59. Jazz festival Ljubljana
27.–30. junij 2018
www.ljubljanajazz.si
Samo še en dan nas loči od 59. Jazz festivala Ljubljana. Še posebej bi vas radi opozorili na
otvoritveni koncert, ko bosta nastopila Kristjan Krajnčan s solo projektom in trio samih
mojstrov svojih glasbil Dave Holland, Zakir Hussain and Chris Potter.
Dobrodošli v neomejeni kozmos kreativnosti in glasbenih užitkov!

Sre / 27. 6. / 19.00
DrummingCellist (SIovenija)
Kristijan Krajnčan, violončelo, bobni
Posebni gostje: plesalca Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek ter glasbenik Janez Dovč
Kristijan Krajnčan, priznani bobnar, violončelist in skladatelj z zavidljivo mednarodno
uspešno potjo, se predstavlja s solističnim projektom. S stapljanjem sodobnega jazza,
klasične in filmske glasbe ter drugih zvrsti v celovito glasbeno pripoved, DrummingCellist
ponuja vznemirljiv, svež, drzen in izviren pristop. V raziskovanju možnosti dveh ključnih
glasbil njegova glasba energično in gibko prehaja meje. Z lucidno in zaokroženo umetniško
vizijo se podaja v prostore onkraj običajnega, povprečnega in uveljavljenih meril.
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 slogi, še najraje z indijsko godbo. Vrtoglava neujemljivost
indijskih ritmov se čutno prežema z abstraktnimi in eteričnimi jazzovskimi temami. Dave
Holland je na sceni že več kot petdeset let. Igral je na prelomnih albumih Milesa Davisa
(Bitches Brew) in pozneje sooblikoval novo sceno, ki je jazz združevala z rockom, etnom,
funkom idr. Zakir Hussain sodeluje tako z indijskimi klasičnimi glasbeniki kot tudi z legendami
jazza, kot sta John McLaughlin (Shakti) ali Charles Lloyd (Sangam). Chris Potter že vrsto let
sodeluje s Hollandom, ob tem pa snema in nastopa z drugimi vodilnimi imeni, kot so Herbie
Hancock, John Scofield, Mingus Big Band ali Dave Douglas.
Gallusova dvorana, 17, 20, 24, 28, 15* EUR (dvojni koncert)
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Celoten program festivala v priponki.
Na voljo sem vam za vsa vprašanja ter dogovore za izjave, intervjuje in fotografiranje
festivalskih prireditev.
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