Sporočilo medijem: 60. Jazz festival Ljubljana

Mladost in vitalnost 60. Jazz festivala Ljubljana
Ko se veličastna preteklost sreča s svetlo prihodnostjo

Šestdeseta izdaja Jazz festival Ljubljana je stičišče veličastne preteklosti in svetle
prihodnosti. Graditi želimo na temeljih te dolge tradicije in bogate preteklosti s
predstavitvijo trenutnega stanja tako na globalni kot slovenski glasbeni sceni.
Letos se v družbi 14 izjemnih sestavov v Ljubljano vrača John Zorn s projektom
Bagatelles maraton, v znamenje festivalovega jubileja pa bo občinstvo obdaril z
brezplačnim, ekskluzivnim recitalom – The Hermetic Organ. Ob tej priložnosti bo
francoski igralec in režiser Mathieu Amalric predstavil svoja filma John Zorn 2010–
2019.
Letošnji festival znova odraža ne samo lastno estetiko, temveč tudi trenutno slovensko
sceno. Še zlasti pomemben del programa sestavljajo slovenski glasbeniki različnih
generacij, z različnimi slogi in pristopi. Ker so prispevali k rasti in razvoju te skupnosti,
smo poleg uveljavljenih glasbenikov vključili obilico mladih umetnikov. Verjamemo, da
bodo kmalu postali del ne samo slovenske, temveč tudi širše glasbene skupnosti.
Letos bo nastopilo rekordno število slovenskih glasbenikov, ki bodo predstavljali svoje
nove bende in nove skladbe.

Festival se bo sklenil z zasedbo Snarky Puppy in predkoncertom slovenskega sestava
Ecliptic v Križankah, drugem domu Jazz festivala Ljubljana.
Vabimo vas, da užijete mladost in vitalnost 60. Jazz festivala Ljubljana. Verjamemo,
da letošnji program ponuja nekaj za vsakogar, brez estetskih kompromisov ali želje po
prepričevanju potencialnega novega in zvestega starega občinstva, temveč z novim
izzivom glasbene izkušnje za vsakogar.
Vabimo vas na 60. Jazz festival Ljubljana, stičišče različnih generacij glasbenikov in
raznovrstnih glasbenih praks. Pridružite se nam pri praznovanju šestdesete obletnice
festivala!
Dobrodošli na 60. Jazz festivalu Ljubljana!
Bogdan Benigar in Edin Zubčević, umetniški vodji festivala

FESTIVALSKA VSTOPNICA
Vključuje vse koncerte, filme, predavanja ...
Samo 60 vstopnic za 90 EUR
Celoten program festivala v priponki in na www.ljubljanajazz.si

Na voljo sem vam za vsa vprašanja ter dogovore za izjave in intervjuje.

S prijaznimi pozdravi,
Darinka Hvalec
T 01/2417 153
E darinka.hvalec@cd-cc.si

