Program nastopajočih smo pripravili v skladu z zahtevanimi razpisnimi merili za
izvedbo programa, pri čemer smo sledili kvaliteti in priljubljenosti izvajalcev
posameznih glasbenih zvrsti. Še več, skoraj vsak večer ponujamo po dva različna
izvajalca oz skupini in s tem širimo program nastopajočih. Seveda nismo pozabili tudi
na najmlajše obiskovalce in tiste, ki jim je pri srcu gledališče.

PROGRAM NASTOPAJOČIH:
07.07.2011 – OTVORITEV POLETNIH VEČEROV S KONCERTOMA PIHALNEGA
ORKESTRA KOČEVJE in VOKALNO SKUPINO VOCABELLA
Po krajšem uvodnem nagovoru povezovalca, bo zbrani avditorij
nagovoril ţupan dr. Vladimir Prebilič in uradno odprl 12. Poletne
večere na Mestni ploščadi. Po nastopu Pihalnega orkestra Kočevje bo
nastopila še kočevska ţenska vokalna skupina Vocabella.
PIHALNI ORKESTER KOČEVJE se je leta 2007 z zadovoljstvom ozrl
po svoji bogati 80-letni zgodovini, ki ni bila vedno naklonjena
godbeništvu, razvoju glasbe, nakupu inštrumentov in osnovnih
sredstev za kolikor toliko normalno delovanje orkestra. Toda
zagnanost in vztrajnost dirigentov, predsednikov ter članov orkestra
sta tisti vrlini, ki sta orkester vodili skozi številna spreminjajoča se
druţbeno – politična obdobja. Ena bistvenih sprememb v delovanju
orkestra se je zgodila 1995, ko je Matevţ Novak, takrat še študent
prvega letnika Glasbene akademije, pogumno prijel za dirigentsko
palico in jo vihtel vse do leta 2007. Orkester je za njim prevzel še en
mlad strokovnjak, Damir Fajfar in nadaljeval ter nadgradil začrtano
pot. Poglobil je igranje zahtevnejših orkestralnih skladb ter
sodelovanja z drugimi glasbeniki in skupinami. Danes je Pihalni
orkester Kočevje nepogrešljiva stalnica v kočevskem in širšem
kulturnem prostoru, v svojem umetniškem ustvarjanju na zavidljivo
visoki ravni, z najvišjimi priznanji iz številnih drţavnih in mednarodnih
tekmovanjih.
VOCABELLA je vokalna skupina šestih pevk iz kočevsko-ribniškega
konca. V začetku leta 2009 so stopile skupaj, začrtale program in cilje
ter se polne energije in pričakovanj lotile dela. Dirigentska roka in uho
pripadata Petri Likar. Delujejo kot sekcija MePZ Kočev'c, saj polovica
pevk poje tudi v zboru. Kot šolane glasbenice (vsaka poleg petja
obvlada še vsaj en inštrument) so v večglasnem petju popa, gospela,
ritmično duhovne glasbe in zanimivih priredb slovenskih ljudskih in
umetnih pesmi, našle prav poseben izziv. Zvok skupine je značilno
svetel, neţen, dekliški, lahko pa se spremeni in tako ustvari primerno
vzdušje. Zato Vocabella zapoje ob najrazličnejših priloţnostih. Z

veseljem popestri kulturne prireditve, praznovanja in zabave. Poroke,
na katerih poje Vocabella, so nepozabne. Članice Vocabelle so
trenutno študentke Univerze v Ljubljani. Aktivne so na raznih
področjih, njihova prva ljubezen pa je glasba in predvsem njena
prvinska različica, petje.

14.07.2011 – SKUPINA PULCIJA in SKUPINA ODBEATLI
Slovenska cover skupina PULCIJA, je zbrala najboljše skladbe, kar
so jih The Police in Sting posneli, ter jih pripravila za nepozaben
koncertni večer. Pulcija je sinestezija treh, ki oboţujejo delo in glasbo
skupine "The Police". Band je sestavljen iz treh izkušenih
glasbenikov, ki sestavljajo različne uveljavljene glasbene skupine;
kitarist in back vokalist Martin Lunder (Los Ventilos, Andraţ Hribar),
bobnar Primoţ Velikonja (Polona Furlan, Zadnji Taxi, Lado Leskovar,
...) ter vokalist in bass kitarist Miha Ravnikar (profesionalni pevec Opera Ljubljana). Na njihovem nastopu je moč podoţiveti celotno
potovanje po skladbah, ki so skupino The Police in Stinga najbolj
zaznamovale.
ODBEATLI, prvi slovenski Beatles tribute band je nastal spomladi leta
2009 kot rezultat sodelovanja štirih dobrih glasbenikov. Člani zasedbe
so se kalili v številnih slovenskih zasedbah in projektih, kot so Neisha,
Zlatko in Optimisti, Big Band Vrhnika in KGB Ljubljana. Skupino
sestavljajo Blaţ Vrbič, Tadej Košir in Vid Polončič Ruparčič; na vsak
koncert pa povabijo še gosta, ki prevzame vlogo Ringa Starra.
OdBeatli niso imitatorji, ne boste slišali istih kitarskih in pevskih
vloţkov, ki so jih ustvarjali Beatli, ampak imajo svoj zvok, ki je ravno
prav podoben, a hkrati ravno prav različen, da zadostijo svojemu
izrazu. Repertoar prvega slovenskega Beatles tribute banda obsega
kar 50 pesmi legendarne liverpoolske četverice. Nihče ne ostane
hladen ob njihovih značilnih izvedbah hitov kot npr. Hey Jude, Help!,
Let it be, Drive my car ali Yesterday.

21.07.2011 – ETNO SKUPINA LANGA in VRHUNSKA PLESNA SKUPINA
Poletne večere bomo ta dan pričeli eno uro prej in sicer ob 19. uri
zvečer, saj bo v tem času v Kočevju potekala 18. Mladinska gasilska
olimpijada. V ta namen smo predvideli dva nastopa in sicer vrhunsko
plesno skupino Maestro in energično etno skupino Langa.
Zametki ciganske etno skupine LANGA segajo nazaj v 90-leta
prejšnjega stoletja. Prekaljeni, zagreti in srčni glasbeniki znajo s
svojimi instrumenti in glasom poslušalcem izvabiti solze sreče, solze
ţalosti ter priţgati plamen v srcu in plamen v duši. Ker slednji ţari v
vseh članih, ni prav nobenega dvoma, da skupino krasi nadvse

primerno ime – Langa, kar v prevodu pomeni plamen. Po ocenah
poznavalcev je Langa trenutno najbolj avtentična ciganska akustična
glasbena skupina v Sloveniji. Repertoar obsega predvsem cigansko
etno (slovensko, madţarsko ter rusko) in avtorsko glasbo. Ker jih novi
izzivi vedno osrečujejo, pa lahko zaigrajo še marsikaj drugega, če si
poslušalci tako zaţelijo. Avtorsko glasbo, ki jo ustvarjata brata Joţe in
Mišo Kontrec, prepevajo v slovenskem, romskem, prekmurskem in
srbohrvaškem jeziku.
Pred koncertom etno skupine Langa bo nastopila vrhunska plesna
skupina, ki bo popestrila dogajanje na velikem odru ravno v času, ko
bo v Kočevju potekala 18. Mladinska gasilska olimpijada.

28.07.2011 – HRVAŠKA ŽENSKA KLAPA LUKA in ČARODEJ ROMAN FRELIH
Poletne večere bomo ta dan pričeli eno uro prej in sicer ob 20. uri
zvečer, ko bo za naše najmlajše nastopil čarodej Roman Frelih z
odličnim animacijskim programom. Ob 21. uri pa bo nastopil priznana
hrvaška ţenska klapa Luka.
Ţenska klapa LUKA Rijeka deluje od leta 1985 in je prva ţenska
klapa s področja severnega Jadrana, ki je začela s klapskim ''a'
capella'' načinom petja. Pevke klape Luka so doslej posnele 6 plošč in
sodelovale na raznih glasbeno-scenskih projektih ter številnih
festivalih. 5 krat so zmagale na prestiţnem festivalu v Omišu, kar ni
uspelo nobeni drugi klapi. Med drugim so tudi nagrajenke s Porinom,
kot najvišjo Hrvaško glasbeno nagrado. Sodelujejo z vrhunskimi
moškimi klapskimi zasedbami in znanimi solisti. Več kot 50 plaket s
festivalov klapo Luka postavlja v sam vrh hrvaške ţenske klapske
glasbe.
Otroci sprejemajo ţivljenjske nauke na več načinov in na različnih
krajih. Za vse novosti so najbolj dojemljivi takrat, ko so ustrezno
motivirani in ko si informacij ţelijo tudi sami. Ko se igrajo, poslušajo
pravljice, gledajo predstave, opazujejo svoje starše, učitelje, vzornike.
Čarodej je predvsem za otroško domišljijo izjemno učinkovit
povzročitelj hitrih in slikovitih duševnih reakcij. Otrok se čudi in
čudenje je začetek slehernega ustvarjanja in odkrivanja sveta. In tu
nastopi priznani animator in čarodej ROMAN FRELIH, ki s svojo
predstavo preseneti male in ta velike.

04.08.2011 – NARODNO ZABAVNI ANSAMBEL KOLOVRAT in DUO HARMONY
Narodno zabavni ansambel KOLOVRAT, ki ga vodi Tone Košmrlj,
sicer ustanovitelj Pop Designa, deluje šele od leta 2009, a je v tem
kratkem času postal eden najbolj prepoznavnih narodno zabavnih

ansamblov, kar je zagotovo posledica tega, da so v njem zbrani ''stari
mački'' slovenske glasbe. V tem času so se predstavili na številnih
festivalih in prejeli nekaj zavidljivih nagrad ter dočakali tudi prvo
ploščo, ki jo predstavljajo na zanimiv način, kot gledališko predstavo
''Kdo je Kolovrat?''
DUO HARMONY sestavljata domača, kočevska glasbenika.
Harmonikar Grega Kuzma, ki je eden največjih harmonikarskih
talentov in vsestranski glasbenik ter pedagog Mitja Letig. Posebnost
njunega nastopa je vmesnik ''Totter Midi'', ki pričara prav posebno
glasbeno – harmonikarsko (frajtonarsko) doţivetje.

11.08.2011 – ŽIGA I BANDISTI
Po dolgem staţu v zabavni glasbi in sodelovanju s Tomislavom
Ivčičem, je vodja skupine ŽIGA I BANDISTI, Mirko Švenda Ţiga,
odšel v etno vode in postal eden najbolj prepoznavnih medjimurskih
glasov. Leta 2006 je naredil pravo malo etno revolucijo na Hrvaškem,
ko je predstavil projekt Ţiga i Bandisti. Bandisti so spremljevalna
skupina – prava mala ''pleh muska'' na trobilih z bobnarjem, in tako
lahko govorimo o posebnem etno izraţanju, na Ţigin način. Glasba
odigrana na ''surov'' starinski način ''pleh muske'' oddaja pozitivno
energijo in emocije. Vse skupaj pa nadgradi Ţigin vokal, za katerega
pravijo, da je trenutno edini, ki lahko na pristni način interpretira
medjimursko glasbo. Za njim je 7 albumov, zadnji z naslovom
KonkrETNO, pa je ta trenutek med najbolj prodajanimi na Hrvaškem.

18.08.2011 – ANDREJ ŠIFRER in PRIMOŽ TURK
ANDREJ ŠIFRER je zagotovo eden najpomembnejših glasbenikov v
Sloveniji, ki je zaznamoval slovensko kantavtorsko in pop glasbo. Ni
lahko biti zvezda dvo milijonskemu narodu. Če pa ta dva milijona
spremljata pot glasbenika in poeta tako, kot to počno Slovenci z
Andrejem Šifrerjem, se vse teorije zrušijo. Postal je dodaten druţinski
član in kot takega ga tudi jemljejo: z vsemi dobrimi in slabimi
lastnostmi. Ta naveza traja ţe več kot štirideset let in nič ne kaţe, da
bi se kaj postavilo po robu tej harmoniji. Nobenemu posamezniku v
zgodovini slovenske glasbe ni uspelo prodati čez štiristo tisoč plošč in
kaset in nič ne kaţe, da se bo pojavil podoben kaliber. Vse to govori v
prid temu diplomiranemu pravniku, kitaristu, šaljivcu, ljubitelju
ţivljenja, popotniku, poetu, smejaču in sanjaču. Take zgodbe si za
svoje ţivljenje verjetno ne bi znal izmisliti niti on sam. Andrej Šifrer je
enostavno – legenda!

Če smo za Šifrerja rekli, da je legenda, bomo to nekoč lahko dejali
morda tudi za našega domačega – Kočevskega kantavtorja
PRIMOŽA TURKA. Njegove izključno avtorske skladbe se trdno
oprijemajo country-blues ritmov. Besedila so pikantna, ţivljenjska in
zelo direktna in jih poznamo ţe iz prve plošče z naslovom ''S sto enko
v kurbarijo''. Primoţ trenutno zaključuje novo ploščo, ki jo je posnel s
svojo spremljevalno skupino Skrajneţi, v kateri delujejo Domen Štritof
(kitara), Damir Jazbec (orglice), Peter Jenič (bas), Uroš Bon (bobni) in
Sašo Balovski (harmonika).

25.08.2011 – ZAKLJUČEK POLETNIH VEČEROV - NINA PUŠLAR in stand-up
komik VID VALIČ
Na zaključku Poletnih večerov na Mestni ploščadi bo avditorij
nagovoril ţupan dr. Vladimir Prebilič in uradno zaprl 12. Poletne
večere na Mestni ploščadi. Sledil bo nastop vrhunskega stand-up
komika Vida Valiča in koncert aktualne Nine Pušlar s spremljevalno
skupino.
NINA PUŠLAR je ta trenutek najbolj popularna pevka v Sloveniji.
Nase je opozorila kot zmagovalka Bitke talentov v oddaji Spet doma
na nacionalni televiziji. V letu 2006 je bila s strani novinarjev in
glasbenih urednikov izbrana za pevko leta. Nina je uspešno
nastopala, sodelovala s priznanimi slovenskimi in tujimi glasbeniki, se
vokalno izpopolnjevala in v sodelovanju z uspešnimi slovenskimi
producenti pripravljala svoj drugi samostojni projekt. Glasba, zbrana
na drugem albumu Slečeno srce je zaokroţila dve leti ustvarjanja in
predanosti glasbi. Obe skladbi iz novega albuma sta osvojili vrhove
glasbenih lestvic slovenskih radijskih postaj. Skladba Deţ je dosegla
odlično drugo mesto na glasbenem izboru EMA 2010, kar je Nini
prineslo največjo medijsko in radijsko pozornost med vsemi
sodelujočimi. Njen drugi samostojni album, Slečeno srce, je dosegel
odlične prodajne uspehe. Od meseca aprila ga Nina aktivno
predstavlja svoji zvesti publiki na samostojnih koncertih ob spremljavi
glasbene skupine izkušenih glasbenikov. Nino lahko redno spremljate
tudi v najbolj gledanih terminih televizijskih postaj, saj je vedno zelo
zaţelena gostja. Vokal in predanost glasbi jo vodi naprej k novim
glasbenim uspehom.
VID VALIČ je slovenski televizijski voditelj in stand-up komik. Še
največ ljudi ga pozna kot sovoditelja televizijskega šova Slovenija ima
talent. A njegova prava vrednost se skriva v stand up-u. Za sabo ima
ţe več kot 150 nastopov na različnih festivalih, literarnih večerih in
kulturnih dogodkih, tudi v tujini. Vid Valič se je ţe pri mladih letih
zaljubil v igro, po znanje za igralski poklic pa se je odpravil kar v
Zdruţene drţave Amerike. V Los Angelesu se je izobraţeval v treh
različnih igralskih studiih, prav tam pa je ideja o profesionalnem
ukvarjanju s stand-up komedijo dobila tudi svoja krila. Danes nastopa

kot stand-up komik in organizator stand-up večerov v Kudu France
Prešeren. Je zagotovo eden najboljših stand-up komikov, saj je
večkratni zmagovalec v slovenski verziji tekmovanja Last comic
standing.
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