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Glasbeni junaki
Sporočilo za javnost

POSKOČNI MUZIKANTI V DNEVNI SOBI GLASBENIH JUNAKOV
2. april ob 19.00, Razlagova 11, Maribor
Maribor, 2. april 2019 – Z današnjim koncertom Poskočnih muzikantov v ‘dnevni sobi’ se nadaljuje niz koncertov v
podporo projektu Glasbeni junaki, s katerim Kulturno umetniško društvo Coda zbira sredstva za novo streho nad
glavo.
‘Living room’ koncerte na Razlagovi 11 so prejšnji teden odprli Help! A Beatles Tribute band, danes zvečer pa v
preurejeno klet večstanovanjske stavbe prihajajo akademski glasbeniki, ki na svoj repertoar uvrščajo narodnozabavno glasbo, Poskočni muzikanti. 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. Do konca meseca
bodo nastopile še zasedbe 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
• Video predstavitev projekta
• Fotografije koncerta Help! A Beatles Tribute (foto: Domen Ulbl)

GLASBENI JUNAKI by KUD Coda | info@glasbenijunaki.si | Kamniška ulica 2, 2000 Maribor | 031/230-691 |
DŠ: 61572900 | TRR (IBAN): SI56 6100 0000 3466 545

1

