big Band gveriLLaz
Zappa & friends

big Band gveriLLaz:
Big Band GveriLLaz je zasedba nastala januarja 2014. Ena izmed glavnih točk nastanka je bila prav ideja o
razvijanju mladostniške talentiranosti, ki zaigrize v vsako noto, dokler se iz nje ne izvije zadnji sok.
Skupina je izšla iz pomisleka, da danes obstaja premalo sestavov, kjer se lahko resnično igra - predvsem
govorimo o delih vrhunskih komponistov, ki se jih lahko opiše v presežnikih. Še posebej na big band
področju. Brez analize finančne krize lahko opazimo pomanjkanje poguma, ki glasbene skupine sili v
čedalje večjo komercializacijo, glasbeniki pa v teku pozabljajo, da je glasba lahko poslušljiva, pa ji pri tem
ni potrebno odvzeti niti enega bisera.
Big Band GveriLLaz je 20. članska zasedba profesionalnih glasbenikov, ki na slovensko področje nosi okus,
kaj vse se lahko lahko, če sposobnostim pustimo, da zaživijo v svojem polnem potencialu.
Frank Zappa & friends:
Glasba legendarnega Franka Zappe je prisotna v vseh možnih oblikah, v naš prostor pa še ni vstopila
izvedba, ki bi kot medij uporabila zasedbo big banda.
Aranžmaji za projekt Frank Zappa music so kombinacija del ameriškega glasbenika Ed Palerma, švedskega
Bohuslan big banda, dva aranžmaja, pa sta delo dirigenta, vrhunskega jazz violinista, Petra Ugrina.
Zaradi uspešnega delovanja v lanskemu letu, si je zasedba odprla vrata otvoritev festivalov večjega ranga.
Koncertno sezono 2015 je začela z otvoritvijo 20. Jazz Cerkna.
Junija je big Band gveriLLaz otvoril sklop jazz koncertov v Zagrebu - Hrvaška - ter Mednarodni festival
saksofonistov v Novi Gorici, koncertiral v Volčjem gradu pri Komnu, na festivalu Volčji Sound, ter zasedel
enega izmed mest na glavnem odru festivala Kamfest 2015 - Kamnik.
Zasedba big Band-a gveriLLaz:
Dirigent: Peter Ugrin (dirigent, violina)
Saksofonska sekcija: David Mozetič - drugi alt; Rok Felicijan - prvi alt; Jani Šepetavec - prvi tenor; Lan Turek
- drugi tenor; Aleks Tratnik - bariton saksofon
Sekcija pozavn: Matija Mlakar - prva pozavna, Jakob Leban - druga pozavna, Matjaž Kafol - tretja pozavna,
Matic Kovač – bass pozavna
Sekcija trobent: Matjaž Kajzer - prva trobenta; Andrej Štrekelj - druga/ tretja trobenta; Domen Gracej druga/tretja trobenta; Primož Gobec - četrta trobenta
Ritem sekcija: Ilj Pušnik - kontrabas, bas kitara; Primož Podobnik - bobni; Marko Čepak - Maki - kitara;
Anže Vrabec-klaviature

