadleigha, film je 
leta 1970 prejel tudi 
oskarja. Njegov 
asistent je bil med 
drugim tudi, takrat 
še neznan, režiser 
Martin Scorsese.

3Top
filmi o Woodstocku

Moja generacija
(My Generation, Italija, Nemčija, 
ZDA, 2000)
Režiserja dokumentarnih filmov 
Thomas Haneke 
in Barbara 
Kopple nam skozi 
dokumentarec 
predstavita 
generacijske 
in kulturne 
značilnosti 
prvotnih 
udeležencev 
festivala iz leta 
1969 in tistih, ki 
so se udeležili festivalov leta 1994 
in 1999.

Zavzetje Woodstocka
(Taking Woodstock, ZDA, 2009)
Režiser Ang Lee nam v filmu Zavzeti 
Woodstock 
festival 
Woodstock 
predstavi skozi oči 
homoseksualnega 
notranjega 
oblikovalca Elliota, 
ki se po dolgem 
času vrne v mesto 
Bethel v državi 
New	York.

in Jimi Hendrix.	Prav	Hendrix	naj	bi	zaključil	festival	in	
nastopil v nedeljo zvečer, a se je njegov nastop zaradi 
dežja prestavil na naslednje jutro. Na oder je stopil 
okrog 8.30 in tako festival podaljšal še za en dan. 
Kljub temu, da je pod odrom ostalo le še okrog 30.000 
ljudi namesto 400.000, je odigral dveurni set, njegov 
nastop v beli usnjeni jakni z resicami in rdečim trakom v 
laseh pa še danes velja za enega najprepoznavnejših. 
Mnogi so nastop zavrnili ali odpovedali – nekateri zato, 
ker niso verjeli v uspeh festivala (na primer The Doors), 
drugim ni bilo po godu blato (Frank Zappa) oziroma 
niso bili preveč navdušeni nad hipijevsko subkulturo 
(Jethro Tull). Nastop so odpovedali oziroma zavrnili 
tudi The Rolling Stones, Led Zeppelin in skupina 
Simon & Garfunkel.

50. obletnica in ponovne težave
Letošnji Woodstock naj bi potekal med 16. in 18. 
avgustom v Watkins Glenu v New Yorku. Mediji 
so poročali o finančnih in pravnih težavah, zapletih s 
pridobivanjem ustreznih dovoljenj lokalnih oblasti in 
spremembah lokacije. Ali gre za stari trik oziroma PR-
ovske poteze, ki so jih uporabili že organizatorji pred 50 
leti, ali ne, bo pokazal čas.
Nastopili bodo Jay-Z, The Killers, Imagine Dragons, 
Halsey, Miley Cyrus, Robert Plant, The Raconteurs 
in številni glasbeniki, ki so nastopili že leta 1969 – med 
drugim Dead & Company, Santana, David Crosby, 
Melanie in John Sebastian. Vstopnice še vedno niso 
na prodaj, čeprav naj bi se prodaja začela že aprila. 
Toda kdo ve, morda se pa tudi nikdar ne bo, saj bo 
festival brezplačen, kot je bil tisti pred 50 leti.

© 1969 Michael Lang/Henry Diltz, imdb.com

© James M. Shelley, commons.wikimedia.org
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Ena najbolj zloglasnih, ki je v tistem času vplivala na 
vse ravni popularne kulture, je gotovo muza Andyja 
Warhola Edie Sedgwick, ki jo pogosto imenujejo 
tudi prvo »it« dekle. Navzven se je zdelo, da ima vse, 
saj je bila lepa, premožna, glamurozna, priljubljena 
in drzna, a podobno kot je bil vihrav svet slave in 
užitkov, tako prazno je bilo pravzaprav njeno življenje. 
Model, igralka in modna vplivnica je po razhodu z 
umetnikom postala muza Bobu Dylanu, toda že pri 
rosnih	29. letih	se	je	njeno	življenje	končalo	tragično.	

Grupijke − rock�n�roll muze
Za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, pravijo, za vsakim umetnikom pa muza, ki je navdahnila 
njegovo kreativnost, menimo mi. To je še posebej opazno, ko govorimo o glasbi, katere najpogostejša 

tema je ljubezen – bodisi srečna bodisi nesrečna. Z razcvetom popularne in rock glasbe v divjih 
60. letih so se pojavile tudi oboževalke, muze in tako imenovane grupijke. Vas zanima, kdo je Elvisa 

naučil plesati in kdo je preoblikoval zvok Jimija Hendrixa?

Najbolj vznemirljiva leta rock and rolla je gotovo 
najbolje izkoristila Pamela Des Barres, ki velja 
za najbolj znano »oboževalko« skupin. Takoj ko je 
zaključila srednjo šolo, se je odpravila na Sunset Strip 
v Hollywoodu in trkala na zadnja vrata rock barov, kjer 
je vstopila v svet drog, alkohola, seksa in nevarnosti. 
Med njenimi trofejami so bili Mick Jagger, Jimmy Page, 
Keith Moon, Waylon Jenning, Noel Redding, Jim 
Morrison in drugi. Potovala je s skupino Led Zeppelin, 
živela z Donom Johnsonom in zavrnila zmenek z 

Elvisom Presleyjem. Svoje neverjetno življenje opisuje 
v knjigi »I`m with the band« in med drugim opravičuje 
svoje početje preprosto s tem, da so glasbeniki edini 
mentalno in emocionalno na isti liniji, kot je sama. 
Ženske pa niso sledile skupinam le zaradi njihove in 
svoje priljubljenosti. Bile so jim v navdih in pogosto 
so oblikovale tudi njihovo umetnost. Miss Japan 
Beautiful je na primer Elvisa Presleyja naučila plesati, 
Cynthia Plaster Caster je redefinirala umetnost 
kitarista	Jimija	Hendrixa,	Miss B. pa je bila tista, ki 

Marianne Faithfull, prizor iz filma The Girl on a Motorcycle (1968)
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rock’n’roll muze

Between a Heart 
and a Rock Place: 
A Memoir – Pat Benatar
Ena najbolje prodajanih 
ženskih rock zvezdnic 
vseh časov piše o 
svojem	rock & roll	
življenju in kako je 
ta glasba za vedno 
spremenila njeno 
generacijo. Kot 
upornica deli, kako 
je igrala izključno po 
svojih pravilih in kršila 
ideale drugih.

Edie: American Girl – 
Jean Stein in George Plimton
Knjižna uspešnica 
ne govori le o divjem 
življenju ene najbolj 
priljubljenih	ikon	60. let	
ter o famoznem 
prijateljstvu z Andyjem 
Warholom in njenem 
umetniškem izražanju, 
temveč je tudi zelo 
slikovit oris tistega 
časa nasploh.

I`m With the Band: 
Confessions of a Grupie – 
Pamela Des Barres in 
Dave Navarro
Humorna pripoved 
o intimnih dogodkih 
iz zaodrja nekaterih 
največjih rock skupin 
in glasbenikov našega 
časa. Pamela Des 
Barres je resnično 
živela filmsko življenje.

3Top
biografije grupijk

Mick Jagger, pevec skupine The Rolling Stones, in Anita Pallenberg v filmu Performance iz leta 1970. 
© Warner Bros

Anita Pallenberg 
© 1968 Oceanic Filmproduktion GmbH
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TOP 16 »IT« DEKLETA

Jane Birkin – romantična naveza s Sergeem 
Gainsbourgom je bila razlog za ponovno 
posnet najbolj erotični duet Je T'aime, ...  
Moi Non Plus, ki je bil sprva napisan za 
Brigitte Bardot.

Chrissie Shrimpton – prvo resno dekle  
Micka Jaggerja.

Pattie Boyd – model, ki je s poroko z 
Georgeem Harrisonom občutila veličino 
Beatlov, kasneje pa kot žena Erica Claptona 
postala navdih za pesmi Layla in  
Wonderful Tonight.

Twiggy – suhica, ki je postavila nov trend  
in obnorela ves svet.

Carla Bruni – večno v sporu  
s soprogami rokerjev, ki je na koncu  
postala gospa Sarkozy.

Nico – muza Andyja Warhola iz filma Chelsea 
Girls, ki jo je umetnik prepričal, da posname 
vokal za debitantski album skupine The Velvet 
Underground.	

Bebe Buell – mama igralke Liv Tyler, katere 
oče je frontman skupine Aerosmith, in 
rock'n'roll dekle, ki ni maralo, da bi jo  
klicali »groupie«.

Sable Starr – kraljica »groupie« scene,  
ki je omrežila rock zvezde, kot so Iggy Pop, 
Jeff Beck, David Bowie, Mick Jagger, Rod 
Stewart, Marc Bolan, Alice Cooper, njej najbolj 
pri srcu pa je bil pevec skupine Led Zeppelin 
Robert Plant.

Connie Hamzy – sladka Connie, ki je dobila 
svojo pozornost, ko naj bi v svoje lovke ujela 
Billa Clintona, tedanjega guvernerja Arkansasa 
in bodočega predsednika ZDA.

Cyrinda Foxe – Arthur Kane, basist skupine 
New	York	Dolls,	jo	je	označil	kot	svetlo	in	
magnetno, s karakterjem lastnega ustvarjanja.

Miss Christine – vidna članica GTOs deklet – 
prve organizirane groupie skupine.

Lori Mattix – otroški model in »baby groupie« 
70. let.

Kathy Etchingham – navdih za pesem  
Jimija	Hendrixa	The	Wind	Cries	Mary.

Barbara Cope – klicali so jo The Butter 
Queen, saj se je rada igrala z maslom.

Cynthia Plaster Caster – ameriška umetnica, 
znana po svojih mavčnih odlitkih intimnih 
delov rokovskih zvezd.

Nancy Spungen – preden je postala dekle 
Sida Viciousa, je bila grupijka. Romantika z 
njim se je končala, ko jo je v hotelu Chelsea  
v	New	Yorku	z	nožem	zabodel	do	smrti.

je razkrila Cobainovo ljubezen do glosa za ustnice. 
Ena najvplivnejših muz je zagotovo nekdanja 
žena kitarista skupine The Rolling Stones, Keitha 
Richardsa, Anita Pallenberg, ki so jo imenovali tudi 
šesta članica skupine. Zgodba z eno najslavnejših 
skupin vseh časov se je začela leta 1965, ko se je 
na enem od koncertov izmuznila v zaodrje. Sprva se 
je spoprijateljila z Brianom Jonesom, s katerim sta 
se kmalu razšla zaradi domnevnega nasilja. Nato je 
sledila zveza s Keithom Richardsom, s katerim sta bila 
skupaj do leta 1980 in imela tudi tri otroke. Poznavalci 
skupine pravijo, da je imela precejšen vpliv nanje, njeno 
mnenje je cenil tudi Mick, na kompilaciji Forty Licks, 

izdani leta 2002, pa je navedena celo kot stranski 
vokal. Bila je manekenka, zaigrala je v številnih znanih 
filmih, med drugim v Barbarelli, njeno življenje pa je bilo 
polno drog in alkohola. Potem ko si je njen 17-letni 
ljubimec vzel življenje, je pristala celo na sodišču, umrla 
pa je v starosti 74 let. Anita še zdaleč ni bila edina 
ženska, ki jo povezujejo z zloglasno skupino. Uschi 
Obermaier je bila manekenka in igralka, ki je imela 
afero tako s Keithom Richardsom kot tudi frontmanom 
Mickom Jaggerjem, njen ljubimec pa je bil tudi Jimi 
Hendrix.	Med	najbolj	opaznimi	prijateljicami	The	Rolling	
Stonesov je Marianne Faithfull, ki je postala slavna 
zaradi policijske racije Richardsovega stanovanja, kjer 
jo je policija našla zavito zgolj v krzneno preprogo. 
Imela je vse, kar si dekleta lahko želijo: dober izgled, 
talent, željo po zabavi in drznost.
Med najlepšimi »oboževalkami« je Jo Jo Laine, 
igralka, pevka in model pa tudi žena ustanovitelja 
skupine Moddy Blues Dannyja Laina, ki je bil tudi član 
McCartneyjeve skupine Wings. Na njenem seznamu 
slavnih	glasbenikov	so	še Jim	Morrison, Jimi	
Hendrix in	Rod	Stewart.	Slednji	je	zanjo	napisal	tudi	
pesem	»You	Wear	It	Well«.	Sicer	pa	je	Jo	Jo	snemala	
s	Stingom in Andyjem	Summersom	iz	skupine	The	
Police, prijateljevala je s skupino Led Zeppelin in 
nastopala	s	skupino	Jo	Jo	Laine	&	The	Firm.
Niso pa ženske vplivne izključno iz zaodrja. Pat 
Benatar je prva ženska, ki so jo predvajali na MTV-
ju in ji je uspelo podreti mit o tem, da so ženske v 
glasbi lahko le partnerice rokerjem, oboževalke in 
seks simboli. Ikonična je postala predvsem zaradi 
svojih hitov »Heartbreaker«, »Hit me with your best 
shot« in »Love is a Batllefield«, razprodanih koncertov 
in trume oboževalcev. V dominantno moškem 
svetu so se studii in producenti večkrat trudili, da bi 
spremenili njeno ostro in divjo podobo, kar jim k sreči 
nikoli ni uspelo.
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Uschi	Obermaier	 
na naslovnici revije  

TWEN iz leta 1969. 
© MKG Hamburg
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Festivalska vročica

Prepustimo se glasbi, poletnim vibracijam in 
bohemsko navdahnjenemu stilu, ki združuje 
romantiko in divjo naravo. To sezono igramo na 
note lahkotnih tkanin in naravnih materialov. 
Zaplešimo nanje!

Boho kraljica
Obleka s potiskom Zara, 
cena: 29,95 ali 39,95 evra.  
zara.com

Za na plažo
Torba Mango, cena: 29,99 evra. 

mango.com

Poletje v školjki
Uhani	Chan	Luu,	cena:	120	evrov.	
net-a-porter.com

Špagarice 
Sandali uRope, cena: 53 evrov. 

uropesandals.com

Cik cak
Kopalke Guess, 
cena: 80 evrov. 

guess.eu

Rock'n'roll
Kratke hlače iz jeansa 
Bershka, cena: 49,99 evra. 
bershka.com

Kamen na kamen
Zapestnica Accessorize, 

cena: 13 evrov. 
global.accessorize.com

Sončna navihanost
Krilo Monki, cena: 25 evrov.

monki.com

Indijanka
Dodatek za lase Parfois, 

cena: 17,99 evra. 
parfois.com

Lahka kot veter
Kimono s.Oliver, cena: 49,99 evra. 
soliver.si

Samo ljubezen
Sončna očala Saint 

Laurent, cena: 305 evrov. 
net-a-porter.com

Gladiatorka
Sandale	Weekend	Max	Mara,	
cena: 205 evrov. 
weekendmaxmara.com

©	H	&	M
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Tropski Labellino
Da bodo tudi poleti ustnice mehke in 
navlažene, je Labello ustvaril novi balzam 
s čudovitim sladkim vonjem Labellino 
Grapefruit	&	Maracuja,	ki	ustnice	
intenzivno neguje. Bogato karitejevo maslo 
in formula z naravnim jojobinim oljem 
dolgotrajno razvajata suhe ustnice, jim 
podarita nežen lesk in jih oskrbita z vlago. 
labello.com

Za aktivne
Za tiste, ki tudi v poletnem soncu radi 
ostanemo	aktivni,	je	Nuxe	razvil	lahko	

meglico s topljivo in prijetno dišečo 
teksturo, ki kožo na obrazu in telesu 
ščiti	pred	UV-žarki,	hkrati	pa	jo	vlaži	

ter preprečuje prezgodnje staranje in 
pojav temnih madežev. Razpršilo je 
odporno proti vodi in znoju, zato je 

Nuxe	Sun	s	SPF 50	idealna	izbira	pri	
vseh športnih aktivnostih na prostem.

nuxe.si

Vonj vzhajajočega sonca
Shiseidova dišava Rising Sun je ustvarjena 
kot poklon poletju – letnemu času, 
ki ga zaznamujejo naraščajoča sreča, 
popoln optimizem in izrazito dobro počutje. 
Parfumar	Jean	Jacques	je	navdih	
našel v romantičnem srečanju 
ob sončnem vzhodu. V dišavi 
se zrcalijo živahnost svežega 
koktajla iz citrusov in vonji 
žarečih venčkov dehtečega 
ylang ylanga, razposajene vrtnice 
in hipnotičnega jasmina. 
shiseido.com

Kreirajmo svojo kremo s Clinique iD
Clinique	predstavlja	novo	revolucijo	na	področju	nege	kože	–	
prvi prilagojen sistem vlaženja, ki je na voljo v 15 edinstvenih 

kombinacijah.	Clinique	iD	nudi	popolnoma	preprost	način	
nege z odličnimi rezultati. Izberimo eno od hidratantnih baz 
in eno od petih kartuš z aktivnimi sestavinami in ustvarimo 

kremo, prilagojeno svoji koži in njenim potrebam.
clinique.com

Zaščiteni pred soncem
Clarins bo to poletje poskrbel za popolno 
zaščito pred škodljivimi sončnimi žarki. 
Nove formule hkrati tudi spoštujejo našo 
kožo, morje in življenje v njem.
clarins.com SOS za obraz

The Body Shop, ki je končno 
na voljo tudi pri nas, predstavlja 

linijo izdelkov z zaščitnim 
faktorjem, ki bodo to poletje 

nujni na naši kozmetični polički. 
Med vsemi izstopa lahek losjon 

za obraz iz mineralno bogate 
morske trave, ki lahko služi kot 

podlaga pred nanosom ličil, 
saj hkrati tudi vlaži kožo in jo 

pusti brez mastnega leska.
thebodyshop.si

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI



16 otroški svet

Neskončna zabava na plaži
Kolekcija iz bombaža je zabavna in nežna na otip.
hm.com

Za kovance
Silikonska denarnica za kovance je lahko simpatičen 
dodatek, ko bomo šli na kepico sladoleda.
liewood.com

Posteljica na letalu
Ta prikupen kovček s koleščki blagovne znamke 

Stokke je nadvse priročen kos prtljage, v katerem 
lahko shranimo vse malčkove potrebščine, na letalu pa 

ga v nekaj korakih spremenimo v otroško posteljico. 
malizakladi.sin
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V senci

Zabavna zavetja 
SunShades nudijo zaščito 
pred	UV-žarki	in	so	odličen	

pripomoček za sprostitev 
na plaži, v parku ali na vrtu.

fieldcandy.com

Cvetlično
S sončnimi očali v obliki cveta bomo 

nevidno nabirale poletni šopek.
mango.com

V ritmu
Retro zvočniki, odporni proti vodi in 

pesku, bodo nepogrešljiv del zabave 
na plaži, ob bazenu ali v kopalnici.

eu.sunnylife.com

Tropski dotik
Dekliške kopalke z motivom ananasa naše mlade 
dame nikakor ne bodo hotele sneti in jih bodo z 
veseljem nosile tudi izven vodnega dogajanja.
hm.com

Varno plavanje
Puddle Jumper je izjemno varen plavalni 
pripomoček, saj otroku zagotavlja stabilno 
držo nad vodo v vsakem položaju. 
sevylor-europe.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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5 za poletno umirjenost
Ustvarjanje osebnega doma in uživanje v pristnem življenju je tisto, k čemur 

stremimo vsak dan in počitniški čas je idealna priložnost, da z nekaj edinstvenega 
dekorja ustvarimo ležerni kotiček za poletni oddih.

V 
senci palm

Nepozabni sončni zahodi, ki 
ustavijo čas. Popoldanski počitek, ki 

vrača energijo. Mehkoba bombaža, ki 
daje občutek nežnosti. Čist, osvežujoč, 
brezčasen in umirjen dekor iz naravnih 
materialov z nevtralnimi toni in motivi 
zelenja in palmovih listov nas bodo 

popeljali v popoln oddih. 
hm.com

Skandinavska svežina 
in japonski mir
Ikeina kolekcija Tänkvärd skandinavsko 
svežino združuje z japonskim mirom. 
Rezultat je popolna nepopolnost. 
Rahlo obrabljeni detajli, ki bodo odlično 
izgledali tudi po letih uporabe, dajejo 
obrtni občutek. Omejena kolekcija 
je narejena iz lahkih in enostavnih 
naravnih materialov in tkanin v barvi 
modre in nevsiljive bež, ki poudarjajo 
lepoto in umirjenost doma. Kolekcija 
vključuje pohištvo iz ratana, posteljnine, 
brisače, lahke odeje, blazine, svetilke, 
preproge in nujno pleteni kimono.
ikea.com
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Ob morju
Obmorski slog morja so bledi les, vrvi, odtenki 
bele in modre. Neločljivo povezan z naravnimi 

materiali bo našemu domu prinesel svežino 
in pristnost, v njem pa ne smejo manjkati lep 
fotelj iz ratana, taburet iz pletene objemalke, 

veliko ogledalo v lepljenem lesu – in naša 
notranjost bo hitro izgledala kot počitniška 

hišica ob morju.
maisondumonde.com

Zemeljski toni
Svetleča oaza v zemeljskih tonih. 
Nežna toplina gline, peska in terakote. 
Živahna energija svetlih poletnih barv, 
ki prinašajo preprostost in naravno 
lepoto. Brezčasni modeli, rustikalni 
les, naravna vlakna in glina nas bodo 
zbujali, preprost način življenja pa nas 
bo popeljal v zasanjani svet.
zarahome.com

Solni cvet
Kolekcija Fleur de sel ustvarja 
sanjsko skrivališče, kjer svetel, 
rustikalen in pomirjujoč izgled 
naše misli usmerja na umirjeno 
obalo in čudovita oceanska 
obzorja. Keramični cvetlični lončki, 
ročno izdelani stenski dekorji, 
mehki boemski kosi in z morjem 
navdahnjen videz nam bodo 
ponudili veliko možnosti za potop 
v počitniško atmosfero. 
bloomingville.com
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Agencija za varnost prometa je letošnji 
prvi poletni dan v sodelovanju s ključnimi 
deležniki prometne varnosti začela s 
skupno akcijo #VarnoVPoletje. V petih 
poletnih tednih bodo partnerji navzoči 
v 16 slovenskih mestih in na kar 40 
različnih lokacijah. V večernih urah jih 
lahko srečate v lokalih in na dogodkih, čez 
dan pa s sporočilnimi tablami na večjih 
parkiriščih in drugih površinah v številnih 
mestih po Sloveniji. 
S skupno akcijo nas Agencija za varnost 
prometa v času poletne brezskrbnosti želi 
spomniti, kako usoden je lahko kateri koli 
od naslednjih dejavnikov tveganja v prometu: 
prehitra vožnja, alkohol v prometu, 
uporaba mobilnih telefonov in neuporaba 
varnostnega pasu, povečana gostota 
prometa, vročina in nestrpnost, zastoji, 
spremenljivo vreme z nevihtami in točo ter 
povečano število voznikov iz drugih držav. 
Le trenutek nepazljivosti je dovolj, da se nam 
ali našim bližnjim lahko za vedno spremeni 
življenje. Dvigniti želijo tudi zavedanje, da je 
poleti na cestah večje število motoristov, ki 
jih pozivajo k previdni vožnji, voznike pa 
opozarjajo na njihovo ranljivost kot tudi na 
ranljivost kolesarjev in pešcev. 
avp-rs.si

ZDRUŽENI ZA VEČJO VARNOST V PROMETU Z AKCIJO #VarnoVPoletje

Test: Škoda karoq sportline 
2.0 TDI 4 x 4 110 kW
Škodo	karoq	sportline	od	»običajnih«	
različic loči kar nekaj elementov. Med 
njimi 18-palčna aluminijasta platišča, 
dekorativni elementi v črni barvi kot tudi 
strešni nosilci in črna vzvratna ogledala 
ter zatemnjena stekla. Deluje vpadljivo, 
vendar še vedno ravno prav zadržano.
Voznikov prostor je pregleden, izdelan 
iz kakovostnih materialov in z dobrim 
pregledom na cesto. Sedeži so udobni, 
dobro oprimejo telo in nudijo dovolj 
prostora za pet odraslih oseb. Paket 
sportline vključuje športne prednje 
sedeže z oblikovalsko dodelavo, 
notranjo LED-osvetlitev, usnjen športni 
volan in temno oblazinjen strop. 
Infotainment sistem Amundsen združuje 
navigacijo, povezavo Bluetooth, 
glasovno upravljanje in Wi-Fi dostopno 
točko. Sama notranjost nudi številne 
odlagalne površine.
2-litrski	dizelski	motor	s	150 KM	je	
več	kot	solidna	izbira	za	pogon	4 × 4	
gnanega	karoqa.	Mi	smo	žal	preizkusili	
različico z ročnim menjalnikom, vsekakor 
pa bi se mu bolje podal sedemstopenjski 
samodejni menjalnik DSG.
skoda.si

CELOTEN 
TEST 

AVTOMOBILA 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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40 let Mercedes-Benzovega razreda G
Medtem ko je ostra zunanjost ostala nepogrešljiva kot pri legendarni klasiki, 
je novi Mercedes-Benz razreda G dobil novo notranjost. Tri močnejše izdaje, 
ki so zaznamovale 40-letnico, vključno z različico AMG, so na voljo z dvema 
različicama	motorjev	z	močjo	od	330	do	422 KM.	
mercedes-benz.si

Renault captur druge generacije
Prihaja v začetku leta 2020, in sicer z okrepljeno in doslej zelo uspešno 
»ideniteto«. Je nekoliko zrasel, njegov videz poudarjajo serijsko vgrajena svetila 
– izključno s svetilnimi diodami (LED), ožje zadnje luči in okrasni kromasti vstavki. 
S tem ima novi captur pristen videz športnega terenca. Napredoval je tudi z 
razširjeno in v veliki meri prenovljeno ponudbo motorjev. Ti v kombinaciji s pet- 
in šeststopenjskim ročnim menjalnikom ter sedemstopenjskim samodejnim 
menjalnikom	pokrivajo	navzgor	povečano	paleto	moči,	ki	sega	od	100	do	155 KM	
pri	bencinskih	motorjih	oziroma	od	95	do	115 KM	pri	dizelskih.
renault.si

Električni MINI
Novi MINI cooper SE za pogon uporablja električni motor s 184 »konji«.  
Za	pospešek	do	100 km/h	bo	potreboval	7,3 sekunde,	najvišja	hitrost	bo	
omejena	na	150 km/h.	Pogon	na	sprednji	kolesni	par	daje	novemu	vozilu	MINI	
cooper SE okretnost, znano kot »gokart občutek«, baterija pa mu omogoča 
doseg	235	do	270 kilometrov	in	je	nameščena	globoko	v	podu	vozila.
mini.si
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osveŽujoč Poletni kroŽnik
Toplo poletno vreme je idealno za druženje s prijatelji doma, na domači vrtni 

zabavi ali morju, na počitnicah. Pripravimo jim nekaj osvežilnega, nekaj sočnega, 
predvsem pa naj ne manjka sveže zelenjave in sadja ter ohlajene pijače.

Preprosto več svežine za vse!
Lidl Slovenija je v najnovejši kampanji svojim  
pridelovalcem sadja in zelenjave zastavil preprosto vprašanje, 
ali sta sveža. V svoji lokalni maniri je prav vsak postregel z 
navihanim odgovorom: »Seveda sta sveža. Kot v Lidlu!«
Hudomušno sporočilo dobaviteljev potrjuje raziskava Brand 
Tracker (2017), ki je pokazala, da ima Lidl Slovenija na 
področju svežine sadja in zelenjave med vsemi trgovci najvišji 
delež zadovoljnih kupcev. Svežino ponudbe, ki se ponaša 
s prvovrstno kakovostjo in svežino, pri Lidlu dosegajo s 
hitrostjo in učinkovitostjo dobavne verige. Sadje in zelenjava 
sta v Lidlove trgovine dostavljena vsako jutro. Blago je 
takoj pri vstopu v trgovino kontrolirano, nato pa odgovorni 
sodelavec enkrat na uro poskrbi, da so v ponudbi le sveža, 
nepoškodovana živila. S tem zagotavljajo, da prek celotnega 
dneva v Lidlu dobimo le visokokakovostne pridelke, ki 
ustrezajo visokim standardom. Iz njih lahko nato ustvarimo 
slastne jedi ali pa se preprosto osvežimo malo drugače. 
To poletje v Lidlu tako nadaljujejo z vrlinama poštenosti 
in zanesljivosti, ki ostajata temeljni vrednoti njihovega 
kodeksa poslovanja. Prav tako pa ostajajo zvesti obljubi, 
da kupcem še naprej zagotavljajo najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno, kar potrjuje tudi nagrada Best Buy 
Award®, ki so jo prejeli prav za oddelek sadja in zelenjave. 
V Lidlu nam vseskozi zagotavljajo pestro izbiro izdelkov, ki 
nudijo preprosto več: več izbire, več kakovosti, več časa z 
enostavnim nakupom in nizkimi cenami ter zdaj še preprosto 
več svežine za nas. 
lidl.si

Žar mojster z začimbami 
Maestro 
Poletje je tu, dnevi so daljši in čas piknikov je v 
polnem teku. Za popoln piknik potrebujemo prostor, 
žar, meso, zelenjavo … In odlično družbo. Pričarajmo 
si vonj po poletju in izvrstno pripravljen žar z 
začimbami Maestro, ki bodo s svojimi sestavinami in 
preprosto uporabo postale nepogrešljiv del v sezoni 
piknikov. Prijatelje povabimo na popolno druženje in 
pokažimo, da smo pravi žar mojster. Začinimo svoj 
piknik z začimbami Maestro.
maestro.si

Domači burger
Topel poletni dan izkoristimo za druženje ob domačih 
burgerjih, ki nam za pripravo vzamejo le slabih 15 minut.
Sestavine: 1 jajce, 1 žlička mešanice začimb za 
meso,	450 g	mletega	govejega	mesa,	½	skodelice	
kruhovih drobtin, sveže pečene štručke iz pekarne, 
zelena solata, nekaj rezin paradižnika, rezine sira 

Caprese – poletna solata 
s paradižnikom
Priprava italijanske različice sveže paradižnikove 
solate je hitra in preprosta. 
Sestavine: sočen paradižnik, mocarela di Buffala, 
sveža bazilika, oljčno olje.

cheddar, omake, ki jih dodajamo po okusu (kečap, 
majoneza …)

Priprava: V posodi skupaj zmešamo jajce in žličko 
mešanice začimb, nato dodamo še mleto meso 
in kruhove drobtine. Sestavine dobro premešamo 
in oblikujemo štiri enake polpete debeline okoli 2 
centimetra. Polpete položimo na dobro segreto 
ponev, ki jo predhodno namastimo, ali žar in na 
vsaki strani pečemo približno pet minut. Za boljšo 
hrustljavost prerezane štručke popečemo za nekaj 
sekund. Mesnemu polpetu dodamo rezino sira, 
zelenjavo in omako po želji.

Fotografije:	Depositphotos,	Pexels	in	Unsplash
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Priprava: Paradižnik in mocarelo, najbolje di Buffalo, 
narežemo na kolobarje in ju izmenično zložimo na 
krožnik, vmes pa dodamo liste bazilike. Prelijemo z 
oljčnim oljem in postrežemo.

Sadna bovla za poletne zabave
V vročih dnevih se radi osvežimo z ohlajenim in 
sočnim sadjem – domača sadna bovla predstavlja 
popolno osvežitev v času poletnih druženj.
Sestavine: 1 velika lubenica, 1 steklenica penine, 1 
dcl vodke, 1 dcl belega ruma, 2 dcl pomarančnega 
soka, 3 nektarine, pol srednje velikega ananasa, 
nekaj metinih listov, ledene kocke
Priprava: Lubenico operemo in ji odrežemo pokrov. 
Nato jo izdolbemo, odstranimo peške in polovico 
vsebine narezano vrnemo v lupino. Narežemo tudi 
preostalo sadje in ga skupaj z ostalimi sestavinami 
premešamo v lubenico. Pokrito bovlo za vsaj dve 
uri postavimo v hladilnik, da se sadje napoji. Nato 
serviramo v kozarcih z ledom.

Domači sladoled
Poletje je čas za sladoled in ni boljšega od tistega, ki 
ga naredimo sami.
Sestavine: 250 ml sladke smetane, 1 zavojček 
vaniljevega sladkorja, 50 g sladkorja v prahu, 500 g 
jagod (lahko tudi drugo jagodičevje ali sadje), 100 g 
kreme maskarpone 

Priprava: Jagode operemo in za nekaj ur 
postavimo v zamrzovalnik. Nato stepemo sladko 
smetano in ji dodamo sladkor. Zmes prelijemo v 
mešalnik, dodamo jagode, vaniljev sladkor in kremo 
maskarpone. Dobro zmešamo. Serviramo takoj, 
okrašeno z vejico sveže mete.

VEČ 
KULINARIČNIH 

NOVOSTI 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

»Minister za zdravje opozarja: 

Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«



22 kulinarika

Dogodek je torej temeljil tako na uživanju kakovostnih 
izdelkov kot tudi na povezovanju in sodelovanju 
omenjenih občin, tokrat s še posebej izpostavljeno 
dobrodelno noto. Program je na izviren način, vselej 
začinjen s humorjem, povezoval komik in, kot pravi sam, 
tudi strasten mesojedec – Gašper Bergant.
Da vzajemno delovanje res obrodi sadove, so 
udeležene občine dokazale že v preteklosti, tokrat 
pa so se njihovi predstavniki, župani, izkazali še v 

anton premierno:

čevapčiči brez e-jev  
na Poletnem Žar izzivu z ŽuPani
Ekipa podjetja Meso Kamnik je 14. junija poskrbela za nepozaben vstop v počitniško 
obdobje peke na žaru. Pripravila je namreč dobrodelni dogodek, na katerem je poskrbela 
ne le za okusne jedi in hladno osvežitev, temveč je sredstva, ki so jih podarili sami in 
sponzorji dogodka, namenila socialno ogroženim družinam iz petih sosedskih občin, ki so 
se udeležile dogodka – Kamniku, Komendi, Mengšu, Domžalam in Trzinu.

Nives Orešnik, Dean Kokot, predstavnik podjetja Meso Kamnik, Alja Perne, župan Matej Slapar, Tamara Fortuna, župan Peter 
Ložar, Jasna Vale, župan Slavko Poglajen, Eva Boto, župan Franc Jerič.

blogerka Tamara Fortuna, mengeškemu županu 
Francu Jeriču je podporo nudila pevka Eva Boto, 
za nemoten potek dela je ob kamniškem županu 
Mateju Slaparju skrbela influencerka in blogerka Alja 
Perne, komendskemu županu Slavku Poglajenu je 
pomagala Jasna Vale, uspešna glasbena managerka 
in influencerka, Nives Orešnik, miss Slovenije 2012, 
pa je roko ponudila predstavniku Mesa Kamnik, 
Deanu Kokotu, ki je vskočil namesto domžalskega 
župana Tonija Dragarja, ki se dogodka iz opravičljivih 
razlogov ni mogel udeležiti.
Komisija je po enourni peki ocenila celoten videz 
krožnika in seveda okus vsake posamezne mesnine. 
Elemente, ki so jih ocenjevali sproti, so člani komisije 
naposled združili v enotno oceno, na podlagi katere 
so župane umestili na lestvico. Četudi so pohvalili 
okuse vseh pripravljenih jedi, je najbolj izstopala 
trzinska ekipa.  
Na dogodku pa se ni najedla zgolj komisija, temveč je 
vse zbrane pričakalo kup okusnih Antonovih mesnin: 
zlata mortadela Anton, nosilka več zlatih medalj in 
zato okronana za šampiona 2019 (narejena izključno 
in samo iz mesa slovenskih prašičev), Antonova 
suha salama, prav tako slovenskega porekla in 
nosilka zlate medalje AGRA 2019, ki so jo prejeli vsi 
povabljeni ter prejemniki dobrodelnih paketov, okušali 
smo tudi kajžarsko klobaso, ki je del programa 
Okusi Kamnika, in seveda celotni žar program, 
ki zajema letošnjo novost na trgu – marinirano 
svinjsko ribico »ihanskega brancina« brez E-jev, 
premierno smo okušali tudi čevapčiče brez E-jev in 
seveda ostale izdelke žar programa, že nagrajene z 
zlato medaljo. 
Tradicija, kakovost, slovensko poreklo in lokalna 
pridelava so glavne Antonove vrednote, kar je na 
dogodku pozdravil specializirani strokovnjak za 
prehrano – dr. Feelgood, Mario Sambolec, ki je z 
navzočimi delil nekaj uporabnih nasvetov o prehrani z 
rdečim mesom in zdravim načinom uporabe žara. 
Sezona piknikov še traja, privoščite si kakovostne 
slovenske mesnine. 
Anton.si

drugačni vlogi. Nastopili so namreč kot mojstri žara, ki 
so s pripravo Antonovih izdelkov navdušili tričlansko 
komisijo v sestavi Zdenke Pavli, univerzitetne 
diplomirane inženirke živilske tehnologije, Klemena 
Orterja, udeleženca MasterChefa, in Tadeja Briclja, 
nekdanjega televizijskega in radijskega voditelja. 
Župani so pri pripravi Antonovih mesnih izdelkov 
dobili tudi pomoč. Tako je trzinskemu županu 
Petru Ložarju na pomoč priskočila influencerka in 
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Avtor recepta in fotografije jedi: Miha Bratina
kulinarika

Sestavine:
•	400	g	moke

•	200	ml	vode

•	50	ml	olivnega	olja

•	5	g	začimbne	soli	Golding

•	5	g	svežega	kvasa

•	začimbna	sol	Golding	za	posip

Priprava:
Vse sestavine stresemo v posodo in zamesimo gladko testo.  
To lahko naredimo ročno ali z mešalnikom. Testo nato 
oblikujemo v hlebčke, ga premažemo z oljem in pustimo, da 
vzhaja približno 2 uri. Vzhajano testo stresemo na pomokan 
pult in ga razvaljamo na debelino okoli 3 milimetre. Narežemo 
ga na trakove širine 2 centimetra in jih z rokami zvijemo 
v svedrasto obliko. Narejene grisine polagamo na pekač, 
obložen s peki papirjem. Premažemo jih z olivnim oljem 
in posujemo z začimbno soljo Golding, nato pa pečemo 
približno 10–15 minut pri 220 °C.

GolDinG okusi: pivski Grisini

»Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«

Tokrat prijateljem ob hmeljnem napitku 
ponudi slani prigrizek, ki ubrano uravnovesi 
kulinarično izkušnjo. Hrustljavi grisini, ki 
jih posuješ z začimbno soljo Golding, okuse 
ponesejo od Pirana do Savinjske doline, od 
slanega do prijetno grenkega. Zagotavljamo 
ti, da bo vzdušje ob trkanju s kozarci, 
napolnjenimi s prvovrstnim pivom Laško 
Golding, še prijetnejše.

Začimbna sol Golding je na voljo v prodajalnah Piranskih solin  
in izbranih trgovinah, v katerih promovirajo pivo Laško Golding.
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potovanje

Kajtanje za drzne
Kajtanje v zadnjih letih pritegne mnogo 
ljudi – od otrok do starejših. Samostojni 
kajtarji lahko dokaj hitro začnejo izvajati 
razne akrobacije, kot so skoki in 
drugi elementi. Kljub temu pa je treba 
poudariti, da je ob nepravilni uporabi 
to lahko nevaren šport, zato je pred 
samostojnim kajtanjem priporočljiv 
obisk šole kajtanja. V Sloveniji 
imamo kar nekaj takih, ki organizirajo 
skupinske kajt počitnice na različnih 
top destinacijah po Evropi in svetu. 
V zadnjih letih med najbolj priljubljene 
spada Grčija, ki nudi mnoge lokacije, 
primerne za začetnike in nadaljevalce. 
Grčija je s svojo čudovito obalo in otoki 
priljubljena destinacija ravno zaradi 
edinstvenih plaž, prijaznih ljudi in dobre 
hrane – privoščimo si tradicionalni »pita 
gyros,» grški sir feta, namesto jutranje 
kave pa osvežujoč »frappe» na plaži. In 
kje se lahko naučimo prvih korakov tega 
priljubljenega športa? Najbolj znane 
slovenske šole kajtanja: KitePack, 
Kiteskul, Bananaway, KiteLife.

kako aktivno preŽiveti 
letošnje Počitnice?

Če smo naveličani poležavanja na plaži in želimo svoje počitnice 
preživeti aktivno, adrenalinsko in osvojiti kakšen nov hobi, se 

lahko lotimo tudi enega od atraktivnih vodnih športov.

Najboljše destinacije 
za začetnike v Evropi:
Hrvaška: Pelješac, Neretva

Portugalska: Esposende

Francija: Leucate

Grčija: Limnos, Lefkada

Italija: Sicilija, Sardinija

Španija: Tarifa

Nemčija: St. Peter Ording

Turčija: Gokova Bay
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Surfanje na valovih
Surfanje na valovih je v velikem porastu, posebej med mladimi. Od naštetih je to 
fizično najzahtevnejši šport. V iskanju valov se bomo najbrž morali odpraviti vsaj do 
Atlantika, kjer najdemo tudi eno od bolj znanih slovenskih šol surfanja – Ujusanso. 
Surf kamp Španija je na plažah Cote de Basque, ob Atlantskem oceanu. Bližnja 
mesta, kot so Zarautz, San Sebastian, Mundaka, Anglet in Hossegor, so centri 
evropskega deskanja na valovih, peščene obale Biskajskega zaliva pa so idealne 
za učenje surfanja. Ujusansa Family surf kamp v francoskem obalnem mestecu 
Montalivet je namenjen radovednim družinam in vsem drugim, ki jih zanimajo aktivno 
preživljanje prostega časa, surfanje na valovih, joga, francoska kultura in najboljša 
vina na svetu. Omenimo še šolo surfanja Surf2smile blizu obalnega mesta Santa 
Cruz na Portugalskem, ki poleg tečajev surfanja nudi tudi druge aktivnosti, kot so 

vodena joga, organizirani izleti, večeri koncertov in roštilja ali skok s padalom 
v tandemu. Skozi vse leto lahko obiščemo tudi šolo surfanja Manawai, 

ki je stacionirana na priljubljeni destinaciji – otoku Fuerteventura, 
otoku sonca in vetra, neskončnih plaž, peščenih sipin in vulkanov. 

»Surfarske« države slovijo po dobri kulinariki, zato med aktivnimi 
počitnicami nikakor ne smemo pozabiti na lokalne specialitete. 

Veliko surfarjev na lov za dobrimi valovi odhaja v Indonezijo, 
kjer so stabilnejši pogoji in višje temperature.

Windsurfanje ali deskanje na valovih z jadrom
Windsurfanje je šport, za katerega prav tako potrebujemo veter. Vsi, ki 
smo se preizkusili v kajtanju in windsurfanju, se strinjamo, da je slednje 
fizično zahtevnejše. Kljub temu je samostojno učenje windsurfanja 
varnejše od kajtanja, pa vendar je napredek ob pomoči inštruktorjev 
hitrejši. Če se želimo preizkusiti, lahko na mnogih plažah najdemo 
manjše ali večje »windsurf« centre, ki izposojajo opremo in nudijo učne 
ure. Najbolj znan center med Slovenci je najbrž Water Donkey v Vignju 
na hrvaškem polotoku Pelješac. Veliko odprav na bolj oddaljene 
destinacije – vse od Grčije, Sardinije do Maroka in Egipta – pa organizira 
šola windsurfanja Quiksilver, ki deluje že 14. sezono. Razpisane imajo 
začetne, nadaljevalne in »freestyle« tečaje. Šola je prijazna tudi za mlade 
družine, saj med učnimi urami nudijo varstvo za najmlajše. Prav tako 
dobro poznana slovenska šola windsurfanja je Windsurf Camps, ki jo 
vodi Andraž Žan – nekdanji tekmovalec v kategorijah »freestyle«. Njegovim 
kampom se lahko pridružimo na grškem otoku Karpatos.

Najboljše evropske 
destinacije za lovljenje valov:
Francija: Biarritz, Hossegor, Anglet

Portugalska: Nazare, Peniche

Španija: San Sebastian

Anglija: Tenby

Irska: Bundoran

Italija: Sardinija

Najboljše destinacije za začetnike v Evropi:
Hrvaška: Pelješac, Punat, Nin

Španija: Tarifa

Grčija: Limnos, Lefkada, Karpatos

Turčija: Antalya, Alacati

Portugalska: Albufeira, The Algarve

Irska: Brandon Bay

Italija: Sardinija

Nasveti za 

plačevanje brez 

stresa na potovanjih
1 Kartico Visa uporabimo za plačilo v »lokalni valuti«, 

da pridobimo konkurenčni menjalni tečaj in preprečimo, 
da bi nas ob prihodu domov presenetile skrite provizije.

2 Za nakupe uporabimo kreditno ali debetno 
kartico. Visa ponuja varno, udobno in enostavno plačevanje v 
tujini. Je varnejše od gotovine in je podprto s politiko ničelne 
odgovornosti družbe Visa, kar pomeni, da imetniki kartic ne 

odgovarjamo za nepooblaščene transakcije na računih.

3 Kadar koli je to mogoče, plačajmo prek brezstičnega 
terminala in tako poskrbimo za boljšo varnost.

4 Poiščimo logotip Visa ali PLUS na prodajnem 
terminalu in bankomatu, kar zagotavlja, da ta 

sprejema mednarodne kartice.
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potovanje

Potapljanje za raziskovalce
Podvodni svet nas poleg barv lahko očara s tišino in 
mirom. Slišen je samo lasten dih, zdi se, kot da svet 
nad gladino ne obstaja. Prav zato je potop edinstvena 
izkušnja, za katerega je potrebnega veliko teoretičnega 
znanja in fizične pripravljenosti. Potrebno znanje lahko 
dobimo v potapljaških šolah,	kot	so: Pro Dive, Nitro 
Diving, Diver.si in	druge.	S	potapljanjem	se	lahko	s	
kančkom radovednosti in potapljaško masko na obrazu 
začnemo spoznavati kar sami.

Vedno bolj 
priljubljeno supanje
Supanje, znano tudi pod 
imenom »Stand Up 
Paddleboarding«, je pred časom 
prav obnorelo cel svet. Šport, za 
katerega so potrebni le sup, 
veslo in vodna površina, je 
»prijazen« do vsakega novega 
navdušenca. Dobra fizična 
pripravljenost ni pogoj, saj lahko 
supamo brez večjega napora. 
Lahko se ga lotimo zagnano in s 
hitrim, močnim veslanjem drvimo 
po mirni vodni gladini ali valovih. 
Vedno bolj razvita je tudi joga na 
supu, ki je veliko zahtevnejša od 
joge na trdnih tleh. Joga na supu 
bo lažja, če imamo v mislih tri 
glavna načela: mirno premikanje, 
gibanje na sredini deske in 
pogled, usmerjen v eno točko 
na horizontu.

Najboljše destinacije 
za supanje v Sloveniji:
Most na Soči

Ljubljanica

Bohinjsko, Blejsko, Cerkniško in Zbiljsko jezero

Kolpa

Slovenska obala

Top destinacije podvodne 
biodiverzitete na svetu:
Rdeče morje

Indonezija

Veliki koralni greben v Avstraliji

Malezija
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28 glasbena scena

10. obletnica Kina Šiška
Od 12. do 19. septembra 
Kino Šiška, Ljubljana

V sklopu praznovanja 10. obletnice Kina Šiška bodo 
deset septembrskih dni posvetili glasbi, filmu, vizualni 
umetnosti, stripu, plesu in drugim umetnostnim 
področjem, ki jih podpirajo že od leta 2009. Cena je 
odvisna od dogodka.
kinosiska.si

Rammstein, Pink 
in Metallica na Dunaju
Pink, 24. julija
Metallica, 16. avgust
Rammstein, 22. avgusta 
Konec julija se bo na Dunaju na svoji evropski turneji 
Beautiful Trauma ustavila Pink. 
Vzhodnonemška skupina se bo pojavila na prvi 
stadionski turneji po Evropi, obenem pa so njeni 
člani pred kratkim objavili, da snemajo novo ploščo. 
Le nekaj dni pred njimi bo na Dunaju nastopila 
tudi Metallica, ameriška trash metal skupina. Cena 
vstopnic: od 61,50 evra naprej.
pinkspage.com 
rammstein.de
metallica.com

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

v ritmu GlasbeneGa Poletja
Dolgi vroči dnevi in tople poletne noči kar kličejo po dobri zabavi in ritmih, 
ki nas odpeljejo v sproščene in uživaške poletne dni. Kje vse bomo letos lahko 
uživali, pa si preberite v nadaljevanju.

Bon Jovi v Celovcu
Petek, 19. julija, ob 18.50
Worthersee Stadion, Celovec

Bon Jovi se po dolgem času vračajo na odre stare 
celine. Na turneji bodo predstavili aktualni album This 
House is Not for Sale, na skoraj triurnih koncertih pa 
ne bo manjkalo uspešnic, ki so jim prinesle status 
enega redkih stadionskih »headlinerjev«. Cena 
vstopnic:	od	49,80 evra	naprej.
bonjovi.com

Festival Sziget
Od 7. do 13. avgusta
Budimpešta, Madžarska

Na 27. edicijo festivala Sziget ponovno prihajajo 
sama znana glasbena imena, kot so Foo Fighters, 
Ed Sheeran, Florence + The Machine, Post Malone, 
Martin	Garrix,	Macklemore	in	mnogi	drugi.	Cena:	od	
75 evrov naprej.
szigetfestival.com

Castle – 
Kolpa Music Festival
Od 31. julija do 4. avgusta 
Fara, Kostel, Slovenija

Raznolik program na treh odrih, na katerih bodo 
nastopili znani izvajalci, kot so Siddharta, Elvis 
Jackson, Inner Circle, Parni valjak, Asian Dub 
Foundation, Soulfly ... Poleg tega bodo uprizorjene 
še monokomedije in gledališke predstave. Festival 
ponuja tudi vrhunsko kulinariko in se trudi biti 
ekološko	usmerjen.	Cena:	od	19,90 evra.
castlefestival.si

 Sleaford mods 
 © Roger Sargent 

 Pink 

 Metallica 
 © Ross Halfin 

 Metaldays 
 © Stipe Surać 

 Bon Jovi 

Soulfly

Sziget festival

Besedilo: Klavdija Rupar
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v ritmu GlasbeneGa Poletja
Glasbeno poletje 
v Tolminu
MetalDays, od 21. do 27. julija
Punk Rock Holiday,  
od 5. do 9. avgusta
Overjam Festival,  
od 15. do 18. avgusta
Tolmin je pravi raj poletnih festivalov – letos se bomo 
lahko udeležili kar treh. Na MetalDays bo odmevalo 
ob imenih Animae Silentes, Alkaloid, Alien Weaponry, 
na Overjamu bodo med drugimi nastopili glasbeniki 
Alboroise	&	Shengen	Clan,	Asher,	Dejah	in	Blackheart	
man,	na	Punk	Rock	Holiday	pa	bodo	nastopili	Nofx,	
Descendent, Pennywise, Propagandhi in mnogi drugi.
Cena: od 110 evrov naprej.
overjamfestival.com 
punkrockholiday.com
metaldays.net

JAZZINITY 
Od 12. do 17. avgusta
Novo mesto

Butični poletni mednarodni jazz festival in glasbena 
delavnica že dvajset let potekata tretji teden v 
avgustu v historičnem mestnem jedru Novega mesta. 
Delavnice se udeležuje vrsta mladih in obetavnih 
glasbenikov, ki prihajajo iz praktično vseh evropskih 
držav. Letos festival praznuje 20. obletnico delovanja. 
Vstop je prost.
jazzinty.com

Festival TrNOVfest
Od 1. do 31. avgusta
Trnovo, Ljubljana

28. edicija glasbenega festivala Trnfest se je letos 
preimenovala v TrNOVfest. To so storili v znamenju 
zavidljive obletnice »Kulturnega doma Trnovo«, 
ki letos praznuje 99 let. Poleg tega so naredili še 
druge izboljšave programa, da bi obogatili izkušnjo 
obiskovalcev festivala. 
Cena vstopnic: od 5 evrov naprej.
cskfp.si 

Dimension festival in 
Outlook festival v Puli
Dimension festival –  
od 28. avgusta do 1. septembra
Outlook festival –  
od 4. do 8. septembra 
Pula, Hrvaška

Konec avgusta in v začetku septembra bosta v Puli 
kar dva festivala. Prvi bo festival Dimension, drugi pa 
Outlook festival. Na festivalu Dimension bomo lahko 
prisluhnili	zvokom	izvajalcev	Anderson	.Paak	&	The	
Free	Nationals,	Tony	Allen	&	Jeff	Mills,	Objekt	Live	
in Hunee, na festivalu Outlook pa se bomo zavrteli 
ob ritmih glasbenikov, kot so: Andy C, Loyle Garner, 
Shy	FX	(live),	Flohid	in	Chase	&	Status	ter	seveda	še	
mnogi	drugi.	Cena	vstopnic:	od	180 evrov	naprej.
dimensionsfestival.com 
outlookfestival.com

Frequency Festival
Od 15. do 17. avgusta
Green Park St. Pölten, Avstrija

Festival v Avstriji, na katerem bodo nastopila 
sama znana imena: Twenty One Pilots, Sunrise 
Avenue, Swedish House Mafia, Prophets of Rage, 
Macklemore,	Dimitri	Vegas	&	Like	Mike	in	drugi.	 
Cena	vstopnic:	od	99,99 evra	naprej.
frequency.at

 Metaldays 
 © Stipe Surać 

 TrNOVfest

The Offspring

Dimensions festival

Jazzinty

Punk Rock Holidays 

 Outlook festival 
 © Samuel Kirby 

 Overjam festival 
 © Marko Plečko 
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teater

Mojster in Margareta
22. in 23. avgusta 

ob 20.30
Ljubljana Festival, Križanke

Gledališče LDM Novaya Scena 
iz Sankt Peterburga se je povezalo 

s kar šestimi skladatelji, šestimi 
libretisti in 66 umetniki ter 
ustvarilo preplet fantazije 

in resničnosti, ki s 666 
kostumi in 66 scenskimi 
spremembami gledalce 

popelje v središče 
fantazije. 

Cena vstopnic: 
29 in 39 evrov.

ljubljanafestival.si

Poletni lutkovni 
pristan
Od 3. avgusta do 1. septembra 
Različna prizorišča v Mariboru

Letošnji jubilejni, 30. festival se bo poklonil 
tradiciji, a v svojem bistvu ostal takšen, kot 
je bil do zdaj: dostopen, raznolik in prijazen. 
Na sporedu bo 23 predstav, sodelovala bodo 
gledališča in skupine iz 10 držav: Slovenije, 
Izraela, Finske, Estonije, Slovaške, Češke, Grčije, 
Avstrije, Hrvaške in Francije. Vstopnice so na 
voljo po simbolični ceni: 1 evro.
lg-mb.si

La Traviata
28. in 29. avgusta ob 20. uri
Ljubljana Festival, Cankarjev dom

Tokrat nas bo z La Traviato obiskala zasedba priznanega gledališča 
Teatro Regio iz Torina, v glavnih vlogah Violette in Alfreda pa se bodo 
predstavili sopranistki Maria Grazia Schiavo in Irina Dubrovskaya ter 
tenorist Giulio Pelligra. Cena vstopnic: od 19 do 39 evrov. 
ljubljanafestival.si

Festival Panč
Od 20. in 25. avgusta
Ljubljanski grad

Ljubitelji humorja tudi letos ne bodo spregledali 
osrednjega dogodka stand up komedije pri nas, 
na katerem se bodo predstavili prekaljeni domači 
in tuji komiki. Cena vstopnic: od 15 evrov.
festivalstandupkomedije.si

Mladi levi
Od 23. do 31. avgusta
Stara elektrarna, Ljubljana

Letošnji festival bo v devetih dneh vznemirljivih 
skupnih raziskovanj letošnje poglavitne teme 
festivala, tj. materializma, združil umetnike, 
mislece in občinstvo. Informacije in rezervacije 
vstopnic: info@bunker.si.
bunker.si

Festival PUF
Do 31. avgusta
Različna prizorišča v Kopru

Program	17.	festivala	PUF	v	juliju	in	
avgustu predstavlja tedensko po tri 
odlične domače in mednarodne predstave 
uličnega in lutkovnega gledališča. Festival 
obeta pester svetovni pregled kulturnega 
ustvarjanja najrazličnejših gledališčnikov, 
ki	prihajajo	iz	Italije,	Urugvaja,	Argentine	
in Španije, med njimi pa bodo v ospredju 
tudi slovenski ustvarjalci. Cena vstopnic je 
odvisna od dogodka.
mclu.info

VEČ 
DOGODKOV 
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© Edoardo Piva

© Maja Bavdaž Gross

Komedija pod zvezdami
Od 28. do 31. avgusta 
Ljubljanski grad

Lado Bizovičar, Jure Godler in Branko Đurić - Đuro so samo 
nekatera od izbranih imen, ki ob zaključku poletja vabijo na smeha 
polne večere. Cena vstopnic: od 18 evrov. 
komedijapodzvezdami.si
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Kje se začne vaša igralska zgodba? Kako je delati 
v gledališču, kako na filmskem platnu? Imate 
vzornika?
Že v vrtcu. Ne bi rad posploševal razlik, delo je več ali 
manj enako, le da so mehanizmi in vzvodi drugačni. Drugi 
poklici mi zaradi lenobe niso bili preveč naklonjeni. Zato 
je bila pot v igralske vode organska. Vzorniki so mi vsi, ki 
delajo v skupno dobro in se pri tem ne tolčejo po prsih.

Bi lahko primerjali slovenski in evropski film s 
svetovnim? Kje so največje razlike? Katere tuje 
produkcije vas še posebej navdušujejo?
Absolutno, film je zgodba, zgodbe pa lahko vzklijejo 
povsod. Edina razlika je v kapitalu, ampak manj kapitala 
pomeni več kreativnosti. Najbolj me navdušujejo romunski, 
češki, od vedno pa slovenski filmi. Tudi južnoameriške in 
skandinavske produkcije so mi zelo pri srcu.

Vaša najljubša vloga, sodelovanje – kaj vas je 
najbolj prevzelo? Kateri vaš dosedanji projekt 
najbolj odseva vas samega?
Avtorska monodrama Od boga poslan, kjer igram 
grobarja od zibke do rakve, v iskanju ljubezni ali vsaj 
požirka žganja. To je vloga, ki v sebi nosi cel vrtiljak 
čustev, je izredno tehnično zahtevna in bila je prva.

Kako pristopite k posamezni vlogi, sodelovanju? 
Kako daleč lahko pride igralec iz Slovenije? 
Potrudiš se, premakneš sebe in greš v kako tujo 
prestolnico do producenta, do avdicij, drugače ne 
gre … Katarina Čas in Boris Cavazza sta krasna 
primera, prodorna in delavna. Cel kup je mladih, ki 
se znajo mrežiti, malo drugače razumejo ta svet, kot 
ga razumemo mi. Za nas je bila velika zadeva že, 
če si šel od doma v prestolnico, zanje je pa Francija 
premajhna. Odvisno je seveda od motivacije in želja 
vsakega posameznika.

Kdo vam išče filmske vloge, kako pridejo  
do vas? 
Imam agenta in agentko v tujini, jaz sem sam žal za 
tujino precej len, ker imam tu družino. Vsaka vloga 
namreč terja nekaj mesecev – meni to ne odgovarja, 
težko sem toliko odsoten, trenutno je družina na 
prvem mestu. Letos sem sicer igral v češkem in 
slovaškem filmu. Obeta se še ena koprodukcija s 
Francozi in Hrvati …

Kaj loči slabega igralca od dobrega?
Dobremu igralcu ploskajo. Slab in dober igralec, torej 
oba, pa potrebujeta publiko (smeh).

iGralec matjaŽ javšnik
Konec julija se začne že 4. edicija mednarodnega filmskega festivala v Kranjski 
Gori, ki vsako leto pritegne vse več ustvarjalcev in ljubiteljev »gibljive slike« tako 
iz Slovenije kot tujine. Del ekipe je tudi igralec, režiser, scenarist in direktor 
filmskih festivalov Matjaž Javšnik.

4. 
KGIFF

Od 27. julija do 3. avgusta
Kranjska Gora

Mednarodni filmski festival Kranjska Gora – 
KGIFF je mlad filmski festival. Ideja se je porodila 
iz želje po oživitvi filmske tradicije kraja, ki sega 
v leto 1951, ko je bil tu posnet prvi film Kekec. 

Festival v objemu prvinske narave poleg projekcij 
igranih in dokumentarnih filmov vključuje tudi 
mnoge delavnice za otroke, tečaje za odrasle, 

pogovore z avtorji, okrogle mize, gledališke 
predstave in bogat glasbeni program.

kgiff.org

Kako trenutno izgleda vaš dan oziroma kako, ko 
se snema film?
Ko snemam, narekuje moj dan režiser, ko ne 
snemam, pa otroci.

Kakšen izziv za vas predstavlja organizacija 
filmskega festivala? 
To je neka notranja spodbuda, kako predstaviti našo 
produkcijo tujcem in kako tujce zastrupiti z našo krajino 
in kako jih prepričati, da bi pri nas snemali, investirali.

Kaj nam letos prinaša 4. edicija mednarodnega 
filmskega festivala v Kranjski Gori? Katere filme in 
filmske ustvarjalce lahko pričakujemo?
Pri nas nikoli ne morete pričakovati nič, ker je festival 
organska zadeva, stvari se še spreminjajo iz dneva v 
dan. Zagotovo bo pa to najboljše, kar boste doživeli.

Zadnja predstava, koncert, ki ste jo/ga obiskali ... 
Otroška predstava Grdinici, ki je šla na lov (Nika Solce) 
in predstava za mladino Vihar v glavi v Lutkovnem 
gledališču Ljubljana.

Vaš najljubši urbani kotiček ... Železniške postaje.
Kavo najraje popijete ... Mrzlo v temi.
Knjiga, ki ste jo nazadnje prebrali ... Polentarska 

polica že 52-ič.
Vaša najljubša razvada ... Neskončna lenoba.
Vaš najljubši film ... General iz leta 1926 in Buster 

Keaton kot igralec v glavni in režiserski vlogi.
Filmska ikona ... Marlon Brando.

7 NA hITRO

Radi obiščite tudi druge filmske festivale? Kateri 
so to? Kateri je vaš najljubši?
Absolutno Karlovy Vary, Benetke, Berlin, posebej pri 
srcu pa so mi Sarajevski filmski festival, Motovun, 
Talin, Reykjavik.

Kako bi sami in kako vaši prijatelji v treh besedah 
opisali vaš značaj? 
Sam sem prevelik karakter, da bi pljuval v lastno 
skledo.

Ko niste igralec, ste …? 
Pohorski endemit – to je domača rodna vrsta, ki 
uspeva samo v določenem okolju. Tako me je označil 
kolega Jurij Zrnec (smeh).

Kaj za vas predstavlja urbano življenje?
Raznolika možnost kulturnih zvrsti vseh vrst ob dobri 
pijači.

VEČ 

INTERVJUJEV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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kino

poletje na platnu
Romantični poletni večeri so ravno pravšnji za projekcije filmov, ki si jih 

lahko ogledamo v enem od številnih kinov pod zvezdami. Večina slovenskih 
krajev namreč svoje kinodvorane med poletjem postavi na prosto.

Družinska pustolovščina

Levji kralj 
(The Lion King, ZDA)

18. julija
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Na filmska platna prihaja srčna in 
večna zgodba, ki smo jo v animirani 
verziji gledali leta 1994. Spet se 
bomo podali v osrčje afriške savane, 
kjer se rodi bodoči kralj živali. Po 
smrti svojega očeta Musafe želi 
mladi Simba prevzeti prestol, 
čemur nasprotuje zlobni Svar, ki 
ima povsem svoje načrte, in začne 
se borba z že znanim izdajstvom, 
dramo in strašno tragedijo. 
kolosej.si

Akcijski pustolovski triler

Hitri in drzni 
(Fast	&	Furious	presents:	 
Hobbs	&	Shaw,	ZDA)

1. avgusta
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Novi del franšize Hitri in drzni se bo 
osredotočil na ameriškega varnostnega 
agenta Luka Hobbsa in njegovo neobičajno 
zavezništvo z Deckardom Shawom. Odkar 
sta se prvič srečala v sedmem delu, 
poskušata drug drugega nadvladati. A vse 
se	spremeni,	ko	anarhist	Brixton	prevzame	
nadzor nad biološko motnjo, ki lahko za 
vedno spremeni človeštvo.
cineplexx.si

Družinska pustolovščina

Raziskovalka Dora 
(Dora and the Lost City of Gold, 
Avstralija, ZDA)

8. avgusta
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Potem ko je Dora večino svojega 
življenja s starši raziskovala džunglo, je 
nič ne more pripraviti na najnevarnejšo 
pustolovščino – srednjo šolo. 
kino-bezigrad.si

Animirana pustolovščina

Angry Birds 2 
(The Angry Birds Movie 2,  
ZDA, Finska)

8. avgusta
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Zabavni jezni ptiči, ki so najprej osvojili 
mobilne telefone in računalnike, nato 
pa leta 2016 še velika platna, se 
vračajo v kino in obljubljajo še eno 
divjo pustolovščino.
kolosej.si

Film pod zvezdami 
Od 11. julija do 3. avgusta
Ljubljanski grad

V letnem kinu je na ogled izbor nekaterih najodmevnejših filmov kinematografske sezone, ki jih dopolnjujejo premiere 
in predpremiere: letos bo kar šest svežih filmov prvič javno predstavljenih na slovenskem platnu. Letošnji izbor so 
močno zaznamovale vélike ikone iz sveta filma, športa, glasbe, baleta in književnosti. V njem med drugim najdemo 
filme	o	enem	največjih	nogometašev	vseh	časov,	Diegu	Maradoni,	ameriškem	plezalcu	Alexu	Honnoldu,	filmskem	
avtorju Pedru Almodovarju, priljubljenih glasbenikih Freddieju Mercuryju in Eltonu Johnu, legendarnih opernih pevcih 
Marii Callas in Lucianu Pavarottiju, ruskem baletniku Rudolfu Nurejevu in francoski pisateljici Sidonie-Gabrielle Colette.
kinodvor.org/film-pod-zvezdami

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Kino 
v parku

Od 4. do 20. julijax
Češminov park, Domžale

Mestni kino Domžale se julija tradicionalno 
seli na prosto v Češminov park, kjer bomo tri 
vikende uživali v poletnih filmih in sproščeni 
atmosferi. Na platnu bomo videli filme, kot 
so: Ne bom več luzerka, biografsko dramo 

Rocketman, komedijo 100 reči, muzikal 
Mary Poppins se vrača in druge.

kd-domzale.si/kino-v-
parku-2019.html
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Letni kino na Kongresnem trgu
Od 26. do 29. avgusta
Kongresni trg, Ljubljana

Brezplačno prireditev Kinodvor 
pripravlja v poklon pomembnim 
obletnicam v zgodovini filma in 
mesta ter se tako postavlja ob bok 
primerljivim projektom v evropskih 
mestih. Ogledali si bomo lahko 
filmske klasike Ninočka, Elena in 
možje, Nekateri so za vroče in 
Brianovo življenje.
kinodvor.org/letni-kinodvor-na-kongresnem-trgu

julij-avgust

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina
Od 18. do 20. julija 
Ljutomer
15. edicija festivala, ki ima nekonvencionalen filmski program, namenjen pravim 
filmskim ljubiteljem, entuziastom brez predsodkov in tistim, ki so pripravljeni 
eksperimentirati z mejami dobrega okusa in morale. Letos bo festival ponudil 
rekordnih 35 celovečernih filmov, 12 dokumentarcev in 43 kratkih filmov iz 38 držav.
grossmann.si

Komična drama

Bilo je nekoč … 
v Hollywoodu 
(Once	Upon	a	Time	…	in	Hollywood,	
ZDA, Velika Britanija)

15. avgusta
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Film je zgodba o nekdanjem zvezdniku 
televizijskih vesternov in njegovem 
dolgoletnem dvojniku, ki se v času 
umorov zloglasnega serijskega morilca 
Charlesa Mansona in vladavine terorja 
Helterja Skelterja leta 1969 v Los 
Angelesu odpravita na pot, da bi se 
uveljavila	v	filmski	industriji. 
kolosej.si

Motovunski filmski festival
Od 23. do 27. julija
Motovun, Hrvaška

Najodmevnejši filmski festival na Hrvaškem tudi letos prinaša številne filme 
raznolike neodvisne produkcije z močno zgodbo. Filmski program odraža 
raznolikost – estetsko, tematsko, geografsko ... Več držav, več dobrih filmov. 
motovunfilmfestival.com

FeKK festival – 
festival kratkega filma
Od 19. do 24. avgusta
Ljubljana
Mednarodni festival kratkega filma 
bo poletje v Ljubljani zaokrožil v 
znamenju vročih »kratkometražcev«.
fekk.si

Piknik kino Bežigrad
Julija in avgusta 
Različna prizorišča v Sloveniji

To poletje uživajmo v kinu na prostem, v parku ali na plaži. Lahko se 
bomo	udobno namestili	kar	na	ležalnikih	ali	odejah,	 
ki jih lahko prinesemo s seboj ali pa  
si jih izposodimo na prizorišču dogajanja. 
kino-bezigrad.si
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HOFER strateško 
zmanjšuje embalažo
Pri HOFERju so se s projektom 
»Embalaža na HOFER misiji: 
Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj.« 
strateško lotili reševanja problematike embalaže:  

•	do	konca	2025	bodo	celotno	količino	embalaže	izdelkov	HOFERjevih	
lastnih blagovnih znamk zmanjšali za 15 % (*sorazmerno s prodajo); 

•	od	leta	2018	spodbujajo	k	uporabi	trajnostne	vrečke	Manj	je	v(r)eč;

•	do	konca	2025	bo	vso	embalažo	izdelkov	HOFERjevih	lastnih	
blagovnih znamk mogoče 100 % reciklirati.

Lahkotnejši način za uživanje čokolade
Nove čokoladne kroglice Maltesers, ki so sicer majhne, a polnega okusa, so 
odlične za popoln užitek na poti, v kinu ali pa kar za sladkanje v domačem 
naslonjaču. Sredica čokoladnih kroglic, oblita s čokolado, nestrpno čaka, 
da jo spustimo na svobodo – navdušila nas bo s svojo hrustljavo strukturo. 
Ob vsakem grižljaju bomo tako popolnoma uživali v neverjetnem prepletu 
različnih okusov. Ne pozabimo, da čokoladne kroglice Maltesers lahko 
seveda delimo tudi s svojimi prijatelji. Če že pač moramo.
mars.com

REŠITVE ZA NAŠO VARNO MOBILNOST
AMZS letos šteje častitljivih 110 let. Zrela, močna blagovna znamka z vonjem po 
bencinu se še toliko bolj zaveda pomena ustreznih ukrepov za ohranitev našega 
planeta. AMZS kot skrbnik varne mobilnosti (ne)posredno vpliva na spreminjanje 
navad uporabnikov mobilnosti. Skozi prizmo varnosti, novih tehnologij in trendov 
v razvoju postaja vse bolj »zelena« blagovna znamka, ki se prepleta s sodobno, 
inovativno zeleno esenco mobilnosti.
AMZS je Pravi prijatelj, ko se nam na poti pripeti kaj nepredvidljivega. Skrbi za 
pravočasne prometne informacije, brezhibnost našega vozila in aktivno prispeva k 
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. AMZS ustvarja zgodbe s srečnim 
koncem. Dobrodošli v centrih AMZS po vsej Sloveniji.
amzs.si

Jadralski dvoboj – Krvavec 2019
Potrebujemo poletno ohladitev? Vabljeni na ogled posebne regate na višini kar 
1.972 metrov, na kateri se bodo predstavili izkušeni jadralci, ki se bodo pomerili v 
bolj nenavadnih razmerah, kot so jih vajeni. Dogajanje se bo odvijalo oba dneva, 
obiskovalci pa se bomo lahko poleg ogleda tekme udeležili tudi aktivnosti, ki jih 
ponuja RTC Krvavec.
jkb.si






