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Letos bo Židovski trg ponovno gostil pestro glasbeno-kulinarično 

dogajanje. 

Židovski trg bo letos od 1. do 15. junija že tretjič gostil pestro dogajanje z vrhunskimi 

koncerti mladih jazz zasedb in bogatim spremljevalnim programom, h kateremu 

prispevajo vse galerije in akterji na trgu: Sinagoga, galerija DLUM, galerija Media 

Nox, Fotogalerija Stolp ter GT22.  

https://mariborinfo.com/uporabnik/nikanemanic


Festival Jazz 'ma mlade od leta 2016 združuje ljubitelje glasbe, kulinarike in 

umetnosti. Mariboru in širši publiki predstavlja mlade perspektivne umetnike ter z 

barvitim dogajanjem oživlja Židovski trg, pomembno kulturno dediščino mesta Maribor. 

V treh petkovih večerih bomo tudi v letošnjem letu gostili mednarodne in lokalne zasedbe 

obetavnih mladih glasbenikov, ki nas bodo popeljali v svet jazza z nepozabnimi 

melodijami pionirjev in ikon jazz glasbe, kakor tudi z avtorsko glasbo. 

Trije večeri - tri nepozabne glasbene poslastice 

Kakovostna jazz glasba je bila in ostaja temelj dogajanja na festivalu. V letošnjem letu 

bodo s ponosom gostili tri raznolike zasedbe, ki bodo večernim druženjem ob dobrih 

hrani in izbrani pijači dodali edinstveno noto izjemnosti in enkratnosti. Za primerno 

uverturo v festivalsko dogajanje bo letos poskrbel kvartet pod vodstvom diplomiranega 

jazz kitarista in glasbenega pedagoga Staneta Hebarja, ki bodo razvajali z avtorskimi in 

tujimi zvočnimi poslasticami. Drugi petek bo s kultnimi melodijami postregel projekt 

dveh mladih slovenskih saksofonistov, Tiborja Pernarčiča in Grege Skaze, ki se 

posvečata preigravanju legendarnih jazz saksofonistov - Cannonball Adderley-

ja in Johna Colatrane-a. 
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Zadnji večer bo zazvenel v nekoliko modernejših zvokih zasedbe Quartzite, ki raziskuje 

meje klasično-sodobne glasbe, jazza in rocka in združuje intenzivne zvočne 

pokrajine Stevea Lehmana, dramatične pripovedne globine Vijayja Iyerja, močne 

ojačitve skupine Meshuggah in tehnik igranja, ki se uporabljajo v sodobni klasični 

glasbi. Če omenjeni (izkušeni) glasbeniki predstavljajo glavno jed letošnje ponudbe, nikar 

ne smemo spregledati preostalih hodov, ki bodo zagotovili, da petkovi junijski večeri 

nikogar ne bodo pustili lačnega. Za predjed bodo s svojimi nastopi poskrbeli obetavni 

mladi glasbeni upi iz glasbene šole Karol Pahor Ptuj, učenke glasbene šole B. A. S. 

E. in učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Za sladico pa si bo mogoče 

vsakič privoščiti še dodatno porcijo jazza na jam sessionih z uverturo Nina Korošak-

Serčič Tria, ki bodo do poznih večernih ur tešili lakoto po kakovostni glasbi. 

Umetniški posladki za vsak okus 

Ob glasbenem programu bo v sodelovanju z okoliškimi galerijami in prizorišči: Sinagoga, 

Galerija Media Nox, Galerija DLUM, Fotogalerija Stolp in GT22 potekal bogat 

spremljevalni program z otvoritvami razstav in podaljšanim delovnim časom galerij. Ob 

19.45 bodo vsak petek odprli po eno izmed treh posebej za festival pripravljenih razstav 

mladih avtorjev - Urške Boljkovac,Tomaža Strmčnika in Alexa Mitev Lebna. Ob 

omenjenih bo 1. junija v Fotogaleriji Stolp tudi odprtje razstave priznanega 

fotografa Dejana Mijovića z naslovom The Summer of our Lives, 8.junija pa se lahko 

ob 19. uri pridružite na brezplačnem javnem vodenju o zgodovini in identiteti Židovskega 

trga pod vodstvom Borisa Hajdinjaka, direktorja Zavoda Sinagoga. Da se ob 

tolikšni količini posladkov obiskovalci ne bodo preveč razpustili, pa smo poskrbeli še za 

eno novost festivala - jutranjo jazz jogo z Nežo, ki se bo odvijala v dopoldanskih urah v 

galeriji Media Nox. 
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Slovenska vina in avtorska ulična kulinarika 

Če vam našteto ni zbudilo dovolj skomin, bodo zanje nedvomno poskrbela izbrana 

slovenska vina in avtorska ulična kulinarika. Med prvimi bo pogostil mlad in perspektivni 

gostinski obrat Franček, s slednjimi pa strokovno podkovani študenti VŠGT Maribor, 

ki bodo jazzovsko divjost in neobvladljivo pristnost ujeli v svoje avtorske kulinarične 

kreacije ob katerih se bodo zvoki glasbe in trkanja kozarcev zlili v popolno kuliso urbanih 

in trendovskih mestnih večerov. Da v teh ne bomo uživali samo prisotni, pa bo s 

prenosom v živo na splet skrbela ekipa Glasu Podzemlja. 

 


