POLETNI VEČERI NA MESTNI PLOŠČADI V KOČEVJU
Glavni moto prireditve je preživeti zabaven in družaben poletni večer na Mestni ploščadi v
Kočevju ob nastopu znanih slovenskih in tujih glasbenih skupin. Izbor izvajalcev je seveda
povezan predvsem z denarnimi sredstvi, ki jih nikoli ni dovolj. Kljub temu so se v teh letih na
Mestni ploščadi zvrstili vsi pomembnejši slovenski glasbeni izvajalci. Med drugim so nastopili
Neisha, Vlado Kreslin, Aleksander Mežek, Janez Bončina Benč, Janez Zmazek, Irena Vrčkovnik,
Lado Leskovar, Alenka Pinterič, Andrej Šifrer, Adi Smolar, Andraž Hribar, Nuša Derenda,
Alenka Godec, Slavko Ivančič, Darja Švajger, Pika Božič, Saša Lendero, Natalija Verboten, Anžej
Dežan, Dominik Trobentar, Zlatko, Nina Pušlar, Primož Turk, Damjana Golavšek, Maja Keuc,
Tanja Žagar, Nuška Drašček ... Pa skupine Pepel in kri, Čuki, Be Pop, Kingston, De žur, Posod mi
Jurja, Malibu, Perpetuum Jazzile, Skaktus, New Swing Quartet, Turbo Angels, Orlek, Društvo
mrtvih pesnikov, Pulcija, Odbeatli, Vocabella, Trio Glissando ... Vsako leto so na svoj račun
prišli tudi ljubitelji narodno zabavne glasbe. Tako so nam godli Okrogli muzikanti, Vandrovci,
Slovenski zvoki, Ansambel Franceta Miheliča, Slapovi, Polka punce, Štajerskih 7, Alpski kvintet,
Kolovrat, Ansambel Roka Žlindre, Ribniški pušeljc, Zakrajšek, Zdumarji, Štirje kovači ... Vsaj en
večer se je namenil jazz-u in na odru Poletnih večerov so nastopili vsi pomembnejši slovenski
jazz glasbeniki. Nastopili so tudi predstavniki etno glasbe Kvinton, Osma regimenta, Prifarski
muzikanti, Kontrabant, Dupljaki, KUD Dobreč, Ira Roma, Šukar, Langa, Vipavski tamburaši,
Folklorna skupina Dragatuš, Dovč&Gombač prišla pa je tudi folklorna skupina iz Berlina. Od
ruskih glasbenikov, pa do nastopa mednarodne zasedbe Finger Picking, z Grammyjem
nagrajene pevke Gwen Hughes, tradicionalnih nastopov najboljših hrvaških klap in nastopov
treh velikih orkestrov zabavne glasbe. Torej za vsakega nekaj.

04.07.2013 – PIHALNI ORKESTER KOČEVJE IN PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD
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.
PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD
Pihalni orkester Bežigrad sestavlja 59 glasbenic in glasbenikov vseh generacij. Vsi sodelujejo
ljubiteljsko, edini pogoj za članstvo v orkestru pa je, poleg navdušenja in ljubezni do te zvrsti
glasbe, raven glasbene izobrazbe. Leta posamezniku zagotavlja, da je kos vse bolj zahtevnemu
repertoarju, ki obsega klasično koncertno literaturo, skladbe zabavnega žanra, ljudski melos in
koračnice. Orkester redno nastopa doma in na tujem. Na letošnjih poletnih večerih bodo
nastopili kot gostje Pihalnega orkestra Kočevje.

11.07.2013 – SELL OUT
SELL OUT je ska-punk-reggae glasbena skupina iz Kočevja, ki jo sestavlja devet članov. Poznani
so po dobrih 'live' in energičnih nastopih, ki poženejo v 'moving' še tako zapete obiskovalce.

Nastopajo tudi na večjih koncertnih odrih doma in v tujini. Njihovi poskočni ritmi ne pustijo
ravnodušne še tako zadržane publike. Konec leta 2011 so v samozaložbi izdali dvojni album
The best of. Poleg večine avtorskih pesmi imajo vedno v rokavu kar nekaj svetovno znanih
priredb.

18.07.2013 – HRVAŠKA KLAPA VINČACE IN TAMBURAŠKA SKUPINA PODSTENCI
KLAPA VINČACE
Hrvaška klapa Vinčace iz Novega Vinodolskega ohranja in neguje tako dalmatinske napeve kot
novo uglasbene pesmi. Ime ''Vinčace'' predstavlja pleteni venec iz cvetja, ki ga je nevesta
nekoč nosila na poroki. Repertoar klape je v osnovi sestavljen iz pretežno tradicionalnih
dalmatinskih pesmi, poleg teh pa izvajajo tudi širok nabor novejših pesmi s spremljavo
instrumentov. Klapa Vinčace je osvojila številna priznanja in nagrade na tekmovanjih doma in
po svetu.
TAMBURAŠKA SKUPINA PODSTENCI
Člani Tamburaške skupine Podstenci so si s ponosom nadeli ime po vasi svojih prednikov iz
Kostela, ki jih je združevalo spoštovanje do svojih korenin in dediščine ter ljubezen do glasbe.
Njihov repertoar obsega slovenske narodne pa belokranjske pesmi in pesmi iz različnih koncev
Slovenije, velik pa je tudi njihov izbor dalmatinskih pesmi.

25.07.2013 – ZORAN ZORKO TRIO
Zoran Zorko je glasbeni samouk, virtuoz in inovator v igranju diatonične harmonike. Aktiviral
je novo glasbeno smer, ki združuje tako prvine slovenske narodne – etno, slovenske narodne,
pop, jazz, rock, in funky glasbe. Rezultat je nov in hkrati tudi virtuozni način igranja na najbolj
priljubljen slovenski inštrument - diatonično harmoniko ali po domače – frajtonar'co. Zoran
Zorko je postavil tudi novi Guinessov rekord v maratonskem igranju na diatonično harmoniko.

01.08.2013 – TAMBURAŠKI ORKESTER DOBREČ
Tamburaški orkester Dobréč sestavlja 24 mladih glasbenikov. Orkester strokovno vodi že od
leta 1993 Anton Grahek, in ima že preko 500 nastopov po vsej Sloveniji in v tujini. Vztrajnost,
veselje do glasbe, želja po novih glasbenih užitkih, jih je pripeljala tako daleč, da lahko zaigrajo
katerokoli zvrst glasbe. Orkester odlikuje odlična dinamika, melodičnost in samosvoj zvok
orkestra, vokalno pa ga dopolnjujejo tudi solisti.

08.08.2013 – VESELI SVATJE
Ansambel Veseli svatje s kvalitetnim izvajanjem in ljubeznijo do slovenske narodno-zabavne in
zabavne glasbe, predvsem pa s svojo energijo, razveseljuje in osrečuje srca vseh, ki jim glasba
pomeni razvedrilo. V igranje vnašajo mladostniško svežino, moderne glasbene prijeme in s
tem lastno prepoznavnost. S svojo avtorsko glasbo in značilnim »svatovskim« zvenom želijo

pustiti pečat v zgodovini slovenske narodno-zabavne glasbe.

15.08.2013 – VEČER KOČEVSKIH GLASBENIH USTVARJALCEV
Ta večer se bodo predstavili različni kočevski glasbeni ustvarjalci iz preprostega razloga – ker
si to zaslužijo. Mladi ali že izkušeni glasbeniki bodo združili sile in nastopili na Poletnih večerih
na odru Mestne ploščadi. Del te zanimive glasbene zgodbe bodo: Foršus, The Perception in
Semo.

22.08.2013 – DIXIE ŠOK BAND
Šest članska skupina prekaljenih in akademsko izobraženih glasbenikov, ki igra legendarno,
veselo, zabavno dixieland glasbo. To je glasba, ki prihaja iz mesta New Orleans na jugu ZDA,
kjer se je rodila v začetku 20. stoletja. Najpopularnejši predstavnik te glasbene zvrsti je bil
trobentač in pevec Louis Armstrong.

29.08.2013 – MLADI DOLENJCI IN TANJA ZAJC ZUPAN
MLADI DOLENJCI
Narodno zabavni ansambel Mladi Dolenjci prihaja iz Jurne vasi pri Novem mestu. Njihova
izvirnost in drugačnost je v tem, da ustvarjajo izvirne melodije in izvajajo način triglasnega
petja. Na njihovem koncertu boste slišali vse zvrsti glasbe, tako narodno-zabavno, kot
zabavno, njihove lastne skladbe, prav tako pa tudi uspešnice vseh znanih slovenskih narodno
zabavnih ansamblov.
TANJA ZAJC ZUPAN
Najbolj znana slovenska citrarka s svojimi nastopi že preko 20 let navdušuje starejše in mlajše
obiskovalce. Tanja prek citer pripoveduje tisto, kar bi bilo z besedami težje, kajti citre so
nežne, milozvočne, nekakšen žepni klavir, ki jo je pač prevzel prav zato, ker je nekaj
posebnega.

