
Datum: petek, 30. 5. 2014 22:00

Vstopnina: Ena buča vina

Lokacija: KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor

Tip: Koncert

Festival MED je vse od svojega vzbrsta v letu 2008 zavezan vodilu odprtosti za

različne načine glasbenega ustvarjanja in namenjen poglabljanju interakcije med

različnimi mediji produkcije. Temelji torej na žanrsko čim bolj neobremenjenem

dojemanju elektronske oziroma elektroakustične glasbe, z željo omogočanja

svojevrstne estetske izkušnje prek drezanja v nevralgične točke glasbenega

dogajanja, novih konceptov in raziskujoče narave produkcije. Letošnja edicija se bo

prvikrat odvila spomladi, prav tako pa bo dogajanje prvikrat zgoščeno v en dan ...

Kratak ali ljut! Saj smo še vedno programsko zavezani čim bolj idiosinkratičnim

glasbenim pristopom, s čimer želimo delovati v smeri opaznejšega tukajšnjega

etabliranja celotne sfere tovrstnega ustvarjanja. MED – kot vselej do sedaj – išče

ravnotežje med dvema morda na prvi pogled nasprotujočima si aspektoma ustvarjanja

elektronske glasbe – eksperimentalnim in igrivim.

 

REDOSLED NASTOPOV:

- One Man Nation

- Nina Hudej & NinaBelle

- Mental Overdrive

- CИHИ

- Qualiass

(http://www.svetavladar.si

/plastik_je_fantastik?utm_so

utm_medium=banner&

utm_content=kvadrat&

utm_campaign=Plastik%20je
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Zavod Mariborski radio

študent - MARŠ

Gosposvetska cesta 87b

2000 Maribor

telefon: 02 707 20 03

e-pošta: info@radiomars.si

(mailto:info@radiomars.si)

ID za DDV: SI56788606

Matična

številka: 1682695000

 
Jure Gojič

(mailto:jure@radiomars.si), 

zadolžen za diktaturo

Klemen Šali

(mailto:klemen@radiomars.si), 

urednik s polno

odgovornostjo

Oskar Štrajn

(mailto:oskar@radiomars.si), 

vodja organizacije in

izvedbe programa

Odprto glasbeno uredništvo

(mailto:glasba@radiomars.si)

 
GLASBA (/GLASBA)

Faznbrifer (/glasba

/faznbrifer)

Framework (/glasba

/framework)

Glasbena detonacija

(/glasba/glasbena-

detonacija)

Glasbena idilika (/glasba

/glasbena-idilika)

Izpostavnik (/glasba

/izpostavnik)

KoncertRacija (/glasba

/koncertracija)

Lektronika (/glasba

/lektronika)

Mikser (/glasba/mikser)

Neslišno (/glasba

/neslisno)

Plastika (/glasba/plastika)

Ragga Dub General

(/glasba/ragga-

dub-general)

Vinilija (/glasba/vinilija)

Žiga žaga (/glasba

/ziga-zaga)

INFO (/INFO)

Cultural March (/info

/cultural-march)

Info koncentrat (/info

/kocentrat)

Konvoj NVO (/info

/konvoj-nvo)

Mestna njiva (/info

/mestna-njiva)

Odprti termin (/info/odprti-

termin)

Polizika (/info/polizika)

Pravljice za zombije (/info
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Design: Janez Šali (/avtorji

/janez-sali)

Postavitev: Jure Domajnko

(mailto:domajnkoj@gmail.com),

Luka Cvetko (/avtorji/luka-

cvetko)

Urejanje strani (Prijava

(/user/login))
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