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Naši zamejski
glasbeniki
den izmed tolikih karantenskih petkov je in nova številka @Direkta se že bohoti pred
vami. Številka, ki bi ji v angleščini rekli »special edition«, posebna
izdaja, saj se razlikuje od našega tradicionalnega formata. Tokrat smo se
namreč odločili, da nekoliko razbijemo monotonost te karantene in stran
posvetimo zamejskim glasbenikom
in glasbenim skupinam. Upamo, da
vas bo njihova glasba spremljala v
tem obdobju, enako pa tudi, da se
bodo ukrepi čim prej končali.
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Denis Daneu,
Ansambel
Saša Avsenika
Morda se spomnite, da smo nedavno
pisali o Tommyju Budinu, klarinetistu, ki
je pred nekaj meseci začel svojo kariero
z ansamblom Saša Avsenika. Nekaj mesecev za tem se mu je v ansamblu pridružil še trobentač Denis Daneu iz Na-

brežine. Tudi Denis je kakor Tommy sodeloval in bil izbran na avdiciji, ki ga je
popeljala v sam vrh narodnozabavne
glasbe. Glasbe, ki je na prvi pogled enostavna, a zahteva dobro poznavanje inštrumenta ter zelo veliko analitične sposobnosti in skupinske igre, ki je vse prej
kot samoumevna. »Celoten repertoar
zajema približno 170 skladb. Od katerih
približno 80 igramo iz glave,« nam je razložil in dodal, da je njegova najljubša
Avsenikova melodija Nežno šepetanje.
Sprva se je Denisu zdelo igranje v tako
pomembni zasedbi nekoliko čudno, a
se je kmalu predal in se izredno dobro
ujel s preostalimi člani ansambla. Posebej
dobro pa se razume z vodjo ansambla,
Sašom Avsenikom, vnukom legendarnega Slavka Avsenika. »Sašo je zelo
skromen, vendar izredno ponosen na
dedkovo zapuščino. Vsekakor pa se ne
obeša na svoj priimek, ampak poskuša
dedkovo tradicijo nadgraditi in prenoviti.« Ansambel, ki ga je zaenkrat ustavila
pandemija novega koronavirusa pripravlja tudi novo CD ploščo ob 10-letnici
delovanja, ki so jo praznovali lani. Denisu
in Tommyju lahko sledite na Spotifyju,
YouTubu in Facebooku, pa tudi v oddaji
Slovenski pozdrav na prvem programu
TV Slovenija.

PAS

Kaj bo,
ko bo konec
karantene
teh dneh ste se prav gotovo kdaj zasanjali in začeli razmišljati,
kako bo, ko bo konec te karantene, v katero nas je prisilila pandemija novega koronavirusa. Kdo bo najprej obiskal babico,
drugi prijatelje, tretji pa fanta ali punco. Na našem profilu
instagram smo tako zbrali nekaj odgovorov na to vprašanje. Veliko vas
namerava najprej organizirati veliko zabavo in se srečati s prijatelji, s
katerimi so zdaj le v virtualnem stiku. Kar nekaj pa vas je priznalo, da
boste, takoj ko bo to mogoče, šli na plažo. Vroče pomladne temperature
bodo najbrž dopuščale tudi prvi skok v morje. Zaenkrat ostajajo to le
sanje in skrite želje, a smo prepričani, da se bodo prav kmalu uresničile,
če bomo še malo potrpeli in ostali doma. Bolj, kot bomo ubogali, prej
bo tega konec, takrat pa bomo še toliko bolj uživali svobodo, za katero
smo sedaj žal prikrajšani.

V

Mlada skupina Panic After School (PAS)
je nastala poleti leta 2018. Da so se
fantje združili, je bilo pravo naključje.
Peter Zobec, njihov kitarist, nam je
povedal, da so band ustanovili pod
barkovljanskimi borovci, ko ga je prijatelj Jacopo vprašal, ali igra kakšno
glasbilo. Kmalu sta se igralcu tolkal in
kitaristu pridružila še pevec Vanja ter
basist Damijan. Že prej so bili prijatelji,
a jih je skupna ljubezen do glasbe še
bolj povezala in okrepila njihove vezi.
»Lepo je, ker se je tako dobra skupina
rodila po popolnem naključju in to se
dogaja vedno.«
Vsi člani imajo posebej radi zvrst grunge: njihov najljubši umetnik je Kurt
Cobain, sami pa se zgledujejo po skupini Nirvana. Tudi njihove pesmi spadajo v ta žanr. Napisali so jih že veliko
in v njih opisujejo osebne izkušnje s
prijatelji, na zabavah in z ljubeznijo.
Odločili so za to zvrst, da ne bi ljudje
pozabili, od kod izvira sodobna pop
glasba. »To je zgodovina današnje glasbe in ne sme iti v pozabo.« Zaupali so
nam, da je bilo izredno težko izbrati
ime za skupino. Morda je izbira imena
najtežji trenutek za bend, saj je ta njegov simbol, s katerim tudi stopa v
svet. »Tako ime smo izbrali, zato ker v
glavnem vadimo po pouku, z našo
glasbo pa hočemo ustvariti bolj srhljivo
vzdušje, hočemo paniko!« Skupina se
sestaja v Boljuncu, kjer imajo studio.
Poleg igranja glasbe se v breški vasi
radi zabavajo in skupaj veselijo.
Kljub temu skupina ni še nikoli stopila
na oder. Načrtovali so nekaj nastopov,
vendar jim jih ni uspelo uresničiti zaradi
izrednih razmer. »V današnji situaciji je
treba še malo počakati, že zdaj pa
lahko napovemo, da nekaj bo, ko bo
vsega tega konec. Igramo, da bi razve-

selili poslušalce in med gledalci hočemo zgago, zato se pripravite na zabavo,
ker bo po vsem tem nastopil PAS.«

Mlade gazde so zamejska skupina, ki
deluje predvsem na Krasu. Vsi so vrstniki in delijo ljubezen do narodnozabavne rock muzike. Izvajajo mednarodne
skladbe, saj kot pravi Simon Cotič: »Naša glasba se širi od slovenskega, do
hrvaškega in italijanskega prostora.«
Skupino sestavlja sedem članov in vsak
ima svojo vlogo. Liam Visentin igra
bobne, Boris Radovič bas, Aleš Lavrenčič kitaro, Tomaž Grassi klaviature, Simon Cettolo harmoniko, Gabrijel Legiša

rajo in nam večkrat odstopijo svoje
dvorane,« nam je povedal Tomaž. Tako
se srečujejo v prostorih Godbenega
društva v Nabrežini in prostorih društva
Godbena pihala Kras v Doberdobu,
včasih pa tudi v domačih prostorih.
Vaje potekajo tako, da si že prej izberejo
in se naučijo pet pesmi v originalu,
nato pa jih skupaj prilagodijo, torej
spremenijo glede na potrebe.
»Pomembno je, da najboljše izkoristimo
svoj čas, saj smo vsi zelo zasedeni s
športom, na univerzi in pri drugih dejavnostih,« je povedal Simon.
Skupina nastopa predvsem ob pustu
in na šagrah, lani so na primer nastopali
v Kostanjevici na slovenskem Krasu.
Sodelovali so tudi z Blek Pantersi. Letos

trobento, Simon Cotič pa poje.
Pri njihovi skupini je zanimivo, da vsi
izhajajo z različnih predelov Krasa.
»Skupaj povezujemo goriško in tržaško
občino,« pravi Tomaž Grassi.
Fantje so se na začetku srečevali na
praznikih, kamor je vsakdo s sabo prinesel inštrument in tako je nastala
ideja, da bi sestavili skupino. Seveda je
bilo na začetku kar zahtevno, sčasoma
pa so se navadili in premagali tremo.
Kako pa sploh potekajo njihove glasbene vaje? »K sreči nas društva podpi-

so nastopali v Zgoniku, žal pa je bilo
praznovanje v Doberdobu zaradi epidemije prestavljeno.
»V skupini so mi všeč prijateljske vezi, ki
nas povezujejo in kvaliteta glasbe, želel
pa bi si, da bi v prihodnosti našli več
časa za vaje,« pravi Tomaž. »Škoda, ker
ima naša skupina velik potencial, morali
pa bi ga boljše izkoristiti,« meni Simon.
Fantje si želijo, da bi v prihodnosti
lahko imeli pomembnejše koncerte
tudi onkraj meja. »O novih pesmih se
za zdaj še ne pogovarjamo.«

Mlade gazde

