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Kdaj Vilinsko mesto odpre svoje 
duri? 29. novembra ob 18. uri!
Sredi našega mesta stoji dvor, kjer se v predprazničnem času dogajajo čarovnije. Ko se prižgejo praznične luči, Vetrinjski 
dvor postane Vilinski dvor, pravljično središče Vilinskega mesta.
V njem rajajo prijazne vile in norčije zganjajo navihani vilinci. Na njegovem 
praznično ozaljšanem dvorišču pod zvezdnim nebom prisluhnemo glasbi 
slovenskih izvajalcev, plešemo, pojemo in uživamo v lutkovnih in dramskih 
predstavah. V njem je Vilinska igralnica – ustvarjalnica, kjer uživamo v prav
ljicah in poeziji, listamo po slikanicah in se igramo s sovrstniki. Pa Fl-etno 
izba, kjer odkrivamo slovenske običaje in se navdušujemo nad spretnostmi 
ljudske obrti. Tu lahko spečemo praznično pecivo, spletemo adventni venček, 
izdelamo voščilnico in najlepša darilca za vse, ki jih imamo radi. Tu je tudi Vi-
linska galerija, tu so stojnice z unikatnimi izdelki slovenskih oblikovalcev, pa 
Živa knjižnica, filmske in plesne delavnice, pa … Na ulicah in trgih Vilinskega 
mesta nas s svetlobnimi čarovnijami osupne Lumina, s smehom in vrtoglavi
mi akrobacijami pa nam dlani ogreje Ana Mrzla mariborska.
Dobrodošli! Mali in veliki, vile in vilinci in vsi, ki boste to šele postali! 
Mamice, atiji, babice in dedki, tete in strici – vsi, ki verjamete v praznike, 
polne topline, druženja, umetnosti in ustvarjanja. Vsi, ki vam ni do ihta-
vega tekanja po trgovskih centrih in raje preživljate sproščene trenutke 
z najdražjimi. Vsi, ki namesto v kričave reklame raje zrete v svetlobne 
umetnine priznanih umetnikov ali čisto svoje umetnine ustvarite sami! 
Vsi, ki ne marate pokanja petard, zato boste raje prisluhnili pravljici ali ob 
norčijah uličnih gledališčnikov pokali – od smeha!

Program vseh prireditev Vilinskega mesta 2019, festivala svetlobe, druže
nja in ustvarjanja, si oglejte na spletnih straneh Narodnega doma Maribor 
(www.ndmb.si), Vetrinjskega dvora (www.vetrinjskidvor.si) in na socialnih 
omrežjih.

Božični koncert Big Banda RTV Slovenija z Ano Bezjak

Božič, kot mora biti!
Praznični čas je čas, ko si je še posebej lepo odtrgati nekaj trenutkov zase in za svoje bližnje ter skupaj uživati v dobri 
glasbi. Božični koncerti so zato že stalnica predpraznične kulturne ponudbe, a ta bo prav zagotovo izstopal. 

Pripravljajo ga namreč izjemni glasbeniki, združeni v eno najvidnejših 
slovenskih zasedb, ki jo visoko cenijo tudi v tujini. Govorimo seveda o 
Big Bandu RTV Slovenija, ki neprekinjeno deluje že od leta 1945. Prepo
znaven pečat sta ji vtisnila legendarna Bojan Adamič in Jože Privšek in 
izpilila sodelovanja s celo plejado domačih in tujih jazzovskih dirigentov 
ter solistov. Zavezanost h kvaliteti – izbranim sporedom, vrhunskim inter
pretacijam in odličnim solistom nadaljuje sedanji dirigent Lojze Krajnčan, 
ki je pred mikrofon pripeljal tudi solistko tokratnega koncerta, Ano Bezjak. 

Mariborčanka, ki je s svojimi vokalnimi bravurami navdušila že kot srednje
šolka v legendarnem glasbenem gledališču Druge gimnazije, se je po študiju 
jazz petja na Konservatoriju za glasbo v Celovcu uveljavila kot ena najbolj 
iskanih jazzovskih interpretk, poslušalci pa jo prepoznavajo tudi kot glas 
zasedbe Papir. Tokrat bo njen žametni, božajoči vokal z medeno mehkobo 
obarval spored, v katerem ne bo manjkalo zlatih slovenskih popevk in 
priljubljenih božičnih klasik.
Koncertna poslastica za vse, ki si želite tistega pravega, sladko nostalgične
ga božičnega vzdušja, kakršnega nam ponujajo čokoladni adventni koledarji 
in večno priljubljeni božični filmi. Delite ga z nekom, ki ga imate radi – skup
ni trenutki, prežeti z odlično glasbo, so čudovito darilo!

Naj vam v letu 2020 svetijo prijazne zvezde in zvenijo prijetne note!
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K K K : G L A S B A
Trio con brio 
iz Københavna
2. koncert Komornega cikla
Dvorana Union
torek, 3. december, 19.30
za IZVEN in KOMORNI CIKEL
SooJin Hong, violina; SooKyung Hong, violončelo; 
Jens Elvekjaer, klavir
V sodelovanju s Cankarjevim domom in Kulturnim 
domom Nova Gorica.

Cena vstopnic: 14,00 €; 13,00 € – upokojenci; 
11,00 € – invalidi; 8,00 € – mladina

Spored:
Ludwig van Beethoven: Klavirski trio v D-duru, 
op. 70, št. 1, »Duh«
Per Nørgård: Čar
***
Dmitrij Šostakovič: Klavirski trio št. 2 v e-molu, op. 
67
V predprazničnih dneh, polnih hitenja in mrzličnih priprav je 
še posebej lepo, če lahko vsaj za hip pobegnemo v Brezčasje. 
Še posebej, če lahko to storimo v družbi vrhunskih glasbe
nikov, ki jih ljubitelji komorne glasbe po vsem svetu poznajo 
pod imenom Trio con brio iz Københavna.
Zasedba, ki jo tvorita sestri, violinistka SooJin Hong in vio
lončelistka SooKyung Hong, ter pianist Jens Elvekjaer, slovi 
po svojih interpretacijah največjih mojstrovin repertoarja za 
klavirski trio. V rokah izkušenih danskih virtuozov dela Beet
hovna, Schuberta in Brahmsa zazvenijo neverjetno sodobno 
in relevantno, zato na njihovih koncertih, ki jih prežarjata 
iskriva radovednost in svežina, še zdaleč ne uživajo zgolj 
poznavalci, temveč tudi vsi tisti ljubitelji glasbe, ki komornih 
koncertov sicer ne obiskujejo. Da je takšna umetniška pot 
prava razen razprodanih koncertnih dvoranah in zgoščenk 
dokazujejo tudi številne ugledne nagrade, ki jih zasedba 
prejema kot po tekočem traku. Zadnjo, nagrado Carl Nielsen 
in Anne Marie CarNielsen Award 2019, ki velja za dansko 
Prešernovo nagrado, so prejeli pred vsega mesecem dni. V 
želji, da bi poslušalstvu omogočili lažjo potopitev v glasbene 
svetove, ki jih podajajo, sporede svojih koncertov pogosto 
uglašujejo na posebno temo. In tako bo tudi v Mariboru. Čaka 
nas mistično razpoloženje, ki ga bo začrtalo delo izjemnega 
danskega skladatelja Pera Norgarda, razgrnili pa deli Ludwiga 
van Beethovna in Dmitrija Šostakoviča.

Krajnčan Brothers: 
Invention #1
Cikel koncertov glasbe in plesa
Mali oder Narodnega doma
ponedeljek, 9. december, 20.00
Žigan Krajnčan, koreografija, ples; 
Kristijan Krajnčan, violončelo, efekti
Organizator: KUD Baobab
Cena vstopnic: 7,00 €; 5,00 € (dijaki, študentje, brezposelni, 
upokojenci in samozaposleni v kulturi)
Vstopnice je možno kupiti uro pred dogodkom pred vhodom 
na Mali oder.

Dva brata, zapisana umetnosti. Prvi, Žigan, je koreograf, 
plesalec, pevec in režiser. Drugi, Kristijan, je bobnar, violonče
list, skladatelj, režiser in scenarist. Izhajata iz glasbi zapisane 
družine, življenje pod odrskimi reflektorji imata v genih, 
sodelovala pa sta pri številnih plesnoglasbenih, filmskih in 
interdisciplinarnih projektih (Chorus, Alien Express 2, Hidden 
Myth, Love me tender, Potop). Neutrudna raziskovalca glasbe 
in giba pa se tokrat prvič lotevata skupnega performansa, v 
katerem odkrivata in pomikata izrazne meje svojih raznolikih 
področij ustvarjanja.

Ohad Talmor Newsreel
Jazz v Narodnem domu
Mali oder Narodnega doma
petek, 13. december, 20.30
za IZVEN
Ohad Talmor (saksofoni), Miles Okazaki (kitare), 
Dan Weiss (bobni in tolkala)

Cena vstopnic: 10,00 €; 8,00 € – študentje

Na ekskluzivni slovenski nastop prihaja nekaj trenutno najbolj 
vročih imen newyorške scene!

Big band RTV Slovenija 
& Ana Bezjak
Božični koncert
Dvorana generala Maistra
nedelja, 15. december, 19.00
za IZVEN
Big band RTV Slovenija; dirigent Lojze Krajnčan; 
Ana Bezjak, vokal
Koprodukcija: RTV Slovenija in Narodni dom 
Maribor

Cena vstopnic: 12,00 € (predprodaja); 15,00 € (na dan 
koncerta)

Božič, kot mora biti!

Wakili
Večer afriške glasbe in plesa
Mali oder Narodnega doma
petek, 20. december, 20.00
za IZVEN
Mohamed Med Camara (djembe, balafon); Moussa 
N’tanga Camara (duni, vokal); Sekou Dioubate 
(kora, djembe); Aly Mara (ples)
Organizator: KUD Baobab, soorganizator: 
Mednarodni kulturni zavod Ritem Afrike

Cena vstopnic: 7,00 € (predprodaja); 10,00 € (na dan 
dogodka)
V predprodaji je nakup možen preko portala mojekarte.
si in na Petrolu, na dan dogodka ob vhodu na Mali oder 
Narodnega doma.

Glasbeno skupino Wakili sestavljajo vrhunski glasbeniki za
hodne Afrike. Vsi prihajajo iz izrazito umetniških in glasbenih 
družin, ki imajo v afriški kulturni zgodovini in tudi današnji 
družbi vodilno mesto v umetnosti, predvsem v glasbi in plesu. 
Pravijo jim grioti.

G L E D A L I Š Č E
Predstava, ki gre narobe
Predstava cikla Komedija
Dvorana generala Maistra
ponedeljek, 2. december, 20.00
za IZVEN in red KOMEDIJA
torek, 3. december, 20.00
za IZVEN in red ZELENI
Avtorji: Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields 
(The Play That Goes Wrong)
Igrajo: Matej Zemljič, Sara Gorše, Mario 
Dragojević, Luka Cimprič, Oskar Kranjc, Klara 
Kastelec, Robert Korošec, Dominik Vodopivec, Eva 
Stražar, Vid Klemenc
Režija: Jure Ivanušič
TMK, v sodelovanju z Mischief Worldwide Ltd.
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Cena vstopnic: 19,00 €; 21,00 €

Ko se dvigne zastor, smo priča katastrofi! Igralci se spotikajo 
ob vse in vsakogar (tudi ob lastno besedilo) in kot po tekočem 
traku izbirajo napačne rekvizite. Scenski elementi ne delujejo, 
kulise se rušijo, glavna igralka pa se onesvesti. Predstava 
upravičeno velja za trenutno najzabavnejšo in najuspešnejšo 
komedijo na svetu. Preverite, zakaj.

Tako ti je, mala
Stand up muzikal
Dvorana generala Maistra
petek, 6. december, 20.00
za IZVEN in red PETEK
Igrata: Tanja Ribič, Goran Rukavina
Režija: Branko Đurić  Đuro
Besedilo: Rok Vilčnik, Tanja Ribič
Orangel

Cena vstopnic: 19,00 €; 21,00 €

Tanjo Ribič lahko mirno opišemo kot zvezdnico. In kaj se zgo
di, ko se slovenska zvezdnica zaljubi v bosanskega zvezdnika? 
Nastane prvi slovenski standup muzikal. No, če smo povsem 
iskreni, Tako ti je, mala moja ne bo le slovenski, temveč 
multikulturni šov, ob katerem boste izvedeli vse, česar o 
zakoncih ĐuričRibič nikoli ne boste našli v tabloidih. In se ob 
tem imenitno zabavali!

Amaterji
Komedija
Dvorana generala Maistra
nedelja, 8. december, 17.00
za IZVEN in red POPOLDANSKI
nedelja, 8. december, 20.00
za IZVEN in red NEDELJA
Igrajo: Vesna Pernarčič, Vojko Belšak, Nenad Nešo 
Tokalić, Vid Klemenc
Avtor: Borivoj Radaković
Režija: Matjaž Latin
Mestno gledališče Ptuj
Cena vstopnic: 19,00 €; 21,00 €
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INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor: 
ponedeljek, torek, četrtek, petek od 9.00 do 16.00; 
sreda od 9.00 do 17.00; sobota od 9.00 do 12.00 
ter uro pred vsako prireditvijo. Prireditve v Dvorani 
Union: uro pred prireditvijo na blagajni Dvorane 
Union.
Tel.: (02) 229 40 11 • (02) 229 40 50 • 031 479 000 
• 040 744 122
vstopnice@ndmb.si • spletna prodaja vstopnic: 
http://ndmb.kupikarto.si/
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
Vse morebitne spremembe bomo objavili na spletni 
strani Narodnega doma Maribor www.ndmb.si.

Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor 
bo od ponedeljka, 30. 12. 2019 do ponedeljka, 
6. 1. 2020 zaprta.
Hvala za razumevanje.
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Junaki komedije Amaterji imajo dovolj životarjenja na mini
malcih, zato se v lov na zaslužek podajajo s snemanjem filma, 
kakršne skrbniki za moralo označujejo s tremi iksi. Po domače 
– porniča. Ob entuziazmu, ki ga premorejo le amaterji, z 
znancem, ki ga je mati narava bogato obdarila (seveda le pod 
pasom) in s pomočjo izkušene prijateljice noči načrt ne more 
spodleteti. Ali pač?

Seks po slovensko
Komedija
Dvorana generala Maistra
sreda, 11. december, 20.00
za IZVEN
Igra: Vid Valič
Jaba Daba
Cena vstopnic: 16,00 €; 19,00 €

Vas je kdaj zamikalo, da bi pokukali v tuje spalnice? Kaj (in 
kako) pogosto se dogaja? Kako seksamo Slovenci in Slovenke? 
Vid Valič vé. Vse! Tudi, kako poleg točke G najti še točki E in F! 
Zardevanje zagotovljeno! Vrhunska zabava pa tudi.

Kriza srednjih let
Monokomedija
Dvorana generala Maistra
petek, 13. december, 20.30
za IZVEN
Besedilo in igra: Ranko Babić
Špas teater
Cena vstopnic: 16,00 €; 18,00 €

Po uspešnici Moška copata se Ranko Babić na odre vrača 
z novo avtobiografska komedijo. Pripravite se, kajti kriza 
srednjih let je hujša od pubertete! Ker stvari žal ne gredo več 
navzgor, ampak obratno. Ta mučna zadeva prej ali slej doleti 
vsakega moškega, ter – da bo vse skupaj še bolj zakomplicira
no, še kako vpliva na odnose z boljšo polovico. Ojej!

Ljubezenske prevare
Komično romantični muzikal
Dvorana generala Maistra
torek, 17. december, 20.00
za IZVEN
Igrajo: Jan Bučar, Rok Ferengja, Tina Gorenjak, 
Maja Martina Merljak, Gašper Rifelj, Alojz Svete
Režija: Žiga Flajnik
Avtor: Andrej Rozman Roza
Špas teater
Cena vstopnic: 20,00 €; 22,00 €
Posebni popust za II prostor: paketna prodaja – plačaš 4 
vstopnice, dobiš 5 (paket 4 + 1), cena vstopnice: 16,00 €
Otroški/mladinski popust 20 % do 18. leta starosti velja za II. 
prostor, cena otroške/mladinske vstopnice – 16,00 €

Ko muzikal, pa ne običajni, temveč komično romantični muzi
kal ušpiči Andrej Rozman Roza, vemo, kaj lahko pričakujemo. 
Obilico zabave! 

Avdicija
Komedija
Dvorana generala Maistra
petek, 20. december, 18.00 in 20.30
za IZVEN
Igrajo: Miha Brajnik, Mario Ćulibrk, Goran Hrvača
nin, Jernej Kogovšek, Dejan Krupič, Damir Leventič, 
Aleksander Rajakovič, Nik Škrlec, Alojz Svete/Dario 
Varga (v predstavi nastopa 5 igralcev in 1 profesor, 
zasedba se spreminja od predstave do predstave)
Režiser: Jurij Zrnec
Besedilo: Jurij Zrnec in igralci
Špas teater

Cena vstopnic:
 ‒ redna cena: 21,00 € in 23,00 €
 ‒ paketni popust (za II. prostor): plačaš 4 vstopnice, dobiš 5 
(paket 4 + 1), cena ene vstopnice 16,80 €

 ‒ mladinska vstopnica (za II. prostor): z 20 % popusta, do 18 
leta starosti (vstop ob predložitvi osebnega dokumenta)

Komedija, ki kot pisca in režiserja na odre vrača Jureta Zrne-
ca, enega najbolj priljubljenih slovenskih komedijantov. Ste 
nared za – Avdicijo? Upamo, da ste se dobro pripravili, stroga 
komisija bo namreč na igralsko Akademijo sprejela samo 
največje talente.

Z A  M L A D E
Plesni prepih
2. predstava Mladinskega cikla, Kulturni dnevnik
Dvorana Union
torek, 10. december, 10.00
za IZVEN, red PIZZICATO, ZELENI in RUMENI RED
sreda, 11. december, 10.00
ORANŽNI RED
sreda, 11. december, 11.00
za IZVEN, red CRESCENDO in VIJOLIČNI RED
četrtek, 12. december, 15.00
za IZVEN in red FURIOSO
Boštjan Lipovšek, rog; glasbena druščina
Cena vstopnic: 2,00 €; 5,00 €
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Koncert s komentarjem
Boštjan Lipovšek je eden najvidnejših slovenskih rogistov z 
izjemno glasbeno kariero, ob tem pa je tudi odličen pedagog, 
ki neprenehoma snuje nove projekte za glasbeno izobraževa
nje mladih. Tokrat nas bo v pihalnotrobilnogodalni navezi 
popeljal skozi različna glasbena obdobja in glasbene oblike, 
v katerih so se oblikovale tudi plesne forme. Če je melodija 
tista, ki nas ponese v občutja različnih čustvenih razpoloženj, 
pa je ritem tisti, ki nas spodbode, da kar ne moremo več 
sedeti pri miru in statično zavzemati mesta zdolgočasenega 
in uglajenega poslušalca.
Na Plesnem prepihu bodo plesne oblike predstavljene v 
različnih formacijah, od sola do seksteta, se pravi zasedbe od 
enega do šestih glasbenikov. Ob spremljavi godal bodo mladi 
spoznali glasbili, ki delujeta na pogon zraka, to sta flavta in 
rog. Celotna zasedba pa bo zagodla pravi plesni prepih.

Ariol: Popoldanske 
oslarije
2. predstava cikla Kekec
Dvorana generala Maistra
nedelja, 22. december, 11.00 in 17.00
za IZVEN in KEKEC
Po stripu Emmanuela Guiberta in Marca 
Boutavanta
Igrajo: Blaž Šef, Janja Majzelj, Ivan Peternelj, Jurica 
Marčec, Klara Kastelec, Nika Ivančić, Maruša 
Oblak, Anja Novak, Željko Hrs, Boris Kos
Režija: Matjaž Pograjc
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
Cena vstopnic: 6,50 €
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Po predstavi Kekčeve poustvarjalnice: otroške kreativne 
delavnice na temo predstave.
Ariol popoldneve preživlja v družbi prijatelja, s katerim skupaj 
sanjata o superjunaku. Rekli bi, da je Ariol tipičen devetletnik, 
kajne? Saj tudi je, le da ni deček, temveč majhen, moder oslič. 

VILINSKO MESTO
Vilinsko mesto 2019
Festival ustvarjanja, druženja in svetlobe!
Vetrinjski dvor, Rotovški trg, Ulica škofa 
M. Držečnika, Slomškov trg
do 28. decembra 2019
Organizator: Narodni dom Maribor, koprodukcija: 
Zavod MARS Maribor, Društvo Hiša!

Vstopnine ni!

Za vse radovedne, za srčne otroke in njihove bližnje.
www.vetrinjskidvor.si ● www.ndmb.si
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KAJ KJE KDAJ 12/2019
Brezplačen izvod, naklada 2500 izvodov
Izdaja: Kulturnoprireditveni center Narodni dom Maribor, 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Maja Pirš, Tina Vihar, David Braun, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovna zasnova: Didi Šenekar
Grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik
Tisk: Collegium Graphicum d. o. o., Ljubljana

H O, H O,  H O? H A ,  H A ,  H A!

Podarite smeh in dobro voljo!
Tudi letos smo za vas pripravili vrhunske smejalne darilne pakete. In ker smo zanje pripravili še posebej ugodne cene, se bodo 
v nasmeh razlezla tudi vaša usta. Kako že pravi pregovor? Najslajše se smeje, kdor se smeje ceneje!

PAKET DOBRE VIBRACIJE
Odlična kombinacija dveh uspešnic vam bo ob 
smehu ponudila kar dva inovativna recepta, kako 
se lotiti reševanja finančnih težav.
AMATERJI (13. januar) + NUNE V AKCIJI (15. marec), 
namesto 39 le 25 €!

PAKET DOBRA VOLJA
Ko nune postanejo šov biznis dive, dobimo kome
dijo. Ko šov biznis diva poroči Bosanca, dobimo 
standup muzikal Tanje Ribič o zakonskem življenju. 
S kombinacijo obeh dobimo smejalni musklfibr!
TAKO TI JE, MALA (19. januar) + NUNE V AKCIJI 
(10. februar) namesto 39 le 25 €!

PAKET SMEH IN GLASBA
Prava izbira za vse, ki ob smehu uživate tudi ob 
odlični glasbi. Uspešnica Nune v akciji in poklon 
glasbenemu velikanu Ludwigu van Beethovnu z 
veličastno peto simfonijo. Ta, ta, ta, taaaa …!
KONCERT OB 250. LETNICI ROJSTVA L. VAN BEET
HOVNA (20. januar) + NUNE V AKCIJI (11. februar) 
namesto 45 le 29 €! 

Festival Lent 2020
Razpis za Salon glasbenih umetnikov
Vabimo mlade komorne zasedbe in komorne glasbenike, da se 
prijavijo na Salon glasbenih umetnikov, ki bo v okviru Festivala 

Lent 2020 potekal med 
26. junijem in 4. julijem 

2020 v Dvorani Union.
Prijave pošljite najkasneje 

do 31. decembra 2019, na naslov:  
Narodni dom Maribor,  

Ulica kneza Koclja 9,  
2000 Maribor

oz. na tina.vihar@ndmb.si,  
s pripisom »Za Salon«

Podrobnosti razpisa na  
http://www.ndmb.si/informacije/

narodnidommaribor/razpisi/

ABONMA KOMEDIJA 
V DECEMBRU
Predstava, ki gre narobe
ponedeljek, 2. december, 20.00 – za IZVEN in red 
KOMEDIJA
torek, 3. december, 20.00 – za IZVEN in red ZELENI

Tako ti je, mala
petek, 6. december, 20.00 – za IZVEN in red PETEK

Amaterji
nedelja, 8. december, 17.00 – za IZVEN in red 
POPOLDANSKI
nedelja, 8. december, 20.00 – za IZVEN in red 
NEDELJA

Tako ti je, mala
ponedeljek, 27. 1. 2020, 20.00 – za red 
KOMEDIJA in izven
Nadomestna predstava za prekinjeno 
predstavo 11. 11. 2019

J A Z Z  V  N A R O D N E M  D O M U

Ohad Talmor Newsreel
Če ste zapisani jazzu, nikar ne zamudite koncerta, na katerem se boste počutili 
kot v katerem izmed vodilnih newyorških klubov. Na ekskluzivni slovenski nastop 
namreč prihaja nekaj trenutno najbolj vročih imen newyorške scene!

Tolkalca in bobnarja Dana Weissa je New York Times umestil med 5 
najboljših jazzovskih bobnarjev, njegov album »Fourteen« pa so v 

letu 2014 uvrstili na lestvico 10 najboljših albumov tistega leta (ne 
glede na žanr). Revija Downbeat ga je kar dve leti zapored izbrala za 
najbolj nadarjenega perkusionista. Kitarist Miles Okazaki je bil v letu 
2019 izbran za »#1 Rising star« glasbenika – ime torej, o katerem 
bomo v prihodnje še veliko slišali. Dolga leta je bil član zasedbe Five 
Elements Steva Colemana ter sodeloval z glasbeniki, kot so Kenny 
Barron, John Zorn, Stanley Turrentine in številni drugi. Letos je 
posnel revolucionarni album »Work«, na katerem je na kitari odigral 
vse skladbe Theloniousa Monka. Album je izšel na šestih CDjih. 
Newsreel je zasedba stalnica v delu saksofonista Ohada Talmorja, 
katere jedro je pričujoči trio, a občasno zraste tudi do seksteta. 
Talmor se je kalil v skupinah Joa Lovana, Joshue Redmana, Carle 
Bley, Kurta Rosenwinkla in Steva Swallowa, predvsem pa v zasedbah 
legendarnega Lee Konitza, za katerega še naprej deluje kot aranžer 
in skladatelj. Vse omenjene glasbenike druži tudi ljubezen do indijske 
glasbe ter nasploh izjemno široko polje glasbenega ustvarjanja, ki se 
spontano zlije v glasbo zasedbe Newsreel.

Nune v akciji (foto: U. Boljkovac) Nemški narodni mladinski orkester (foto: S. Pfruener)

Dan Weiss


