Spoštovano občinstvo!

Pred nami je 59. Jazz festival Ljubljana. Letošnji program še posebej odraža bogastvo
slovenske glasbene scene, ob tem pa ponuja vznemirljiv izbor mednarodnih umetnikov.
Festival je ogledalo značilnosti časa in trenutka, v katerem živimo, pa tudi raznovrstnosti
domačega godbenega prizorišča v vseh njegovih odtenkih, tako generacijsko kot po načinu
glasbenega izražanja. Lahko zatrdimo, da še nikoli doslej nismo bili priče tako močno
razvejanemu glasbenemu dogajanju v Sloveniji s številnimi avtorji in glasbeniki, ki delujejo v
širokem polju jazza. Pogumni pristopi in odlične izvedbe so naju prepričali, da mora biti
festival prav tako pogumen. Poslanstvo Jazz festivala Ljubljana je zagotoviti prostor novim
snovanjem. Želiva, da bi vsi delovali v smeri, da bosta tako letošnja kot jubilejna izvedba
festivala prihodnje leto najlepši praznik glasbe za domačo in mednarodno glasbeno skupnost
ter številne obiskovalce.
Prvi veliki korak v tej smeri je letošnja ponudba desetih brezplačnih koncertov v Parku
Cankarjevega doma. Poudarek je na predstavitvah domačih zasedb in slovenskih glasbenikov
kot vodij ali delov mednarodnih zasedb. Poleg tega bo Park prostor še za novi Oder pri
starem drevesu, kjer bo z godbenimi vložki posegala mlada, nadobudna generacija
glasbenikov, ki v svojem ustvarjanju razmišljajo kreativno. V Parku bo potekalo celodnevno
dogajanje, namenjeno tako posameznikom kot družinam. Kot je že običaj, bomo pripravili
tudi poseben program za najmlajše.
Prenovljeni koncept festivala je lahko uspešen samo s podporo občinstva. Od samega
začetka oblikovanja letošnjega programa sva imela v mislih vaše zadovoljstvo in sloves
programsko najbolj drznega festivala v Evropi*. Meniva, da se drznost ne izkazuje samo z
imeni uveljavljenih izvajalcev, ampak tudi s spodbujanjem domače ustvarjalnosti, ki lahko
zaživi najbolje, kot je mogoče, samo z vašo podporo.

Dobrodošli v neomejeni kozmos kreativnosti in glasbenih užitkov!

Bogdan Benigar in Edin Zubčević
programska vodja 59. Jazz festivala Ljubljana

*Jazz festival Ljubljana je prejemnik nagrade Europe Jazz Network 2018 za najbolj drzen
program.

Na voljo sem vam za vsa vprašanja ter dogovore za izjave, intervjuje in fotografiranje
festivalskih prireditev.
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