Festival JEFF 2019
Tiskovno poročilo
Festival JEFF, ki je nastal leta 2003 kot jazz, etno in funky festival, se letos vrača
na svoje tradicionalno prizorišče - na vrtove Pokrajinskega muzeja Koper in bo
ponovno poskrbel za oživitev mestnega jedra Kopra ter popestritev poletnih
kulturnih dogajanj. V tokratni, že 16. ediciji festivala, pa je tudi nekaj novosti.
Prvič se bo festival izvedel v septembru, ob zaključku sezone poletnih kulturnih
prireditev. Prvič bo tudi potekal v strnjeni obliki, v šestih zaporednih dneh med 10.
in 15. septembrom. V tem času se bodo zvrstili štirje koncertni večeri v vrtovih
Pokrajinskega muzeja Koper, z njimi pa se bodo prepletale številne druge aktivnosti
ter predstavitve drugih umetniških zvrsti.
Tokrat je rdeča nit festivala vezana na glasbene tradicije balkanskega polotoka, in
poteka kot namišljena geografska linija od Italije prek Slovenije do Istanbula. S
slovenskim jezikom in teatrom se hudomušno poigravata duo Zajtrk, v slovensko
krajino pa so tudi vpeti jazzerji Viva Jazz Forma, ki elektronsko glasbo in jazz
prepletajo s poigravanjem na kovinske skulpture ravenske Forma Vive. Korak naprej
bomo storili z Brencl Bando s Kozjanskega, skupino ki črpa svoj navdih tudi iz
glasbe ostalih slovanskih narodov ter jo prepleta s svojimi avtorskimi navdihi. Še
korak dlje nas bo prinesel podalpski sevdah skupine tAman, ki združuje slovenske
glasbenike (čeprav nekateri s koreninami iz držav bivše skupne države), ki
preigravajo sevdalinke, kar bo naše namišljeno popotovanje čvrsto ukoreninilo v tle
Bosne in Hercegovine ter sosednjih pokrajin. Srbska multinstrumentalistka Kezz nas
bo popeljala v melanholično petje ljudskih pesmi Srbije, Črne Gore in Makedonije,
ki pa jih bo sprovedla z inovativnim live-loopingom ter pri tem uporabila svoje DJske spretnosti. Sin Makedonske glasbene tradicije je Goran Bojčevski, ki pa s svojo
eklektičnostjo presega jazz in etno ter se vključuje tudi v širše tokove klasične
glasbe. Srbska skupina Istanbul Night nas bo popeljala še dlje, v glasbo sufizma,
islamskega mističnega gibanja, ki je imelo največji odmev v Turčiji. Festival bomo
zaključili z vrnitvijo nazaj domov, ki bo pa hkrati tudi potrditev naše balkanske
poti. Italijanska skupina Kalascima bo potrdila geografsko pozicijo našega Kopra na
prepihu med balkanskim in apeninskim polotokom, hkrati pa s svojim poreklom iz
pokrajine Apulije predstavila tisti del italijanskega glasbenega izročila (seveda tudi
tokrat zvarjenega ne le v akustični, ampak tudi elektronski delavnici), ki je Balkanu
najbližje. Vabljeni na naše glasbeno popotovanje na vzhod.

•Sreda, 11. september ob 20:00,
Viva Jazz Forma, Goran Bojčevski
Quartet
•Četrtek, 12. september ob 20:30
Zajtrk, Brencl Banda
•Petek, 13. september ob 20:30
Kezz, tAman
•Sobota, 14. september ob 20:30
Istanbul Night, Kalascima

Festival so omogočili in podprli:

