SPOROČILO ZA JAVNOST
Napovednik dogodka: Festival Scena 2015 // ŠTUK
Festival Scena 2015, ki ga organizira Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez,
bo tudi letos potekal vikend pred velikonočnim ponedeljkom, od petka do
nedelje, 3., 4. in 5. aprila 2015 s pričetkom vsak dan ob 20:00 na ŠTUK-u.
Med 32 prijavljenimi glasbenimi skupinami iz Maribora in okolice, so v KD MC
IndiJanez izbrali 21 nastopajočih, ki se bodo zvrstili v treh dnevih:
PETEK, 3.4.2015 > Lipstick Stain, Infected, Lost Void, InSession, The
Neighbours, Okttober, Leonart
SOBOTA, 4.4.2015 > LASYE, Still Strangers, Projekt Krokar, Last Dropout,
Chain of Fools, The Sticky Licks, Sabaium
NEDELJA, 5.4.2015 > Blutwurst, V okovih, Freaks of Friday, BattleX,
Splitting the Sky, Burn Fuse, Heart's Abyss
Nastopajoči bodo prejeli večkanalske zvokovne posnetke nastopa, izdani bodo
tudi videoposnetki s festivala. Vsak dan med 20:00h in 22:00h bo v atriju ŠTUK-a
družabni piknik za nastopajoče.
Festival glasbenim skupinam iz Maribora in okolice ponuja priložnost, da iz
vadbenih prostorov stopijo na oder,
in se predstavijo širši publiki. Že
uveljavljenim skupinam in posameznikom nudi možnost predstavitve vsakoletne
produkcije in glasbenega ustvarjanja. Obenem je Festival Scena svojevrstna
priložnost druženja glasbenikov, kjer lahko izmenjajo izkušnje in spoznajo
glasbene kolege. Tokrat bo na festivalu 21 glasbenih skupin, kar pomeni, da bo
nastopilo več kot 100 glasbenikov. Festival Scena je tako v bistvu skupen projekt
KD MC IndiJanez in glasbenikov, ki sooblikujejo mariborsko glasbeno sceno,
ohranjajo glasbeno različnost ter nakazujejo stilske smernice.
Festival Scena se je v letu 2010 začel kot pilotni projekt evidentiranja in
predstavitve glasbenih skupin znotraj mesta Maribor in okolice. Organizatorji
festivala evidenco mariborskih glasbenih skupin v obliki kataloga posodabljajo in
tako skrbijo za aktualen pregled glasbenih ustvarjalcev.
Festival Scena 2015 omogočajo: ŠTUK, ŠOUM, Mestna občina Maribor, Ministrstvo
za Kulturo, Radio City in Društvo IndiJanez.
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