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PIHALNI ORKESTER KOČEVJE
Pihalni orkester Kočevje je bil ustanovljen leta 1927 in se občinstvu predstavlja tako na občinskih kot
državnih prireditvah ter na samostojnih koncertih doma in v tujini. Orkester vsako leto izvede tradicionalno
budnico za prvi maj, sodeluje na poletnih večerih in prireditvah v veselem decembru in organizira
tradicionalni "Božično-novoletni koncert" v Kočevju. Danes je Pihalni orkester Kočevje, pod vodstvom
odličnega dirigenta Gorazda Vidiča, nepogrešljiva stalnica v kočevskem in širšem kulturnem prostoru.

10.07.2014
MAČEK MURI IN NECA FALK
Glasbeni projekt “Maček Muri in Muca Maca” avtorjev Kajetana Koviča (pesmi), Jerka Novaka
(glasba) in izvajalke Nece Falk sodi med največje bisere slovenske glasbene produkcije za otroke in
tudi za odrasle. Glasba, ki si jo je kitarist in skladatelj Jerko Novak s sodelavci zamislil kot rock projekt,
je postala biblija rocka. Je prvi stik z glasbo za otroke, radi ji prisluhnejo tudi starejši in celo babice.
Morda je tu moč prav Kovičeve poezije, ki preko prispodob nekega “mačjega sveta” pripoveduje prav
zgodbe iz našega vsakdanjega sveta. Neca Falk je s svojo izvrstno interpretacijo vdihnila življenje
vsem tem mačkam. Koncert bomo lahko slišali v originalni zasedbi s pevko Neco Falk in Jerkom
Novakom, avtorjem in kitaristom.

17.07.2014
ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE
Ansambel Roka Žlindre prihaja iz okolice Ribnice, natančneje iz občine Sodražica. Sestavljajo ga vodja
ansambla, harmonikar, klaviaturist in pevec Rok Žlindra, kontrabasist, baritonist ter pevec Rok Modic,
Tadej Osvald bas vokalist, Boštjan Merhar kitarist ter pevka Barbara Ogrinc. Nastopajo na raznih
srečanjih, prireditvah, plesih, zabavah v domačih krajih, drugod po Sloveniji in tudi v tujini. Izvajajo tako
narodnozabavno glasbo-predvsem, kot tudi moderne, zabavnoglasbene melodije. V letih delovanja so
prejeli številne nagrade na festivalih in bili deležni uspehov tudi na različnih radijskih postajah.

24.07.2014
SKUPINA MUFF
Muff je glasbena skupina, ki je je nastala leta 2011 na pobudo kitarista Tadeja Koširja, producenta
Anžeta Kacafure in pevke Senidah. Med skupnim ustvarjanjem za druge izvajalce se je porodila želja
po svoji skupini in raziskovanju lastne glasbene identitete. Glasbeni sestav Muff tvorijo še klaviaturist
Miha Gorše, basist Grega Robič in bobnar Dorian Granda. Čeprav je skupina na glasbeni sceni
prisotna le kratek čas, njen doprinos ni zanemarljiv. Njihova skladba Naj sije v očeh je bila lansko leto
proglašena za najbolj predvajano slovensko skladbo leta 2012. Poleg te pesmi so izdali še štiri single
Ti daješ, Povej mi, Tvoje moje in Nov dan in vsak od njih je bil deležen radijske in javne pozornosti.

31.07.2014
DAMIR HALILIĆ HAL
Damir Halilid - Hal, je odličen kitarist finger style tehnike. Svojo glasbeno kariero je začel kot kitarist v
skupini En face, kasneje v skupini Public, po njenem razpadu pa se je posvetil samostojni karieri in kot
izvrsten kitarist igral z znanimi svetovnimi imeni kot – Tommy Emmanuel, Woody Manna, Peter
Finger, Franco Morone, Muriel Anderson in tudi mnogimi reškimi glasbeniki. Izdal je tri samostojne
albume, zadnji «Infinity» je bil zelo uspešen tudi na svetovnem glasbenem tržišču. Skladbe iz
njegovih albumov so na številnih radijskih glasbenih lestvicah v tujini. Hal živi v Reki na Hrvaškem,
vendar kot odličen kitarist, vse več nastopa po svetu.

07.08.2014
UROŠ PERIĆ IN BLUENOTE QUARTET
Uroš Perid - Perry je slovenski glasbenik, ki je postal znan po svojih odličnih interpretacijah skladb iz
zlate dobe bluesa, soula, ter jazza. Med glasbeniki, ki so nanj najbolj vplivali je prav gotovo legendarni
Ray Charles. Uroš Perid je s svojimi nastopi do zdaj razgrel občinstvo že kar na treh kontinentih v
Evropi, ZDA, Afriki. Njegova ljubezen do glasbe se zrcali tako v interpretiranju Charlesove glasbe kot v
ustvarjanju lastnih skladb. Na njegovo petje, igranje klavirja in značilno pozibavanje se občinstvo
vedno odzove z burnim aplavzom. S simpatičnim, širokim nasmehom in karizmatično osebnostjo še
dodatno navdušuje občinstvo vseh starosti.

14.08.2014
KLAPA TRAMONTANA
Beseda "klapa" pomeni skupino ljudi, ki je povezana na podlagi enakih interesov, predvsem
prijateljsko. Klapa TRAMONTANA prihaja iz Hrvaškega obmorskega mesteca Kraljevica. Klapa neguje
izvirne pesmi kvarnerskih otokov in primorskih krajev, pa tudi klasične dalmatinske napeve in
cerkveno petje. Klapske pesmi so optimistične, šaljive, duhovne, sentimentalne in pogosto spontane.
Največkrat se pojejo v treh ali štirih glasovih, najbolj prepoznavna značilnost pa je, da se pesmi pojejo
a cappella. Vendar pa se je ta bistvena značilnost v današnjem času malo spremenila - pesmi zaživijo
ob spremljavi kitar, mandolin in celo harmonike.

21.08.2014
LEA LIKAR & BAND
Lea je domačinka, kočevarka in je čisto sveža diplomirana psihologinja. Svojo pevsko pot je začela pri
osmih letih v dekliškem zboru, hkrati pa se je vpisala tudi v glasbeno šolo, kjer je končala osnovno
stopnjo klavirja in francoskega roga. Njena ljubezen pa je vedno bila tudi zborovska glasba, zato ni
nenavadno, da kljub vse večji zasedenosti, še vedno nastopa z vokalno skupino Vocabella. Danes
vedno bolj dejavna solistka, sodeluje tudi kot spremljevalni vokal Bilbi, Jadranke Juras, Šukarjev,
Omarja Naberja, Big foot mame. Po najrazličnejših uspehih na festivalih in Slovenski popevki je
dokazala, da še kako zmore stopati po samostojni glasbeni poti.

28.08.2014
ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
Po tem, ko je Slavko Avsenik zaključil svojo profesionalno pot, se je na odru pojavljal njegov sin
Gregor, od leta 2009 pa Slavkov vnuk Sašo. Harmonika se je zopet vrnila v Avsenikove roke in nastal
je Ansambel Saša Avsenika. Občinstvo je zvoke novo nastalega sestava sprejelo z velikim
odobravanjem. Ansambel na leto opravi približno 160 nastopov po Nemčiji, Avstriji, Švici, Italiji,
Nizozemski, Hrvaški in Belgiji, v februarju 2014 pa so nastopali tudi pri zdomcih v Kanadi. Poleg vodje,
Saša Avsenika na harmoniki, ansambel še sestavljajo: Aleš Jurman, Matic Plevel, Jan Tamše, Mitja
Skočaj, Dejan Zupan, Maja Berce Podrekar; občasno pa se zasedbi na odru pridruži tudi Sašev oče
Gregor Avsenik.

