P

red nekaj dnevi je izsel dolgo pricakovani videospot skupine Marzla
voda (na sliki), za prvi singel z albuma Med Venero in Jupitrom. Pesem

!
A

s

c

c

G

" eprav

11

C

smo se v avgustu, ki je naceloma poletni mesec, je vreme
docela nepoletno. Pray to muhasto
vreme z nizkimi temperaturami in mokrimi
padavinami je marsikoga prikrajsalo za pri-
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jeten koncertni vecer. Ljubljanska skupina
Srecna Mladina (na sliki) je ena izmed
tistih, ki Jim je zaradi dezja v letosnjem,
sicer festivalsko pestrem poletju odpadlo
kar nekaj koncertov. Saksofonist in klaviaturist Tim Kostrevc za odpovedi koncertov ne krivi toliko slabega vremena kot
odstranitev modrostnega zoba: »Ko so mi
odstranili modrostni zob, smo zaradi morebitnih bolecin prestavili koncert in takrat
se nam je nekako vse zacelo podirati.
Koncerti so odpadali drug za drugim!«
Nazadnje Jim je nastop odpadel zaradi
dezja, na Grand rock Sevnica, kjer naj bi
nastopili v druzbi odlicnih slovenskih bendov. So pa zato fantje bolj dejavni na drugih
podrocjih. Ova clana obcasno sodelujeta
pri zasedbi Trije puhalci, vsi ciani pa so
glasbeno aktivni (tako ali drugace) tudi
drugje. Poletje so izkoristili za veckratne
krajse pocitnice, kitarist Peter pa se je pred
kratkim vrnil s potovanja po Mehiki. Ljubitelji njihove glasbe jih lahko slisite 27.
avgusta na prireditvi (v okviru Trnfesta)
Street explosion, v KUO Franceta Preserna.

Y

eselje pa je dezevno vreme pokvarilo
tudi organizatorjem torkovih Chilli
Space vecerov, ki se dogajajo na
Ijubljanski mestni plaZi Laguna. V torek, 8.
avgusta, bodo na Chilli Space veceru za
dobro glasbo skrbeli didzeji Octex, Electrosaurus in Dojaja.

ec srece pa ima to poletje mlada
skupina G-SPOT, ki je pred kratkim
posnela spot za novi singel Lepljive
misli ter dozivela pohvale in uspehe tako na
tv-zaslonih kot tudi na radijskih sprejemnikih. Skupina, ki jo vecina pre pozna po
simpaticni pevki Katji Koren (na sliki),
udelezenki Bitke talentov ter dvakratni udelezenki Evrovizije (kot spremljevalne pevke)
je z uspehom nove pesmi zelo zadovoljna,
saj jih je zavihtela v sam _vrh glasbenih
lestvic, kajti na mnogih radijskih postajah
so prejeli naziv »pesem, hit tedna«. Ciani
benda v kratkem obljubljajo presenecenje,
ki bo, dokler ga ne razkrijejo, to tudi
ostalo.

K

onec meseca, natancneje v cetrtek,
31. avgusta, pa bo na Ljubljanskem
gradu zacela svojo turnejo priljubljena skupina Siddharta (na sliki) s promocijo novega albuma Petrolea, s katero
se bo predstavila po vseh vecjih slovenskih
mestih.

P

rvi koncert bo namenjen Ie izbrancem, saj bode siddhartovci karte
zanj razdelili med svoje obozevalce
oziroma redne obiskovalce njihovega spletnega foruma in se Jim tako na svojevrsten
nacin zahvalili za dosedanjo podporo.

Poglej jih, ki je bila na radijskih postajah
izjemno dobro sprejeta, se tako sedaj
predstavlja tudi v vizualni obliki. Avtor videospota je kitarist sku pine Tomaz Gornjak, ki je poskrbel tudi zaoblikovno
podobo ovitka zgoscenke in njihove spletne strani. Z videospotom so fantje zeleli
doseci dolocen odklon od oblikovne resnosti, ki spremlja njihovo podobo, ter se
produkcijsko priblizati smernicam, ki jih je v
sestdesetih in kasneje dolocil Andy Warhol. Kot pravijo sami, so z videospotom
dokoncno sklenili krog ustvarjalnega procesa, povezanega z letosnjim izidom zgoscenke. One 25. avgusta bode v Lovrencu
nastopili na Jezernikovih dnevih.

Z

novim spotom pa se je prejsnji
mesec predstavila tudi odlicna skupina Tide (na sliki). Z videospotom za
pesem Carry ,on, ki ga je posnel Miha
Knific, so se predstavili na MTV Adria.
Malo pred tem pa je bend podpisal pogodbo z nemsko
zalozbo
Avena
Music, s katero
bode sodelovali
pri
kompilaciji
HIT Verdachig
Vol. V s pesmijo
On your Way.
One 28. avgusta
jih boste lahko
videli na Kranjfestu na Terasi in
8. septembra v
Cerkljah, na prireditvi
Poletje
pod Jenkovo lipo.
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