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Energum žvečilni gumi
POMOČ PRI NEGI ZOB MED OBROKI, VAROVALNI
ŽVEČILNI GUMI, 100% SLAJEN S XYLITOLOM.
•

Zmanjšuje nevarnost kariesa.

•

Povečuje koncentracijo in vzdržljivost.
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Pogreša resnico in spoštovanje
Neža Drobniè je izvrstna mlada glasbenica, ki stavi na kakovost besedil in
skladb, ne pa na zunanje atribute, s katerimi je zapolnjena veèina rumenih
medijev pri nas. Zato je po krivici širši javnosti manj znana od svojih
stanovskih kolegic. Z glasbo je povezana že od malih nog. Najprej je igrala
violino, pozneje pa se je odloèila za študij petja. Pri šestnajstih letih je
zaèela peti spremljevalne vokale pri Jadranki Juras in Tabujih, pozneje
pa je sodelovala s številnimi znanimi glasbeniki, kot so Neisha, Rok Golob,
Katrinas, Rudolf Gas, Društvo mrtvih pesnikov, Jazoo, Andraž Hribar,
Imer Traja Brizani, Big band Grosuplje... Leta 2006 se je v javnosti prviè
pojavila kot solistka, in sicer na Slovenski popevki, za skladbo Roka Goloba
in Katarine Habe z naslovom èudež življenja pa je prejela tudi nagrado za
najboljšo debitantko. Letos je luè sveta konèno ugledal tudi njen prvi težko
prièakovani album z avtorsko glasbo, ki nosi naslov Drobne stvari. A naj
vas naslov ne zavede – njene skladbe so vse kaj drugega kot to.
»Navdih za besedila in skladbe èrpam iz osebnih razmišljanj, medsebojnih
odnosov, drobnih trenutkov, ki se me dotaknejo, iz narave. Pri meni najprej
nastane ideja o tematiki besedila, nato melodija. Nato napišem besedilo.
Drobne stvari, kot sem jih oznaèila sama, so pravzaprav pozabljene
vrednote v tem svetu. Te vrednote se kažejo v drobnih stvareh, kot je
poklonjen nasmeh, iskrena beseda, stisk roke, pomoè v stiski… Pozabljenih
vrednot je preveè in težko bi rekla, katera mi pomeni najveè. V današnjem
èasu vsekakor najbolj pogrešam resnico in spoštovanje. Lepo se mi zdi, èe je
kdo do sebe iskren in se zaveda svojih pomanjkljivosti, saj s tem prispeva k
boljšemu svetu. S spoštovanjem pa ne mislim le na medsebojno spoštovanje,
vendar tudi na spoštovanje do narave, saj smo šli s svojim odnosom do nje
odloèno predaleè. Ne vem, kaj nas lahko spametuje, da se bomo zavedali, da
naravi ne moremo vladati. Mislim, da je glavna težava v tem, da preveè ljudi
vidi le samega sebe in svoje trenutke ugodja ter ne misli na prihodnost.
Na tak naèin bodo trpeli naši nasledniki in za to nam ne sme biti vseeno!«
opozarja Neža Drobniè, ki jo danes gostimo v Anteninem intervjuju. (pkk)
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Marsu bo zavladal Moby
Mars Ljubljana–Zagreb Trans Europe festival bo letos potekal v èetrtek, 26. maja 2011, na Gospodarskem
razstavišèu v Ljubljani. »èe smo prvo leto na oder ljubljanskih Križank pripeljali nekatere od najvidnejših
izvajalcev domaèe glasbene scene in èe smo lani program razširili ter pokukali v tujino ter izbrali novo lokacijo,
smo letos stopili še korak naprej. Mars festival vas bo letos ponovno navdušil, saj bo osrednji festivalski dogodek
potekal na plošèadi Fontana, kjer bo na glavnem odru nastopil nihèe drug kot Moby, ameriški glasbenik, tekstopisec
in didžej,« sporoèajo organizatorji. Tako kot prvo leto ideja Mars festivala ostaja enaka – povezovanje dveh mest,
dveh prestolnic, Ljubljane in Zagreba, prek skupnega glasbenega ustvarjanja. Foto: Dallas
Antena je tematska rubrika časopisa Dnevnik • Odgovorna urednica: Tina Hižar, tel. 01/308 24 56, e-pošta:
tina.hizar@guest.dnevnik.si • Trženje: projektni vodja Mateja Blatnik, tel. 041/329 953, 01/308 21 62, e-pošta:
mateja.blatnik@dnevnik.si• Pomočnik direktorice oglasnega trženja Domen Rant, tel. 041/637 585, 01/308 21
60, e-pošta: domen.rant@dnevnik.si • Tehnično urejanje: Vesna Božič Čižman, e-pošta: vesna.bozic@dnevnik.si •
Jezikovni pregled: Marko Janša • Foto: AP, dokumentacija Dnevnika

Franci Kek zagotavlja, da bo tudi letošnji Rock Otočec minil v nepozabnem vzdušju (Foto: Vesmin Kajtazović)

Med nastopajoèimi tudi Guano Apes
Tudi letošnja izvedba festivala Rock Otoèec
bo potekala na idilièni lokaciji ob reki Krki.
Organizatorji so za dogodek, ki bo med 1. in
3. julijem, zagotovili program, ki se ponaša
z najpomembnejšimi glasbenimi skupinami
glede na vse dosedanje Rock Otoèce.
Mlada angleška alternativna rock skupna
The Subways je že s svojim debitantskim
albumom leta 2005 dosegla zlato naklado
s preko 100.000 prodanimi izvodi. Zaradi
izredne odrske energije je zelo hitro
postala zelo zaželjena. Njihov hiter vzpon
zaznamujejo nastopi na najodmevnejših
svetovnih festivalih - èe omenimo samo
nekatere: Reading, Rock am Ring, Nova
Rock, Glastonbury. Na Readingu so zaradi

izjemnega odziva obèinstva nastopili celo
dve leti zaporedoma. Trenutno konèujejo
najnovejši studijski album, s katerega bo
nekaj pesmi možno premierno slišati na
Rock Otoècu. Glavna zvezda letošnjega
Rock Otoèca bo skupina Guano Apes. V
Sloveniji bo nastopila prviè, sicer pa velja
za fenomen nemške zasedbe, ki je uspela na
globalni ravni. Že njihov debitantski album
Proud Like A God je dosegel platinasto
naklado v številnih državah po svetu,
skupina pa se je odpravila na obsežno
turnejo po Evropi in Ameriki, ki je vsega
skupaj trajala intenzivnih 18 mesecev. Iz
omenjenega albuma je vredno izpostaviti
njihov svetovni hit singel Open Your Eyes.
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Kjer se sreèujeta Vzhod
in Zahod
Maja Oven

Tokratni obisk Turèije ni bil namenjen košarki ali kakemu drugemu prvenstvu, ampak udeležbi na 52. kongresu
svetovnega združenja turistiènih novinarjev – FIJET, ki se ga je udeležilo 250 novinarjev in piscev s podroèja
turizma z vsega sveta.
Že bežen pogled iz avtobusa na poti od letališèa mimo številnih outlet centrov do hotela kaže na to, da je Istanbul
raznoliko moderno mesto z neštetimi arhitekturnimi podobami, ob katerih izstopajo visoki stekleno-kovinski
nebotièniki. Tam so sedeži veèine domaèih in mednarodnih multinacionalk, bank in drugih finanènih institucij.
èlovek takoj na zaèetku pomisli, le kje za vraga se skriva duh Orienta? Vendar ne moreš mimo tega, da ne bi s
spoštovanjem opazoval teh podaljškov zemeljskega življenja, ki imajo verjetno stik z življenjem tam zgoraj, saj
zasedajo najlepše lokacije v mestu.

Eden najlepših nebotiènikov v tem delu
sveta je prav gotovo Sapphire of Istanbul,
ki z 261 metri višine in 54 nadstropji vzbuja
pozornost daleè naokoli. Istanbul se zaradi
pretoka kapitala in ustvarjenega prihodka
(velik del od turizma) upravièeno imenujejo
gospodarska lokomotiva države. Je stièišèe
poslovnega, kulturnega in urbanega
življenja ter se ponosno predstavlja kot
mešanica svetovnih kultur ter bogate
kulturne in arheološke zgodovine. Mogoèno
mesto, prestolnica nekdanjega rimskega
imperija, bizantinskega in otomanskega
cesarstva, je že na prvi pogled èudovita
mešanica preteklosti in burne zgodovine ter
modernih èasov, ki jih zdaj živi.
Podnevi ostaja turistièni biser z neštetimi
znamenitostmi, ko pade mrak, pa vrvež
tretjega najveèjega mesta na svetu doseže
svoj vrhunec. Mesto, ki vedno preseneèa, ima
danes veè vroèih barov, klubov in restavracij
kot mošej … teh pa je veè kot 3000!

15-milijonska prestolnica

Je najveèje mesto države, ki je 37-krat
veèja od Slovenije, vendar kljub velikosti ni
glavno mesto Turèije, to je Ankara. Leži ob
Bosporski ožini, ki loèuje Evropo od Azije
in je edino mesto na svetu, ki leži na dveh
celinah hkrati. Na vsakem koraku poskuša
biti evropsko, èeprav ga le štiri odstotke
leži na evropski celini. Obkroža ga naravno
pristanišèe, znano kot Zlati rog.
Vožnja od letališèa do mesta kljub kratki
razdalji traja dolgo èasa, èim bolj se
bližamo hotelu v središèu mesta, daljši
so zastoji na cesti. Takoj je opaziti, da je
najšibkejša toèka tega ogromnega mesta
promet. Kljub veèpasovni vpadnici v mesto
se promet ves dan, zlasti ob konicah zjutraj
in zveèer na glavnih vpadnicah, pomika
po polžje. Razvoj prometne infrastrukture
15-milijonskega Istanbula ni sledil
skokovitemu narašèanju prebivalstva iz leta
v leto. Glavni razlog za to pa je, da se je
veliko družin z ruralnih obmoèij preselilo v
mesto, saj želijo svojim otrokom zagotoviti
lepšo prihodnost, jim omogoèiti šolanje in
dostojno življenje. Pogosto za to žrtvujejo
vse svoje premoženje in prihranke, na
leto pa štirièlanska družina potrebuje za
življenje v mestu vsaj 18.000 evrov. Na
mestne ulice vsak dan pritiska veè kot štiri
milijone avtomobilov, kar 34.000 taksijev
in prav toliko mestnih avtobusov. Vozniki
vozijo cikcak, trobijo, preklinjajo, skratka,
na cestah vlada velika energija. Pomislila
sem, v kako mirni in lepi, sicer miniaturni,
deželici živimo in kako sreèni smo lahko, da
nam ni treba vsak dan ure in ure vdihavati
izpušnih plinov na cestah.
Spomnila sem se na pogovor s simpatièno
Turkinjo Elif, ki nas je na kongresu
spremljala ves teden. Vsak dan se vozi na
delo iz azijskega v evropski del mesta.
Zaposlena je pri mednarodni družbi v
finanèni èetrti in v avtu na poti na delo
in z njega vsak dan preživi po pet ur. Pri
tridesetih letih je samska in nima partnerja,
saj ji za druženje in preostale aktivnosti ne
ostane niè èasa. To je paè davek sodobnega
naèina življenja.

Bazar s 16 vhodi in izhodi ter
82 ulicami

Gorje, èe se ti v prometni konici mudi in
obtièiš na cesti ter nimaš niti najmanjšega
pojma, kako sploh priti na cilj. S Silverko sva
se po prijetnem kosilu z gostitelji kongresa v
restavraciji palaèe Topkapi (palaèa je enkraten
kompleks èudovitih dvoran, razkošnih dvorišè,
paviljonov, mošej, bazenov in vodnjakov) s
èudovitim razgledom na Bosforsko ožino,
po kateri plujejo ogromne potniške ladje s
tisoèi in tisoèi radovednih turistov na krovu,
odpravili na Grand Bazar.
Grand Bazar je ena najveèjih znamenitosti
(predvsem za turiste) Istanbula in
nakupovalna meka s 3000 trgovinicami, kjer
se ves dan baranta za vse mogoèe guccije,
armanije, prade in druge ponaredke torbic,
èevljev in tekstila slavnih oblikovalcev. Si
predstavljate, da se èlovek izgubi na Grand
Bazarju, ki ima 16 vhodov in izhodov ter 82 ulic?
Po uspešnem barantanju (vsaj tako sva
bili preprièani) sva se odpravili še malo po
svoje v èetrt, ki je rezervirana za domaèine
in kjer vidiš resnièni in pred turisti skrit
obraz Istanbula. Tam je na stotine trgovinic
in lokalov, v katerih prodajajo izdelke za
vsakdanje življenje, to pa je drugaèno, kot
je predstavljeno nam turistom. Velika veèina
prebivalcev živi skromno, saj je življenje
v Istanbulu zelo drago. Številni še vedno
obvladajo roène spretnosti in veliko stvari
izdelajo doma, zase ali za prodajo. Tako ni niè
nenavadnega, da skoraj na vsakem koraku
sreèaš možakarja, ki ti v trenutku zlošèi
èevlje. Hiteli sva po slikovitih ulicah, mimo
bazarja s pisanimi zaèimbami, ki so tako zelo
orientalske in tako lepih barv, da bi èlovek kar
vse poskusil, èe ne pa vsaj potipal. Vmes sva
pridno fotografirali in prišli do mostu Galata,
kjer so privezane turistiène in ribiške ladje. Naš
turški vodiè Ertan, gospod v poznih šestdesetih,
ki je ves teden na vso moè skrbel, da se je 250
novinarjev dobro poèutilo, nam je razložil, da
bodo v Istanbulu v prihodnjih letih zgradili še
tri mostove èez Bosforsko ožino in tako vsaj
deloma rešili pereè problem prometa v mestu.

Za elito turške smetane

Ker se nama je že pošteno mudilo v
hotel, sva izbrali prvi taksi ob mostu in se
pogodili za ceno, kajti Turki so užaljeni,
èe se ne pogajaš. Po kakšni uri nervozne
in divje vožnje sem in tja med avtomobili
— pomislila sem že, da bova konèali v
bolnišnici in ne v najinem hotelu — smo
obstali v popolnem zamašku in taksist nama
je svetoval, naj se odpraviva na cilj peš. To
je bila posebna dogodivšèina, saj sva se
pošteno namuèili, da sva v približno eni uri
med sem in tja hiteèo množico, uliènimi
prodajalci vseh mogoèih predmetov in
domaèini, ki so hiteli vsak na svojo stran,
utrujeni prispeli v hotel. Seveda se je naša
skupina že zdavnaj odpravila v Circle de
Orient, klub z razkošnim wellness centrom,
elitno restavracijo in vsem, kar je potrebno
za takšne in drugaène posvetne užitke. Klub
je rezerviran za predstavnike elitne turške
družbene smetane.
Podnevi je prijetno doživetje plovba po
Bosforski ožini, ki pa si ne zasluži imena
ožina, saj je široka in mogoèna kot ocean.
Obdajajo jo kulturne znamenitosti ter
številna naselja in vile bogatašev. Izkrcali
smo se pred enim najbolj luksuznih
hotelov iz 18. stoletja, Les Ottomans, ki ga
imenujejo Orientalske sanje in se spokojno
zliva z Bosforjem, dostop pa nekoliko
spominja na Benetke. Razgled bogate
notranjosti skriva številne zgodbe o slavnih
obiskovalcih, ki so si privošèili bivanje v
razkošju.
Tudi ogled Modre mošeje, simbola mesta,
ki èloveka navda s spoštovanjem do bogate

zgodovine, je posebno doživetje, kajti ne
moreš reèi, da si bil v Istanbulu, èe si je nisi
ogledal. Njena posebnost je šest minaretov,
namesto štirih, saj se je arhitekt menda
zmotil pri naèrtovanju. Pred vhodom se
vijejo dolge vrste obiskovalcev, ki prejmejo
plastièno vreèko, v katero morajo spraviti
èevlje, kajti v mošejo po obièajih islamske
vere ni dovoljeno vstopiti obut. Sprehod po
mehkih preprogah znotraj mošeje je pravi
užitek za utrujeno telo in za dušo. Zgrajena
je bila v 17. stoletju, in sicer iz modrih
plošèic, od koder izhaja tudi njeno ime. Naš
naslednji cilj je bil ogled znamenite Hagije
Sofije, imenovane tudi Cerkev božanske
modrosti, ki odraža zapletene zgodovinske
odnose med Turèijo in zahodno Evropo.
Nekoè najveèja cerkev kršèanskega sveta
je bila po padcu kršèanstva preoblikovana
v mošejo. O kulturno-zgodovinskih
znamenitostih Istanbula sicer ne kaže
izgubljati besed, saj so znano dejstvo in
opisane v številnih vodièih, ki so dostopni
na vsakem koraku.

Turki so trgovci, o tem ni
dvoma

Naslednji dan smo poleteli v mondeno
turško letovišèe Bodrum. Letališèe je
vojaško, hitro spušèanje letala med strmimi
poboèji pa svojevrstno doživetje, saj se nam
je nekajkrat dozdevalo, da se bo to s krili
dotaknilo gore.
Za Bodrum pravijo, da je nekaj starega,
nekaj novega, nekaj izposojenega (saj
leži nasproti grškega otoka Kos) in nekaj
modrega. Vse to oznaèuje priljubljenost
poèitniškega Bodruma zlasti med
premožnimi Turki, ki so si v zadnjih letih
zgradili v okolici mesta številna naselja
apartmajev in luksuznih vil. Tisti, ki si
jih lahko privošèijo, jih imajo pogosto
za svojo letno rezidenco, kjer preživijo
vroèe mesece. Sem prihajajo številni
turisti, ki ljubijo zabave, in tudi ljubitelji
navtiènih doživetij. Staro antièno
mestece Bodrum se stiska ob pristanišèu,
kjer so zasidrane starodobne turistiène
jadrnice in najmodernejše jahte. Ponaša

se z znamenito, nekdaj neosvojljivo
srednjeveško trdnjavo s številnimi stolpi.
Tam je stalna razstava podvodnih najdb in
kraj, kjer v sezoni prirejajo številne razstave
domaèih in tujih umetnikov ter glasbene
dogodke. V starem delu Bodruma najdemo
številne trgovinice s smešno nizkimi cenami
torbic, tekstila in obutve, ki se raztezajo po
ulièicah ob pristanišèu. Turki so trgovci, o
tem ni dvoma.
Nastanjeni smo bili v novem,
petzvezdniènem hotelu Kefaluka s ponudbo
all inclusive, ki leži na peèini nasproti
grškega otoka Kos, nedaleè stran od
mesteca Turgutreis. Ker me poležavanje na
hotelskih plažah ne zanima kdo ve kako, sva
se s kolegico peš odpravili v bližnjo ribiško
vasico. Ob obali stojijo številne v grškoturško-sredozemskem slogu opremljene
poèitniške hišice. V vasici na pomolu ribièi
èistijo mreže in ribiški pribor, v vasici pa je
prav takrat potekala turška poroka, ki traja
kar tri dni. Rajanje je kar naenkrat zmotilo
krièanje domaèinov in tekanje z gasilnimi
aparati, kajti vnela se je streha nad kuhinjo,
kjer so kuhali dobrote za poroko. Na sreèo
ni bilo hujšega in zabava se je kmalu
nadaljevala. Ob èaju se je razvil pogovor s
starejšim parom domaèinov, ki sicer živita v
Istanbulu, v tem kraju pa imata poèitniško
hišico, ki je razkril, da domaèini niso
zadovoljni z gradnjo hotelskih kolosov, saj
zelo kazijo obalo.

Nekdaj 600 metrov, danes veè
kot šest kilometrov

Zveèer so nas gostitelji povabili na sprejem
v D-Marino v Turgutreis, ki je že od leta
2004 ponosna lastnica modre zastave –
mednarodne okoljevarstvene nagrade, ki
jo podeljuje mednarodna okoljevarstvena
organizacija tehnološko najbolj naprednim
in okolju prijaznim marinam. Skrb za
okolje izražajo z recikliranjem odpadkov in
vode v marini (s sistemom izpodrivanja),
ioniziranjem vode v bazenih za goste,
razsoljevanjem vode v sanitarnih prostorih
in nasploh z ekološkim ravnanjem. Na
sprejemu, ki ga je za novinarje priredilo

vodstvo marine in župan Bodruma, so nam
povedali, da se k njim že nekaj let poleti
vraèa morska medvedka, ki živi samo v zelo
èistih vodah. To kaže, da so v marini uspešni
pri ohranjanju èistega okolja.
Naslednji dan smo se že zgodaj zjutraj
odpravili v veè ur vožnje oddaljen antièni
Efez. Vozili smo se po cesti mimo belih
bombažnih polj in se ustavili ob jezeru, kjer
pridelajo najveè rdeèega kaviarja. Žal ta ni
namenjen turškemu trgu, vsega izvozijo.
Sicer pa je Turèija ena najveèjih proizvajalk
bombaža, znamenitih rozin z imenom
sultane in oljk. Bela polja nežnih puhastih
bombažnih rastlin se vijejo kilometre in
kilometre v notranjost, kjer so tekstilne
tovarne, ki predelujejo bombaž visoke
kakovosti v tekstilna oblaèila. V zadnjih
letih turški bombaž ne more veè konkurirati
kitajski proizvodnji, ki je veliko cenejša.
Dolga vožnja do Efeza se je vsekakor izplaèala,
saj je pogled na ohranjene izkopanine starega
antiènega mesta pokazal na eno najrazvitejših
antiènih civilizacij helenistiène in rimske
kulture. Imeli so vse, od toplovoda, savne,
stranišè do Celzijeve knjižnice, ki je znana po
vsem svetu. Manjkal ni niti bordel, ki ga je s
knjižnico povezoval skrivni hodnik. Efez je
bil mogoèno trgovsko mesto, ustanovljeno v
drugem stoletju pred Kristusom za trgovanje
med Mezopotamijo in Srednjim vzhodom.
Zanimivo je, da je bilo prvotno od morja
oddaljeno 600 metrov, danes pa je že veè
kot šest kilometrov. Na koncu se pogled
z zaèudenjem ustavi na morda najveèjem
èudesu Efeza, mogoènem gledališèu —
amfiteatru, v katerem je bilo prostora za
12.000 gledalcev.
Turèija ima poseben šarm in obiskovalcem
ponuja številne možnosti, od ogleda dobro
ohranjenih starogrških mest prek znamenite
turške savne do mamljivega nakupovanja po
turških bazarjih, ki so zares nekaj posebnega.
èeprav si Turèija zelo želi v Evropo, pa je
še vedno muslimanska dežela, v kateri je
tradicija globoko zakoreninjena in jo je treba
vsekakor spoštovati. Morda je prav v tem tista
privlaènost, ki vabi k ponovnemu obisku.
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Bosonoga pevka, ki ima
rada stik s tlemi
Pika. K. Kovaè

Pesem Spet vem zase je Neža Drobniè posvetila v spomin Tomažu Humarju. »Tomaža Humarja sem spoznala, nisem
pa ga dobro poznala. Tomaža cenim predvsem, ker je èlovek, ki je ne glede na govorice dokazal, da se meje da
premikati. Prav zato mi je njegovo razmišljanje dalo navdih in tako se je na dan, ko sem izvedela, da izjemnega
alpinista ni veè med nami, rodila skladba Spet vem zase, za katero sem besedilo izbrala iz njegove knjige
Ni nemogoèih poti,« nam je v klepetu zaupala mlada izvajalka, ki je pred èasom javnosti predstavila svojo
premierno zgošèenko.

nahitro
Ime: Neža
Priimek: Drobniè
Letnik rojstva: 1987
Horoskop: kozorog
Glasba, ki jo najraje poslušaš:
tista, ki seže do srca
Kaj najraje ješ:
vse, kar raste na vrtu
Pijaèa, ki te najbolj odžeja:
limonada
Moda, v èem se najbolje poèutiš:
ohlapna oblaèila, naravni
materiali
Domaèa žival: pes Berni
Kraj, ki si ga obiskala in te je
najbolj navdušil: Jordanija-Petra
Knjiga, ki te prevzame: Alkimist
Verjameš v ljubezen na prvi
pogled: Da
Igralec, ki ti je všeè: Nicolas Cage

Vaše promocije se je udeležilo ogromno
ljudi. Ste prièakovali takšen odziv?
Iskreno, prièakovala sem jih še veè, saj je
udeležbo promocije potrdilo še veè ljudi.
Vendar niè zato. Veèer je bil èudovit, sama
sem uživala in glede na odzive mislim, da
tudi obèinstvo. Predvsem pa bi se ob tej
priložnosti zahvalila organizatorjem mojega
promocijskega koncerta, in sicer odlièni ekipi
Želimo.si, ki so pripravili oder in ozvoèenje
kot se šika, ter sponzorju, odliènemu
podjetju Ekoart, ki sicer izdeluje in projektira
lesene hiše v pasivni tehnologiji.

Moj brat Bine je vsestranski glasbenik. Kar
pomnim, igra na vsak inštrument, ki mu
pride pod roko. Veliko sodelujeva skupaj,
najveèkrat me spremlja na klavir in veliko
dam na njegovo mnenje, saj sva zelo
povezana. Prav zato se tudi hitro spreva in
si takoj poveva, èe se s èim ne strinjava, kar
je najbrž tudi razlog, da se v glasbi prav z
njim neverjetno dobro ujamem.

prisluhniti vaši glasbi in sporoèilom.
Katero je tisto najpomembnejše, ki jim
ga želite podati prek glasbe?
Kot sem omenila že prej, želim opomniti, da
se poslušalci zavejo samega sebe in sveta,
v katerem živimo, da obudijo pozabljene
vrednote in da prav vsak prispeva nekaj k
spremembi sveta na boljše, kolikor to lahko
še naredimo.

Ima tudi sicer glasba v vaši družini velik
pomen?
Res je. Moj oèe pouèuje, popravlja in
prodaja harmonike, zato je v naši hiši vedno
glasbeno. Imam tudi sestro, ki je odlièna
glasbenica, vendar ima poleg tega tudi
dober likovni talent in se je odloèila, da bo
veèjo pozornost namenila drugemu. Mami
pa ni glasbenica, vendar ima dober obèutek
za kakovostno glasbo, predvsem pa vsem
nam nudi moralno podporo.

V preteklosti ste peli spremljevalne
vokale pri številnih znanih slovenskih
glasbenikih. S katerim vam je bilo v
najveèje veselje delati?
V prav vsaki zasedbi sem si nabrala zelo
pomembne izkušnje in iz prav vsake sem
se nauèila veliko novega. Seveda je bilo
najbolj nepozabno sodelovanje z Neisho,
saj smo skupaj nastopali na ogromno
nastopih po vsej Sloveniji in v tujini.

Promocije se je med drugim udeležila
tudi pevka Eva èerne, s katero se poznata
že kar nekaj èasa. Kaj vam pomeni takšna
stanovska podpora?
Z Evo smo družinski prijatelji, saj sta najina
oèeta vèasih veliko muzicirala skupaj.
Eva je èudovita oseba, cenim njene talente
in njeno glasbo in mi zelo veliko pomeni, da
je prišla na moj promocijski koncert.
Katerega od glasbenikov najbolj cenite
in zakaj?
Cenim prav vse glasbenike, ki delajo glasbo
iskreno in želijo ustvariti kakovost, ne
da bi mislili le na zaslužek. V vseh letih
nastopanja sem svet glasbe dobro spoznala
in vem, kako težka je ta pot.

Opazili smo, da ste nastopali bosi. Kako to?
Sem èlovek narave, in kadar sem bosa,
se poèutim èudovito, saj imam stik s
tlemi. Ko sem na odru zagledala èudovito
mehko preprogo, sem se takoj doloèila, da
nastopim bosa. Odloèitev je bila prava, saj
sem se med nastopanjem poèutila odlièno.

Na vaši spletni strani ste zapisali, da je
glasba postala vaše življenje in da se vam
vèasih zdi, da z njo lahko poveste veè kot
z besedami. Kdaj se je v vas prebudila ta
ljubezen do glasbe?
Ljubezen do glasbe èutim od nekdaj. Kar
pomnim, sem se najbolj sprostila, kadar
sem tisto, kar èutim, izrazila skozi glasbo.

Na odru se vam je pridružil tudi vaš brat. Tudi
sicer pogosto sodelujeta? Ga povprašate za
kakšen nasvet v zvezi z glasbo?

Pravite, da si morajo poslušalci za
poslušanje vašega albuma vzeti èas in

Leta 2006 ste v javnosti kot solistka s
skladbo Roka Goloba in Katarine Habe
z naslovom èudež življenja debitirali
na Slovenski popevki in bili za to tudi
nagrajeni. Se boste na katerega od
festivalov še prijavili, morda z lastno
skladbo?
O tem za zdaj še ne razmišljam. Morda pa
res. Nikoli ne reci nikoli.
Sreèali ste se tudi s filmom. V filmu
režiserja Janeza Lapajneta Osebna
prtljaga ste igrali stransko igralsko
vlogo Zale, vaš vokal pa sestavlja tudi
glasbeno nit zgodbe. Ste kdaj razmišljali
o igralskem poklicu?
Nikoli. Na avdicijo za film sem šla, ker
me je nanjo povabil soscenarist filma in
tudi odlièen mladi pisatelj in režiser Nejc
Gazvoda. Igralska izkušnja je bila nekaj
èudovitega in bila sem preseneèena, ko
sem izvedela, da so me po avdiciji izbrali.
Sodelovati s tako profesionalno in vrhunsko
ekipo je vsekakor nepozabna in zelo lepa
izkušnja.
Sodelovali ste tudi v romskem muziklu
Stekleno jabolko, katerega zamisel in
glasbo je sestavil Imer Traja Brizani,
režirala pa ga je Violeta Tomiè. Kako je

muzikal sprejela romska populacija?
Zgodba v muziklu govori o ljubezni med
Slovenko in Romom ter o kulturni raznolikosti.
Mislim, da je muzikal èudovito sprejelo tako
romsko kot tudi slovensko obèinstvo. Romsko
glasbo obožujem, in ko sem spoznala Imer
Trajo Brizanija, se mi je odprlo novo poglavje
v glasbi. Njegova interpretacija je tako
brezmejna in tako neskonèna! Poleg tega
je Traja odlièen pedagog in pri vseh mladih
sodelujoèih glasbenikih spodbuja lastno
interpretacijo. Vse je dovoljeno, meja ni. Tisto,
kar èutiš, tisto je prav. Meni je njegova glasba
vzela dih in komaj èakam na njegove koncerte
in naše skupno sodelovanje.
Se obetajo še kakšni promocijski koncerti
po Sloveniji? Kdaj in kje?

o
d
a
N
z
e
d
e
s
e
b
e
n
p
u
a
z

Ali sem jo posilil?

Pozdravljeni! Star sem 16 let in pred
kratkim se mi je zgodilo nekaj zelo
neprijetnega. Prijatelj je organiziral
zabavo na vikendu, kjer je bilo tudi
veliko deklet. Med plesom me je punca,
ki je sploh ne poznam, prijela za roko

in me odpeljala ven. Ko sva se nekoliko
oddaljila od vikenda in se skrila za
drva, mi je zaèela odpenjati hlaèe.
Nisem mogel verjeti, da se mi to dogaja.
Moj penis je bil seveda trd kot kamen
in zaèela mi ga je vleèi. Potem pa je
kar naenkrat prenehala in hotela je
oditi. Ker sem na tem podroèju še bolj
zaèetnik, sem misli, da je to takšna
igra in da sem zdaj jaz tisti, ki mora
nadaljevati. Prijel sem jo za pas in jo
položil na tla. Zdaj sem ji jaz zaèel
odpenjati hlaèe in ji vtaknil penis v
njeno nožnico. Punca se je upirala in
oèitno je bilo, da ji ni bilo všeè. Ko
sem konèal, je objokana odšla. Šele
tedaj sem se zavedel, da sem storil
nekaj zelo hudega in grdega. Od takrat
naprej me tlaèijo more in ne morem
pozabiti tistega dogodka. Kaj èe bo
komu povedala, kaj se je zgodilo? Ali
naj jo poišèem in se ji opravièim? Niè
takega nisem hotel storiti, kar zgodilo
se je. Pomagajte mi, prosim, ker sem
popolnoma obupan, vèasih razmišljam
tudi o samomoru. Hvala!
Ne glede na to, da nisi hotel, da se to zgodi,
pa to ne spremeni dejstva, da si storil nekaj
zelo hudega. Res je, da so dekleta zapeljiva,

vèasih gredo tudi korak predaleè, vendar
je odgovornost moškega oziroma fanta, da
nikoli in nikdar ne stori nièesar, kar ne paše
obema. Verjetno te je s svojim dejanjem
presenetila, in ko si zaèel uživati, je nehala.
Poèutil si se užaljenega, prizadetega in si
bil mogoèe tudi malce jezen. Ona je dobila,
kar je hotela, ti pa ne. Vendar ni tako. Oba
sta dobila in obema je bilo prijetno. èe je
trajalo manj èasa, kot si prièakoval, to ni
njena krivda. Bil bi lahko vesel, da se ti
je kaj takega sploh zgodilo, vendar te je
v tistem trenutku moški ego popolnoma
prevzel in naredil si to, kar si. Napaèna
odloèitev, s katero boš moral živeti do
konca življenja. èe te bo punca prijavila in
povedala, kaj se je zgodilo, lahko prièakuješ
tudi obisk organov pregona. Najmanj,
kar lahko storiš, je, da punco poišèeš in
se ji iskreno opravièiš. Povej ji, kako si se
poèutil in jo vprašaj, ali lahko kaj storiš, da
popraviš to, kar se je zgodilo. O samomoru
zaradi tega nima smisla razmišljati. Bolje
bo, da se osredotoèiš na to, da napako èim
bolje popraviš.

Kako naj se odlièno
poljubljam

Ojla! Stara sem 14 let in sem se le
dvakrat poljubljala. Obèutek imam,

da mi ni šlo najbolje, zato bi rada,
da mi opišete kakšno dobro tehniko
poljubljanja. Prijateljica je rekla, da
se tega »kar nauèiš«, vendar bi bila
rada pripravljena, da ne bi bil fant
preveè razoèaran. Hvala za odgovor!
Vsi bi radi bili odlièni v poljubljanju,
vendar je naèinov in tehnik poljubljanja
skoraj toliko kot tistih, ki se poljubljajo.
Dejstvo je, da ima tvoja prijateljica
popolnoma prav. Bistvo dobrega ali
odliènega poljubljanja je predvsem v
sprošèenosti, zaupanju in predaji. Gre za
to, da si z osebo, ki te pritegne, pri kateri
zaèutiš potrebo po stiku, po predajanju.
Resnièno dober poljub ni toliko stvar
tehnike kot popolne predaje. Manj
razmišljaš, bolje je. Med poljubljanjem
ne razmišljaj o tem, kam in kako boš
potisnila jezik, kam boš nagnila glavo, kaj
boš poèela z rokama in podobno. V tistem
trenutku narediš to, kar ti narekujejo
obèutki. Takoj, ko boš zaèela paziti na
nekakšna pravila, bo spontanosti konec in
zelo težko boš uživala, kar je med drugim
bistveni namen poljubljanja in seveda
tudi spolnosti. Predajanje, zaupanje,
želja po tem, da partnerja drug drugemu
povzroèata užitke, vse to je skregano s
pravili in nekimi tehnikami. Pomembno

Za zdaj smo še v fazi dogovarjanja, vendar
se obetajo. Upamo, da bomo nastopili èim
veèkrat, saj v glasbo vsi zelo verjamemo
in si nastopov moèno želimo. Veè o
prihajajoèih nastopih pa si bralci lahko
ogledajo na moji spletni strani.
S èim se poleg glasbe še ukvarjate?
Ukvarjam se s pouèevanjem petja, sicer
pa študiram hortikulturo. Moja strast
je urejanje in naèrtovanje vrtov. Sem
športnica, pozimi smuèam v hribih in na
smuèišèih, poleti hodim v hribe in plezam,
deskam, kolesarim, skratka hobijev imam
preveè in vèasih se težko odloèim, katerega
bi izbrala.

je, da je obema prijetno. Možnosti imaš
toliko, kolikor imaš domišljije. Niè ne
škoduje, èe pogledaš kakšno dobro
knjigo ali priroènik, ki opisuje spolnost
in poljubljanje. Je pa dejstvo, da si moraš
nabrati izkušnje, poskusiti to in ono in
ugotovila boš, kaj in kako ti najbolj paše.
Vaja dela mojstra, zato kar pogumno in
prepusti se situaciji. In še nasvet: to poèni
s tistim, do katerega kaj èutiš, in ne kar
brezglavo in z vsakim, ki ti pride naproti.

èE IMATE TUDI SAMI PROBLEM,
NAM LAHKO PIŠETE NA
MARSIKAJ@ANTENA.SI ALI
REDSHOPNADA@GMAIL.COM
ALI POKLIèETE NA 041/624 608.

kajkjekdaj?
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Življenje je prekratko
za dolgoèasno glasbo!
Po treh delovnih tednih v Los Angelesu se
je Siddharta po kratkem obisku Slovenije
odpravila v Nemèijo. Studio Rossa Robinsona
je po številnih svetovno znanih glasbenih
imenih (Korn, Limp Bizkit, Sepultura,
Slipknot, Machine Head, Rage Against The
Machine...) za nekaj manj kot mesec postal
ustvarjalni dom ene najuspešnejših in najbolj
priljubljenih slovenskih zasedb zadnjih desetih
let. Rezultat sodelovanja je 12 novih pesmi, med
katerimi so na novo napisane tiste, ki so bile že
predstavljene slovenskim poslušalcem. Vse nove
skladbe bodo skupaj s številnimi uspešnicami
del triurnega glasbenega spektakla, ki ga èlani
18. junija pripravljajo na stadionu Stožice.

Žur z razlogom za »nasilje out«
V soboto, 7. maja, bo od 17. ure naprej na Glavnem trgu v Mariboru potekal že 9. Žur z razlogom.
Tudi drugi mariborski Žur bo imel festivalski format, ob pionirjih britanske rock 'n' rave scene,
skupine Klaxons, pa se bodo na odru zvrstili še italijanski LOW FREQUENCY CLUB in tri odliène
domaèe zasedbe: GUTTI stavi na melodièni rock, QUALIASS & YANOOSH bosta zapeljevala publiko s
fuzijo elektronskih ritmov in gosti, koroški ZircuS pa vas bo v ples zazibal tudi z instrumenti, kot sta
didžeridu in džembe.
9. Žur z razlogom v univerzitetnem središèu in bodoèi kulturni prestolnici Evrope, nadaljuje in širi že
dobro uveljavljeno zgodbo ozavešèanja mladih o problematiki nasilja. Glasba je pomemben del ORTO
identitete, ki se razvija z uporabniki in okoljem, v katerem bivajo, ustvarjajo in se družijo. Tudi zaradi
tega oder mariborskega Žura pozdravlja glasbeno fuzijo in ponuja prostor za pisano paleto osvežilnih
zvokov. Hkrati ostaja Žur z razlogom zvest svojemu poslanstvu, spodbujanju socialnega èuta med
mladimi, premagovanju apatije do družbeno odgovornih tem, širjenju misli, da je NASILJE OUT ter
dejanjem, ki to podpirajo.
Vsi obiskovalci bodo s poslanim sporoèilom SMS s kljuèno besedo BELIOBROC na 1919
prispevali vstopnino z namenom v višini 1 evra, prispevali pa bodo lahko tudi na druge
naèine. Vsa zbrana sredstva bodo ponovno namenili Belemu obroèu Slovenije, ki bo denar
namenil za opremo prijaznih sob po Sloveniji.
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Da maj ne bo le najbolj cvetoè mesec v letu,
ampak tudi nasmejan, je poskrbela Sandra
Hartman.
Pomota
Èrnolaska in blondinka se pogovarjata o
svojih prijateljih.
»Vèeraj sem imela kar tri orgazme!« se je
pohvalila èrnolaska.
»To ni niè!« se je oglasila blondinka.
»Jaz sem jih imela vèeraj veè kot sto!«
»Kaj?« se je zaèudila èrnolaska.
»Le kako je tvojemu tipu to uspelo?«
Blondinka (šokirano): »Kaj? Ti si mislila
samo z enim moškim?«
Sestrica
»Sinko, štorklja ti je prinesla sestrico!«je
rekel oèe sinu.
Sinko odhajajoè iz sobe mrmlja: »Madonca,
pri vseh teh dobrih babah, ki letajo tu
okrog, se moj stari spravi na štorkljo.«
Obljuba
Mož in žena sta se s kolesom odpeljala na
sprehod.
Žena je na ostrem ovinku zapeljala na pesek
in padla v jarek.
Mož se je takoj ustavil, odložil kolo in se
nepremièno postavil ob ležeèi ženi.
Mimo se pripelje sosed in ga vpraša: »Zakaj
pa ne pomagaš ženi?«
»Pri poroki sem ji obljubil, da ji bom ob
vsaki nesreèi stal ob strani.«
Znamenje staranja
Eva pravi prijateljici: »Mojemu Matjažu se
pa vidi, da se je postaral.«
»Po èem to sklepaš?«
»Zdaj ugaša luè v spalnici iz varènosti, ne
pa iz romantike.«

NAGRAJENCI
KNJIGA
NATAŠA GOLOB,
KAMNIK
THOR
GORAZD POLOVIè, HRASTNIK
IRENA ZEMLJIè, LJUBLJANA

torek
3. maj

Monokomedija dese muck:
konèno sreèna!

kje: dom 2. slovenskega tabora, žalec
kdaj: ob 20. uri

Tolkalske in bobnarske urice
kje: stara pošta, ljubljana
kdaj: ob 10. uri

Mobitel s prvo
samooskrbno bazno
postajo v Sloveniji

Letos srebrni, prihodnje leto bodo ciljali na zlato
Mladenièi na fotografiji, predstavniki slovenske vojske (Robert De Lucija, Robert Kolar, Jernej
Celestina in Nejc Bartol), so se sredi aprila izkazali z drugim mestom na jadralni regati 28.
Trofeo Accademia Navale e Citta di Livorno 2011. Med 42 jadrnicami so osvojili enako število
toèk kot ekipa Turèije, ki je slavila zmago, njihova udeležba na tej tradicionalni regati pa je
bila odlièna promocija slovenske vojske v svetu.

knjiga

Konec igre

Adele Parks
Založba Uèila, Žepna knjiga
Cas si ne želi trajne zveze z moškim. Ko je oèe nekega dne zapustil
njeno mater in njo, je sklenila, da trajna zveza, ljubezen, zakon in
podobne zadeve kratko malo niso vredni srènih boleèin. Cas
bi lahko opisali kot veèinoma nemoralno in brez vesti. Tudi
v svoji novi oddaji Seks z bivšim brezobzirno manipulira z
vsakomer, ki ji stopi na pot. Dokler ne sreèa Darrena. Zelo
tegovati
èe se želite po
privlaènega moškega. Težava je v tem, da ima ta moški
tiènih
ak
pr
za eno od
moèna etièna naèela. Verjame v ljubezen, zakon, zvestobo
èim prej
m
na
,
ad
gr
na
in stalnost. Ali je mogoèe, da bi verjel tudi v Cas? Ali je
tki
v s svojimi poda
mogoèe, da je svet boljši, kot si je predstavljala doslej? Je
pošljite e-naslo
.si
na
te
an
njen strah nepotreben? Morda bi lahko prenehala s svojimi
na marsikaj@
JIGA.
igricami – èe to odkritje le ni prišlo prepozno?
in pripišite KN

križanka

Mobitel je kot vodilni slovenski mobilni
operater v svoje omrežje vklopil prvo
samooskrbno bazno postajo v Sloveniji.
Ta za svoje delovanje uporablja sonèno
in vetrno energijo ter zagotavlja
signal tudi na obmoèju, kjer uporaba
mobilnih storitev zaradi nedostopnosti
energetske infrastrukture do sedaj ni bila
možna. S tem je Mobitel v sodelovanju
s partnerskimi podjetji odprl vrata
nadaljnjemu razvoju v okolju in
uporabnikom še bolj prijazna mobilna
omrežja. (Foto: Arhiv Mobitel)

SATIRIČNO ZAGOVORSLOVENSKI DRAMSKO NICA FILOKNJIŽEVDELO Z
ZOFSKE
NIK
OSTRO
SMERI
(FRAN
VSEBINO IDEALIZMA
SALEŠKI,
“POD
SVOBODNIM
SONCEM”)

MORALNOST

PLAST
TRDEGA
TKIVA V
MESU

Mali razposajenèki

Društvo za zašèito živali Ljubljana je neprofitna nevladna dobrodelna prostovoljska
organizacija, ki si prizadeva za izboljšanje stanja na podroèju varovanja živali. èe tudi vam ni
vseeno zanje ali morda išèete novega življenjskega sopotnika, poklièite na: 041 751 722.
Azurka je odrasla muca, ki je bila ob
najdbi poškodovana. Na hrbtu je imela
manjšo brazgotino, rana pa se poèasi
celi. Je zelo prijazna in vse, kar ji hodi po
glavi, je božanje in crklanje. Je zdrava in
sterilizirana.

NIKOLAJ
ASEJEV

OSREDNJA
SLOVENSKA
REKA

RIBJA
KOŠČICA

RODOVITEN
DANSKI
OTOK

ZVRST
JAMAJSKE
GLASBE

IGOR TORKAR

TOYOTIN
DŽIP
JAP. OTOK
V KOREJ.
PRELIVU

PRISTANIŠČE NA
HRVAŠKEM OTOKU
CRESU

VEZNIK
SIJ,
SVIT
NEPRIJAZNEŽ V
POGOVORU
OKRAS
NA KAPI

STEKANJE

VIRTUOZ

RADO
LIKON

Muca Anika je stara leto in pol in je ena
izredno mehka tigrasta maèka s pridihom
rdeèe barve na kožušèku. Je sterilizirana
in èipirana. Je izredno prijazna muca, ki z
veseljem prede v naroèju.

BANČNI
PREDAL
DEL
SVEČANEGA
OBLAČILA

Noè zelenega dneva

kje: krakovski nasip, ljubljana
kdaj: ob 19. uri

Top r'n'džez pri koritu:
led bib
kje: menza pri koritu
kdaj: ob 21. uri

kje: cankarjev dom, klub cd, ljubljana
kdaj: do 10. maja

DIAREJA,
SRAČKA
ZALIVA
SREDOZEM.
MORJA V
SEVERNI
AFRIKI

GRŠKI
KATOLIKI
AMERIŠKA
IGRALKA
BASINGER
IVAN
REGEN

DOSTOP
NIKOLA
TESLA

LESEN
AFRIŠKI
BOBEN

Cafe teater pod oblaki

KULTURNE
RASTLINA
S KLASI

RIMSKI
BOG
SMRTI
ULRIKE
CANTH

AMERIŠKA
PODDRUŽINA
KUN,
SMRDAKI

5. maj

NOVINAR
LIPICER

MIRAN
ČANAK

TEMNI DEL
DNEVA
MAKEDONSKI PROSVETITELJ

HUMORISTKA
PUTRIH

četrtek

EDMUND
HILLARY

HRV. KNJIŽ.
(ZVONIMIR)
JAPONSKO
VELEMESTO

ŠPORT Z
LOPARJI
IN ŽOGICO

Muca Vasko

IZVRŠILNI
ORGAN

SVETOVNA
DOBA,
VEČNOST

JEKLENI

Muca Anika

NAJVIŠJA
GORA
TAJVANA

NAČIN NAR.
ZDRAVLJENJA
GR.
BOGI-NJA
ZEMLJE

ORGLAR

INDIJSKI
PISATELJ
(RADŽA)

KRIŽAL:
MOZGA

REKA
SKOZI
MAINZ
IN KOELN

SKANDINAVSKI
DROBIŽ

KONJIČEK

4. maj

REDKOST,
RARITETA

SVETLEČ
RDEČ
MINERAL,
ARZENOV
SULFID

PRIPRAVE
ZA
ZAPIRANJE
OKENSKE
ODPRTINE

Muca Azurka

sreda

GRŠKA
BOGINJA
USODE

SLOVENSKA
SLIKARKA
MARAŽ

m
o
d
o
j
e
č
š
i
i
l
a
v
i
ž

Vasko je šest mesecev star muc, ki išèe
nekoga, ki bi zanj poskrbel tako, da njegovo
življenje nikoli veè ne bo ogroženo. Pred
odhodom v nov dom bo kastriran, cepljen in
testiran na kužne bolezni.

DUHOVIT
DOMISLEK
V FILMU

št: 128

ANTON
NOVAČAN
GOZDOVNIK

FRANCOSKI ATOL V
OTOČJU TUAMOTU

SKUNKI: smrdaki, REALGAR: vrsta rudnine, UNIATI: grški katoliki, RARA AVIS: redkost

petek
6. maj

Tokio decadance

kje: cuk kino šiška, ljubljana
kdaj: ob 21. uri

Slo Jugo pop rock
kje: planet tuš celje
kdaj: ob 22. uri

sobota
7. maj

Žur z razlogom

kje: maribor
kdaj: od 17. ure dalje

Sozvoèja slovenije

kje: stara mestna elektrarna, ljubljana
kdaj: ob 23. uri

