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Glasbeni junaki
Sporočilo za javnost

Koncert help! A beatles tribute na novi koncertni lokaciji v podporo
projektu glasbeni junaki
26. marec ob 19.00, Razlagova 11, Maribor
Maribor, 25. marec 2019 – Jutri se pričenja niz šestih koncertov v ‘dnevni sobi’ v podporo projektu Glasbeni junaki,
s katerim Kulturno umetniško društvo Coda zbira sredstva za novo streho nad glavo.
Najboljši slovenski Beatles tribute band bo jutri nastopil v 'jugoslovanskem Liverpoolu', na precej neobičajni
lokaciji. KUD Coda so v sklopu projekta Glasbeni junaki preuredili klet večstanovanjske stavbe na Razlagovi 11 v
Mariboru v koncertno 'dnevno sobo'. Omejeno število vstopnic je voljo na slovenski platformi za množično
financiranje Adrifund. Izkupiček od prodaje bo namenjen financiranju novih prostorov omenjene neprofitne in
nevladne glasbene šole.
Po 15 letih delovanja in izobraževanja štajerske mladine KUD Coda namreč grozi, da ostanejo brez strehe nad glavo,
mladi glasbeni junaki pa brez možnosti za razvoj svojih talentov. Zapletena lastniška razmerja trenutnih prostorov,
ki jih tedensko obiskuje okrog 150 mladih, so KUD Coda prisilila v zbiranje sredstev, ki jim bodo omogočala nadaljnji
obstoj.
Do 2. maja jih bodo zbirali na slovenski inačici Kickstarterja, Adrifund. Cilj projekta Glasbeni junaki je v 45 dneh
zbrati 20.000 €. V zameno za donacije so podpornikom na voljo domiselne nagrade, med njimi tudi koncerti
uveljavljenih glasbenikov v 'dnevni sobi', ki se bodo zvrstili vsak teden do konca zbiranja sredstev. Poleg Help! A
Beatles Tribute bodo nastopili še Poskočni muzikanti, Midnight Lightnin', Leonart, BalKan duo in The Swingtones.
Dodatne informacije:
• Katja Sreš, odnosi z javnostmi, katja.sres@glasbenijunaki.si, 040 208 190
• Gradivo za medije
• Prvo sporočilo za javnost
• Video predstavitev projekta
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