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Slovenska skupina LPS v svojem elementu – na odru
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ANDRES PUTTING/EBU

Evrovizija,
prihajamo!
Turinu bo naslednji teden že
66. izvedba Pesmi Evrovizije.
Vsi trije večeri (dva predizbora
in finalni večer 10., 12. in 14.
maja) bodo potekali v športni dvorani
PalaOlimpico, prireditev bodo spremljali
gledalci po celi Evropi, pa tudi v Avstraliji,
ZDA in na uradni YouTube strani po celem svetu. Slovenijo bo na tekmovanju
predstavljala mlada skupina LPS s pesmijo Disko; nastopili bodo v torkovem
predizboru. Bend smo zmotili med prvo
vajo v Turinu.

Kdo ste? Kdaj in kako je skupina
nastala? Prvič smo vas slišali na Emi,
nastopali pa ste že prej …
Smo band LPS, prihajamo iz Celja in
okolice. Kot bend obstajamo od leta
2018, ko ga je ustanovil naš pianist
Žiga, od tedaj so se člani nekoliko zamenjali, trenutna (in upamo, da stalna)
zasedba pa obstaja od avgusta 2021.
Naš prvi avtorski komad, ki smo ga
napisali v tej zasedbi, je ravno Disko;
ta ni bil napisan za Emo, ideja za so-

delovanje je prišla kasneje. Pred Emo
Freš pa avtorske glasbe dejansko nismo izdajali, veliko je bo v naslednjih
mesecih.
Zakaj Last Pizza Slice?
Prej smo bili LPS, samo kot kratica,
brez pomena, in šele nato je enkrat
padla ideja za ime, ki se nam je zdela
najboljša.
Nastopili boste v Italiji, si boste
privoščili pravo italijansko pico?
Danes smo od domačina dobili odličen
nasvet za restavracijo. Ko končamo
vse obveznosti, jo bomo preizkusili:
včeraj smo si privoščili testenine, danes
pa mora biti na vrsti pica!
Zmagali ste kar trikrat, najprej
v predizboru Ema Freš, nato v polfinalu in še v finalu. Kakšni so bili ob
tem občutki?
Ja, občutki so bili fenomenalni, bili
smo veseli, mogoče celo presenečeni,
saj tega nismo pričakovali, sploh v finalu. Bili smo deležni zelo veliko podpore in pohval, za kar smo izjemno
hvaležni.

omlad je s seboj spet prinesla
zabave, ki smo jih vsi pogrešali.
Po dvoletnem premoru so ponovno množično začeli prirejati
to, kar pri nas imenujemo »fešte«, ki so
za mnoge nekaj svetega. Prvi namigi,
da se bo stanje spremenilo, so se začeli
že s pustnimi dogodki, posejanimi po
Krasu. Sledile so zasebne zabave in
kmalu zatem tudi vaške šagre.
Na našem Instagram profilu smo objavili anketo, da bi poizvedeli o mnenju
naših bralcev. Velika večina je izjavila,
da se rada sprosti na zabavah. Večina
je tudi razkrila, da se na »fešto« po navadi odpravi nekajkrat mesečno.
Zabavati se pa ni tako lahko. Uspeh zabave pogojujejo mnogi dejavniki. Na
zabavo močno vplivata lokacija in način,
kako smo uredili prostor. Svetloba igra

pomembno vlogo pri tem, da se prisotni
počutijo udobno in prijetno. Luči in
okraski morajo biti skladni s krajem in
tematiko zabave. Skrbno urejen prostor
pozitivno vpliva na prisotne.
Najpomembnejši dejavnik je po mnenju večine glasba. Slednja ustvarja
vzdušje in daje ritem zabavi. Ob glasbi
lahko plešemo, pojemo, a tudi klepetamo in počnemo druge stvari s primerno glasbo v ozadju. Dobra glasba
bo sprostila atmosfero in pripomogla
k temu, da se počutijo gostje bolj
vključeni. Tudi glasba mora biti v skladu
z okoliščinami zabave. Upoštevati moramo, kdo bo prišel na zabavo in izbrati
ustrezne pesmi. Izogibati se moramo
ponavljanju ali izboru zelo podobnih
pesmi oz. pesmi istega žanra. Tudi
glasnost mora biti taka, da so pesmi
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giorgia_a_melonee: Prvi! Prvi!

Za vami je prva vaja na velikem
odru turinskega PalaOlimpica, kakšno je bilo vzdušje na vaji?
Cela arena je super, tudi luči so nam
zelo všeč, vse je super, tako da se že
veselimo naslednjih in vaj in nastopa,
komaj čakamo.
Kako bi prepričali občinstvo,
naše bralce, da bi na Pesmi Evrovizije
glasovali za vas?
Ja, sami imate možnost, da za nas glasujete v polfinalu. Najpomembnejše
je, da občinstvo prepriča naša glasba
in pa celoten nastop. Če jih prepričamo,
mogoče pridobimo tudi njihov glas,
za kar jim bomo neizmerno hvaležni.
Kako pa naprej, že načrtujete
snemanje drugih avtorskih pesmi,
pa koncerte, mogoče kakšno turnejo
po Sloveniji ipd.?
Ja, pripravljenih imamo veliko komadov, ki čakajo, da jih posnamemo, čez
poletje nameravamo izdati vsaj en
komad ali pa več – čim več. Pripravljamo tudi veliko koncertov – več informacij lahko najdete na naših družabnih omrežjih ter na spletni strani.
Še pogled na slovensko zabavno glasbo, kakšna se vam zdi, jo sami poslušate?
Zdi se nam, da je slovenska glasba izgubila popularnost, na našo glasbeno
sceno je prišlo veliko tujih imen. Zdaj
je čas, da na slovensko glasbeno
sceno stopijo tudi mlajši izvajalci in
mlade skupine, zato smo zelo veseli,
da ti postajajo čedalje popularnejši
pri slovenskem občinstvu. Sami imamo zelo radi skupine Joker Out, Hamo
& Tribute 2 Love, Kokosy, Mrfy, ta
glasba nam je najbolj všeč in mislimo,
da bi morala dobiti še več pozornosti.
Z zakonom o kvotah slovenske glasbe
na radiih (danes to velja le še za javni
Radio Slovenija, op. av.) pride do
izraza več različnih žanrov, ne le popularna, ampak tudi šansoni, jazz, čas
je, da se Slovenci začnejo posvečati
tudi takšni glasbi, ki je res izjemna:
na jazzovski sceni imamo veliko
vrhunskih izvajalcev, trenutno je najbolj znana Nina Strnad. Mislim, da je
veliko vrhunskih izvajalcev in vsak
lahko najde kaj zase.

supermariodraghi: Kar počasi. Dokler sem jaz tu, nihče ni prvi.

capitan_matteosalvini: Strinjam se!

matteorenziii: Samo zato, ker nisi ti na njenem mestu ...

direttorvittoriofeltri: Umirjeno, fanta! Tudi vidva bosta enkrat
vodila desnico!

matteorenziii: Komaj čakam!

sds_slovenija: Končno si se približal pravi demokratski stranki.

partitodemocratico: Kaj??? Matteo?

capitan_matteosalvini: Kdo, jaz ali Renzi?

matteorenziii: Sva ista oseba.

presidentemattarella: Absurd me požira. Le zakaj so me še enkrat
izvolili?

albert_camus: Ne skrbi, vse se bo rešilo.

P

Sestavine
idealne
zabave

dobro slišne, ampak ne preglasne, saj
se potem ne moremo pogovarjati in
postane vse skupaj moteče.
Mnogi podcenjujejo tudi dostopnost
kraja zabave. Zagotoviti moramo, da je
kraj z lahkoto dostopen ter da povabljeni
ne bodo imeli težav s prihodom in odhodom. Poleg tega mora biti prostor
primerno opremljen (stranišče, bar oz.
miza za pijačo in hrano, parkirišče ipd.)
in primerne velikosti glede na število
prisotnih. Prevelika dvorana bo ustvarila
iluzijo, da je malo ljudi. Premajhna pa
bo onemogočila prisotnost vseh.
Zabava bo bolj posebna in se je bodo
povabljeni boljše spominjali, če ji bomo
dodali nekaj povsem svojega. Dodamo
lahko kak detajl, ki naredi našo zabavo
drugačno od vseh drugih: lahko gre za
izbor glasbe, hrane, pijače ali pa postavitev luči, tematiko itd.
Najpomembnejše pa je, da se na zabavi
zabavamo. Družba najbolj vpliva na kakovost zabave: tja najbrž tako ali tako
zahajamo z ljudmi, s katerimi se imamo
lepo. Zabava je lahko imenitna za večino,
a če smo sami v slabi družbi, bo postala
le skupek dolgih in praznih ur.

