petek, 1. 7., ob 21:00

HARMONIKARSKI ORKESTER
JOSIPA LISAC S SKUPINO
GLASBENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC			
Harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenj Gradec deluje že
več kot dvajset let, zadnjih deset let pod taktirko dirigenta Andreja
Švaba. V teh letih so sodelovali na prireditvah v mestu, občini in
tudi širše. Redno se udeležujejo revije harmonikarskih orkestrov na
Jesenicah. Igrajo pester program orkestralne glasbe, večji poudarek
dajejo filmski in popularni glasbi.
petek, 24. 6., ob 21:00

PIHALNI ORKESTER SLOVENJ GRADEC IN
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DRŽAVNEM
PRAZNIKU S SLAVNOSTNIMI GOVORNIKI

PROGRAM PRIREDITEV

petek, 24. 6., ob 18:30 / Harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenj Gradec
petek, 24. 6., ob 21:00 / Pihalni orkester Slovenj Gradec in osrednja občinska proslava ob državnem prazniku
sobota, 25. 6., ob 21:00 / Djabe (Madžarska)
četrtek, 30. 6., ob 20:00 / Kvartet klarinetov Claritet z gosti
petek, 1. 7., ob 21:00 / Josipa Lisac s skupino
sobota, 2. 7., ob 19:30 / Pevski zbor Chorus Iglovia (Slovaška)
sobota, 2. 7., ob 21:00 / Modna revija PopUp
sobota, 2. 7., ob 21:30 / Jazoo
četrtek, 7. 7., ob 20:00 / Tablatronic (Indija/Nizozemska/Slovenija)
petek, 8. 7., ob 21:00 / Vlatko Stefanovski & Kapobanda
sobota, 9. 7., ob 20:00 / DIP (Slovaška)
sobota, 9. 7., ob 21:30 / Janez Bončina Benč & Big band Vox

Izdal: Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec / Zanj: Benjamin Pirnat / Oblikovanje: enain20, Jure Praper s. p. / Tisk: Tiskarna Grešovnik / Naklada: 4.000

petek, 24. 6., ob 18:30

Nastanek Pihalnega orkestra Slovenj Gradec sega v leto 1934, ko
je bila z odlokom Mestnega odbora ustanovljena Mestna godba
Slovenj Gradec. Aktivna je bila do začetka 2. svetovne vojne, v vojnih
letih ni delovala. Temeljita obnova se je zgodila leta 1947 s pomočjo
sindikata Tovarne meril ter njenih delavcev, ki so ji pomagali tako
materialno kot kadrovsko. Od tedaj naprej deluje neprekinjeno.
sobota 25. 6., ob 21:00

DJABE (Madžarska)
Djabe so vodilna jazz/fusion skupina na Madžarskem, ki je bila
ustanovljena pred dvajsetimi leti in vse od takrat do danes prejemala
številne mednarodne nagrade ter priznanja. Od leta 2007 je njihov
redni gost Steve Hackett, kitarist svetovno znane zasedbe Genesis.
Od leta 2002 je skupina Djabe nastopila na koncertih ter festivalih
v več kot 42 državah, po Evropi, v Aziji in Severni Ameriki. So
najbolj vabljena madžarska skupina mednarodnih festivalov.
četrtek, 30. 6., ob 20:00

KVARTET KLARINETOV - CLARITET Z GOSTI
Kvartet klarinetov CLARITET je bil kot Kulturno društvo Claritet
ustanovljen leta 2011 na pobudo profesorjev Glasbene šole Slovenj
Gradec. Kvartet sestavljajo prof. Mitja Repnik, prof. Matjaž Isak ter
študenta klarineta Rok Rupreht in Simon Žvikart. S kvalitetnim,
sproščenim, samozavestnim in z inovativnim nastopom želijo
širšemu občinstvu približati komorno glasbo za klarinet.

Unikatna figura hrvaške glasbene scene, ki je v štiridesetletni
karieri razvila svoj karakteristični pevski in modni stil, se je rodila v
Zagrebu na valentinovo leta 1950. Svoj izjemen talent je pokazala
že kot otrok, ko je z desetimi leti prepevala klasične repertoarje v
otroškem zboru RTV Zagreb pod taktirko Dinka Fija, v gimnazijskih
letih pa jo je prevzel rock. Prepevati je začela v skupini O’Hara, ki se
je kasneje preimenovala v Zlate akorde. Kmalu je dobila priložnost
za samostojni nastop na najpomembnejšem festivalu popularne
glasbe v Opatiji leta 1968, kjer je s pesmijo Arsena Dedića osvojila
vrsto nagrad.
V letu 1976 je posnela jazzovski album s svetovno znanimi velikani
jazza (Ernie Wilkins, Clark Terra, Johnny Basso ...) pod naslovom
Josipa Lisac G.P.B. Convention Big Band International v produkciji
Karla Metikoša in Boška Petrovića. Nato je s Karlom za tri leta
odpotovala v ZDA, kjer je snemala in sodelovala z vrhunskimi
ameriškimi glasbeniki (Ira Newborn, Paulinho da Costa, Joel Peskin
itd.). Plod tega sodelovanja je album Made in USA, posnet leta
1979 v hrvaškem in angleškem jeziku, v studiu 55 v Los Angelesu in
Sounds Good Recordings. Po vrnitvi v domovino je bila njena kariera
na vrhuncu. Sledila so vabila za sodelovanje v mnogih gledaliških
predstavah (v Sloveniji, Hrvaški itd.), na mnoge koncertne turneje
in snemanja.
Z glasbeno kariero se je desetletja razvijal tudi Josipin modni slog. Ta
slog, ki je bil včasih predmet posmehovanja, šoka ali presenečenja,
je bil z leti vse bolj cenjen kot nepozaben pečat, kot lastna znamka.
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sobota, 2. 7., ob 19:30

PEVSKI ZBOR CHORUS IGLOVIA (Slovaška)
Zbor Chorus Iglovia je bil ustanovljen leta 1988 v Spišská Nová
Vesi na Slovaškem. V svojem repertoarju imajo več kot 180 pesmi,
večino teh so pevci sposobni predstaviti svojim poslušalcem že po
kratki vaji. Zbor goji vse zvrsti zborovske glasbe, posebno pa se
posveča slovaški ljudski in umetni pesmi.
Med svojim delovanjem je zbor, poleg nastopov na Slovaškem,
gostoval tudi v Nemčiji, na Češkem, v Avstriji, na Poljskem, v
Latviji, Ukrajini, Rusiji, na Madžarskem in v Italiji, v Sloveniji pa se
bo v Slovenj Gradcu predstavil prvič.
Od leta 2012 je dirigentka in umetniška vodja Marta Novakova, vse
člane zbora pa skupaj druži ljubezen do zborovskega petja in želja,
da se njihova zapeta pesem dotakne ljudi in na njih pusti svojo sled.

od 24. junija do 9. julija

sobota, 2. 7., ob 21:00

petek, 8. 7., ob 21:00

Z videoprojekcijo in razstavo kreacij v Pop-up trgovini se bodo
predstavile ustvarjalke oblačil in modnih dodatkov. Sodelovanje pri
projektu »Kje je prostor?« je preraslo svoj okvir, število avtoric se je
podvojilo. Predstavljajo se z edinstvenim prepletom različnih tehnik
in pogledov na dizajn. Oblačila in dodatke združujejo v razgibane
stilske rešitve in pišejo nove zgodbe za različne priložnosti.

Vlatko Stefanovski je znan po posebni tehniki igranja kitare.
Osnoval je tudi legendarno zasedbo Leb i sol, njegova zadnja dela
pa obsegajo tudi glasbena dela za film, gledališče in balet. Velja za
enega najboljših svetovnih kitaristov.
Kapobanda je nova etno skupina, ki jo je ustanovil Marko Hatlak
skupaj z Goranom Bojčevskim, Miho Megličem in Rokom Hozjanom.
Večinoma prekaljeni v Terrafolku in tudi uveljavljeni solisti prinesejo
na oder najboljše od balkanskega temperamenta, ciganskih, irskih
ljudskih pesmi in klasike. Preizkušajo hitrost svojih prstov in meje
svojih inštrumentov skozi preplet solističnih melodij. Sveža etno
zasedba Kapobanda si z vrhunskim ustvarjalnim zagonom dovoljuje
spajanje različnih glasbenih področij in poslušalcu humorno ponudi
nepozabno glasbeno doživetje.

MODNA REVIJA POPUP USTVARJALK
Harmonikarski orkester
Glasbene šole Slovenj Gradec

Pihalni orkester Slovenj Gradec

DJABE

Kvartet klarinetov Claritet

sobota, 2. 7., ob 21:30

JAZOO

Etno jazz eksperimentalna skupina Jazoo letos praznuje častitljivih
20 let neprekinjenega delovanja. Že od ustanovitve trmasto
vztraja v svoji zvrsti, a vseeno potuje in se razvija s časom. Kultna,
edinstvena, izvirna in predvsem avtorska zasedba podira meje
običajnih glasbenih oblik in bo oktobra izdala 6. avtorski album.
Pred tem jih čaka še gostovanje v Angliji, kamor že tretjič potujejo
takoj po julijskem koncertu na Slovenjegraškem poletju.
Skupina je prvič nastopila julija 1996, na BoomFestu na letališču
v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, ki ga je organiziral takratni
M.A.K.U.R.C. Po letih neprekinjenega delovanja, koncertni
kilometrini doma in v tujini ter po petih uspešnih avtorskih albumih
njihova glasba vedno znova vznemirja, pa tudi pomirja. Kreativnost
jih vodi k nenehnemu ustvarjanju in skladanju novih idej. Zato se na
koncertu ob 20. obletnici člani skupine ne bodo preveč ozirali nazaj,
ampak (kot vedno le) naprej ter predstavili tudi novo glasbo, ki jo
bodo izdali na prihajajočem albumu.
Jazoo so leta 2013 prejeli Bernekerjevo nagrado – za kulturne
dosežke ter prispevek k umetnosti.
četrtek, 7. 7., ob 20:00

Josipa Lisac

Pevski zbor Chorus Iglovia Slovaška

TABLATRONIC (Indija/Nizozemska/Slovenija)
Tablatronic je mednarodna glasbena zasedba, ki jo je pred nekaj
leti zbral nizozemski tablist in tolkalec Heiko Dijker. Skupino
zaznamuje pester splet glasbenih stilov, vplivi in ideje iz indijske,
afriške in jazzovske tradicije se zlivajo z zvoki moderne urbane
elektronske glasbe. Skupina je v preteklem obdobju nastopala
večinoma v Indiji. Koncert je del sklopa širše evropske turneje, ki
jo skupina pripravlja v začetku letošnjega poletja. Člani skupine so:
Heiko Dijker (Nizozemska) - tabla, elektronika, Sharat Chandra
srivastava (Indija) – violina, Laiba Diawara (Gvineja) - kora, vokal in
Igor Bezget (Slovenija) - kitara, elektronika.

VLATKO STEFANOVSKI & KAPOBANDA

sobota, 9. 7., ob 20:00

Modna revija Pop-Up

Jazoo

Tablatronic

DIP (Slovaška)

DIP je slovaški rock trio, sestavljajo ga glasbeniki iz nekaterih
prepoznavnih skupin, kot so The Bridgeheads, Rustyface in
Yellowe: Jozef Dikun – kitara, vokal, Jaroslav Geci – bas, František
Pivovarník – vokal. Glasba, ki jo izvajajo, je avtorska, delo članov
skupine.
sobota, 9. 7., ob 21:30

Vlatko Stefanovski & Kapobanda

JANEZ BONČINA BENČ & BIG BAND VOX
Janez Bončina Benč, legenda, glasbenik po duši in srcu, pionir
slovenskega in bivšega jugoslovanskega rocka. V več kot štirih
desetletjih ustvarjanja na domačem in tujem glasbenem prizorišču
z mnogimi pomembnimi glasbeniki ter skupinami je bilo ustvarjenih
mnogo, lahko rečemo, zimzelenih pesmi. Janez Bončina Benč
združuje mlade in starejše generacije “pravih” glasbenikov in vedno
znova preseneti z novimi projekti. Tokrat ga bo na odru spremljal
priznani orkester Big band Vox.

DIP

Janez Bončina Benč
& Big Band VOX

