Vičstock 2018
Glasbeni festival Vičstock bo tudi letos navduševal z žanrsko
raznolikostjo. Slišati bo moč vse od jazza prek pristnega rocka,
metala in punka do bluesa. Odvijal se bo 4. maja 2018 na igrišču
osnovne šole Vič v Ljubljani, od 17. ure naprej. V popoldanskem
času se bodo ob živi glasbi mladih bendov odvijale različni športni
turnirji, po deveti uri zvečer pa bodo množice privabljali Koala
Voice in Zmelkoow. Mlade skupine, ki jih je na predizboru izbrala
strokovna žirija, so Funk Fu, Mencarija, Spotless Minds,
Sneaky Carveza ter Jaja Bojz. Vstopnice so na voljo na spletnem
portalu mladismo.si ter pri naših promotorjih.
Vičstock je neproftni dijaški glasbeni festival, ki ga organiziramo
mladi za mlade. Usmerjen je v podporo mladim, neuveljavljenim
glasbenim skupinam in jim pomaga na njihovi poti. Ponudimo jim
priložnost, da nastopijo na velikem odru s profesionalno glasbeno
opremo pred več kot tisoč glavo množico ob boku s poznanimi
imeni slovenske glasbene scene. Skozi sito Avdicije so se letos
prebili Mencarija (swing/blues), Jaja Bojz (punk, rock), Spotless
Minds (pokalica), Funk Fu (jazz/pop/ funk) in Sneaky Carveza
(Rock, Indie rock). V večernih urah bomo uživali ob glasbi benda
Koala Voice, ki žanje uspehe pri nas in v tujini. Za konec pa bo
poskrbela primorska skupina Zmelkoow, ki je v Sloveniji že dolgo
poznana po svojih hudomušnih besedilih in odlični glasbi.
Začetki festivala Vičstock segajo v 1994, ko je bil res le majhen
festival na dvorišču šole, namenjen druženju dijakov in profesorjev
ob dobri glasbi njihovih vrstnikov. Od leta 2010, ki je bilo zanj
prelomno, pa se odvija vsako leto brez prekinitev. V teh šestih letih
je Vičstock tako zrasel, da so dogajanje sprva preselili v športni
park Svoboda, nato v središče mesta na Letno telovadišče Ilirija,
zdaj pa je svoje mesto našel na igrišču osnovne šole Vič. Festival je
gostil že mnogo uspešnih slovenskih izvajalcev, kot so Zablujena
Generacija, Vlado Kreslin, Tabu, Dan D, Niet, Big Foot Mama,
Prismojeni profesorji Bluesa, Avven, N’toko, Trkaj, Elvis
Jackson, Happy 'Ol McWeasel ...
Projekt se prične ob začetku šolskega leta z zbiranjem
organizacijske ekipe dijakov. V začetku koledarskega leta
pripravimo prvi del festivala, to je Avdicija. Na razpis zanjo se

letno prijavi okoli 40 žanrsko raznolikih skupin. Na avdiciji jih
nastopi okoli deset, izbere jih organizacijska ekipa Vičstocka, dve
dodatni pa na Avdicijo pošlje največje število všečkov na
Facebooku. Avdicija je samostojen dogodek, ki poteka v klubu
Cirkus, izbrane skupine se z dvajsetminutnim nastopom predstavijo
obiskovalcem in strokovni žiriji, ki jo sestavljajo profesionalni
glasbeniki in glasbeni poznavalci. Z Vičstockom so doslej
sodelovali: pevka Severa Gjurin, radijec ter kreator in voditelj
oddaje Izštekani Jure Longyka, solo favtist v orkestru Slovenske
Filharmonije - Aleš Kacjan, harmonikaš, skladatelj in producent Janez Dovč, pevec skupine Hamo & Tribute 2 Love Matevž Šalehar
– Hamo, skladatelj, dirigent in aranžer - Rok Golob in drugi.
Priprava Vičstocka temelji na medgeneracijskem sodelovanju. Bolj
izkušeni dijaki usmerjajo mlajše člane ekipe z namenom, da se
festival ohrani in da ga vsako leto še nadgradimo. Organizatorji si
želimo, da bi čim več skupin, ki so kdajkoli sodelovale v projektu
Vičstock, uresničilo svoje sanje o uspehu v svetu glasbe pri nas in v
tujini. Nekatere uspehe že žanjejo, druge so na dobri poti. Primer
take zgodbe je skupina Koala Voice, ki je na Vičstocku nastopila
pred tremi leti. Svoje prve korake so na našem odru naredili vsem
dobro znani Big Foot Mama, ki so z nami obeležili tudi 20.
obletnico festivala. Poleg izjemne izkušnje za skupine pa ima
Vičstock še dve poslanstvi. Približevanje slovenske glasbe
mladim, ki lahko slišijo na dogodku pester izbor različnih
izvajalcev in zvrsti, ter možnost, da se dijaki preizkusimo v
organizaciji tako velikega dogodka in pridobimo neprecenljive
izkušnje, ki jih lahko uporabimo kasneje v življenju.
Pred nami je torej žanrsko raznolik 24. Vičstock, z odlično (mlado)
glasbo, ki jo bo moč slišati v petek 4. maja 2018 na dvorišču
osnovne šole Vič od 17h naprej.
Kontakt:
e:info@vicstock.si
t: 051 423 505
Povezave:
Mencarija: https://www.facebook.com/mencarija/
Jaja Bojz: https://www.facebook.com/jajabojz/
Spotless Minds: https://www.facebook.com/SpotlessMinds/
Funk Fu: https://www.facebook.com/funkfuoficial/

Sneaky Carveza: https://www.facebook.com/sneakycerveza/
Vičstock;
http://vicstock.si/ ; https://www.facebook.com/festivalvicstock/?
fref=ts ; https://www.instagram.com/vicstockfest/

