59. Jazz festival Ljubljana
27.–30. junij 2018
www.ljubljanajazz.si
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.
Dobrodošli v neomejeni kozmos kreativnosti in glasbenih užitkov!

Sre / 27. 6. / 19.00
DrummingCellist (SIovenija)
Kristijan Krajnčan, violončelo, bobni
Priznani glasbenik zavidljivega mednarodnega uspeha, Kristijan Krajnčan, se predstavlja s
solističnim projektom. DrummingCellist ponuja vznemirljiv, svež, drzen in izviren pristop v
raziskovanju možnosti dveh ključnih glasbil ter z lucidno in zaokroženo umetniško vizijo.
Gallusova dvorana, 17, 20, 24, 28, 15* EUR (dvojni koncert z Dave Holland, Zakir Hussain,
Chris Potter)
Sre / 27. 6. / 20.00
Dave Holland, Zakir Hussain and Chris Potter Trio (Velika Britanija/Indija/ZDA)
Dave Holland, bas; Zakir Hussain, tabla; Chris Potter, saksofon
Trio samih mojstrov svojih glasbil obnavlja ideje jazzistov iz sedemdesetih let 20. stoletja, ki
so združevali jazz z drugimi zvrstmi, še najraje z indijsko godbo. Vrtoglava neujemljivost
indijskih ritmov se čutno prežema z abstraktnimi in eteričnimi jazzovskimi temami.
Gallusova dvorana, 17, 20, 24, 28, 15* EUR (dvojni koncert z DrummingCellist)
Programska vodja 59. Jazz festivala Ljubljana sta Bogdan Benigar in Edin Zubčević

Cene vstopnic in ugodnosti
Predprodaja do 31. 5. 2018
•
•

30% popust ob nakupu kompleta vstopnic za vse festivalske koncerte (pri nakupu
prek www.cd-cc.si 35% popust)
10% ob nakupu vstopnic za posamezni koncert (pri nakupu prek www.cd-cc.si 15%
popust)

Redna prodaja od 1. 6. 2018
• 20% popust pri nakupu kompleta vstopnic za vse festivalske koncerte (pri nakupu
prek www.cd-cc.si 25% popust)
• 5% ob nakupu vstopnic za posamezni koncert prek www.cd-cc.si)
* Z zvezdico so označene cene vstopnic s popustom na najnižjo kategorijo sedežev za mlajše od 25 in starejše
od 65 let ter upokojence. Starejši od 65 let in upokojenci lahko ob nakupu v Informacijskem središču CD
uveljavljajo 5-odstotni popust tudi na druge kategorije sedežev.

Popusti se ne seštevajo.
Za otroke do 12. leta brezplačne vstopnice, razen za koncerta v Gallusovi in Linhartovi dvorani.

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

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

