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Tara Transitory, znana tudi pod imenom One Man Nation,
je transseksualna eksperimentalna glasbenica, dejavna
tudi na področju medijske in zvočne umetnosti. Živi med

rodnim Singapurjem in Španijo, kjer organizira
Translæctica nights. Za seboj ima tudi številne nastope na
priznanih festivalih ter v galerijskih in muzejskih ambientih,
kot sta na primer Guggenheimov muzej v Bilbau ali Muzej

sodobne umetnosti v Tajpeju. Foto: One Man Nation

Ker je bil nezadovoljen s sceno housa v domačem
Miamiju, se je Carey izselil na Nizozemsko, od tam pa v

Španijo. Foto: Umetnikova spletna stran
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Maribor v ritmu elektronike
Festival MED in sklepno dejanje Mladega Maribora

30. maj 2014 ob 14:56,
zadnji poseg: 30. maj 2014 ob 15:15
Maribor - MMC RTV SLO

Maribor bo te dni v znamenju elektronske glasbe.
V Kibli Portalu bo danes potekal festival Maribor
elektronska destinacija (MED), v soboto pa
nadaljevanje sledi na t. i. Ledeni plaži na Trgu
Leona Štuklja, kjer bo ob koncu festivala Mladi
Maribor gostoval ameriški zvezdnik elektronske
glasbe Ian Carey.

Festival MED, ki je vse od svojega začetka v letu
2008 zavezan odprtosti za različne načine glasbenega
ustvarjanja in namenjen poglabljanju interakcije med
različnimi mediji, se bo letos prvič zgodil spomladi.

Kot pravijo v multimedijskem centru Kibla, programsko
ostajajo zavezani čim bolj idiosinkratičnim glasbenim
pristopom, s čimer si prizadevajo za uveljavljanje sfere
tovrstnega ustvarjanja. "MED - kot vselej do zdaj -
išče ravnotežje med dvema morda na prvi pogled
nasprotujočima si aspektoma ustvarjanja elektronske
glasbe - eksperimentalnim in igrivim." Od desetih
zvečer dalje se bodo na odru Kible zvrstili One Man
Nation, Nina Hudej & NinaBelle, Mental Overdrive,
CИHИ in Qualiass.

Mariborska plaža
Po naključju bo dan pozneje elektronska glasba
odmevala tudi na Trgu Leona Štuklja. "Rdeča nit
dogodka bo ledena plaža: bazen, napolnjen z ledom,
osvežilni napitki, sveži prigrizki, ekohrana. Skratka,
osvežitev je beseda, ki ubesedi ta dogodek," je
povedal predstavnik organizatorja Janez Fece.

Dogodek bo trajal od 12. ure do polnoči. Na odru se
bodo zvrstili različni didžeji, glavni zvezdnik pa je DJ
Ian Carey, ki je sodeloval s številnimi znanimi imeni,
kot so Snoop Dogg, Taio Kruz in Afrojack.
Organizatorji napovedujejo vrhunski elektronski
dogodek, ki ga Maribor še ni gostil, še posebej ne na
prostem in v samem središču mesta.
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Oddajte svoj komentar - Število komentarjev:

Radi bi privabili mlade
Dogodek je zadnje dejanje 1. festivala Mladi Maribor, ki je v organizaciji mestnega urada za kulturo in
mladino potekal od 18. maja. Festival je namenjen napolnitvi urbanega prostora z energijo in dejavnostmi
mladih. Po lanskem letu, ko je mesto gostilo Evropsko prestolnico mladih (EPM), je to eden izmed korakov,
s katerim želijo dolgoročno graditi Maribor kot svetovljansko mesto za mlade.
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Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Ta novica trenutno še nima komentarjev.
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