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bolje je biti popolnoma smešen kot popolnoma 
dolgočasen.

Marilyn Monroe

#oddolgočasi2020
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UrEDNIkOv iZboR

Februarski karneval

Dobrodošli med zvezde.

»Oddolgočaseni« smo spet nazaj v novi tiskani izdaji, s 
katero bomo navkljub zaprepadenosti ob težavah sveta 
zvedavo in pozitivno gledali naprej. Potepali se bomo 
po mestih novega desetletja, in ker se potepaš lahko 
samo sam, le dva pa imata že cilj, bomo februarski 
karneval začeli v sceni popolne ljubezni – v objemu 
valentina ali robota, katerega enačba se glasi LOvE 
× rOBOT = LOvOT. v objemu trendov se bomo 
družbeno odgovorno in z noto nostalgije popeljali v 
leto 2020, v katerem nas poleg olimpijskih iger čaka 
kar nekaj »okroglih« obletnic ikon in legend. in kot 
prvi nas je že konec januarja na svoje sladko življenje 
spomnil Federico Fellini, eden najvplivnejših filmskih 
ustvarjalcev, prepoznan po svojem posebnem slogu 
združevanja domišljije z realnostjo, ki je še dandanes 

aktualna. Z obeleževanjem 100-letnice njegovega 
rojstva se bo italija postavila v ospredje sedme 
umetnosti, dogodki, posvečeni maestru Felliniju, pa 
bodo prav gotovo nepogrešljivi za vse ljubitelje njegove 
filmografije in italijanske kinematografije. eksplozija 
energije, vitalnosti in topline, ki rada zaide za kulise 
cirkuške teatralnosti, kjer so sanje in fantazije izhod iz 
mrtve resničnosti, bo lahko navdih za pustni karneval, 
a ker prave zime še kar ni na vidiku, bomo tudi v 
belem opaženi in privlačno vpadljivi. Za konec še ena 
»trendovska« novica iz preteklosti … Bilo je nekoč ... 
v Hollywoodu … Brad Pitt ga končno ima, drugega 
oskarja namreč – zdaj kot igralec. več pa na citylife.si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica

 Sezona filmskih nagrad je dosegla vrhunec v nedeljo, 9. februarja, ko so podelili najprestižnejše med njimi – OSKARJE. 
In kdo so zmagovalci 92. edicije oskarjev? Nepričakovano je na oskarjih slavil film PARAZIT. Več na STRANI 33!   Novo 
desetletje v nas prebuja željo po spremembah ... tudi v INTERIERJU. Kakšne so smernice pri opremljanju doma … STRAN 22. 

 V duhu novega Bondovega filma »No Time to Die« je švicarski izdelovalec ur SWATCH oblikoval kolekcijo SWATCH X 
007, ki slavi šest ikoničnih filmov o tajnem agentu James Bondu. Več na CITYLIFE.SI.   V ljubljanskem Koloseju so v 
začetku februarja odprli vrata DVORANE SLOVENSKEGA FILMA. Kot prvi je na sporedu nova, digitalizirana različica filma 
Jebiga (2000). Spored na KOLOSEJ.SI.   Nova GUCCIJEVA MODNA KAMPANJA za sezono pomlad poletje 2020 je 
polna ekstravagantnih kosov, ki jim družbo delajo konji. Ostali izbor najbolj branih vsebin v januarju na CITYLIFE.SI pa na 
STRANI 34!   Leto 2020 postaja mednarodno leto zvoka. Ljubitelji glasbe in dobrega ozvočenja bodo lahko letos svoj 
dom opremili z omejeno Ikeino kolekcijo za domačo zabavo FREKVENS, ki je produkt sodelovanja s kreativnim kolektivom 
»teenage engineering« iz Stockholma. Klik na IKEA.COM!
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Inovacija iz laboratorijev Dr. Grandel 
»KODA« PRO COLLAGEN - Koncept inteligentnega 
aktivnega delovanja, ki stimulira naravne ključne 
procese regeneracije kolagenske strukture kože.
V kombinaciji s kolagensko različico iz kvasa 

ter vitaminom C podpira preoblikovanje 
kolagenskih vlaken, saj sistematično deluje 

na razvojne faze v sintezi kolagena.

PRO COLLAGEN
NOV POJEM ELASTIČNE IN NAPETE KOŽE
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naPoveDniK

od

 24

22do 8. marca

59. sejem Dom 
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

V kar štirih sejemskih dneh bodo 
med pestro ponudbo najrazličnejših 
oblikovalcev interierja in drugih rešitev 
za sodobni dom krmarili vsi ljubitelji 
oblikovanja, ki iščejo nove ideje za kulturo 
bivanja z lastnim podpisom. 
sejemdom.si

od
februar, sobota 

zabava v 
maskah
Ljubljanski grad

nadenimo si drugi obraz in 
vstopimo v mračno podzemlje 
ljubljanskega gradu – brez 
meja, brez obsojanja in slabe 
vesti dan po zabavi. Za 
popolno kombinacijo disco in 
house glasbe bo poskrbel DJ 
Mousse T.
ljubljanskigrad.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

4
© arhiv filma sladki rekviem

© Unsplash
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14. februar, petek

kinosloga. RetRosex.
Kinodvor, Ljubljana

v noči erotičnega filma Kinosloga. Retrosex. bomo 
lahko uživali v poklonu zgodovini nekoč erotičnega 
in še danes legendarnega kina sloga ter posebnemu 
poglavju filmske dediščine – kinematografski erotiki – v 
vsej raznolikosti njenih filmskih govoric. 
kinodvor.org

februarja do 1. marca 

Festival 
goRniškega 
Filma 
Kulturna prizorišča v Ljubljani, Domžalah, 
Celju, Radovljici in Slovenski Bistrici 

Lahko bi mu rekli tudi teden navdihujočih zgodb 
iz zakladnice gorskega sveta. Ljubitelji alpinizma 
bodo uživali v pestri ponudbi kar 39 filmov, v katerih 
bodo občudovali veličino narave in trepetali ob dih 
jemajočih pustolovščinah.
gorniski.si

14

aprila 

Razstava »mesto s Plečnikovim PoDPisom«
Jakopičevo sprehajališče, Park Tivoli, Ljubljana

ob bujnosti življenja, ki jo je fotograf Matevž Paternoster občutljivo vključil v svojo 
interpretacijo tolikokrat videnih stvaritev, se zavemo, da morda šele danes polno živimo tisto 
dovršeno podobo mesta, ki jo je vizionar Plečnik v resnici načrtoval za Ljubljano. 
mgml.siOd 15. do 25. februarja

Pust in jubilejno 
kuRentovanje na Ptuju
Ptuj in ostali kraji po Sloveniji

Mnoga slovenska mesta bodo v pustnem času 
zaživela s tradicionalnimi maškaradami, sprevodi 
in karnevali. omenimo še, da je priznani turistični 
vodič Lonely Planet kurentovanje na Ptuju, ki letos 
poteka že 60. leto, uvrstil med deset najbolj zanimivih 
karnevalov na svetu.
kurentovanje.net

ne vem kam grem ampak obljubim,  
da ne bo  

dolgočasno.
Ralph Waldo Emerson

#oddolgočasi2020

februarja do 7. marca  

Fabula 2020 
Cankarjev dom, Ljubljana 

Že osemnajsto Fabulo, najodmevnejši 
literarni festival v sloveniji, bo letos 
obiskalo kar pet svetovno priznanih 
pisateljev in pisateljic: bernhard schlink, 
Kristian novak, sara stridsberg, sheila 
Heti in Édouard Louis.  
cd-cc.si

14. in 15. marec 

59. Pokal vitRanc
Kranjska Gora
Zima bo svoj vrhunec v Kranjski Gori doživela z 
gostovanjem najboljših svetovnih smučarjev v 
disciplinah veleslaloma in slaloma. 
pokal-vitranc.com

februar, petek 

7. salon 
Penečih vin
Hotel Slon, Ljubljana

Preživite valentinovo ob 
preizkušanju najžlahtnejše 
pijače, ki že stoletja budi 
romantiko. na salonu 
se bo predstavilo okoli 
40 vinarjev s skoraj 150 
različnimi vini. 
salonofsparklingwines.eu

od

 26

do

 1

FEBrUar 2020

© Matevž Paternoster / MGML

© Unsplash
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v objemu trendov leta 2020
Ne glede na to ali vestno načrtujemo svojo prihodnost ali pa se življenju prepuščamo, kar se da 
spontano, nas ob vstopu v novo desetletje vedno zasujejo s pomembnimi dogodki, novostmi in 
trendi, ki prihajajo ... Pred nami so tako novi izzivi in nove priložnosti, na naše veliko veselje 

povečini obarvane s trajnostno, družbeno odgovorno in nostalgično noto.

Slovenija na Expo 2020 v Dubaju
Pod sloganom »Povezovanje idej za prihodnost« bo v Dubaju v Združenih arabskih emiratih od 
20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021 potekal expo 2020, na katerem se bo v svojih paviljonih 
predstavilo okoli 190 držav, med njimi tudi slovenija. Družba Magnet Design je žirijo očarala 
s paviljonom slovenia – Green smart experience. izbrana rešitev predvideva objekt v treh 
nadstropjih, ki naj bi predstavljali slovenijo kot zeleno oazo v evropi in času razstave v puščavi. 
expo2020dubai.com

2OI 2020 z ekonoto
od 24. julija do 9. avgusta 2020 
bodo v Tokiu na Japonskem že 
drugič po letu 1964 potekale 
olimpijske igre. 11 tisoč 
športnikov v 33 športih (50 
disciplinah) se bo potegovalo 
za rekordnih 33 medalj. ena 
od večjih zanimivosti letošnjih 
olimpijskih iger – poleg 
vrhunsko izdelanega stadiona 
– bo trajnostna naravnanost. 
Medalje in odri, na katere 
bodo stopali zmagovalci, bodo 
namreč narejeni iz reciklirane 
odpadne elektronike in 
plastičnih odpadkov.
tokyo2020.org

© arhiv Magnet Design

besedilo: valentina Jarc

1
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Velika razstava Christiana Louboutina
Francoski oblikovalec čevljev Christian Louboutin februarja v 
Parizu odpira eno svojih največjih razstav. na razstavi, ki bo v 
Paris Palais de la Porte Dorée na ogled med 25. februarjem 
in 28. julijem 2020, si bomo lahko ogledali izbrane in še nikoli 
videne modele iz njegove osebne zbirke, ki jo sestavlja več kot 
15 tisoč čevljev in škornjev s prepoznavnim rdečim podplatom. 
eu.christianlouboutin.com

5

Modno sodelovanje 
v objektivu – 
Helena Christensen 
in H & M 
najnovejše modno sodelovanje 
je tokrat združilo nekdanji 
supermodel, fotografinjo 
in modno ikono Heleno 
Christensen in švedskega 
modnega giganta H & M. 
skupaj sta ustvarila 
sproščeno kapsulno kolekcijo 
s poudarkom na cvetličnih 
motivih.
hm.com 3

Muzej ličil v New Yorku
Z majem se bo v new Yorku odprl Makeup 
Museum, v katerem bodo v edinstveni 
zbirki, ki bo predstavljala zgodovino ličil, na 
ogled tudi kultni izdelki, ki so jih uporabljale 
ikone 50. let, kot so Marilyn Monroe, Greta 
Garbo in audrey Hepburn. Poleg tega se 
bodo muzeju pridružili profesionalci, ki 
bodo nudili ličenje in ekskluzivne tečaje, 
uredili pa bodo tudi prostor viP, v katerem 
si bomo lahko oblikovali personaliziran 
odtenek šminke. 
makeupmuseum.com

4
Adidas 

Superstar 
– legenda urbane 

mode praznuje 50 let
Legendarne adidasove »superstarke« so si v 

zadnjih 50 letih prislužile status kulturne ikone in se 
suvereno povzpele v sam vrh urbane mode. vzljubile so jih 

najrazličnejše skupine – od skejterjev, hiphoperjev do umetnikov in 
športnikov. Še danes ostajajo prva izbira vseh tistih, ki se ne bojijo zavzeti se za 

svoja prepričanja. eden takšnih je tudi igralec Jonah Hill, ki izraz »superstar« pripisuje 
vsakemu posamezniku, ki ga občuduje kot vzornika ali ustvarjalca. Hkrati verjame v sporočilo 

»superstark«, ki spodbujajo, da stopimo skupaj, saj je formula za uspeh združitev moči različnih generacij.
adidas.com

VEČ 
TRENDOV 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Muzej moderne  
in sodobne umetnosti Albertina
na Dunaju se 12. marca 2020 odpira muzej moderne in 
sodobne umetnosti »albertina modern«. eden največjih 
tovrstnih muzejev na svetu bo na ogled postavil zbirko, ki 
obsega več kot 60.000 del 5.000 umetnic in umetnikov.
albertina.at/albertina-modern
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100-letnica Fellinijevega rojstva
Letos bodo v italiji s pestrim dogajanjem obeležili 100-letnico rojstva velikega 
filmskega režiserja Federica Fellinija. v režiserjevem rojstnem Riminiju si v 
gradu sismondo že lahko ogledamo razstavo »Fellini, nesmrtni genij«, konec 
leta pa bo vrata odprl tudi Fellinijev muzej. aprila se razstava seli v rimski 
Palazzo venezia, nato bo gostovala še v Los angelesu, Moskvi in berlinu. 
ostali dogodki bodo potekali tudi v režiserjevem drugem domu, Rimu. 
federicofellini.it

Sodobni dom
Dandanes pametni aparati olajšujejo vsakodnevna 
opravila in nam omogočajo, da svoj čas posvetimo 
stvarem, ki jih imamo radi. Samsung Electronics z 
inovativnimi gospodinjskimi aparati postavlja novo 
dimenzijo opreme sodobnega doma. Med njimi 
so tudi hladilniki Bespoke, ki so zasnovani kot 
modularne enote različnih materialov, barv, velikosti 
in slogov, zaradi česar se brez težav vključijo 
v najrazličnejše prostore. Letos so prejeli zlato 
priznanje na svetovno priznanem mednarodnem 
forumu iF Design Awards 2020.
samsung.si

10

Barva leta je 
klasično modra

barvna avtoriteta Pantone je 
letos za barvo leta oklicala 

klasično moder odtenek 
Pantone 19-4052, ki spominja 
na neskončno večerno nebo. 

Pomirjujoč kobaltno moder 
odtenek simbolizira zaščito, 
stabilnost, mir in zaupanje, 

spodbuja globoko razmišljanje, 
odprto miselnost in komunikacijo, 

hkrati pa izpostavlja našo željo 
po zanesljivi in trdni podlagi ob 

vstopu v novo desetletje. 
pantone.com

Classic Blue
19-4052

colour 
of the Year
2020

PANTONE®

Mednarodno  
leto zvoka

Leto 2020 postaja mednarodno leto zvoka. 
Prek mnogoterih dogodkov, prispevkov in 
diskusij želijo letos poudariti pomembnost 

zvoka in z njim povezanih znanosti in tehnologij. 
v ta namen so različna mednarodna 
združenja postavila tudi novo spletno 
mesto sound2020, kjer lahko sledimo 

njihovim aktivnostim povsod  
po svetu.

sound2020.org

9
© muralswallpaper.com
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Uredimo svoj vrt
smo zagnan vrtnar ali pa nas navdušujeta lep 
dom in njegova okolica? vsak vrtnar med svojim 
orodjem potrebuje nekaj odličnih vrtnih škarij. 
Kultni Fiskars že desetletja nudi širok nabor 
vrtnih škarij, ki so izjemno lahke in hkrati udobne 
za uporabo. Dobre vrtne škarje so ključnega 
pomena za lep izgled vrta, pa naj gre za 
obrezovanje svežih drevesnih vej ali posušenih 
vej vrtnic in drugih okrasnih cvetlic. Poleg vrtnih 
škarij nam za obrezovanje nudijo tudi širok 
nabor klešč za rezanje, višinskih škarij ter ročnih 
žag in sekir za žaganje in sekanje.
fiskars.si

30. obletnica ikone NIKE
Ko je oblikovalska ekipa leta 1990 predstavila svoj dizajn air Max 90, je bil odmeven slogan 
»bigger is better«. s Tinkerjem Hatfieldom na čelu so predstavili superge, ki so prekašale vse 
prejšnje novosti. air Max 90 je predstavil večji volumen kapsuliranega zraka in krepke, mogočne 
barvne palete, ki so določale nadaljevanje serije. Za tekače je to pomenilo večje udobje, na 
ulicah pa se je pojavil nov trend, ki se zdaj vrača v novi preobleki. na voljo v The athlete's Foot.
taf.si 13
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Lepota brez izražanja je dolgočasna.
Ralph Waldo Emerson

#oddolgočasi2020

Osvežujoči  
poletni festivali
Pravijo, da je slovenija dežela festivalov. 
Tradicionalnim poletnim hitom, kot so 
MetalDays ob soči, Festival bled in Lent 
ob Dravi, se letos že drugič zapovrstjo 
pridružuje butik Festival – svež glasbeni 
festival v dolini soče, ki povezuje enako 
misleče ljudi, glasbene entuziaste in 
ljubitelje neokrnjene narave. Del intimne 
izkušnje z možnostjo spontane osvežitve 
bomo lahko postali od 17. do 19. julija. 
butikfestival.com
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Okolju prijazno
Glede na to, da vsako leto ljudje zavržemo kar sedem 

milijonov ščetk za zobe, večina od teh pa konča v naravi, 
je pohvale vredno, da se je ekipa The bamboo brush 

lotila izdelave biorazgradljivih zobnih ščetk iz bambusa. 
v lično oblikovani reciklabilni embalaži bomo prejeli 
10 zobnih ščetk, kar zadostuje za dveletno čiščenje 

zob. ob vsakem nakupu bomo en dolar 
podarili organizaciji Team Trees, ki v našem 

imenu posadi eno drevo. 
thebamboobrushes.com

14
440 let kobilarne Lipica
To pomlad se bomo med sprehodom po čudovitih vrtovih kobilarne 
Lipica lahko zazrli v novo podobo hotela Maestoso. Prenovljeni hotel 
s štirimi zvezdicami superior, ki bo svoja vrata odprl ob 440. obletnici 
kobilarne Lipica, bo goste razvajal s 139 sobami, petimi kongresnimi 
dvoranami, notranjim in zunanjim bazenom ter kreativno zasnovanim 
wellness centrom. Prenova bo sledila značilnostim Krasa in lipiške 
tradicije ter najsodobnejšim svetovnim trendom. 
lipica.org

15
Robot, ki od nas  

pričakuje le ljubezen
Tehnološka ekstravaganca Ces 2020 ne 

bi bila popolno doživetje brez robotov. Šov 
je letos ukradel Lovot (izpeljanka besede 

ljubezen »love« in robot). Japonsko 
podjetje Groove X si je zamislilo hibrid 

med Furbyjem in ewokom ter ga postavilo 
na kolesca. vse, kar potrebuje od nas, 

je ljubezen – njegovo na dotik občutljivo 
telesce je namreč namenjeno zgolj temu, 

da ga ljubkujemo. To pa je neizogibno, 
saj nas k temu privabi s svojim prikupnim 

izgledom in še bolj ljubkimi očmi.
lovot.life/en

Življenje z lepimi razgledi.

VEČ 
TRENDOV 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

© Dean Dubokovič
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#FUraj svoJ sTiL

NIKE AIR MAX 90 
Legendarni copat za prosti čas, 
navdihnjen po originalu iz leta 1990. 

Cena: 139,99 evra.

Zaljubljeni
v lajf

Hladni in sivi februar lahko z lahkoto 
preženemo z iskrenim nasmehom, 
dobro šalo ali zaljubljenim pogledom. 
Preprosto, kajne?
Valentinovo in z njim pomlad bosta 
kmalu z nami, za kar ne potrebujemo 
posebnih priprav. Vsak dan je lahko 
najlepši dan našega življenja. Zato 
bodimo to, kar smo, in uživajmo  
v svojem stilu. Ne glede na leta. 
Obogatimo svojo garderobo v The 
Athlete‘s Foot z najnovejšimi modeli 
»sneakersov«, retro nostalgičnimi 
stajlingi, »oversize« slogom in 
ponavljajočimi se logotipi. Obiščimo 
trgovine The Athlete‘s Foot in se 
sprehodimo med znamkami adidas, 
Nike, Puma, New Era, Fila, Vans in še 
mnogimi drugimi …

več na taf.si

Foto: bernarda Conič
Modela: aleksandra Hoivik in Franc Krpič

nova kolekcija je že v 
trgovinah The athlete‘s Foot 

in na spletni strani taf.si.

adidas SST  
ženska jopica
Prava trend retro 
jopica, ki se je ne 
bomo nikoli naveličali.

Cena: 59,99 evra.
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Nike AIR MAX 
270 React

navdihnjen s hiphop 
kulturo je to eden najboljših 

in najprimernejših  
copatov na trgu.

Cena: 159,99 evra.

FILA 
HABEN 

AOP track jacket 
Udobna moška jakna 

FiLa, ki navdušuje z retro 
navdihom iz 80. let  
s sodobno grafiko  

in logotipi na rokavih. 

Cena: 99,99 evra.

adidas SUPERCOURT W
novi »court sneaker« za urbane 

ulice in nove generacije. 

Cena: 99,99 evra.

adidas SUPERSTAR in SUPERSTAR W
Moška in ženska različica copatov še vedno 
zapeljuje z brezčasno obliko in retro silhueto, 
ki ne bo nikoli iz mode. 

Cena: 99,99 evra.

adidas SST TRACKTOP
Moška jopica adidas 
superstar Track Top v slogu 
legendarnih športnih  
copatov supestar.

Cena: 69,99 evra.



MoDa

Zamenjajmo sivino in črnino s svetlo, privlačno, vpadljivo in svežo 
belo barvo. včasih je veljalo tiho pravilo, da se bela barva ne nosi 
pozimi, saj je bila tudi ponudba v tej barvi zelo skromna. a danes ni 
več tako. Če se bomo pojavili v beli barvi od glave do pet, zagotovo 
ne bomo ostali neopaženi.
bela oblačila čez dan nosimo za različne priložnosti, z več 
glamuroznosti v kroju pa belo lahko izberemo za večerne izhode. 
Tudi bela barva ni samo ena, saj jo bomo na ulicah videli v različnih 
odtenkih smetane, jajčne lupine ali snežno bele.
Če nismo dovolj pogumni za celoten styling v beli barvi, si v tej 
sveži in čisti barvi privoščimo rokavice, šal ali krilo. Malo bolj 
pogumne pa se lahko odločimo za bele čevlje, gležnjarje ali škornje.

V belem 
tudi pozimi

Zara

GU-De

amina Muaddi

Lili inti

Roksanda

Zara

s.oliver

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

izbor: Pika Zrim, The 50th avenue
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Rub rika

Prihodnost je tu in zdaj. Leto, ki je pred nami, bodo zaznamovali 
ljudje in dogodki okoli nas. Veliko dejavnikov dnevno vpliva na naše 
počutje in odločitve. Med njimi je zagotovo tudi novi Peugeot 208, 
ki je januarja že zapeljal na slovenske ceste. Tehnološko unikaten 
vas bo zagotovo navdušil, elegantni videz zunanjosti pa bo privabil 
marsikateri pogled. Številka 208 bo letos nekaj posebnega, zato smo 
vam pripravili osem dejavnikov, ki bodo zaznamovali leto 2020 in 
vam pomagali premagati dolgčas.

 StvAri zA dobro 
poČutje v Letu 2020

DIZAJN
Lepota oblike bolj kot kar 
koli vpliva na naše počutje 
in sprejemanje odločitev. 
velikokrat nas poželjivo 
prevzame na prvi pogled, 
nemalokrat pa tisto skrito 
eleganco dizajna odkrijemo 
kasneje. Z novim vozilom 
Peugeot 208 vas bodo 
zagotovo opazili.

MOŽNOST IZBIRE
Premalokrat se zavedamo, da imamo možnost izbire. 

sprejmimo premišljene odločitve, izkoristimo priložnosti in 
izberimo najboljšo pot. Pri novem modelu Peugeot 208 

lahko brez ovir izbiramo med bencinskim, dizelskim in 
električnim motorjem.

MOBILNOST
Tako povezani in mobilni kot 
smo dandanes, nismo bili še 
nikoli v zgodovini. Potujmo in 
odkrivajmo neokrnjeno naravo 
v skritih kotičkih slovenije ali 

urbani utrip velemest.
peugeot.si

8
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PRIHODNOST
Imamo srečo, da živimo v času, ko nas je prihodnost 
obiskala v sedanjosti. Digitalizacija in elektrifikacija 
nam že danes odpirata neslutene razsežnosti.  
Z novo generacijo voznikovega mesta novi  
Peugeot 208 uvaja i-Cockpit© s 3D instrumentno 
ploščo v višini oči, na kateri se informacije projicirajo 
v dveh ravneh v obliki holograma.

 StvAri zA dobro 
poČutje v Letu 2020

TEHNOLOGIJE
Živimo v času, ko tehnologija 
narekuje naše življenje in nam 
omogoča boljšo kakovost bivanja. 
Tako povezani in mobilni kot smo, 
nismo bili še nikoli zgodovini. 
izkoristimo prednosti tehnologije, 
ki so vgrajene tudi v novo vozilo 
Peugeot 208, povežimo se s 
prijatelji in uživajmo življenje.

BARVE 
Letošnja barva leta je po izboru inštituta Pantone 

klasična modra. barva, ki predstavlja mir, 
samozavest in povezanost. barva, ki jo bomo 

srečevali tako na nebu jasnih dni kot tudi v modi, 
dizajnu, arhitekturi in tehnologiji.

ŠPORTNI DUH
Letos je olimpijsko leto. ni treba oditi 
v Tokio, da bi v sebi odkrili moč leva 
in športni duh. naredimo nekaj zase 

vsak dan – odpeljimo se z novim 
avtomobilom Peugeot 208 v naravo 

in odkrivajmo lepote slovenije.

OSEBNI STIL
izrazimo osebnost in svoj 
slog v znanju, pogovoru, 

oblačenju, odnosih in delu. 
Z novim avtomobilom 

Peugeot 208 bosta 
prihodnost in mladost dobili 

nove dimenzije.

na slikah je vozilo novi Peugeot 208 in Peugeot e-208.

#oDDoLGoČasi2020

© Depositphotos
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TeHnoLoGiJa

CES 2020  

poglEd  
v prihodnoSt
Na letošnjem sejmu zabavne elektronike CES 2020, ki že 
50 let poteka v začetku januarja v Las Vegasu, so predstavili 
inovativne naprave, ki bodo v prihodnosti s praktično 
uporabo vplivale na vsakodnevne opravke in življenje.

Segway S-Pod
Pozor ljubitelji X-Mena! segway s-Pod je v osnovi voziček, ki lahko doseže hitrost 
do 65 kilometrov na uro. v voziček se lahko usedemo – za razliko od ostalih izdelkov 
segway pa tega lahko nadzorujemo s krmilno ročico. opremljen je s pametnimi 
funkcijami, kot so samodejni zavoj in žarometi, ki so hkrati tudi smerni kazalci.
segway.com

Ballie
samsung ballie je življenjski sopotnik, ki 
nas spremlja na vsakem koraku. Gre za 
kombinacijo pametne domače naprave 

in robotskega spremljevalca. Žoga je 
opremljena s kamerami in senzorji, ki 
nam sledijo, nadzira pa lahko različne 
pametne domače naprave, fotografira 
in deluje celo kot svetovalec za fitnes.

samsung.si

Toyotino mesto prihodnosti
ena najbolj ambicioznih stvari, ki so jih predstavili na Ces-u 
2020, je zagotovo Toyota City – prototip mesta prihodnosti, 
ki naj bil zgrajen v bližini gore Fuji na Japonskem. območje 
s 175 hektarji, na katerem bo Toyota zgradila mesto 
prihodnosti, propada že nekaj časa. na zemljišču naj bi Toyota 
ustvarila tehnološki laboratorij, ki bo vključeval samovozeča 
vozila, robote, pametne domove in nove oblike mobilnosti.
global.toyota

Huawei FreeBuds 3
slušalke Huawei Freebuds 3 kot prve slušalke za v uho na svetu ponujajo aktivno 

dušenje hrupa, prinašajo pa tudi stabilno povezavo bluetooth, odlično kakovost 
zvoka in so opremljene z lastnim čipom Kirin a1. Učinkovito zmanjšujejo tudi šum 

vetra. inovacija je prav tako tipalo, ki uporabnikov glas sprejema prek tresenja 
kosti glave, zato so slušalke tudi prve v industriji z »dvojnim mikrofonom«.

consumer.huawei.com/si

Tudi prenosniki z upogljivimi zasloni 
Kot najboljši produkt na področju prenosnikov je bil izbran prenosnik Lenovo 
ThinkPad X1 Fold z upogljivim zaslonom. Glavna prednost upogljivega 
zaslona je seveda veliko večji ekran, vendar brez pravega uporabniškega 
vmesnika X1 Fold ostale podobne naprave ne bodo zaživele. 
lenovo.si

Moj čas je zdaj.

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

besedilo: Matej Jurgele
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visa in intesa sanpaolo bank sta javnosti že 
leta 2017 predstavila takrat novo storitev znotraj 
mobilne denarnice Wave2Pay – debetno kartico 
activa visa inspire. sedaj intesa sanpoalo bank 
imetnikom kartic visa omogoča tudi uporabo 
apple Pay storitve. 

pLAČevAnje
brez gotoVine 
in brez skrbi
Konec lanskega leta je tudi Slovenija postala del 
družine, kjer uporabniki pametnih telefonov 
iPhone lahko storitve in blago plačujejo z 
mobilno denarnico Apple Pay.

tehnologijami – kot je tokenizacija. ob uporabi 
kreditne ali debetne kartice z apple Pay se 
številka kartice ne shrani ne na napravi niti ne 
na applovih strežnikih, ampak sistem napravi 
dodeli unikatno namensko številko (Device 
account number), ki se šifrira in varno shrani v 
elektronskem čipu kartice.
Z visa tehnologijo tokenizacije so plačila, ki jih 
opravimo kot del e-poslovanja in m-poslovanja, 
varna in enostavna. Uporabnikov račun se tako 
zamenja z unikatnim digitalnim identifikatorjem 
ali tokenom, ki je posebej dodeljen vsaki napravi. 
Podatki računa in številka kartice niso nikoli 
vidni oz. se jih ne deli z nikomer, kar še dodatno 
zagotavlja dodaten sloj varnosti digitalnih plačil.
več na intesasanpaolobank.si

Kot nam je povedal gospod ivan ivičić, član uprave 
intesa sanpaolo bank, banka komitentom kot 
prva in edina banka v državi ponudi možnost 
brezgotovinskega plačevanja z apple Pay, kar 
pomeni eno najpriročnejših, varnih in hitrih metod 
plačevanja. 
Jasno je, da so porast uporabe interneta, razpršenost 
mobilnih naprav in eksplozija mobilne povezljivosti 
preoblikovali izkušnjo nakupovanja in prodaje. Plačila 
danes več ne omejuje le infrastruktura, ki je povezana 
z žico, ampak predvsem uporaba mobilnih naprav, ki 
se povezujejo v tako imenovano digitalno ekonomijo 
po vsem svetu. 

Varnost na prvem mestu
ob uvedbi  nove storitve brezgotovinskega 
plačevanja z mobilno denarnico apple Pay  ima 
pomemben vidik tudi varnost. Gospa alenka 
Mejač Krassnig, direktorica vise za slovenijo, 
poudari da je visa zavezana zagotavljanju 
najenostavnejše in najbolj varne oblike plačevanja. 
apple Pay plačila so zavarovana z naprednimi 

DIGITALNO banČniŠTvo
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MobiLnosT

AvtomobiLiStiČne
za začetek leta

Novi Seat Leon prinaša 
osvežitev
odlikujejo ga učinkovitejši motorji in nove 
stopnje povezljivosti in asistenčnih sistemov. 
Temelji na napredni platformi MQb evo, 
zaradi česar se ponaša s privlačnejšimi 
proporcionalnimi razmerji. v notranjosti je v 
središču pozornosti njegova digitalna armaturna 
plošča seaT Digital Cockpit, ki združuje 
10,25-palčni visokoločljivostni, uporabniku 
prilagodljiv kombinirani instrument in sistem 
infotainment. Za novo generacijo kompaktnega 
modela so tako v ponudbi bencinski in dizelski 
motorji, motor na stisnjeni zemeljski plin, dva 
blaga hibrida in priključni hibrid.
seat.si

Renault Clio je slovenski avto leta 2020!
najnovejša, peta generacija ikonskega avtomobila je 
že presegla 15 milijonov prodanih primerkov na svetu, 
pri nas pa je novi Renault Clio prepričljivo premagal 
preostale finaliste in si priboril laskavi naslov »slovenski 
avto leta 2020«. 
renault.si

Volvo XC40 kot priključni hibrid
Mali volvov sUv bo na voljo z novim motorjem T5 Twin engine, ki razvije 262 KM in 425 nm navora. 
Z uvedbo nove različice, pri kateri se prvič uporablja alternativna pogonska tehnologija, in temelji na 
kompaktni modularni arhitekturi (CMa), Švedi zdaj v vsakem segmentu vozil ponujajo vsaj en priključni 
hibrid. Začetna cena za volvo XC40 T5 Twin engine se bo gibala okoli 50 tisočakov.
volvocars.com

4

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Maserati tudi na elektriko
Pri Maseratiju so začeli s testiranji svojega prvega 
popolnoma električnega pogonskega sklopa. Tudi 
električni modeli bodo imeli prepoznaven zvok, ki 
je značilna lastnost vseh avtomobilov Maserati, 
opremljenih s klasičnimi motorji z notranjim 
zgorevanjem. nova modela Maserati GranTurismo 
in GranCabrio bosta prva avtomobila znamke 
Maserati s 100-odstotnim električnim pogonom, 
izdelovali pa ju bodo v tovarni v Torinu.
maserati.com
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nazaj k pomirjAjoČi nArAvi
Novo desetletje v nas prebuja 
željo po spremembah – tako 
družbenih kot trendnih. 
In kakšne so smernice pri 
opremljanju doma, ki jih prinaša 
to leto? V ospredje prihajajo tople 
barve, naravni materiali, ki 
kličejo po domačnosti in ljubezni 
do življenja, po ohranjanju 
našega planeta …

v novem desetletju bodo pametne domove in 
milenijsko rožnato barvo nadomestili analogne 
naprave in zemeljski odtenki. Minimalistične 
prostore s hladnimi in praznimi stenami, v 
katerih pozornost vzbujajo veliki televizijski 
sprejemniki in ostala tehnološko napredna 
oprema, bodo notranji oblikovalci v skladu z 
duhom časa zapolnili z domačimi knjižnicami 
in umetniškimi galerijami.  
snežno belino bodo zamenjale barve – 
poleg klasično modre, ki so jo za barvo leta 
okronali pri barvni avtoriteti Pantone, bodo to 
opečnata, jantarjeva, ognjeno pomarančna, 
bež in mint barva.

Ljubezen do narave in življenja
Ker nas vedno več živi in dela v urbanih 
okoljih in ker večino časa preživimo v zaprtih 

okrasna posoda za rože ikea. 
Cena: 4,95 evra. 
ikea.com

naj bodo tudi stene v zemeljskih odtenkih. 
dulux.com

Ikea

besedilo: valentina Jarc
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prostorih, izgubljamo oprijemljiv občutek za 
naravni svet. oblikovanje prav zaradi tega za novi 
temelj postavlja biofilijo – ljubezen do narave in 
življenja. naši domovi postajajo vse bolj zdravju 
prijazni, pomirjujoči in udobni, notranje oblikovanje 
pa trajnostno in okoljsko odgovorno. Poleg 
priljubljenih naravnih materialov, kot so les, kovina, 
keramika, juta in kamen, bodo letos v domovih 
svoje mesto našli tudi inovativni biorazgradljivi 
organski materiali. Med njimi je tudi Dust London, 
ki orje ledino na področju dekorativnih elementov 
iz čajnih odpadkov. vsak kos iz kolekcije je 
izdelan ročno, na voljo pa so v trendnih barvnih 
odtenkih – od subtilno zelene barve poprove mete 
do razkošno toplega odtenka čaja rooibos.

Toplo zatočišče pred zunanjim 
svetom
Modernističen skandinavski slog bo dobil toplejšo 
in domačnejšo preobleko, naši kavči pa se bodo 
preprosto požvižgali na to, da ljudje v novi dekadi 
stremimo k zdravemu življenjskemu slogu. Z 
zaobljenimi linijami in bogatimi materiali, kot je na 
primer luksuzen žamet, bodo nudili tolažeče udobje.

visoka steklena vaza 
H & M Home. 

Cena: 19,99 evra. 
hm.com

Zara Home

Ikea
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Posoda za rože iz organskega materiala 
Dust London. Cena: 300 evrov. 

dustlondon.com

bombažna prevleka za okrasno blazino 
v jantarjevo rumeni barvi. Cena: 9,99 evra. 

hm.com

vaza za rože, ikea.
Cena: 7,95 evra. 
ikea.com

Žametni kavč article. Cena: okoli 1.160 evrov.
article.com

Ikea

VEČ 
TRENDOV 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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oTRoŠKi SvET

ohranimo
Svoj pLAnet
Naj se leto 2020 začne z mislijo na ohranitev našega 
planeta, k novemu načinu življenja pa spodbudimo tudi 
otroke. Kot pravi mlada aktivistka Greta Thunberg: 
»Nihče ni premajhen, da bi lahko kaj spremenil.«

ZIMSKE 
POČITNIšKE 
DELAVNICE

KDAJ: od 17. do 20. februarja
KJE: Kinodvor, Ljubljana

KAJ: Ogled filma in enodnevna 
ustvarjalna delavnica. Cena 

vstopnice: 10 evrov.
kinodvor.org

PRIJAZNOST – SUPERMOČ
nova kolekcija elodie Details kot vodilo za ohranitev 
sveta postavlja prijaznost – osnovo za vljudnost, ki 
ustvarja niti, iz katerih pletemo odnose, s stkanim 
prijateljstvom pa bomo spremenili svet. navdih za 
kolekcijo so iskali v pristnih naravnih teksturah in 
zemeljskih barvah čokolade, vanilje, žganih tonov 
modre in roza. 

elodiedetails.com

OžIVIMO 
DINOZAVRE
Za zabavo prebudimo 
dinozavre, s pomočjo 
katerih si lahko izmislimo 
zgodbe ali pa le oživimo 
strašljive pošasti.

liewood.com

MEHANIČNA 
DELAVNICA

Mehanična delavnica 
iz lesa, brez plastike in 

baterij, ki bo sicer z nekaj 
obrabe zdržala tudi do 

prihodnje generacije. 

fannyandalexander.co.uk

BEEEHHH!
Zibajoča ovca nas bo s svojo nežnostjo 

in mehkobo zazibala v sanjski svet.

rockingsheep.com

IZ RECIKLIRANIH 
PLASTENK
nova linija torb Done by Deer združuje 
funkcionalnost in trajnostni dizajn, saj 
je narejena iz recikliranih plastenk.

donebydeer.com

KAKAV IZ TRAJNOSTNE PREDELAVE
ManneR se je že leta 2011 odločil za ekološko naravnanost podjetja s 
poudarkom na pridobivanju kakava iz trajnostne predelave. od letos naprej tako 
vsi njihovi izdelki vsebujejo le še kakav iz trajnostne predelave, za kar jamči tudi 
oznaka UTZ certifikata.

manner.si

© stella McCartney
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Krof, rogljič, mafin ...  
Ne, to je »cruffin«!
Romantični februarski dnevi so kot nalašč za gledanje filmov ali 
serij in uživanje ob okusnih slaščicah. Te bodo še toliko slajše, če jih 
naredimo kar sami doma. Tokrat smo pripravili recept za »cruffin« 
z vaniljevo kremo, ki je mešanica med rogljičkom in mafinom. 

Sestavine za testo:
• 300 g gladke moke
• 80 g masla
• 2 vaniljeva sladkorja
• 1 paket suhega kvasa
• 150 ml tople vode
• ščep soli
• cimet in posipni sladkor

Sestavine za vaniljevo kremo:
• 300 ml mleka
• 50 g sladkorja
• 1 čajna žlička ekstrakta vanilje
• 1 vrečka vaniljevega pudinga
• 2 rumenjaka

Priprava:
Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Zmešamo toplo vodo, vaniljev sladkor in kvas ter pustimo 
10 minut, da naraste. V drugi posodi zmešamo moko in sol ter počasi dodamo vodo in ob tem 
mešamo. Raztopimo maslo in dodamo vaniljo, da masa postane mehka in tekoča. Maso pokrijemo, 
pustimo pol ure, da testo naraste, nato pa ga narežemo v šest enakih kroglic. Vsako kroglico 
pokrijemo s folijo in pustimo počivati dodatnih 10 minut. Kroglice dobro zvaljamo in jih nato 
zvijemo v rolice ter z maso napolnimo modelčke za mafine. Pečemo 25 minut na 200 stopinjah 
Celzija. Za nadev zavremo 2/3 mleka s sladkorjem. Ostalo zmešamo z rumenjaki in nato počasi 
med mešanjem dodamo vroče mleko. Počakamo 5 minut, da se nadev ohladi. Ko so »cruffini« 
pripravljeni, v vsakega dodamo nadev, po vrhu pa po želji posujemo sladkor ali cimet. In uživamo!

Dolgčas je za ljudi brez domišljije.
Tim Tharp

#oddolgočasi2020
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PoTovanJe

top  mest  
novega 
desetletja
Že razmišljamo o potovanjih in urbanih pobegih 
v tem letu? Radi bi nekam šli, a nimamo idej … 
Priljubljeni popotniški vodič Lonely Planet je 
tako kot vsako leto do zdaj pripravil seznam 
mest, ki jih moramo obiskati v tem letu. Naj se 
novo desetletje začne pustolovsko in popotniško.

Salzburg, Avstrija
salzburg Festival naslednje leto praznuje 100 let. v sklopu  

praznovanja letos med 18. julijem in 30. avgustom pripravljajo posebne 
razstave in dogodke, ki se bodo odvijali v mestnem središču. Koncerti, igre, 

branja, Mozartove matineje in še veliko drugega. Za vse ljubitelje klasične 
glasbe in umetnosti je to zagotovo mesto, ki ga moramo obiskati.

salzburg.info

Washington D. C., ZDA
Glavno mesto Združenih držav amerike Washington D. C. naslednje 
leto praznuje 100. obletnico od sprejema 19. amandmaja, ki je 
poskrbel, da so ženske dobile volilno pravico. Poleg tega američane 
letos čaka izvolitev novega predsednika, zato je obisk mesta in vseh 
njegovih muzejev zagotovo ena od obveznih letošnjih postojank.
washington.org

7
Dubaj, 

Združeni 
arabski emirati

Dubaj postaja eno najpomembnejših 
mest, saj jih v letu 2020 čaka kar nekaj 
projektov. največji je World expo 2020, 

na katerem bo 190 držav prikazalo svoje 
vizije za trajnost in mobilnost. Pričakujejo 

tudi odprtje muzeja prihodnosti, ne 
daleč stran pa gradijo resort s 

podvodnimi spalnicami.
visitdubai.com

besedilo: Klavdija Rupar, fotografije: Depositphotos, Unsplash
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Rub rika

Bonn, Nemčija
bonn, ki ga je v zadnjih letih malenkost zasenčil 
berlin, naslednje leto praznuje 250. rojstni dan 
slavnega skladatelja Ludwiga van beethovna. 
Pričakujemo lahko celoletne koncerte, za katere 
bodo poskrbeli znani orkestri, solisti in dirigenti. v 
njihovem mestnem gledališču si bo mogoče ogledati 
tudi Fidelio – edino opero, ki jo je napisal skladatelj.
bonn.de

Vancouver, Kanada
vancouver je mesto, ki si želi urbane trajnosti, njihov cilj pa je, da do leta 2020 postanejo najbolj 
zeleno mesto na svetu. izkoristimo njihovo željo in se pridružimo kolesarjenju in hoji – na primer po 
28 kilometrov dolgi poti ob obali – ali pa si mesto oglejmo s pomočjo javnega prevoza.
tourismvancouver.com

Kairo, Egipt
naslednje leto moramo obiskati Grand egyptian Museum v Kairu. Leto 2020 je 

tudi leto, ko naj bi v Gizi svoja vrata odprl prav poseben umetniški muzej. Gre 
za največji muzej na svetu, ki je posvečen eni sami civilizaciji. v Gizi bomo lahko 

našli tudi novo letališče sphinx.
egypt.travel

Galway, Irska
boemsko mestece Galway s svetlo obarvanimi pubi z živo glasbo in kavarnami, ki 

ponujajo prvo vrsto v uličnih šovih, velja za eno najočarljivejših irskih mest. naslednje 
leto je Galway evropska prestolnica kulture (european Capital of Culture), kar pomeni, 

da bomo lahko priča številnim dogodkom, kot so plesi, koncerti in predstave. 
galwaytourism.ie
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Kino

Letošnja 92. edicija oskarjev je že drugo leto zapored 
potekala brez voditelja, ki bi poskrbel za zabaven in 
zanimiv večer. Tako so bili soji žarometov ponovno 
usmerjeni le v nominirance in seveda v čudovite in tudi 
bizarne kreacije na rdeči preprogi. 
največ nominacij je letos prejel film Joker – imel je 
kar 11 nominacij, sledili pa so mu irec, 1917 in bilo je 
nekoč … v Hollywoodu, ki so dobili po 10 nominacij, 
Jojo Rabbit in Little Women pa sta imela vsak po šest 
nominacij. vseh šest filmov z največ nominacijami je 
skupaj s filmi Marriage story, Ford proti Ferrariju in 
Parazit tekmovalo tudi za najboljši film preteklega leta.

oSKArji 2020
Sezona filmskih nagrad je dosegla vrhunec v nedeljo, 9. februarja, ko 
so podelili najprestižnejše med njimi – oskarje. Nagrade, ki jih podarja 
Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, so letos potekale precej 
zgodaj in kot vsako leto so tudi letos postregle z marsikaterim presenečenjem.

Dolgočasno je,  ko veš, da znova  in znova počneš isto.
Jennifer Aniston

#oddolgočasi2020

besedilo: Denis Pucelj in Klavdija Rupar

Najboljši film: Parazit
Režija: bong Joon Ho (Parazit)
Igralka v glavni vlogi: Renée Zellweger (Judy)
Igralec v glavni vlogi: Joaquin Phoenix (Joker)
Igralka v stranski vlogi: Laura Dern (Zakonska 

zgodba)
Igralec v stranski vlogi: brad Pitt (bilo je nekoč ... 

v Hollywoodu)
Scenarij po izvirni predlogi: Parazit
Animirani celovečerec: svet igrač 4
Mednarodni film: Parazit
Celovečerni dokumentarec: american Factory
Scenografija: bilo je nekoč ... v Hollywoodu
Najboljša filmska skladba: (i’m Gonna) Love Me 

again (Rocketman)

IN KDO JE LETOS NAJBOLJ 
PRESENETIL?
nepričakovano je na podelitvi kipcev slavil film 
Parazit, ki je prejel kar štiri oskarje – za najboljši 
film, mednarodni film, režijo in izvirni scenarij. Film, 
ki je bil nominiran za šest oskarjev, je torej s štirimi 
zmagami presenetil vse in postal zmagovalec večera. 
s to zmago je postal tudi prvi neangleško govoreči, 
mednarodni zmagovalni film na oskarjih.
oskarja za najboljšo glavno moško vlogo je dobil 
Joaquin Phoenix za film Joker, ki je imel sicer 11 
nominacij, a je na koncu prejel le dva oskarja – poleg 
tega še oskarja za izvirno glasbo. največji poraženec 
večera je bil zagotovo film irec, ki je bil nominiran za 
deset zlatih kipcev, a ni prejel niti enega. Tudi bilo 
je nekoč ... v Hollywoodu in 1917 s po desetimi 
nominacijami nista imela sreče. Prvi je zmagal le v 
dveh kategorijah (najboljši igralec v stranski moški vlogi 
in najboljša scenografija), drugi pa v treh (najboljša 
kinematografija, najboljše mešanje zvoka in najboljši 
vizualni učinki).
oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo je prejela 
Renée Zellweger, in sicer za vlogo v Judy, brad Pitt je 
za vlogo v filmu bilo je nekoč ... v Hollywoodu prejel 
svojega drugega oskarja, oskarja za najboljšo igralko v 
stranski vlogi pa je dobila Laura Dern za vlogo v filmu 
Zakonska zgodba.
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10. marec, ob 20. uri

kovacs
Kino šiška, Ljubljana

v sklopu serije koncertov Musicology barcaffe sessions 
bo nizozemska senzacija – pevka sharon KovaCs – 
prvič nastopila v Ljubljani. Z njenim koncertom se začne 
tudi spomladanski del serije koncertov. Glasbenico 
in kantavtorico, ki v sebi skriva glas soul legende, je 
glasbena javnost spoznala leta 2013, ko se je njena 
uspešnica »My Love« povzpela na vrhove evropskih 
glasbenih lestvic. Cena vstopnic: od 17 do 25 evrov.
musicology.si

1. marca, ob 20. uri

latino Ritmi z malumo 
Dvorana Stožice, Ljubljana

obiskovalce koncerta čaka pravi latino spektakel, na 
katerem bodo glasno odmevali tudi največji hiti, kot 
so Chantaje, sin Contrato, Qué Pena, Felices los 4, 
Hola senorita, 11 PM, instito natural in mnoge druge 
uspešnice. Cena vstopnic: od 35 do 100 evrov.
maluma.online

Od marca naprej

koščki svetlobe
Mestno gledališče ljubljansko

Drama simona Longmana govori o razlikah, ki vodijo 
v različne življenjske izbire, o stvareh, ki jih zavestno 
obdržimo v spominu, o stvareh, ki smo se jih odločili 
pozabiti, o obžalovanju, opuščenih življenjskih ciljih, 
predvsem pa o odgovornosti: odvrženi, sprejeti, 
vsiljeni. Cena vstopnic: od 13 do 15 evrov. 
mgl.si

Od 31. januarja 

Življenje DRugih 
Mala drama, SNG Drama Ljubljana 

Leto 1984, vzhodni berlin. agent tajne službe brez 
prekinitve nadzira dramatika in njegovo partnerko, 
igralko. skozi prisluškovanje in pričanje vsem 
dimenzijam ljubezni v njunem življenju se preobrazi 
njegov pogled na svet - in lastno vlogo v njem. v 
osrednjih vlogah nastopajo Janez Škof, Uroš Fürst 
in saša Mihelčič. Cena vstopnic: 15 evrov.
drama.si

Sobota, 29. februarja

luisa milleR
SNG Opera in balet Ljubljana

Po mnogih letih se k nam vrača priznani režiser Lutz 
Hochstraate, ki je na oder opere postavil še vedno 
»živo« predstavo La Traviata. Za dirigentskim pultom 
verdijeve opere v treh dejanjih bo češki dirigent 
David Švec. Cena vstopnic: od 15 do 55 evrov.
opera.si

Vsak petek zvečer do 24. aprila ob 21. uri

jazz na ljubljanskem gRaDu
Ljubljanski grad

vsak petek skalno dvorano na Ljubljanskem gradu 
polnijo zvoki jazza, soula, rocka, bluesa, hip hopa 
in ritma. Jazz club bo konec februarja in v začetku 
marca gostil glasbenike The authentics skaband, 
Midnight Lightnin‘ – Tribute to Jimi Hendrix, 
Gabrič-Kampl-Leonardi in Joe Pandur international 
Quartet. Cena vstopnic: 7 evrov.
ljubljanskigrad.si

GLaSBENa SCENa in TeaTeR

marec, ob 20. uri

anDRea 
bocelli 
Dvorana Stožice, 
Ljubljana

italijanski tenorist bo po štirih 
letih ponovno nastopil pred 
slovenskim občinstvom, 
ki bo v njegovih vrhunskih 
izvedbah lahko uživalo na 
dan pred dnevom žena. 
Predstavil bo zadnji album 
»si«, na katerem najdemo 
duete z edom sheeranom, 
Duo Lipo, Joshem 
Grobanom in drugimi znanimi 
glasbeniki. Cena vstopnic: od 
39 do 250 evrov.
andreabocelli.com

februarja 

Festival  
bi Flamenko
Cankarjev dom, Ljubljana

na nas čakata kar dve premieri 
domačih ustvarjalcev, s katerima 
se bodo ti postavili ob bok 
španskim »mladim mačkom« 
te čudovite umetniške zvrsti. 
več informacij o programu, 
posvečenem dinamičnosti in 
ustvarjalnosti flamenka, in cenah 
na cd-cc.si.

7

do

 18

marec, ob 20. uri

lola maRsh 
Kino šiška, Ljubljana

Potem ko je osvojila svetovne 
festivale in lestvice, se očarljiva 
indie pop zasedba Lola Marsh 
vrača v Kino Šiška. Predstavila 
nam bo svoj novi album, težko 
pričakovanega naslednika 
hvaljenega prvenca Remember 
Roses, in to le nekaj mesecev 
po izidu. Cena vstopnic:  
od 12 do 18 evrov.
lolamarsh.com

© arhiv Patricia Guerrero
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NajBOLj BraNO na sPLeTU

Zimski glamping  v Sloveniji
Glamping ali luksuzno kampiranje z vsem udobjem hotelske sobe v osrčju 
narave postaja vedno bolj priljubljeno ne le poleti, temveč tudi v objemu zime.

citylife.si/potovanja/zimski-glamping-luksuzno-kampiranje-v-sloveniji

Intervju –  
Urška šefman Sojer
Urška Šefman sojer je mama, 
direktorica slaščičarn Zvezda in 
prva slovenska poslovna ženska, 
ki je osvojila veuve Clicquot 
business Woman award.

citylife.si/lifestyle/ 
intervju-urska-sefman-sojer

Trendi v prehrani za leto 2020
Kateri so prehranski trendi, ki jim bomo sledili v 

tem letu? Kaj novega moramo preizkusiti?

citylife.si/gourmet/trendi-v-prehrani- 
ki-bodo-zaznamovali-leto-2020

Najboljši filmi zadnjega desetletja
Kateri so najboljši filmi, ki so zaznamovali zadnje desetletje? 
Je med njimi tudi naš najljubši?

citylife.si/film-in-tv/najboljsi-filmi-zadnjega-desetletja

Guccijeva kampanja  
za pomlad-poletje

Guccijeva modna kampanja za 
sezono pomlad-poletje 2020 je 

polna ekstravagantnih kosov, ki jim 
družbo delajo konji. 

citylife.si/moda/guccijevo-
kampanjo-za-pomlad-poletje-

2020-krasijo-konji
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