Zagotavljamo vam, da bo dan preživet v družbi mednarodno
uveljavljenih glasbenikov popolnoma drugačen, nov, skupaj
bomo zaigrali, preizkusili razna tolkala in se zabavali. Čaka
vas sproščeno in prijetno vzdušje, atraktivna glasba za
sako uho in energičen nastop!

Družbeno odgovorne projekte v sklopu Festivala Maribor
nam pomagajo uresničiti:

5.-15. september 2013
Programski sklop
Festival za Maribor predstavlja

Festival za
zidovi
v sredo, 29. maja ob 16:30
v prireditveni dvorani ZPKZ Maribor

>> Festival Maribor v sodelovanju z:

>> Producent Festivala Maribor:

>>Pokrovitelji Festivala Maribor:

Se želite zabavati in prisluhniti
ritmom cele palete tolkalnih instrumentov?
Drumartica se imenujeta mojstra,
ki vam bosta pribobnala bližnje in
daljnje zvočne pokrajine in ustvarjala
za vas in skupaj z vami.
Ob užitkih v ritmu se boste namreč skupaj s
priznanima glasbenikoma tudi sami lahko preizkusili
v ustvarjanju glasbe s tolkali.

Programski sklop
Festival za Maribor predstavlja

Festival za zidovi

V okviru Festivala Maribor vas ponovno vabimo v našo družbo in
vam predstavljamo pester program sklopa Festival za Maribor, ki je
namenjen vsem, ki so iz kulturnega dogajanja prepogosto izvzeti.
Glasba je namreč tista, ki povezuje, je ena najpomembnejših
oblik doživljanja sveta, ki nas obdaja in je stara toliko kot
človeštvo samo.
Festival za Maribor predstavlja Festival za zidovi s priznanima
tolkalistoma Jožetom Bogolinom in Simonom Klavžarjem,
članoma ene najprepoznavnejših evropskih tolkalnih zasedb
z imenom Drumartica.

29. maj 2013, ob 16:30
v koncertni dvorani Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor

Sodelujoči:
Slovenski tolkalni duo - Drumartica
Jože Bogolin in Simon Klavžar, različna tolkala
Program:
1. Nebojša Jovan Živković: Sex in the Kitchen
2. Alexei Gerrasimez: Echtonan
3. Anna Ignatowicz-Glinska: Passacaglia
4. Steve Reich: Music for Pieces of Wood

V zadnjem času sta oba glasbenika požela uspehe na prestižnih
tekmovanjih v Luxemburgu, Bolgariji in na tekmovanju Kulturkreis
Gasteig v Münchnu.

5. Alejandro Vinao: Book of Grooves: - IV. Dance Groove Drifting

Dobrodošli na Festivalu Maribor!

8. Wayne Siegel: 42-nd Street Rondo

6. Bruce Hamilton: Night Trips
7. Nebojša Jovan Živković: Ultimatum

