59. Jazz festival Ljubljana
27.–30. junij 2018
www.ljubljanajazz.si
Samo še štirje tedni nas ločijo od 59. Jazz festivala Ljubljana. Tunizijski udist in pevec Dhafer
Youssef je eden vidnejših glasbenikov, ki sugestivno ter z občutkom za detajl prepletajo
tradicionalno arabsko glasbo in jazz.
Dobrodošli v neomejeni kozmos kreativnosti in glasbenih užitkov!

Sob / 30. 6.
19.30 Dhafer Youssef 4tet (Tunizija/ZDA)
Tunizijski udist in pevec Dhafer Youssef je eden vidnejših glasbenikov, ki sugestivno ter z
občutkom za detajl prepletajo tradicionalno arabsko glasbo in jazz. Z odličnimi ameriškimi
glasbeniki bo predstavil kritiško cenjeni album Diwan of Beauty and Odd (2016). Gre za
prefinjeno zvočno popotovanje, ki staplja orientalske vplive z urbanim groovom New Yorka.
Dhaferjeva genialnost je v skladanju glasbe, s katero presega družbena in glasbena nasprotja.
V svojem novem projektu se bo predstavil z vidnejšimi glasbeniki z newyorške jazz scene:
Aaronom Parksom na klavirju, Joejem Sandersom na basu (na albumu je igral Ben Williams)
in Justinom Faulknerjem na bobnih (na albumu je sodeloval še naš nedavni gost, izjemni
trobentač Ambrose Akinmusire).
Linhartova dvorana, 14*-24 EUR

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)
popusti se ne seštevajo; za otroke do 12. leta brezplačne vstopnice, razen za koncerta v
Gallusovi in Linhartovi dvorani

* 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.

Glavna pokroviteljica: NLB d.d.
Medijski pokrovitelj: Delo d.o.o.

Celoten program festivala v priponki.

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

