Obvestilo za medije #1

Dvajset let med nami ...
Mednarodni glasbeni festival Kreativni tabor SAJETA - Art & Music Festival je med nami že
dvajset let!
Festival je bil ustanovljen v prejšnjem tisočletju in po začetnih ‘porodnih’ težavah postal
stalnica na festivalskem zemljevidu. Na začetku je Sajeta predstavljala za širšo regijo
nekaj svežega in, novega v festivalski ponudbi, ki je bila takrat sicer še precej skopa, v vseh
teh letih pa ji je uspelo zadržati pozornost občinstva in vsako leto pripeljati na oder precej
ekskluzivne izvajalce ter ob bok glasbi postaviti tudi dobro mero drugih kreativnih vsebin.
Festival Sajeta, ki že dve desetletji sledi ideji vzpostavitve kulturno umetniškega laboratorija v naravnem okolju, vsako poletje za en teden ustvarja pogoje za prakticiranje sodobnih
ustvarjalnih praks izven urbanih središč, kamor so tovrstne dejavnosti večinoma umeščene.
S ciljem povezovanja raznolikega občinstva, brez generacijskih, socialnih ali geografskih
razlik, nudi Sajeta gostoljubje in široko odprtost do drugačnosti. Skozi vsa leta na tak način
ustvarjamo pogoje za spodbujanje interdisciplinarnosti, inovativnosti ter novih pogledov
in pristopov k umetniškemu ustvarjanju, s skrbno izbranim mednarodnim programom pa se
trudimo ohranjati butičnost festivala.
Letos smo pripravili posebej izbran in obogaten program, ki bo z nekoliko retrospektivnega
pridiha primerno obeležil okroglo obletnico. Tradicionalno ostajamo odprti do novosti na
ustvarjalnih področjih, ki jih festival pokriva, široka programska zasnova in žanrska
neobremenjenost pa še vedno ostajata ena ključnih karakteristik Sajete.
Letošnja Sajeta je umeščena na začetek poletja med 1. in 7. julij, ko bo otvorila poletno
glasbeno-festivalsko dogajanje v Tolminu.
Glavni glasbeni program Sajete je, kot običajno, obkrožen z obilico spremljevalnih vsebin:
kreativnimi delavnicami, predavanji, debatami, performansi, razstavami, filmskimi projekcijami
ter programom za naše najmlajše udeležence.
Da bi početje, ki ga predstavlja Sajeta, približali čim širšemu krogu ljudi in ker je pomembna
vloga Sajete tudi vzgoja nove, mlade publike, je za vse, ki so dopolnili 55 let in za vse mlade do
18. leta vstop na vse dogodke jubilejne Sajete brezplačen.
Podrobneje o programu:
V letošnji – jubilejni ponudbi Sajete je na Sotočju in v Kinogledališču Tolmin preko dvajset
pretežno ekskluzivnih koncertov in performansov raznolikih godb, ustvarjalci pa prihajajo k nam
iz enajstih držav.

V programu, kjer se sodobnost srečuje z zgodovino, si štejemo v posebno čast nastopa nemških
legendarnih krautrock velikanov faUSt, ene kreativnejših skupin, ki se je pojavila v začetku
sedemdesetih let prejšnjega stoletja in že takrat opozorila nase kot ena bolj inovativnih skupin
v zgodovini popularne glasbe pravijo, da so takšni še danes.
Pester glasbeni program je tudi letos žanrsko precej neopredeljiv program in bo med drugim na
oder postavili tudi domačine - Jazz Punt Big Band, ki bodo posebej za to priložnost zaigrali po
notah pionirjev sodobne elektronske glasbe Kraftwerk, ter tako podali svoj poklon Sajeti.
Eno vidnejših imen jubilejne Sajete je tudi Rambo Amadeus aka Svetski Mega Car, ki se k nam
vrača devet let po tem, ko je do zadnjega kotička napolnil Sotočje.
Končno nam je uspelo iz avtonomne ruske pokrajine Tuva na meji z Mongolijo na Sajeto priklicati tudi Sainkho Namtchylak – eno vidnejših predstavnic samosvojega grlenega petja, ki bo
projekt z, v Berlinu živečem japonskim kitaristom in daksofonistom Kazuhishem Uchihashijem
predstavila na zatvoritvenem dnevu, ko bomo deležni tudi solističnega nastopa bobnarja in
tolkalista Zlatka Kaučiča. V sodelovanju z Novo Musko pripravljamo javno debato, na kateri
bomo spregovorili o okroglih obletnicah. To seveda ni naključje, saj letos poleg Sajete praznuje
okrogel jubilej še vrsta drugih pomembnih festivalov, kulturnih ustanov ter Radio Študent, ki bo
na Sajeti tudi aktivno prisoten s prenosom v živo. Jubilejna dvajseta Sajeta dvigne jadra v ponedeljek 1. julija, ko pričnemo z izvajanjem nekaterih delavnic in v večernih urah s kinom Sajeta.
Gledali bomo retrospektivni izbor video in foto gradiva ter izbor kratkih filmov Festivala slovenskega filma v sodelovanju s Knjižnico in Kinogledališčem iz Tolmina. V torek 2. julija pa nadaljujemo s precej zapolnjenim in raznolikim programom, najprej v središču Tolmina, ko bomo otvorili
retrospektivno intermedijsko razstavo GeneraARTion XX, za katero je kot kurator zadolžen
dolgoletni sodelavec Sajete Marko A. Kovačič. Z ulic se preselimo najprej v Kinogledališče na
otvoritev ‘zvočne’ Bio-Akustične razstave Boštjana Perovšek.
Ob mraku se preselimo na prvinsko Sajetino prizorišče - Sotočje, kjer nadaljujemo s programom
Kino Sajete s slovensko premiero dokumentarnega filma ‘’Romantic Warriors IV – Krautrock
part 1’’ avtorjev Adele Schmidt in José Zegarra Holder. Film posvečen smeri v zgodovini popularne glasbe, ki ji tudi Sajeta posveča nemalo pozornosti od vsega začetka in v katerem boste
videli kar nekaj akterjev, ki ste jih lahko spoznali na kašni od preteklih Sajet. Skratka pravi film
ob pravem (jubilejnem) času.
Ispostavljamo sodelovanje pri izmenjavi kulturnih vsebin in umetnikov kot pri organizaciji
delavnic in vizualij z italijanskimi kulturnimi in mladinskimi organizacijami: Hybrida space iz
Tarcenta, DobiaLab iz Tržiča in Punto Giovani iz Gorice.
Teden narave, glasbe, ustvarjalnosti in sproščanja ob Soči je gotovo prava izbira za uspešen
vstop v poletje 2019.
Podrobne opise glasbenega programa smo pripravili v navezi s publicistom, recenzentom in
glasbenim urednikom Igorjem Bašinom - Bigorjem.
To seveda ni vse za več informacij in akreditacije smo vam na razpolago na kontaktih:
e-naslov: press@sajeta.org, info@sajeta.org
+381 41 514 381
+381 31 645 159

PRIZORIŠČA
Sotočje Soče in Tolminke

Sotočje, danes svetovno znana festivalska destinacija oz. prizorišče, je davnega leta 1993
svetu odkrila takratna lokalna mladina in vzpostavila prizorišče, namenjeno kulturni,
predvsem koncertni popestritvi lokalnega dogajanja. V neokrnjeni naravi, na sotočju dveh rek
so se vzpostavili pogoji za širitev takratne kulturne ponudbe kraja, samo Sotočje, ki je bilo
do takrat poznano in priljubljeno zgolj lokalnemu prebivalstvu, pa je postalo znano širšemu
občinstvu. Prizorišče je kmalu postalo priljubljen prostor za živahno koncertno dogajanje v
poletnem času in leta 1998 se je prav tam pojavil prvi festival, Kreativni tabor Sajeta, ki bo
letos doživel jubilejno dvajseto izvedbo. Prenovljeno Kinogledališče Tolmin je zadnja leta
prizorišče v katerem ponavadi ob četrtkih izvedemo del programa.

Kinogledališče Tolmin

ANA KRAVANJA in
SAMO KUTIN (Slo)
Ana Kravanja: violina, viola, ribab, glas
Samo Kutin - kalimbe, hurdy gurdy,
begena, zvočila, glas
VIDEO:
https://vimeo.com/140822292
https://www.youtube.com/
watch?v=N80pn59BWvA

Naš kreativni tabor si težko predstavljamo brez Ane Kravanje in Samota Kutina, brez njunih lastnoročno
izdelanih instrumentov in tradicionalnih glasbil z vseh koncev sveta, s katerimi vsakič začarata zvočno krajino
ob Sotočju. Z redno prisotnostjo, z avtorskimi nastopi in koncerti v različnih sestavah kot so Salamandra
Salamandra, Čarangi, Najoua, Olfamoštvo, Širom ter tradicionalno glasbeno delavnico za otroke sta postala
rezidenta republike Sajeta. Zato tudi na jubilejnem taboru ne bosta umanjkala izzivalna improvizatorja in
multiinstrumentalista, ki ob dolgem spisku sodelovanj in najrazličnejših projektov, ustvarjata tudi glasbo za
pripovedovanja, predstave in filme ter imata še bogato ustvarjalno pot pred sabo. Z vso prtljago izkušenj in
znanj, glasbil in zvočil, se vračata v tabor raziskovati nove stare zvočne širjave. Prepustite se pustolovščini
spontanega komponiranja zvokov in ustvarjanja sozvočja, milozvočja in blagozvočja ter odpotujte na krilih
svobodne improvizacije v svet ljudske planetarnosti. Naj se vam čas ustavi med starodavnostjo in daljnjo
prihodnostjo.

APPULSO - BOŠTJAN SIMON
Arturia Minibrute 2S, Drumbrute, Moog DFAM,
Makenoise 0-coast, DSI Evolver in OTO Biscuit.
https://appulso.bandcamp.com/releases

#sajeta2019
Bolj kot to, da je Boštjan Simon diplomant filozofije na ljubljanski filozofski fakulteti na temo John Cage v
okviru diskurza o koncu umetnosti, ki je nato na Amsterdamskem konservatoriju končal študij jazzovskega
saksofona, velja izpostaviti, da je pobudnik in ustanovni član številnih zasedb in projektov: Big Band Nova,Trus!,
There Be Monsters, Vanilla Riot, Velkro, Trans Trio, Iori Trio in Litošt. Zavzeto se zanima za različne prijeme v
improvizaciji, raziskuje zvok z alternativnimi tehnikami, z uporabo efektov in živega zvočnega vzorčenja. Po
številnih sodelovanjih in projektih, npr. s Trevorjem Wattsom, Zlatkom Kaučičem, Seamusom Blakeom, Josom
Zwaanenburgom, Sanne van Hek, Larryem Grenadierjem, Robertom Jukičem, Drejem Hočevarjem idr., se je lotil
solo-projekta, katerega zvočni gradnik je analogna elektronika.
Če je Appulse izraz v astronomiji, ki označuje navidezno zbliževanje dveh nebesnih teles, ob opazovanju
katerega dobimo občutek, da se bosta ti telesi zaleteli, in je igra perspektive in objektivne danosti v obliki
planetov in zvezd, je Appulso solo-projekt Boštjana Simona, ki raziskuje bogastvo poliritmije s pomočjo semimodularnega sistema analognih sintetizatorjev in ritem mašin. Poliritmija ustvarja nekakšen hologram v glasbi,
ki je sestavljen iz dveh komplementarnih ritmičnih struktur. Tretja raven ritma je epifenomenalne narave in
se pojavi nad posamičnimi ritmičnimi vzorci, tako kot se hologram pojavi kot produkt intersekcije posamičnih
laserjev. S premikanjem pozornosti od enega ritma k drugemu zaznamo njuno medsebojno pozicijo v času in se
umestimo v perspektivo, ki ji lahko rečemo “propulzivno ritmično občutje”.

BELAU (Hu)
Peter Kedves
Buzas Krisztian
WEB: http://belaumusic.com
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=kg1kXLAu7KA
https://www.youtube.com/watch?v=2CPNRJkLab8
https://www.youtube.com/watch?v=ipYqKJLcVEc

Madžarska nima morja, ima pa glasbeni tandem Belau, ki s svojim lahkotnim in svetlim chillwave in downtempo
elektro-popom pričara morsko vzdušje sončnih zahodov in sproščenega uživanja. “Pozabite na zasedenost in
monotonijo vsakdanjega življenja, znebite se okovov in izkusite vsak trenutek v celoti,” sporočata Peter Kedves
in Buzas Krisztian, ki vabita na sproščena počitkovanja po veselih krajih polnih sonca, kjer se lahko odklopite
ter najdete mir in harmonijo. Namesto na obmorski terasi bosta tokrat na bregu Sotočja postregla svoj sladki
koktejl izvirnih ležernih uspešnic in predelav.
Doma, na Madžarskem, večkrat nagrajeni glasbeni projekt Belau je v štirih letih delovanja nanizal vrsto malih in
velikih plošč, gostoval v več kot dvajsetih državah, se s svojo glasbo znašel v HBO seriji Aranyélet (Golden Life)
in tudi v kakšni reklami. Lani objavljen singel Breath s pevko Sophie Lidinger iz zasedbe Leyya je napovedal
prihajajoči album, dolgoročno pa ima namen izdati serijo konceptualnih LP-jev, na katerih bo ujel vibre različnih
regij po svetu - Sajeta je izvrstna priložnost, da ujame utrip in vzdušje Sotočja.

BOŠTJAN PEROVŠEK &
EMIL GROSS
Boštjan Perovšek - računalnik, zvočna okolja,
elektronika v živo
Emil Gross - bobni, tolkala, elektronika
WEBSITE:
http://www.perovsek.si
http://www.emilgross.com

Boštjan Perovšek je glasbenik, skladatelj in oblikovalec zvočnih prostorov. Posveča se skladanju
eksperimentalne in elektroakustične glasbe. Igra s skupino SAETA in nastopa samostojno. Ustvarja glasbo za
film, gledališče, performanse in multimedijske inštalacije, deluje kot oblikovalec zvoka za film in video,
njegova posebnost pa je ustvarjanje bioakustične glasbe, ki temelji na zvokih živali, posebno žuželk, in je
interdisciplinarna veda, ki združuje biologijo in akustiko ter preučuje produkcijo, razširjanje in zaznavanje
zvokov živih bitij. Ob zvokih iz narave, napevih, brenčanju, cvrčanju, prasketanju, sikanju in šušljanju žuželk,
stenic, bramorja, čričkov, murnov, kobilic, škržadov, komarjev, mrožev ter žvižganju, gruljenju in petju ptic v
svoje kompozicije vključuje še zvoke okolja in urbani hrup. Njegov bogati opus bioakustike in sodelovanj z
znanstveniki, npr. z biologi-bioakustiki iz Prirodoslovanega muzeja Slovenije, je bil leta 2013 kronan z
vinilno ploščo „Bio, Industrial Acoustica (green)“. Na jubilejni dvajseti Sajeti se bo predstavil v duetu z mlajšim
nemškim bobnarjem in tolkalcem Emilom Grossom, ki zadnja leta živi in ustvarja med Berlinom in Dunajem.

FRANCESCO CUSA (Ita)

Solomovie // “Francesco Cusa igra Busterja
Keatona”
Francesco Cusa – bobni, kompozicija,
živa elektronika
WEB: http://www.francescocusa.it/
VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=lScpf0inkGY

#sajeta2019
Večstranski umetnik, bobnar, skladatelj, pisatelj, publicist, pesnik, promotor improvizirane in avantgarne
glasbe Francesco Cusa se lahko pohvali z osupljivim spiskom sodelovanj, številnih projektov, skupinskih in
solističnih nastopov. Neumorni entuziast je dolgoletni prijatelj Sajete in še en njen rezident, brez katerega bi si
težko predstavljali obeleževanje jubilejnega dvajsetega kreativnega tabora. Tokrat prihaja s solističnim
glasbeno-filmskim projektom Solomovie, novim izvirnim soundtrackom za nemi film Busterja Keatona
»Sherlock Jr.« - poudarjamo novim, saj smo Francesca Cuso že v začetku 2000 let ujeli pri glasbeni spremljavi
te filmske mojstrovine iz leta 1924. Z novo audio remiks kompozicijo, ki je sestavljena iz več kratkih skladb z
različnih albumov, želi Francesco Cusa poudariti dinamičnost in onomatopoetičnost Keatonove komedije ter
skozi glasbo izkazati globoko spoštovanje do neverjetnega ritma tega filma.

DARLA SMOKING (Slo)
Brgs – bobni
Nec - elektronika
WEB: http://www.darlasmoking.com/
VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=9CDYKyV-6AQ

Otroka Podgurja, mistične dežele v okolišu Novega mesta pod Gorjanci, kjer so videvali škrate in kjer ljudje
zase radi pravijo, da so gozdne živali, nista lokalpatriota. Brgs in Nac sta kozmopolita, državljana sveta. Prvi
se je kot bobnar izkazal v različnih freejazzovskih projektih, svobodni improvizaciji in različnih drugih
skupinah, medtem ko je drugi znan kot elektroproducent Chromosome. V džungli Darla Smoking se zlivata
tradicija in modernost, preteklost in sedanjost. Tandem z globokim spoštovanjem koplje po zakladnicah
zapostavljenih ljudstev sveta in iz njihovih glasbenih zapuščin izbrska pozabljene in zanemarjene napeve,
ki jim skozi svojo zvočno-glasbeno govorico da nove, sveže krvi. Trk elektro-manipulacije in neomajanega
živega bobnanja jih predrugači, jim da novo vsebino in novo življenje ter ostri njihovo sporočilno ost. Po
probojnem prvencu Big Bug leta 2017, ki omami z dubovsko podpihnjenim dimom, je na letos izdani plošči
Pass The Bless, ki je nastala v sodelovanju z avstrijsko založbo Well Gedacht oziroma z njenimi izbranimi
varovanci, raperskimi glasbeniki in producenti ter rimo- in ritemklepači z Bližnjega vzhoda, še bolj
poudarjeno izstopila širina svobode izraza tandema Darla Smoking, ki še zdaleč ni rekel zadnje.

ACAPULCO REDUX,
projekt Juliena Despreza (Fra)
Julien Desprez – kitara
WEB: https://www.juliendesprez.com/
VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=dqiozGrJYmQ

The Light, The Sound, The Rhythm, The Noise kot je naslov komada skupine Flipper drži kot pribito v primeru
francoskega kitarista Juliena Despreza, saj so luč, zvok, ritem in hrup nerazdružljiva celota njegovega
glasbeno-svetlobnega projekta Acapulco Redux.
Projekt Acapulco Redux se je porodil iz koncepta razviti glasbeno obliko, ki je sposobna sprejeti in oživeti vse
zvoke s kateregakoli žanra ali glasbene estetike. Brez gledanja je težko dojeti, da Julien pravzaprav igra kitaro,
ki jo s pomočjo različnih efektov, pedalov in drugih tehničnih odvodov spreminja v drugačno orodje. S cut-up
manipulacijo proizvaja zvoke, ki so na dobri sledi glitch izpadom. Če njegovi prsti plešejo po akordih, je z nogama gibčen kot tap-slap plesalec in z njima ne upravlja samo zvoka, ampak tudi svetlobo bliskovitih in močnih
belih LEDic, ki stopnjujejo sunkovitost in prodornost njegovega koncertnega performansa za glasbenika,
električno kitaro in razsvetljavo. Acapulco Redux prerešeta sluh, vid, utrip in celo telo. Uniči tok zvoka, časa
in prostora ter sproža nastanek novih glasbenih gostot, ki brez upoštevanja prostora ostanejo nepredstavljive,
zato ne gre drugače kot da ga doživimo v živo. Da ga gledamo z odprtimi ušesi in poslušamo z odprtimi očmi
ter si ga zapomnimo kot edinstven zvočno-svetlobni ognjemet dvajsete Sajete.

ELISA BATTI & CYB (Ita/Nld)
Live Set
Elisa Batti - DJ,
CYB – DJ
Projekt predstavljamo v sodelovanju s HYBRIDA
SPACE (Ita)
WEB: http://elisabatti.com/
https://www.facebook.com/CYBofficialpage/
MUZIKA:
https://soundcloud.com/elisa-batti
https://soundcloud.com/cybofficial

#sajeta2019
Italijanska techno producenta z domicilom v Amsteradmu CYB in Elisa Batti sta svoj prvi EP objavila lani za
ameriško založbo Detroit Underground in po ustanovitvi lastne založbe Immaterial Archives sta še istega 2018
izdala EP z remiksi Michala Jablonskega in Wrong Assessment. S tem sta kronala uvodna leta skupnega dela
na techno sceni, na kateri sta aktivna kot producenta in didžeja. Njun techno zvok je uravnotežen, premore
tako pomirjujoč minimal(izem) kot surovo techno nabijanje, derivati IDM pa pridodajo k njegovi raznolikosti.
Okoljska inženirka Elisa Batti je svojo glasbeno kariero začela 2007 kot skladateljica za sodobno plesno sceno.
Razvila je več zvočnih instalacij za poletne festivale, vizualne umetnike, gledališča in galerije. Po elektropop
skupini Violet Fall, ki jo je ustanovila leta 2012 in ki je objavila dva albuma za japonsko založbo Progressive
Form, se je osredotočeno usmerila v techno in začelo se je sodelovanje s CYB. Po bobnarski karieri v bendih
Ulan Bator, Object, Dilatazione in La Band del Brasiliano je zaeksperimentiral s sintetizatorji in bobni ter se
posvetil tudi ustvarjanju glasbe za oglase, vizualne predstave in plesne točke.

ESOTERIC OIL LAMP (Srb)
Vojislav Savkov – saksofon
Marko Ćurčić – bas
Aleksandar Škorić – bobni
Aca Pejčić – klaviature, kaval, saksofon
MUZIKA: https://soundcloud.com/user934929273

Esoteric Oil Lamp je svoboden in odprt jazzovski kvartet iz Kragujevca, ki ustvarja glasbo na licu mesta. Vodi
ga duh trenutka in prostora, v katerem se znajde. Saksofonist Vojislav Savkov, bobnar Aleksandar Skorić,
basist Marko Curčić in klaviaturist Aca Pejčić so aktivni v številnih in različnih glasbenih zasedbah, skupaj pa
tvorijo glasbeniško četverico, ki uporablja svoja telesa kot vozila za prenos bistvene kozmične energije prek
duha v frekvenčnem spektru sveta in z ezoteričnim gorivom vedri mračno družbo okoli sebe. Verjamejo, da je
vse ena in ista reč, ni važno, ali temu rečemo življenje, glasba, duh… in nenazadnje jazz. Pomemben je trenutek
tukaj in zdaj, popolna osredotočenost nase in na vse okoli sebe, ko Esoteric Oil Lamp komponiranje in
improviziranje pretakajo v zvok.

faUSt (Fra/Ger)
Jean-Herve Peron – bas, trobenta, glas
Werner »Zappi« Diermaier – bobni
Amaury Cambuzat - kitara
WEB: http://faust-news.blogspot.com/

Kreativni tabor Sajeta, njegovi prijatelji, državljani in rezidenti, si nismo mogli zaželeti boljšega darila za svoj
dvajseti rojstni dan kot je gostovanje krautrockovskega velikana faUSt. Počaščeno, na pol evforično in s
kancem nervoze se pričakuje prvi nastop pri nas največje in najradikalnejše eksperimentalne rock skupine
vseh časov. A pozor, nas opozarja Janez Golič v recenziji http://www.rockobrobje.com/faust_r9.html
zadnjega albuma izpred dveh let: »Nemogoče in nepravično bi bilo pričakovati „presežek“, nekaj, kar bi danes
še pretreslo vsega razvajeno poslušalstvo. Faust so svojo revolucijo ponudili na prvih štirih albumih z začetka
70-ih let. Ta je nepresežena tako in drugače. Album „fresh air“ je le dokaz, da ni nujno, da se veterani z leti
pomirijo. Trmasto vztrajajo na svojih načelih, ne glede na spremenjene razmere. Drugače pač ne znajo.
«Art-errorist« Jean-Hervé Peron in hrust za bobni Werner »Zappi« Diermaier ne prodajata stare slave, ampak
še naprej zvedavo raziskujeta in neprilagojeno razvijata svoje brezkompromisne ideje v hipnotična in
neizprosna dela, ki zaobhajajo uveljavljene standarde, zavračajo ustaljene konvencije in so vsakič znova nova,
rušilna, še nedoživeta izkušnja. Sploh v živo, na koncertnem odru, in zato je pričakovanje tako navdušeno in
nestrpno.

JAZZ PUNT BIG BAND/

KLING-KLANG (plays Kraftwerk)(Slo)
Matija Mlakar – umetniški vodja
Matej Zgaga – klavir, Mitja Jan – kitara , Tomaž Mlakar
in Klemen Leban – bas, Matjaž Gusak in Martin Čujec
– bobni, Domen Rovšček, Miha Vehar, Andrej Pavšič,
Jakob Kenda, Rok Kaltnekar - trobenta, Matija Mlakar,
Aljoša Ferčak, Yulian Kapusta, Tobi Gaberšček - trombon
Tomaž Rus, Špela Čopi, Katja Carli, Grega Rodman, Teja
Hvala, Blaž Valentinuzzi, Aljoša Križnič - saksofon, Tanja
Srednik - vokal
FB: JazzPuntBigBand
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=usLRy16zmo8
https://www.youtube.com/watch?v=ZyEGjrb7PLg

#sajeta2019
Od leta 2005 na Tolminskem deluje Jazz Punt Big Band, ki so ga ustanovili člani Pihalnega orkestra Tolmin z
afiniteto do jazz glasbe in ki ga umetniško vodi pozavnist Matija Mlakar. Skovanka imena tega 20-članskega
big banda izraža ljubezen in naklonjenost do jazza ter ponosno pripadnost rojstnemu kraju, znanem po
velikem Tolminskem kmečkem puntu leta 1713. Po uvodnem zgledovanju pri jazzovskih big bandih iz prve
polovice 20. stoletja in mojstrih kot so Duke Ellington, Louis Armstrong in Glenn Miller je Jazz Punt Big Band
začel vključevati v svoj repertoar ob zimzelenih jazz standardih tudi moderni blues, funk, pop in latino ritme.
Izvajanje instrumentalnih standardov je nadgradil s sodelovanji z uveljavljenimi slovenskimi pevci in pevkami
kot so Anika Horvat, Nuša Derenda, Oto Pestner, Darja Švajger, Kristina Oberžan, Magnifico, Rok Ferengja,
Nuška Drašček, leta 2010 pa Tanja Srednik postala stalna pevka Jazz Punt Big Banda. Do danes ima big band
za sabo čez 150 koncertov doma in v tujini, od koder se vrača z nagradami. Po projektu A Tribute To The
Beatles bo Jazz Punt Big Band upihnil dvajset svečk na jubilejni torti Sajete s projektom KLING-KLANG in
zaigral glasbo Kraftwerk na svoj način.

MIDORI HIRANO s KALIBER16
(Jpn/Ger)
WEB:
http://midorihirano.com
http://kaliber16.com
VIDEO:
http://bit.ly/2Z57aWG
http://bit.ly/2WnS1mv

Japonska glasbenica, skladateljica in producentka Midori Hirano že deset let živi in ustvarja v Berlinu. Njeno
ustvarjanje temelji na uporabi akustičnih instrumentov kot so klavir, godala ali kitara, ki jih
eksperimentalno in eklektično prepleta s sodobnimi digitalnimi zvoki, subtilno elektroniko in terenskimi
posnetki. Raziskujoče se izmika konvencionalnim okvirjem klasične, ambientalne in elektronske glasbe.
Komponira glasbo za film, video instalacije in plesne performanse. Spomladi je objavila EP Mirrors In
Mirrors za avstralsko založbo Daisart, kateremu bo še letos sledil nov album za Sonic Pieces. Sodeluje z
rojakinjo YTAMO, dejavna je tudi z elektro-eksperimentalnim projektom MimiCof, pri katerem jo v živo
spremlja videast Markus Wambsganss iz nemškega video-film tandema Kaliber16, znanega po sodelovanjih
z Anti-Pop Consortium, T.Raumschmiere, Liars, Jamiejem Lidellom, The Notwist, Funkstörung. Na Sajeti
bosta premierno predstavila svoje novo poglavje, tokrat za klavirski nastop Midori Hirano.

MONTH OF SUNDAYS (Aut)
Alexander Kranabetter – trobenta
Philipp Harnisch – alt saksofon
Ivo Fina – kitara
Johannes Wakolbinger – bobni
WEB: https://www.monthofsundays.a
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jnRJHW8_
zNE

Na Dunaju ustanovljeni in delujoči kvartet Month On Sundays sodi v špico aktualnega avstrijskega novega
jazza. Nase je opozoril leta 2015 s prvencem za avstrijsko založbo Wire Globe Recordings in probojnim
koncertom na Jazz Festu Wien. Leta 2017 je bil uvrščen med 25 mladih izvajalcev šeste edicije »The New
Austrian Sound of Music«, ki jih v letih 2018 in 2019 podpira avstrijsko zunanje ministrstvo pri mednarodni
uveljavitvi. Med letošnjim majem in avgustom nastopa na številnih evropskih jazz festivalih v Romuniji, Grčiji,
Ukrajini, Avstriji, na Nizozemskem, Poljskem in tudi v Sloveniji, natančneje na Sajeti.
Kvartet Month On Sundays, ki ga tvorijo trobentač Alexander Kranabetter, alt saksofonist Philipp Harnisch,
kitarist Ivo Fina in bobnar Johannes Walkobinger, se od začetka skupnega igranja osredotoča na ustvarjanje
in izvajanje sodobne komorne glasbe. Poglobljene ter skrbno in domiselno urejene instrumentalne skladbe
uglašeno dihajo in organsko razpirajo zvočne krajine. Glasbena govorica Month On Sundays je polna
odtenkov jazza, ambientalne glasbe in postrocka, ki se fluidno pretakajo in zlivajo v svetel in sublimen zvok
kontemplativne glasbe.

PAUL TAYLOR (Gbr)
klavir
WEB: https://www.facebook.com/paul.taylor.
piano/
VIDEO: http://bit.ly/2IiFWVT

#sajeta2019
Pianist, skladatelj in improvizator Paul Taylor iz Newcastlea je v zadnjih letih s konceti in gostovanji na jazz
festivalih ter serijo albumov, predvsem pa z izkazano predanostjo klavirju in poglobljenostjo v igranje nanj
privlekel precejšnjo pozornost doma in po Evropi, da se ga uvršča med najbolj inovativne in izstopajoče
pianiste iz Velike Britanije - International Piano Magazine ga je celo proglasil za redek fenomen. Njegov
glasbeni jezik odlikuje izvirna in tekoča tehnika. Nenavadne harmonije in bazična zvočnost dajo njegovim
recitalom evokativnega naboja, nagovarjajo in zapeljujejo. Globok poklon klasični glasbi, ki mu ne služi kot
fundament, ampak se pri njej v pri vrsti navdihuje in iz nje črpa navdih za lepoto in čistost svoje glasbene
govorice, se ne ujame v pasti konvencionalnih in predvidljivih klišejev, ampak jih iznajdljivo preskakuje. Navidez spokojni pianist ne kroti svoje nemirne umetniške duše za klavirjem in rad seže po improvizaciji, po kateri
je tudi zaslovel. Njegovi solistični recitali so rapsodična potovanja, ki vodijo poslušalca skozi zavoje in obrate,
zapletene harmonije in klasične vinjete. Za nekatere je čaroben, za druge čudovit, nihče pa mu ne odreka
izvirnosti in brezčasnosti.

PETROLIO (Ita)
Enrico Cerrato – elektronika
WEB:
https://petroliodark.wixsite.com/petrolio
VIDEO: http://bit.ly/2Z4ZALB

Temen, gost in viskozen kot olje je zvok projekta Petrolio, ki ga pooseblja Enrico Cerrato, dolgoletni akter
italijanskega glasbenega podzemlja. Po metal bendu Infection Code, industrijskem Gabbiainferno in jazz/
noise/punk bendu Moksa se je leta 2015 lotil novega projekta. Bas kitaro je zamenjal s sintetizatorji, samplerji
in drugimi elektronskimi napravami ter zakorakal v smeri eksperimentalne elektronike. S težaškimi zvoki in
lepljivimi strukturami nas vodi skozi betonsko-industrijske zvočne krajine naravnost v svoj temačen, sanjski
svet. Že s prvencem Di Cosa Si Nasce, ki je izšel v mednarodni koprodukciji več založb, je pritegnil
pozornost internacionalne noise eksperimentalne scene. Po nastopih po Evropi je v začetku leta 2018 pri
kanadski založbi Low Noise Prod. objavil EP Intramoenia: Noises for Angela s hrupno industrijsko glasbo za
performans Angele Teodorovsky, jeseni je sledil album L+Esistenze z dvanajstimi kompozicij, ki jih je ustvaril v
sodelovanju z različnimi umetniki, z Aidanom Bekerom (Nadja), Sigillum S, Jochenom Arbeitom (Einstürzende
Neubauten, Die Haut, Automat, AADK idr.), MaiMaiMai, Fabriziom Modoneseom Palumbom
(Almagest!, (r), Blind Cave Salamander, Coypu, Larsen, XXL) in Nàreshom Ranom. Opravka imamo z
mojstrovino melanholičnega šuma in čiste elektronske glasbe Petrolio, ki bo završala tudi po dolini Soče.

PoiL (Fra)
Antoine Arnera – klaviature, vokal
Boris Cassone – bas, vokal
Guilhem Meier – bobni, vokal
WEB: https://www.facebook.com/POILband
VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=F1UbIbkg5zs

Z Antoineom Arnerom, Borisom Cassoneom in Guilhemom Meierom ni šale! Opravka imamo z neprilagodljivim
in neulovljivim francoskim triom PoiL iz Lyona. Seveda lahko navajamo reference kot so Frank Zappa, Frederico
Chopin, Etron Fou Le Loublan, Charlie Chaplin, Art Zoyd, Igor Stravinsky, Henry Cow, György Ligeti. Tudi
Primus, Mr. Bungle, Battles, Einstürzende Neubauten, Guapo, Ruins, Kayo Dot, miRthkon in še marsikdo sodi
v ta paket navedb. Seveda lahko početje PoiL pripnemo v verigo heavy-avant-punk-jazz-RIO-rock-progresive,
ampak za kaj nam služijo vsa ta bobneča imena in povezave? Kakšen je sploh namen takšnega početja? Da
zagrejemo čim širši krog ušes? Da katapultiramo v orbito še eno senzacijo jubilejne XX. Sajete? Da...? Nič od
tega. Vse našteto je pač res v takšni ali drugačni povezani s PoiL, ki ima dovolj vzorov in še več vzvodov za
bruhanje nebrzdanih in nepredvidljivih komadov neprilagodljive in neulovljive godbo. Tudi s šestim, letos
objavljenim albumom Sus, se PoiL ni izneveril svojemu avant-progresivnemu mišmašu na potenco rocka v
opoziciji. Kdor se je s trojko nepoboljšljivih že srečal, ni mogel skriti presenečenja, kaj šele navdušenja, ki kar
traja in traja. Kdo je naslednji, da zapopade to trojko poblaznelih muzičistov in vrlih komponistov brez meja in
stereotipov?

PIENO E VUOTO (Ita)
Arianna Ellero - performans, slikanje v živo
Paolo Pascolo - flavta, bass flavta, tenor
saxofon, elektronika
Stefano Giust – bobni, tolkala

#sajeta2019
Uporaba naravnih pigmentov in surovih barv je združena z raziskovalnim glasbenim procesom, ki vključuje
naraven zvok pihal, tolkal in elektronike. Ob tej priložnosti je poudarek na prehodu od starodavnih elementov, kot je čista barva, pihanje v jezičke, zvok kož in činel, do transformacije in aktualizacije materiala med
izvajanjem v živo. Gre za nastop v živo, kjer se izrazna jezika - glasba in živo slikanje - združita v ustvarjalno
fuzijo umetnostnih zvrsti, brez obvez glede oblike in racionalnih omejitev. Kot je rekel John Cage, izrazne oblike vsake umetnosti imajo svoje življenje, ne kot recipročno subordinacijo, ampak neodvisno manifestacijo
ki se lahko medsebojno povezuje v naključnem procesu, kar doživi občinstvo skozi stimulativno in kreativno
seanso. Živo slikanje in živi zvok. Vse je.

RABIH BEAINI (Lbn/Ger)
http://www.morphinerecords.com/
https://soundcloud.com/rabih

V Libanonu rojeni producent in DJ Rabih Beaini (prej poznan kot Morphosis) se posveča predvsem zrnatemu, domiselnemu analognemu technu. V zadnjem letu pa je njegova založba Morphine prenehala sodelovati z nekaterimi od glavnih (in mnogokrat prezrtih) glasov v mednarodni elektroniki. Kot Morphosis je
bil del podtalne techno scene v 90-ih, ko pa so ga kot DJa kreativno omejili, se je leta 199 preselil v Italijo
in pričel eksperimentirati v studiu. In res je eksperimentiral - malo ustvarjalcev producira tako čustven in
raziskovalen techno kot Beaini za založbe kot Sistrum Recordings (Detroit), M>O>S (Amsterdam), in Styrax
(Berlin). V njegove inovativne, temne in čustvene kreacije se prikradejo različni vplivi - od krautrocka do
new wavea.

RAMBO AMADEUS &
FIVE WINNETOUS (Srb)
Rambo Amadeus aka Antonije Pušić – kitara, glas
FiveWinnetous – bas, klaviature, bobni, saksofon,
trobenta
WEB: http://www.ramboamadeus.com/
VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=nEr3jBUasrA

Ramba Amadeus ni potrebno posebej predstavljati. S svojo pojavo, ostrim humorjem in glasbeno burlesko
se je izmuznil globoko v našo podzavest kot njegova skovanka turbofolk. Nastopaško samovšečen balkan
boy multiprakticira različne glasbene stile in združuje nezdružljivo. Zadnja leta je njegova mišunga posebej
začinjena z jazzom in improvizirano godbo, ki se prav zafrknjeno prilegata njegovemu neusahljivemu pikremu
jeziku čez biznis, politiko, šport, kriminal, estrado, religijo. Nikomur ne ostane dolžan, tudi sebi ne.
Njegova entiteta goji nataliteto, ker kvantiteta proizvaja kvaliteto. “Rambo, ljudsko veličino,” je obdan s petimi
indijanci, ki na basu, klaviaturah, bobnih in pihalih zvesto sledijo njegovo zapletanje kitarskih vozlov in
razvozlavanje človeku do konca dni usojenih neumnosti.

SAINKHO NAMTCHYLAK &
KAZUHISA UCHIHASHI (Rus/Jpn)
“Tuva is land of melodies”
Sainkho Namtchylak – glas
Kazuhisa Uchihashi – kitara, daksofon
WEB:
www.sainkhonamtchylak.com
innocentrecord.com
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_
qturqNMy6k

#sajeta2019

Glasbena bisera z Daljnjega vzhoda prinašata na Sotočje melodije daljnje Tuve, seveda v svoji preobleki.
Na svetovni krogli svobodne improvizacije in eksperimentalne glasbe dobro znana mojstrica glasu Sainkho
Namtchylak ter mojster kitare in daksofona Kazuhisa Uchihashi vsakič znova, ne glede na formacijo, v kateri
nastopata, nudita izzivalno, posebno glasbeno izkušnjo. Ker njuni skupni nastopi niso ravno pogosti, bo njuno
gostovanje prava in dragocena poslastica jubilejne dvajsete Sajete.
Pevka, performerka, piska, etnomuzikologinja, učiteljica Sainkho Namtchylak je zagotovo najvidnejša
predstavnica samosvojega grlenega petja iz avtonomne ruske pokrajine Tuva na meji z Mongolijo, ki je na svoji
dolgoletni ustvarjalni poti presegla tradicionalen način tega petja. Po več kot šestdesetih albumih in številnih
sodelovanjih in projektih z najrazličnejšimi ustvarjalci in ustvarjalkami glasb sveta, avant-jazza, improvizirane
in eksperimentalne glasbe se je njena pot križala tudi z japonskim kitaristom, daksofonistom, skladateljem in
aranžerjem Kazuhiso Uchihashijem, ki ima prav tako ospuljivo ustvarjalno pot. Na glasbeni sceni je aktiven od
konca 1980 let, je ustanovni član power tria Altered States, v 1990 letih pa je bil član jazz-rock-noise skupine
Otoma Yoshihide Ground Zero. Ob pisanju glasbe za film, gledališče in ples je stalno prisoten na prizoriščih in
v projektih svobodno improvizirane in inovativne godbe. Njegova posebnost je igranje na daksofon, glasbeni
instrument, ki ga je izumil Hans Reichel v 1980 letih. Zadnja leta se posveča pan-azijski identiti v glasbi in po
sodelovanjih z glasbeniki iz Indonezije, Tajske in Kitajske je bilo vprašanje časa, kdaj se bo na tej raziskovalni
poti srečal s Sainkho Namtchylak. Prepustite se njunemu potovanju iz oddaljenih in starodavnih glasbenih
tradicij v prihodnost.

SALAMANDRA SALAMANDRA (Slo)
Dejan Lapanja - bobni, zvočila
Matej Magajne - kitara, bas, zvočila
Sabina Magajne Bogolin - rog, zvočila
Neža Naglič - klaviature, zvočila
Jani Kutin - glas, cevni zvonci, zvočila idr.
Samo Kutin - bas, hurdy gurdy,
balafon, zvočila idr.
WEB: https://www.facebook.com/SALAMANDRA-SALAMANDRA-44380896913/?ref=page_
internal
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=67t
2ZnEn9Qw&feature=youtu.be
Čeprav so člani in članice skorajda legendarne severno-primorsko-gorenjske naveze Salamander Salamander,
ki je nastala nekje v tolminskem hribovju, dobri znanci in prijatelji Sajete, je celih enajst let minilo od zadnjega
snidenja. »Čas je že,« je bil vesel vzklik ob novici vrnitve tega kolektiva multiinstrumentalistov na Sotočje.
Po začetnem navdušenju nad mešanico hipijske improvizacije, psihedeličnega rocka, hibridnih ljudskih
godb in razbrzdanega zvočenja raznolikih barv je zasedba segla še globlje v dediščino zvočnih avantgard,
ki jih hudomušno in navihano senzibilnostjo ter brez pretiranih intelektualnih podtonov in togih konceptov
prepušča spontanemu gnetenju v godbeno-kreativno zmes svobodne improvizacije, eksperimentalnega rocka,
konkretne in ambientalne glasbe, kabareta, etna. K čudaškemu zvoku glasbenega eksperimentalnega cirkusa
pridodajo svoje še unikatna zvočila in doma izumljena nenavadna glasbila. Upoštevajoč kilometrino in nabrane
izkušnje po drugih bendih in projektih (Bakalina, Širom, Vasko Atanasovki Trio, Feedback…), je domala brez
potrebe utemeljevati, da imamo pravzaprav opravka z domačo superskupino. In ja, čas je že bil, da se vrne.

SLUMBERLAND (Bel)
Jochem Baelus – mehanski stroji
Alfred Bravo – bobni
Frederik Meulyzer – bobni
WEB: https://www.thelostrodeorider.com/
VIDEO: https://vimeo.com/224125919

Temelje aktualne zasedbe Slumberland najdemo v zvočni delavnici belgijskega glasbenika in filmarja Jochema
Baelusa, ki iz odpadnih šivalnih strojev, deformiranih pletilnih igel, starih in odrabljenih fenov, projektorjev,
ventilatorjev in druge mehanske šare ustvarja bogat arzenal doma narejenih netipičnih instrumentov. Iz njih
(ne)ubrano izvablja nevsakdanje zvoke in šume, hrup in zven. Ne preseneča, da je bil po objavi prvenca povabljen k dvojni LP kompilaciji I Said No Doctors!, na kateri je založba Dymaxion Groove zbrala izvajalce, ki so z
lastnoročno izdelanimi in predelanimi instrumenti oblikovali specifičen zvok in samosvoje metode ustvarjanja
glasbe, tako se je znašel ob boku z Danom Deaconom, Silver Apples, Davidom Grubbsom, Jadom Fairom idr.
Po uvodnih samostojnih korakih je lani razširil zasedbo z bobnarjema Alfredom Bravom iz Flying Horseman
in Frederikom Meulyzerom iz Stray Dogs, ki sta pridodala organski žmoht mračni in hladni glasbi mehanskih
strojev Slumberland. Letos se nam je zasedba že premierno predstavila na ljubljanskem Mentu, na Sajeto pa
prihaja z najnovejšim albumon Sea, sea, sea, drifter / See, see, drifter za založbo Consouling Sounds, ki je bil
posnet v sodelovanju z Radwanom Ghazijem Moumnehom iz Jerusalem In My Heart. Glasbeni
eksperiment Slumberland je z repetitivnimi strukturami in stopnjujočo dinamiko segel še globje v hipnotične
melodije. V živo nudi napeto in nepredvidljivo izkušnjo brezčasnega rituala, ki ga je - po besedah belgijske
revije HUMO - lepo gledati, nebeško poslušati.

SYNESTETIC 4 (Aut)
Vincent Pongrácz - klarinet
Peter Rom – kitara
Manu Mayr – bas
Andreas Lettner – bobni
WEB: https://www.synesthetic4.com/
VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=fYSF3BpiWkg

#sajeta2019

Zadnja leta se avstrijski Synesthetic Octet pojavlja v programih številnih jazz festivalov, kar še do pred kratkim
ni veljalo za istoimenski kvartet, Synesthetic 4. Po lanskem nastopu na mednarodnem Jazzfestivalu
Saalfelden se stvari spreminjajo in tako se kvartet po junijskemu nastopu v parku na jubilejnem 60.
ljubljanskem jazz festivalu vrača v Slovenijo, na veliki oder XX Sajete.
Vez med oktetom in kvartetom Synesthetic je klarinetist Vincent Pongrácz s svojim temeljnim »sinestetskim«
konceptom. V izbrani druščini glasbenikov, ki so se ustvarjalno socializirali in izkalili pod okriljem dunajskega
JazzWerkstatta, ki je pomembna platforma avstrijskega novega jazza, si Pongrácz v kvartetu deli vlogo vodje
s kitaristom Peterom Romom. Ne le, da se mu je lažje izpostaviti s kitaro v kvartetu, prispeva tudi levji delež
skladb. Za razliko od okteta, katerega odlika je združevanje jazza in hip-hopa, je Synesthetic kvartet manj
eklektičen, bolj dinamičen in natančen v repertoarju. S široko paleto barvnih odtenkov, ki segajo od čudovitih
melodij do maničnih prebliskov, velja kvartet gledati in poslušati v živo, ker je zabaven in namesto resnobnosti
sproža nasmeh na obrazu občinstva.

STEM (Rnm)
Aleksandar Temkov
Aleksandar Temkov aka DJ Stem se iz Skopja vrača na
Sajeto s hardline beat plesno glasbo, ki bi jo
lahko stlačili v žanrske predalčke kot so: disco-punk,
funk-punk, klasični-punka oz. whatever-punk.
Njegov moto je: &quot;Z Beat-i zdrobiti betonske
stene v prah in omehčati zabetonirane duše.”
Na jubilejno Sajeto prihaja po treh letih tretjič in
pripravlja specialen set, ki bo navdušil vse ljubitelje
krautrocka.

WAREGO VALLES (Slo)
Nina Hudej in NinaBelle
WEB: https://www.facebook.com/warregovalles
VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?list=PLsqWIWUh2zFMfe607RKhp8PF8HXG6MWm&time_
continue=1&v=KnuyNSCt6qY

Producentki, didžejki, klubski promotorki in queer aktivistki Nina Hudej in NinaBelle sta prepoznavni in tvorni
soustvarjalki aktualne ljubljanske scene elektronske glasbe. Njun politični naboj, aktivistični zanos, aktivno
soustvarjanje klubske scene in reakcije na pojave v moderni družbi so krepko naviti v tkivo njunega
prodornega elektronskega projekta Warrego Valles. Po lanskem probojnem prvencu Botox sta čez planke
zazrti umetnici letos objavila že drugo dolgometražno izdajo Save As in na ustvarjalni ravni šli še višje.
Uigrani didžejki in producentki odlikuje intenzivno raziskovanje stranskih obvodov klubske in eksperimentalne
elektronske glasbe ter neizmerna strast po razvoju samosvoje izraznosti. V unikatnem prepletu zvokov in stilov
uravnovešeno ravnata z ritmiko in melodiko, s plesnimi beati, eksperimentalnimi igrami in melodičnimi vložki
pilita napetost in sprožata sproščenost ter nagovarjata k angažmaju in odzivnosti.

ZLATKO KAUČIČ (Slo)
Zlatko Kaučič – bobni, tolkala
WEB: http://www.kaucic-zk.si
VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=okN-oknFyzw

Bobnar, tolkalec, skladatelj in pedagog Zlatko Kaučič je lani vstopil v peto desetletje glasbene ustvarjalnosti.
Na tej dolgi poti, ki še kar traja in teče neprekinjeno naprej, je obredel svet, igral v razno raznih komornih in
orkestralnih zasedbah, sodeloval s številnimi eminentnimi imeni iz sveta glasbe, jazza in improvizacije, svoja
znanja in spoznanja pa zavzeto deli naprej mladim in vedoželjnim glasbenikov. Nemirni ustvarjalni duh in
raziskovalna žilica ga ženeta v nenehno raziskovanje in vztrajno eksperimentiranje z instrumenti, glasbenimi
strukturami in formami. Z vznesenostjo in briško trmo staplja in združuje različne pristope in ne pozna mej
tako znotraj glasbe kot same umetnosti. Z glasbo pripoveduje zgodbe, poje pesmi, riše slike, klesa kipe, pleše
balet. Vse, kar mu pride pod roke, mu služi za novo zvočno skulpturo. Na solističnih koncertih, ki so konkretni in fizični performansi, z organsko, elementarno in igrivo silo spreobrača nastop v vznemirljivo glasbeno
dogodivščino, polno nepredvidljivih obratov, spontanih posegov in čarobnih prijemov. Na široko se razpre
neskončnost in nadzemeljskost njegovega ustvarjanja.

#sajeta2019

Kontakt:
press@sajeta.org;
+386 41 514 381
https://sajeta.org

