ktro Ljubljana

a – Ele
Stara mestna Elektrarn
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Godci še vedno godejo,
festival je še vedno med nami!
Odpira se že tretji Celinkin glasbeni festival, drugič zapored po imenu
Godibodi. “Kdor gode ali godca posluša, bode srečno in dolgo živel!”
smo zapisali lani.
Glasba je dolgoživa in zares radoživa, če prinaša radost v živo ...
Pri Celinki, težkim časom navkljub, še naprej ustvarjamo in poustvarjamo
celostno in kakovostno glasbo za sladokusce. Ni lepšega občutka za glasbenika, kot je drsenje v še globlji navdih, ker nekomu začne od glasbe
zastajati dih. Poslušalstvo, ki ne samo posluša, temveč tudi sliši, glasba
najraje usliši.
Dragi poslušalci, naj vas v tej smeri in ravno pravi meri razveseljuje
tudi letošnji Godibodi. Naj se vam zgodi in naj vam godi ...
Janez Dovč
umetniški vodja festivala Godibodi
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Projekt

“Zbudimo kralja Matjazza”

Etno-jazzovski spektakel, edinstveno glasbeno vizualno delo, ki mu v koroški
glasbeni zgodovini ne najdemo primerjave, je projekt mladih koroških glasbenikov.
Improvizacija jim ni tuja, saj se kalijo po raznih odrih, tako pri nas kot zunaj slovenskih
meja. Kot avtor glasbe za projektom stoji Sašo Vollmaier, projekt pa združuje ljudsko
petje in jazz glasbo. Razgibanost, ki sega od ganljivega do šokantnega, od nežno
zibajočega do brutalnega, poslušalca ne pusti ravnodušnega. Kakšna pa bo koroška
ljudska pesem čez sto, dvesto let? Bo takrat sploh še živa? Le upamo lahko.
Sašo Vollmaier – klaviature
Samo Kolar - saksofon, flavta
Matjaž Mlakar - saksofoni
Vid Jamnik - vibrafon, xylosynth
Jure Praper – kitara
Beno Pirnat - bas kitara
Matic Črešnik – bobni
Zdovčeve dečve: Emica Potočnik Petrič, Terezija Potočnik,
Bernarda Kandare, Cecilija Piko - vokal
Miha Kolar - vizualizacija
http://www.zkm.si/
http://www.myspace.com/ZbudimoKraljaMatjazza
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Koriandr
Duet bobnarja Roka Koritnika in kitarista Andraža Mazija, kjer eden skrbi za ritem,
drugi za melodijo. V glasbo vpletata različne inštrumente iz indijske, arabske in afriške
glasbe. Le dva para rok preko nešteto eksotičnih tolkal in brenkal ustvarjata »Etno
world music«, ki ga mešata s svojim filingom bluesa in drugih primesi. Formo in
dinamiko spreminjata iz koncerta v koncert ter nadgrajujeta s “sampli”. Z glasbo vaju
bosta popeljala na meditativno potovanje. Ste za ples? Prepustite se toku.
Andraž Mazi – brenkala
Rok Koritnik – tolkala
Luka Dekleva – vizualizacija
http://www.myspace.com/koriandrspace

knjizica.indd 4

4.5.10 12:20

Chris Garrick & John Etheridge
Kitarist Etheridge in violinist Garrick skupaj nastopata že več kot 28 let. Vezna točka
med obema glasbenikoma je virtuoz Stephane Grapelli: Etheridge je nastopal
skupaj z njim, Garrick pa je pod njegovim vplivom iznašel povsem samosvoj stil in
ponovno oživil vlogo violine v jazzu 21. stoletja. Etheridge, po besedah Pat Methenya
»eden najboljših kitaristov na svetu«, je znan kot genialni in ustvarjalni glasbenik
ter skladatelj. Violinist Garrick je diplomant prestižne londonske Kraljeve Akademije.
Črpata iz folka, jazza, rocka in drugih vplivov, vendar to ni fusion. Predvsem je to
improvizacija in interpretacija dveh izvrstnih šolanih glasbenikov, s podobnim
glasbenim ozadjem, vendar z zelo različnim stilom.
Chris Garrick - violina
John Etheridge – kitara
http://www.chrisgarrick.com/
http://www.johnetheridge.com/
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Brencl Banda
Čeprav uporabljajo povsem običajne glasbene inštrumente in vokale, so oblikovali
originalen zvok. Njihova slovanska krila jih nosijo po svetu glasbe različnih narodov,
ki skozi svoje ritme in melodije pojejo v en skupen glas o sreči, žalosti in brezčasju.
S svojim nežno surovim vrtincem zvokov nam spodnesejo tla pod nogami in nas
povzdignejo v čutna obdobja, ki lebdijo nekje med zemljo in nebom, neskončnim
domom svobode. Kot nekaj, kar nas preganja, nam ne da miru, a je vseeno tako
sladko, da ko enkrat slišimo, ne moremo pozabiti.
Polona Žalec - violina in vokal
Rok Šinkovec - harmonika in vokal
Matija Krivec - kontrabas in vokal
Andrej Boštjančič - kitara in vokal
http://www.myspace.com/brenclbanda
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Yanu & Ahimsa / Yanu Trio
Jan Tomšič je multiinštrumentalist in pravi
mojster na področju improvizacije, kjer s
svojim perkusivnim načinom igranja kitare
odpira nove dimenzije in možnosti tega
instrumenta. V triu Yanu ga podpirata Nino
Mureškič, tolkalist z več kot dvajsetletnimi
izkušnjami, in Tadej Kampl na basu.
Glasba Yanu se giblje vse od R’n’B-soula
do ritmičnega jazz-popa, napolnjenega z
afrolatinsko in indijsko ritmiko.
Yanu - vokal, kitara, bansouri
Tadej Kampl – bas kitara
Nino Mureškič - tolkala
http://www.myspace.com/yanujan

Ahimsa Trio
Nov tolkalski trio, ki črpa navdih v raznoterih ritmičnih
tradicijah sveta. Pod vodstvom slovenskega tolkalista Nina
Mureškiča v avtorske kompozicije vpletajo tradicionalne oblike
afriške, arabske, balkanske in indijske glasbe. Kompozicije
zaznamuje domišljija, zmes viharne improvizacije in urejene
komponirane forme, barvita zvočnost, humor in trans.
Nino Mureškič – tolkala
Andrej Hrvatin – tolkala
Damir Mazrek - tolkala
http://www.myspace.com/ahimsatrio
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Festivalska produkcija Godibodi

“SOUNDS OF SLOVENIA”
Posebej zbrana ekipa vrhunskih slovenskih glasbenikov, uveljavljenih in odličnih
solistov ter članov različnih zasedb (Katalena, Jararaja, Magnifico, Kisha, Elevators,
Fake Orchestra) bo pod umetniškim vodstvom Janeza Dovča predstavila slovensko
ljudsko izročilo v sodobnih in živih priredbah. Slovenska ljudska glasba je spomin iz
davnine, ki v sebi nosi različnost slovenskih pokrajin, s koncertom pa želijo pokazati,
kako pomembno je bogastvo razlik, ne samo v kulturnem, temveč tudi v gospodarskem in političnem svetu. Projekt je že zazvenel v Bruslju ob zaključku predsedovanja
Slovenije Evropski uniji, v letošnjem letu pa bodo nastopili v Shanghaju na Kitajskem
v okviru World Expo. Vabljeni na ples.
Nastopajo Jani Hace - bas, Robi Pikl - kitare, Sergej Ranđelović - bobni, Nino
Mureškič - tolkala, Petra Trobec - kontrabas, Primož Fleischman - saksofoni,
Luka Ipavec - trobenta, Rok Štirn - pozavna, Boštjan Gombač - klarinet, piščali,
pojoča žaga, Gregor Budal - klarinet, Vasilij Centrih - violina, Janez Dovč –
harmonika, solisti Aphra Tesla, Eva Hren, Vesna Zornik, Rudi Bučar,
Irena Preda, Mateja Starič, Katice, Visual Surfer - VJ, Gregor Zemljič - efekti,
Julij Zornik - oblikovanje zvoka in Primož Kogovšek - oblikovanje luči.
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Sozvočja sveta
Glasbena srečanja Sozvočja sveta se vsak torek že sedmo
leto dogajajo v Hostlu Celica, veseli smo, da jih tokrat lahko
gostimo tudi v okviru festivala Godibodi.
Na znamenitem celičnem »etno jamu« se oglašajo in
uglašujejo izvrstni glasbeniki, ki glasbo ne samo igrajo,
temveč preigravajo. Veščina se mojstri, ko se zvočnost izostri
v navzočnost ...

Moonlight sky
Uspeva jim združiti občutek za glasbo iz poznih šestdesetih let in mešanje žanrov, ki
ga je v sedemdesetih Miles Davis začel z gibanjem fusion, s sodobnimi glasbenimi
tokovi. S tem dokazujejo, da prava glasba ni le modni krik, ampak lahko transcendira
obdobje, v katerem je nastala. Z veliko mero spoštovanja do glasbene zgodovine.
Miha Petric - kitara
Janez Moder - bas kitara
Žiga Kožar – bobni
Malala - vokal
http://www.myspace.com/moonlightskyband
http://www.moonlight-sky.com/
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Caña
Bogate kitarske kompozicije na pisani ritmični preprogi odsevajo temperament
in poudarjajo jedro zasedbe, ki jo zvoki dodanih instrumentov umestijo v tako
imenovani slog flamenco nuevo. Hkrati pa se poigravajo z barvo godalnega orkestra,
ki ga s svojo inovativnostjo spretno vtkejo v neverjetno bogato melodično, harmonsko in ritmično podlago nastalega stila.
Matjaz Stošić- kitara in ploskanje
Andrej Hrvatin – tolkala in ploskanje
Damir Mazrek – tolkala in ploskanje
Tadej Furlan – tolkala in ploskanje
Tadej Kampl-Spatzi – bass
http://www.myspace.com/canaflamenca

Aleš Hadalin & Petza Pet
Odličen vokalni interpret, ki mu pravijo tudi »promotor človeškega glasu«, je eden
naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja. V zadnjem času se
je posvečal predvsem raziskovanju slovenske ljudske glasbe in rezultat je nova
zgoščenka, poimenovana Jaz mam pridno gospodinjo. Na Godibodi bo nastopil s petčlansko pevsko skupino PetzaPet, ki črpa iz bogate zakladnice veselih in
hudomušnih pesmi, ki prihajajo iz celotnega slovenskega etničnega prostora.
Aleš Hadalin
PetzaPet so:
Petra Trobec,
Neža Peterle,
Metod Banko in
Tomaž Maher
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GLASBENE DELAVNICE
Celinka si prizadeva za odprtje novih prostorov posvečenih umetnosti.
V sklopu festivala Godibodi bodo hkrati potekale delavnice v Hostlu Celica.
Psihoakustika
petek, 14. maja ob 17:00
Na osnovi 25-letnih izkušenj pri produkciji glasbenih posnetkov bo Janez Križaj vodil
predavanje in pogovor o osnovnih pojmih Psihoakustike. Senzorika in percepcija, pet
čutil in skupni procesor, spomini in pričakovanja, psihoakustični procesorji zvoka in
osvetlitev drugih pojmov se bo ukvarjala z vprašanji medsebojnih vplivov človeške
duševnosti in atmosferskih motenj.
Glasba Indije
sobota, 15. maja ob 17:00
Nekaj malega o ritmiki in melodiki Indije. Spoznavanje in kombiniranje ritmičnih
vzorcev ter ornamentacija in povezovanje tonov. Dobrodošli vsi inštrumenti in
radovedni glasbeniki. Delavnico bo vodil Andraž Mazi.
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Fotografski extempore
Pod vodstvom fotografa Bojana Stepančiča bo premierno na Festivalu Godibodi
potekal fotografski ekstempore na temo koncertne fotografije. Publiki bo na vsakem
koncertu omogočen direkten vpogled v potek fotografskega dela med samim
koncertom. Fotografska tehnologija je v zadnjih letih močno napredovala, saj
omogoča prenos fotografij na daljavo med digitalnim fotoaparatom in računalnikom.
Na ta način se bodo fotografije, ki bodo nastajale med koncertom, v dokaj realnem
času projecirale na platno, ki bo del scene na odru. Tako bosta prvič pri nas do sedaj
na zelo izviren način povezani dve različni umetniški področji, glasba in fotografija,
publiki pa s tem omogočen vpogled v dinamiko samega fotografskega dela.
Alan Orlič
Alan Orlič se je na slovensko foto sceno zapisal kot odličen fotograf
in kronist glasbenega dogajanja. Že vrsto let redno fotografira in
ustvarja neprimerljiv fotografski opus v sklopu oddaje Izštekani na
Valu 202. Do sedaj se je pred njegovim objektivov znašla že skoraj
vsa slovenska glasbena scena. Na področju fotografije pa je poznan
tudi kot urednik fotografskih prispevkov pri reviji Moj Mikro.
Aleš Rosa
S fotografijo se je začel ukvarjati pred dobrimi petimi leti, ko je
opustil lokostrelske sanje in se mu je zdel fotoaparat pametnejši
nakup od Kawasakija Ninja ZX6-R. Splet okoliščin ga je porinil v
fotografiranje glasbenikov, kmalu za tem pa se je pridružil takrat
čisto svežemu glasbenemu mesečniku RSQ. Ko mu pred aparatom
ne pozirajo glasbeniki, iz helikopterja slika primorske objekte, v
Photoshopu olepšava modele in nato o njih razmišlja med predavanji
na fakulteti za strojništvo. Najraje srka vanilijin čaj z mlekom, saj
ta pomirja njegove divje prebliske, da bi si zdaj mogoče le privoščil
tistega Kawasakija. Zakaj? Zato!
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Bojan Stepančič
Že od malih nog sta bila fotografija in on nerazdružljiva. Oče,
ki je bil fotoreporter, ga je vpeljal v fotografske osnove, sredi
devetdesetih pa ga je fotografija popolnoma prevzela. Ukvarja se
pretežno z avtorsko fotografijo, kakor tudi komercialno. Čisto po
naključju je odkril, da je glasbena fotografija tisto področje, kjer
se najbolje najde in zadnja leta neumorno fotografira koncerte
v sklopu prireditev znotraj Hostla Celica. Je uradni fotograf
nekaterih priznanih Slovenskih glasbenih skupin, kot so Terrafolk,
Jararaja, Kisha, Aritmija in še nekaterih, letos pa je tudi idejni
vodja in organizator fotografskega ekstempora Godibodi.
Boris Voglar
S fotografijo se ukvarja od otroštva, v zadnjih desetih letih, ko ga
je v fotografske vode še teoretsko pripeljal predmet Sociologija
medijev, pa intenzivneje. Žanrsko se ne omejuje, najbližje pa
mu je koncertna fotografija. Poudariti želi osebnost in karakter
nastopajočih ter jih prikazati v dramatičnih trenutkih nastopanja.
S fotoaparatom sledi rock in jazz koncertom ter nastopom
elektronskih ustvarjalcev.
Iztok Ameršek
Kot zagrizen potapljač in podvodni ribič se je že od nekdaj
navduševal nad naravnimi lepotami. Ko je kasneje odkril
fotografijo, mu je sprva predstavljala le priložnostno popestritev
na njegovih popotovanjih, kasneje pa je postala prava strast in že
kar nekaj časa sta fotoaparat in on neločljiva. Kot ljubitelja glasbe
pa ga je fotografija popeljala tudi v fotografiranje glasbenih
dogodkov.
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Dražba unikatnih zgoščenk
Tudi letošnji Godibodi bomo ovekovečili na prav poseben način - vsak večer bo v
dvorani prisoten likovni ustvarjalec, ki bo v živo ustvarjal ovitek za zgoščenko
s posnetkom koncerta, ki jih bo posnel Jernej Černalogar. Zgoščenke z unikatnimi
ovitki bodo naprodaj na dražbi, ki bo 16. maja sledila festivalski produkciji
“SOUNDS OF SLOVENIA” .
Ovitke bodo ustvarili Ciril Horjak, Milan Erič, Roman Ražman in Matej Stupica.

Ciril Horjak
Rojen leta ‘75, Korošec v Ljubljani. Stripe je
začel risati v osnovni šoli. Risal jih je za zabavo,
potem pa je naredil tri otroke in začel stripe
delati tudi za resen denar. Nedvomna avtoriteta na področju izobraževanja s stripom. Ker
njegove stripe berejo tudi delavci v industriji,
pravi, da je stripe pripeljal iz trafike do fabrike.

Milan Erič
Rodil se je v Slovenj Gradcu. Na ALU v
Ljubljani je študiral slikarstvo pri profesorju
Janezu Berniku. Diplomiral je leta 1979. Študij
je nadaljeval na specialki za slikarstvo pri
profesorju Janezu Berniku in ga zaključil leta
1982. Nagrado Prešernovega sklada je prejel
leta 1999 za celovečerni risani film Socializacija
bika ?.
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Roman Ražman
Letnik ´78, rojen na Jesenicah. Osnovno šolo je obiskoval v Mojstrani, leta 1997 maturiral na Srednji šoli za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in se istega leta
vpisal na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je leta 2004 z odliko diplomiral na Oddelku
za vizualne komunikacije. Samozaposlen, poročen,
lastnik mojstrskega pasu v judu in ponosen oče.

Matej Stupica
Rojen 12. 12. 1987 v Ljubljani. Študent slikarstva, v
letu 09/10 vpisan v četrti letnik Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Poleg slikarstva
se ukvarja še z ilustracijo in stripom. Od leta 2006 do
2009 je ilustriral za časopis Dnevnik, za kar je prejel
Priznanje Hinka Smrekarja na 8. slovenskem bienalu
ilustracije. S stripom je sodeloval pri nekaj projektih
Stripcora oz. Stripburgerja. Svojo rdečo nit ustvarjanja lovi skozi slikarstvo, a se velikokrat vpraša, če je
sploh rdeča. In če ni, kakšna sploh je in kam ga vodi.
Najraje ima, ko se mu zazdi, da jo vodi sam.
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Agencija Celinka
Agencija Celinka je ustvarjalno polje, ki odpira možnosti in podpira zmožnosti za
ustvarjanje, izvajanje in poslušanje glasbe. Podobno kot nota, ki ima najdaljšo dobo,
povezuje posamezne glasbenike in glasbene zvrsti v nove celote. Ne samo melodija
in ritem, ključna vez je ljubezen do glasbe. Poleg izostrenega posluha je pomembno
prisluhniti drugemu, slišati glasbene posebnosti in izraz osebnosti.
V živem ustvarjalnem polju lahko postane vsak nov dih navdih. Umetniški vodja
Celinke je harmonikar in skladatelj Janez Dovč. V štirih letih obstoja je Celinka izdala
in založila 12 zgoščenk sledečih slovenskih skupin: Aritmija (Gonilna sila, 2007),
Katarchestra (Katarchestra, 2007), Elevators (Elevators, 2008), Vasko Atanasovski
& Mljask (V živo iz Stare elektrarne, 2008), Eva Hren & Sladcore (SLO, 2009), Miloš
& Co.pilots (Unplugged flight, 2009), Aleš Hadalin (Jaz mam pridno gospodinjo,
2009), Katice (Oj, fijole, novo leto je, 2009), Cana Flamenca (Kata, 2009), Igor
Matkovič&Marko Črnčec (Motion in two dimensions, 2010), Aritmija (Live, 2010) in
Vesna Zornik (Tango Apasionada, 2010).
Poleg tega je organizirala in producirala več kot sto koncertov različnih glasbenih
skupin doma in v tujini, že tretje leto pa organizira in producira tudi festival Godibodi.
www.celinka.si
www.myspace.com/celinkarecords
Stik:
info@celinka.si
+38641600783
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TangoApasionada
Vesna Zornik, 2010

Live
Aritmija, 2010

Motion in Two
Dimensions
Igor Matkovič
Marko Črnčec, 2010

SLO
Eva Hren & Sladcore,
2009

Unplugged Flight
Miloš & CoPilots, 2009

Kata
Caña Flamenca, 2009

Jaz mam pridno
gospodinjo
Aleš Hadalin, 2009

Oj, fijole,
novo leto je!
Katice, 2009

V živo iz Stare
elektrarne / Live From
The Old Power Station
Mljask, 2008

Elevators
Elevators, 2008

Gonilna sila
Aritmija, 2007

Katarchestra
Katarchestra, 2007
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Godibodi so za vas pripravili:
Bojan Stepančič - vodja projekta fotografski extempore
David Fartek, arnoldvuga+ - oblikovalec grafične podobe
Janez Dovč - umetniški vodja
Janko Rožič, Katja Oblak, KUD Sestava - organizacija in vodenje Sozvočij v Celici
Jernej Černalogar - oblikovanje in snemanje zvoka
Katja Verderber - organizacija in PR za projekt Sounds of Slovenia
Mateja Starič, Ana Kus, Meta Česnik, Gregor Budal, Matej Lavrenčič - svetovalci
Miha Dovč - vodja založbe Celinka.si
Slavica Tucakov - predstavnica za stike z javnostjo
Yasmin Martin Vodopivec - producentka
www.godibodi.si
info@godibodi.si

Produkcija: Agencija Celinka, www.celinka.si
Koprodukcija: Bunker, Kud Sestava, CUK Kino Šiška
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Partnerji

Podporniki

Powered by

Medijski partnerji
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Spored festivala Godibodi 2010
Godibodi v Stari elektrarni ob 20:15 / 8 €
torek, 11. maja
sreda, 12. maja
četrtek, 13. maja
petek, 14. maja
sobota, 15. maja

Projekt »Zbudimo kralja Matjazza« etno jazz za odrasle
Koriandr Univerzalna glasbena začimba...
Chris Garrick & John Etheridge Ko virtuoza vžgeta lirično
Brencl Banda Najprijetnejši brenclnov pik doslej
Yanu & Ahimsa Sodobni trubadurji

Godibodi v Celici ob 22:00 / brezplačno
torek, 11. maja Moonlight sky Luna trka
četrtek, 13. maja Caña Južni navdih
petek, 16. maja Aleš Hadalin & Petza Pet Zapoj ob zapečku

Godibodi v Kinu Šiška ob 20:15 / 10-12 €

nedelja, 16. maja Projekt »Sounds of Slovenia« Urbana godba

festivalska karta: 35 €
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