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Glasbena agencija 

in založba Celinka 

skupaj z Zavodom 

Godibodi že osmo 

leto zapored 

organizira festival 

Godibodi na 

katerem bo tudi 

letos predstavila 

presek glasbenega 

ustvarjanja na 

področju slovenske 

sodobne popularne 

in etno glasbe. Smo 

ustvarjalno polje, ki 

odpira možnosti in 

podpira zmožnosti za 

ustvarjanje, izvajanje 

in poslušanje glasbe. 

Glasbeno-zvrstno 

se v največji meri 

posvečamo slovenski 

ljudski glasbi, glasbam 

sveta ter avtorski 

glasbi slovenskih 

skladateljev in 

aranžerjev.

Nastopi v živo niso 

zgolj informacija, 

so doživetje. Zato 

pri Celinki, težkim 

časom in preglasnim 

zvočnikom 

navkljub, še naprej 

vzpodbujamo, 

ustvarjamo in 

poustvarjamo 

celostno ter 

kakovostno glasbo, 

odpiramo možnosti 

ter podpiramo 

zmožnosti za sveže 

ustvarjalne izkušnje. 

Glasba sprošča 

tistega, ki igra in 

tistega, ki posluša, 

tudi natačno 

poslušanje je del 

ustvarjalnega 

procesa. Glasbenik in 

poslušalec ne samo 

spadata, temveč, 

kakor bi rekli včasih, 

slišita skupaj. Glasba 

se zgodi, ko se zasliši 

in usliši hkrati... 

Glasba v živo je 

izvir, na katerem se 

odžejaš, in bolj ko 

je izvirna, bolj te 

poživi... 

Spoštovane 

poslušalke in 

poslušalci, drage 

glasbenice in 

glasbeniki, prisrčno 

vas vabim na osmi 

festival Godibodi. 

Želim vam veliko 

dobrega poslušanja 

ter še več slišanja 

in uslišanja; naj vam 

glasba ne samo gode, 

naj vam godi...

Veliko veselja,

Janez Dovč

umetniški vodja 

festivala Godibodi



Ljubljana 

– glavno 

prizorišče 

(Letni vrt 

Hostla Celice) 

2.6. – 6.6.

Pričetek koncertov 

ob 20.30h / Prodaja 

na dan koncerta 

(vstopnina znaša 

10 eur na koncertni 

večer ali 35 eur za 

festivalsko karto 

za štiri koncertne 

večere) predprodaja 

MOJE KARTE.SI

tor 2.6.2015

Nula Kelvina 

& Aleksandra 

Ilijevski

(predstavitev 

novega albuma)

Slikarka: Breda 

Sturm
Smaal Tokk

(predstavitev 

novega albuma) 

Slikar: Drago 

Leskovar

Program



sre 3.6.2015

Goran Krmac 

Kvartet 

(festivalska 

produkcija)

Slikar: Danilo 

Milovanović

Čarli Novak & 

Čarlijevi angeli 

(festivalska 

produkcija)

Slikarka: Anna Rosa 

Tomšič Jacobs

pet 5.6.2015

Nika Vistoropski 

& Damjan Brcar 

(predstavitev 

novega albuma) 

Slikar: Alen Kuzmić

Patetico 

(predstavitev 

novega albuma) 

Slikarka: Teresa 

Neppi

sob 6.6.2015

Bort Ross 

(predstavitev 

novega albuma) 

Slikar: Tilen Mihelič 

Kurent

Samo Budna & 

Band 

(predstavitev 

novega albuma) 

Slikar: Stanko 

Makuc

Pofestivalski 

koncert

Torek 9.6.2015  

(vstop prost)

Aleš Hadalin 

(predstavitev albuma) 

ob 20h v Galeriji 

Hostla Celice 

Sandra & Adam 

Klemm 

(predstavitev albuma) 

ob 21h na Letnem 

vrtu Hostla Celice



Ljubljana 

– Spremljevalni 

      program

Projekt slikarji

Kot doslej bo tudi na 

letošnjem festivalu Godibodi 

vsak večer na Letnem vrtu 

Hostla Celica navzoč likovni 

ustvarjalec, ki bo tekom 

koncerta v živo ustvarjal 

umetniško delo. 

2.6. Breda Sturm in Drago 

Leskovar

3.6. Danilo Milovanović in 

Anna Rosa Tomšič Jacobs

5.6. Alen Kuzmić in Teresa 

Neppi

6.6. Tilen Mihelič Kurent in 

Stanko Makuc

* V sodelovanju z Akademijo 

za likovno umetnost in 

oblikovanje Univerze v 

Ljubljani. Mentor: red. Prof. 

mag. Milan Erič, UL ALUO 

2014/2015



Bilbi: Glasbena 

delavnica z Bilbi

(glasbena delavnica za 

otroke)

6. junij 2015 med 10.00 in 

12.00 uro.

Vrt Hostla Celice, Metelkova 

ulica 8, Ljubljana

Udeležba je brezplačna.

Prijava na info@godibodi.si

Glasbeni 

festivali 

– gonilo 

družbenega 

razvoja 

(okrogla miza) 

2. junij 2015 ob 17.00h

Galerija Hostla Celice, 

Metelkova ulica 8, Ljubljana

Udeležba je brezplačna.

Moderator: Peter Baroš, 

generalni sekretar SIGIC – 

Slovenski glasbenoinformacijski 

cener.

* v sodelovanju s SIGIC – 

Slovenski glasbenoinformacijski 

center

Fotografska 

razstava 

Godibodi 2014 

Otvoritev 26.5.2015 ob 20.00h

Osrednji hodnik Hostla Celica

Avtor: Bojan Stepančič, Jure 

Matoz

* Otvoritvi fotografske razstave 

sledi koncert dua Jazzoud, ki 

izvaja arabsko glasbo, vpeto 

med arabsko in jazzovsko 

izročilo.

Lado Jakša – saksofon, klarinet 

in klavir

Boris Šinigoj – arabska lutnja 

– oud

Razstava v 

Galeriji Hostla 

Celica

(slikarska razstava)

Otvoritev 4.6.2015 ob 19.00h

Galerija Srečišče: Mitja Ficko 

TRI SLIKE PETIČ

Ljubljana – 

Prulček

Petek 5.6.2015

20.00h / vstop prost

Divje jezero  

(predstavitev novega albuma) 

Bojan 

Cvetrežnik: 

Ali je glasbena 

teorija res 

nujno bau bau? 

(glasbena delavnica)

16., 23. in 30. maj med 9.30 in 

11.00 uro (z istimi udeleženci)

Galerija Hostla Celica, 

Metelkova ulica 8, Ljubljana

Udeležba 25 eur.

Prijava na info@godibodi.si

Samo Kutin in 

Ana Kravanja: 

Izdelovanje 

bambusofonov 

(delavnica) 

5. in 6. junij med 10.00 in 

18.00 uro

Vrt Hostla Celice, Metelkova 

ulica 8, Ljubljana

Udeležba je brezplačna.

Prijava na: cadrgrecords@gmail.

com



partnerska mesta 

po sloveniji

Ajdovščina – Mladinski center 

Hiša mladih Ajdovščina

Sobota 6.6.2015

22.00h / vstopnina 7 eur

Smaal Tokk 

(predstavitev novega albuma) 

Čarli Novak & 

Čarlijevi angeli

(festivalska produkcija)

Divača – Muzej slovenskih 

filmskih igralcev

Nedelja 28.6.2015

20.00h / predprodaja 7 eur / 10 

eur na dan koncerta

Rudi Bučar & 

Istrabend

Koper – Letni vrt Skupnosti 

Italijanov (Circolo)

Petek 5.6.2015

20.30h / vstop prost

Diatonic string 

duo
(predstavitev novega albuma) 

Nina & Gregor 

Volk

Kranj – Hiša Layer

Sobota 6.6.2015

20.00h / vstop prost

Nika Vistoropski 

& Damjan Brcar

(predstavitev novega albuma) 

Petek 12.6.2015

20.00h / vstop prost

Samo Budna & 

Band
(predstavitev novega albuma)

 

Kulturno društvo Vilenica 

– Jama Vilenica pri Lokvi (v 

sodelovanju s festivalom Mlada 

Vilenica)

Sobota 6.6.2015

19.00h / vstop prost

Nina & Gregor 

Volk



Maribor – Klub KGB 

Četrtek 4.6.2015

21.30h / vstopnina 8 eur

Metod Banko & 

Teo Collori & 

Boštjan Gombač 

Sobota 13.6.2015

21.30h / vstopnina 8 eur

Nula Kelvina 

& Aleksandra 

Ilijevski 

(predstavitev novega albuma)

Nova Gorica – Grad Kromberk

Četrtek 4.6.2015

21.00h / vstopnina 10 eur

Bort Ross

(predstavitev novega albuma) 

Patetico

(predstavitev novega albuma)

 

Novo mesto – LokalPatriot

Četrtek 4.6.2015

21.00h / vstopnina 5 eur

Bas & Glas 

Petek 12.6.2015

21.00h / vstopnina 5 eur

Nula Kelvina 

& Aleksandra 

Ilijevski

(predstavitev novega albuma) 

Ptuj – Dom Kulture MuziKafe

Četrtek 4.6.2015 

20.00h / vstopnina 12 eur 

(študentje in upokojenci 8 eur)

Goran Krmac 

Kvartet 

Radovljica – Radovljiška 

graščina

Četrtek 4.6.2015

19.00h 

Nika Vistoropski 

& Damjan Brcar 

(predstavitev novega albuma)

Sežana – Kosovelov dom 

Sežana

Petek, 5.6.2015

21.00h / vstopnina 5 eur

Smaal Tokk 

(predstavitev novega albuma) 

Bas & Glas 

Trbovlje – Zavod za kulturo 

Delavski dom Trbovlje 

(Kavarna Delavskega doma 

Trbovlje)

Petek, 5.6.2015

20.00h / vstop prost

Goran Krmac 

Kvartet 

(festivalska produkcija)

Žalec, ZKŠT Zavod za 

kulturo, šport in turizem 

Žalec 

Nedelja 21.6.2015

21.00h / vstop prost

Čarli Novak & 

Čarlijevi angeli 

(festivalska produkcija)



prizorišča
Koper, Letni 

vrt Skupnosti 

Italijanov 

(Circolo)

Ulica osvobodilne fronte 10,

6000 Koper

Kranj,  

Hiša Layer

Tomšičeva 32,

4000 Kranj

Maribor,  

klub KGB 

Vojašniški trg 5,

2000 Maribor

Ajdovščina, 

Mladinski 

center Hiša 

mladih 

Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61 A,

5270 Ajdovščina

Divača, Muzej 

slovenskih 

filmskih 

igralcev

Kraška cesta 26,

6215 Divača

Ljubljana, 

Hostel Celica  

– Letni vrt 

(Osrednje prizorišče)

Metelkova 8,

1000 Ljubljana



Nova Gorica, 

Grad Kromberk

Grajska cesta 1,

5000 Nova Gorica

Novo mesto, 

LokalPatriot

Glavni Trg 11,

8000 Novo mesto

Ptuj, Dom 

Kulture 

MuziKafe

Vrazov trg 1,

2250 Ptuj

Radovljica  

– Radovljiška 

graščina

Linhartov trg 1, 

4240 Radovljica

Sežana, 

Kosovelov dom 

Sežana

Kosovelova ulica 4a,

6210 Sežana

Kulturno 

društvo Vilenica

Jama Vilenica pri Lokvi,

Partizanska cesta 61,

6210 Sežana

Trbovlje, Zavod 

za kulturo 

Delavski dom 

Trbovlje

Trg svobode 11a,

1420 Trbovlje

Žalec, ZKŠT 

Zavod za 

kulturo, šport 

in turizem Žalec 

Aškerčeva 9a,

3310 Žalec



Bort Ross

Sančo Pansa 

(predstavitev novega albuma) 

Bort Ross – kitara, vokal

Dovršenost melodičnih pop 

skladb, pospremljenih s 

sporočilnimi besedili.

Izjemno ploden avtor Bort Ross 

se je po več žanrsko raznolikih 

projektih, končno odločil 

posvetiti svoji glasbi. Pop mu 

predstavlja najboljše možno 

izhodišče, saj mu lahko primeša 

mnoge elemente drugih žanrov, 

zaradi katerih glasba zveni še 

bolj sveže. Pestrost aranžmajev 

spremlja njegov žameten 

vokal, ki ga nadgradi z besedno 

močnimi besedili, za katerimi se 

iskrijo mnoga sporočila.

nastopajoči



Čarli Novak & Čarlijevi angeli 

(festivalska produkcija) 

Karel Čarli Novak – bas kitara

Miha Meglič – kitara

Andraž Mazi – kitara, pedal steel

Miro Božič – ustna harmonika

Sergej Ranðelović Runjoe – bobni

Nove podobe slovenskih uspešnic v poklon legendarnemu 

slovenskemu basistu Karlu Čarliju Novaku.

To je Ritem srca, Slovenskega naroda sin in kot bi rekel Poštar (ki) 

zvoni samo dvakrat, Slovenski muzikant. Naravne sile Nenadoma 

Pridejo kot poletje. Bilo je na morju, kjer so Gu Gu play for you. Bil 

je tako prikupno zmeden, ta Deček iz ulice, in Ti si rekla sonce. Ob 

šanku so pričeli Poletje v školjki in ga končali v Dolinah zelenega 

zlata. Nad mestom se dani in Ribič, ribič me je ujel na Mrtvi reki. 

Sreča na vrvici je kot Nasmeh poletnih dni, ki v Šepetu poletnih 

trav pride V svet ljubezni. Si Si Si Mona, a Samo muzika nas spravi v 

Sončev korak. Brez sonca cvetja ni in Kakor cvet bo tvoj obraz, ko 

Odkrivali bomo novega boga.

Goran Krmac 

Kvartet 

(festivalska produkcija) 

Goran Krmac – tuba, 

elektronika

Eduardo Raon – harfa, 

elektronika

Janez Dovč – harmonika, 

elektronika

Nino Mureškić – bobni, 

tolkala

Grobe glasbene skice, 

nadgrajene z eksperimentalno 

improvizacijo.

Tubist in skladatelj Goran 

Krmac predstavlja sodelovanje 

glasbenikov iz treh držav. Ti 

izvajajo kompozicije, ki se 

rodijo kot grobe skice in so 

rezultat trenutkov navdiha, 

ko se glasba ponudi kar sama 

– kot lirični napev, jazzovski 

izlet ali ljudski ritem. Vendar 

izhodišče ustvarjalnega procesa 

s pomočjo improvizacije dobi 

barve in oblike, med katere 

se vrinejo tudi detajli, ki že 

obstoječe glasbene zgodbe 

dopolnijo, povežejo ali 

spremenijo. Cilj tako izvajalcev 

kot poslušalcev je ujeti in 

začutiti estetsko skladnost idej 

in občutij ter jih tudi ohraniti 

in razviti v trajne glasbene 

podobe.



Nika Vistoropski 

& Damjan Brcar

Ljuba (predstavitev novega 

albuma) 

Nika Vistoropski – vokal

Damjan Brcar – klavir

Močna avtorska in vokalna 

izraznost šansona ob decentni 

spremljavi klavirja.

Novinarka, publicistka in 

pesnica Nika Vistoropski 

zadnja leta svoje besedno 

izražanje pogosto povezuje z 

glasbo. Tekom svoje novinarske 

kariere je imela priložnost 

srečati mnoge močne osebnosti 

današnjega sveta in te so na 

njej pustile pečat. S samosvojim 

vokalnim izrazom ubeseduje 

socialno-politične zgodbe, ki 

so včasih krute, drugič srčne, 

a vedno iskrene. Preprosto 

življenjske. Ob spremljavi 

pianista Damjana Brcarja, ki 

se osredotoča na človeški glas 

in njegove zmožnosti, zapolni 

vse vrzeli, potrebne za to, da 

beseda ostane v ospredju.

Nula Kelvina & Aleksandra Ilijevski

Levak na luni (predstavitev novega albuma) 

Aleksandra Ilijevski – vokal

Marko Boh – vokal, klaviature

Gašper Kržmanc – kitara, spremljevalni vokal

Klemen Kotar – bas kitara, saksofon, spremljevalni vokal

Miha Kržmanc – bobni, tolkala

Glasba: Nula Kelvina

Scenarij: Marko Boh in drugi

Režija: Marko Bratuš

Glasbeno-gledališki omnibus uprizorjenih pripetljajev med 

dvema ljubimcema.

Skupina Nula Kelvina vstopa v gledališke vode, a ker se je zasedbi 

pridružila še Aleksandra Ilijevski, je tokrat repertoar prirejen za 

moški in ženski glas. Gledalci in poslušalci se bodo sprehajali po 

svetu nikoli pozabljenih ljubimcev in ljubezni na prvi pogled, 

Romeov in Julij, Mick in Štefanov, odločnih stevardes in raztresenih 

instrumentark, medtem ko bodo odtenki razmerij zaokroženi 

z mnogimi dvojnimi izvedbami, ki razkrivajo različna stališča, 

čustvene odtenke, miselna izhodišča …



Patetico

Vse je v redu z mojo dušo 

(predstavitev novega albuma) 

Nika Perunović – vokal in duša

Dejan Berden – klavir in duša

Ciril Sem – bobni in duša

Tadej Kampl – bas in duša

Rok Vilčnik – pero in duša

Patetično krmarjenje med 

popevkarskim jazzom in 

šansonjerskim popom, začinjeno 

s čutenjem intimnega notranjega 

sveta.

Patetico se vrača kot vulkan, ki 

je nekaj časa spal in v sebi koval 

novo zvezdo, da jo potem z novim 

ognjemetom ustoliči na nebo. 

Poljub vrvenja letošnje pomladi 

ga je znova obudil in spoznanje, 

da ima spet veliko povedati, 

ga je spodbudilo. Še posebno, 

ker se zasedba tokrat giba v 

izključno avtorskih melodijah. 

Odlične glasbene podlage in 

vrhunske glasbene izpovedi se ob 

pronicljivem izpovednem vokalu na 

melanholična, a hkrati razposajena 

besedila, pogosto spogledujejo s 

čisto poezijo. Ker zasedba sledi 

tezi, da je patetičnost pozitivna 

lastnost, je kultura patetike kultura 

zdrave, svetle in poživljajoče 

melanholije. In prav z njo Patetico 

že od nekdaj razsvetljuje tiste 

sence, ki jih sonce ne doseže.

Samo Budna & Band

Za nazaj in za naprej (predstavitev novega albuma) 

Samo Budna – akustična kitara, vokal

Kristian Majcen – električna kitara

Davor Klarič – klaviature

Rok Škrlj – bas kitara

Jože Zadravec – bobni

Melodične in spevne melodije, ki se usedejo v srce.

Mnogi ga poznajo kot violinista Beltinške bande, vodjo zasedbe 

Posodi mi jürja in spremljevalnega glasbenika Vlada Kreslina, 

medtem ko je manj znano, da je avtor številnih uspešnic, ki 

odmevajo z radijskih postaj. Takšne so na primer pesmi Kje si?, 

Sončna hiša in Dnevu se slabo piše. Tokratna koncertna izkušnja 

bo posegla v vsa obdobja njegove ustvarjalnosti in predstavila 

drugi samostojni album.



Smaal Tokk

Unotisto (predstavitev novega albuma)

Smaal Tokk – vokal

Gašper Kržmanc – kitara

Marko Boh – klaviature

Klemen Kotar – bas kitara

Enos Kugler – bobni

Ana Šimenc – saksofon, spremljevalni vokal

Blažka Oberstar – flavta, spremljevalni vokal

Primorski gangsta rap, začinjen s kritičnim pogledom na socialne, 

družbene in politične aktualnosti.

Kot vemo, sreča spremlja le pogumne. Radmila je po več letih 

Smaal Tokkovega zvenenja po radijskih valovih privolila v njegov 

prvi samostojni koncert. A ta prinaša več vprašanj kot odgovorov. 

Ob Smaal Tokku se bodo o smiselnosti vsega spraševali še basist 

in avtor glasbe Klemen Kotar, klaviaturist in zdravnik Marko Boh, 

kitarist in … no, pač kitarist Gašper Kržmanc, bobnar in tolkalec 

Enos Kugler ter spremljevalni vokalistki Ana Šimenc in Blažka 

Oberstar, pri čemer prva igra tudi saksofon in druga flavto.

Aleš Hadalin

Veseli čas prihaja 

(predstavitev novega albuma) 

Aleš Hadalin – vokal

Slovensko ljudsko izročilo 

v izvirnih vokalnih 

interpretacijah.

Eden najizvirnejših 

raziskovalcev človeškega glasu 

in petja tekom raziskovanja 

slovenske zakladnice ljudske 

glasbe prihaja do zanimivih 

spoznanj in z novim 

albumom zaključuje trilogijo 

vokalnega popotovanja po 

slovenski ljudski glasbi, ki 

mu je predhodilo delovanje 

znotraj zborovske, jazzovske, 

gledališke, filmske in blues 

glasbe. A vendar v pesmi tokrat 

vnaša več hudomušnosti in 

igrivosti kot poprej, četudi bo 

njegov prepoznaven vokalni 

interpretacijski slog ohranil 

vsa stičišča s poprejšnjimi deli, 

a tudi izvor izbranih ljudskih 

pesmi.



Bas & Glas

Časovni (u)stroj

Nejc Sajovic – glas

Jaša Hedžet – bas

Glasbeno zrcalo sodobnega 

posameznika in družbe v 

prepletu liričnih besedil ter 

basovskih loopov.

Svež glasbeni dvojec se 

predstavlja s pretežno liričnimi 

besedili in s pomočjo raperske 

ter gledališke govorice 

osvetljuje mnoge problematike, 

ki povečini izhajajo iz rutinskih 

družinskih odnosov. Medtem 

ko besedila opozarjajo na 

otopelost, glasbena spremljava 

ta ista občutja s ponavljajočimi 

se motivi in frazami še 

dodatno krepi, vendar jih 

skušata glasbenika s pomočjo 

soodvisnosti in spontanosti 

nadvladati ter preseči.

Gregor & Nina Volk

Gregor Volk – kitara, vokal

Nina Volk – Hammond orgle, vokal

Slovenska ljudska glasba v sodobni preobleki.

Kot člana družinske zasedbe Volk Folk sta že od nekdaj globoko 

vpeta v slovensko ljudsko glasbo. Gregor se poleg violine 

spogleduje s kitaro in s svojim neponarejenim vokalom izraža 

pristno življenjsko moč, medtem ko je Nina ena redkih, ki še igrajo 

tržaško diatonično harmoniko in oprekelj. S predelavo ljudske 

dediščine se oddaljujeta od ustaljenih vzorcev izvajalske prakse, 

vendar same melodične linije kljub temu ostajajo nedotaknjene.



Rudi Bučar & Istrabend

Rudi Bučar – vokal, kitara

Janez Dovč – harmonika

Goran Krmac – tuba, stomp box

Gaber Radojevič – glasbeni producent

Avtorska in ljudska istrska glasbena zapuščina z vonjem po 

oljkah, sardelah, morju in soncu.

Ohranjanje posebnosti trilin
gvističnega dialekta in istrske kulturne 

dediščine, nadgrajene z avtorskimi skladbami, je tisto, za kar si Rudi 

Bučar prizadeva že leta. Če je sprva obiskoval vas za vasjo, da bi 

zbral skladbe, ki počasi tonejo v pozabo in jih preoblekel v sodobne 

aranžmaje, se v zadnjem času v prvi vrsti posveča raziskovanju po 

lastni notranjosti, da bi našel avtorske skladbe, katerim vzporednice 

bi lahko našli v ljudskih melodijah. Z eno besedo: Istra.

Sandra & Adam Klemm

Nostalgija (predstavitev novega albuma) 

Sandra Klemm / Katalin Hardi Klemm – vokal

Adam Klemm – saksofoni

Vukašin Mišković – kitara

Milan Stanisavljević – klavir

Nikola Matošič / Robert Jukič – kontrabas

Bruno Domiter / Wolfgang Rainer – bobni, tolkala

Jura Wajda – cimbale

Etno skladbe v jazzovski interpretaciji, vpete v nostalgično 

hrepenenje po minljivem.

Njo širša javnost prepozna po imenu Sendi, medtem ko njega lahko 

slišite kot člana Big Banda RTV Slovenija. A tokrat sta se Sandra 

in Adam Klemm podala na glasbeno potovanje po deželah, kjer 

sta odraščala in ga zaokrožila z nekaj avtorskimi skladbami. Vse so 

zazvenele v čutečih in iskrenih vokalno-instrumentalnih izpovedih, 

ki ju povezuje jazzovsko izročilo. Ta se prepleta z bosanskimi 

sevdalinkami, starogradskimi pesmimi in madžarskim izročilom. 

Rezultat je glasbena razgibanost, prepletena z melodičnostjo in 

spevnostjo.



Diatonic string 

duo
Ragbag (predstavitev novega 

albuma)

Rok Kleva Ivančič – violina

Manuel Šavron – harmonika

Neobičajna kombinacija violine 

in harmonike, ki je postala 

že pravi sinonim za etno-

jazzovsko glasbo in glasbo 

sveta.

Manuel Šavron, diplomirani 

saksofonist, izhaja iz ljudskih 

melodij in jih skozi študij 

diatonične harmonike na 

Dunaju nadgrajuje z jazzovsko 

ter etno glasbo, medtem ko 

se Rok Kleva Ivančić, sicer 

član istrske zasedbe Vruja in 

akademski slikar, v zadnjem času 

posveča predvsem vizualnim 

projektom. Kot se skriva že v 

samem naslovu albuma Ragbag 

dveh glasbenikov z različnimi 

ozadji, ta prinaša skupek 

glasbeno raznolikih skladb, 

položenih v isto vrečo. Album 

je tako poln različnih zvrsti 

in melodij, od etna do jazza, 

folka in glasb sveta, a na njem 

zaslišimo tudi istrsko lestvico 

in bretonske plese. Tako album 

Ragbag kot oba glasbenika zato 

razbijajo stereotipe, ki se skozi 

narodno-zabavno glasbo vežejo 

na diatonično harmoniko in 

raziskujejo možnosti zvočnih 

kombinacij violine ter diatonične 

harmonike.



Alen Kuzmić

Rojen je v Mariboru, kjer se že 

od malih nog naprej ukvarja z 

nogometom in slikarstvom, a se 

je umetnosti v celoti posvetil 

potem, ko je moral šport zaradi 

poškodbe opustiti. Po zaključku 

srednje šole se je v želji, da 

bi se izpopolnil, vpisal na 

Akademijo za likovno umetnost 

in oblikovanje v Ljubljani. Poleg 

slikarstva, nadvse pomemben 

sestavni del njegovega življenja 

sestavlja tudi glasba. Znotraj 

le-te se udejstvuje na področju 

ulične umetnosti, kjer ustvarja 

skupaj z bratom.

»Na likovnem področju 

se najpogosteje posvečam 

abstraktnemu slikarstvu in 

skozi to abstraktnost izražam 

svoje misli in občutke ter jih 

prikazujem na način, ki jih 

težko opišem z besedami. 

Trenutno sodelujem pri 

organizaciji glasbenih 

dogodkov, ter pripravljam svojo 

prvo samostojno slikarsko 

razstavo.«

Anna Rosa 

Tomšič Jacobs

Rojena je bila v Berlinu, 

odraščala je v maminem 

rojstnem Kamniku in nazadnje 

jo je pot pripeljala v Ljubljano, 

kjer študira na Akademiji 

za likovno umetnost in 

oblikovanje. Vendar ni le 

likovna umetnost tista, ki jo 

navdihuje. Rada se podaja v 

ljudsko izročilo, v svet pravljic, 

poezije, glasbe, v osebne 

zgodbe in v naravo, kjer išče in 

nabira naravne predmete.

Doslej je sodelovala pri več 

manjših umetniških projektih, 

kot je Gozd-art v Ribnici ali 

skupinska razstava v Rogu. 

»Včasih sodelujem pri manjših 

umetniških projektih, kakršen 

je ta, da pomagam svoji 

sosedi lončarki pri njenih 

tečajih, namenjenih otrokom, 

sodelovala pa sem tudi pri 

projektu Gozd-art v Ribnici, 

kjer smo urejali tematski 

park ali pri urejanju ateljeja 

v Rogu, kjer sem sodelovala 

tudi pri skupinski razstavi. 

Sicer razstavljam le v sklopu 

akademije.«

Breda Sturm

Leta 2003 je diplomirala na 

Fakulteti za arhitekturo v 

Ljubljani in sedem let kasneje 

zaključila podiplomski študij na 

Akademiji za likovno umetnost 

in oblikovanje. Od tedaj je 

samozaposlena v kulturi, kjer 

deluje na področju ilustracij, 

opreme in oblikovanja knjig, 

notranje opreme in arhitekture.

Študijsko se je izpopolnjevala 

v Italiji, Španiji in v New 

Yorku, leta 2007 pa je prejela 

štipendijo društva slovenskih 

likovnih ustvarjalcev za 

mlade perpektivne avtorje 

na področju ilustracije. Od 

zaključka podiplomskega 

študija je članica Društva 

likovnih umetnikov Ljubljana, 

kjer tudi živi in dela.

Danilo 

Milovanović

Čeprav mu je v najstniških 

letih največ pomenila glasba, 

ki se ji tudi danes nadvse 

rad posveča, se je vendar 

odločil za študij umetnosti na 

Akademiji za likovno umetnost 

in oblikovanje. Že pred tem je 

obiskoval likovne kolonije in se 

s svojimi deli udeleževal razstav. 

»Delam na različnih področjih, 

slikarji



vendar ohranjam slikarstvo kot 

primarno sredstvo svoje likovne 

govorice. Trenutno intenzivno 

raziskujem likovni jezik in 

umetniške izraze.«

Drago Leskovar

Rodil se je na Pohorju in 

odraščal v Zrečah in Mariboru. 

Zaradi finančnega pomanjkanja, 

je moral opustiti študij na 

Pedagoški fakulteti, zato je 

odšel k vojakom in se kasneje 

zaposlil kot vzdrževalec. Danes 

opravlja delo izmenovodje.

Leta 2010 se je pričel ukvarjati 

z mozaiki, kasneje tudi z risbo 

in sliko, zato se je vpisal na 

Akademijo za likovno umetnost 

in oblikovanje ter leta 2014 

diplomiral na temo Formalno 

in semantično plastenje slike v 

moji ustvarjalnosti. Trenutno 

nadaljuje študij na temo 

socialnega realizma. Je avtor 

več skupinskih in samostojnih 

razstav.

Stanko Makuc

Rojen je v Črni na Koroškem 

in čeprav je vse do upokojitve 

delal kot organizator dela, se je 

vpisal na Akademijo za likovno 

umetnost in oblikovanje, kjer 

je diplomiral leta 2014. Pred 

tem je svoje likovno znanje 

izpopolnjeval v likovnih šolah 

in kolonijah, medtem ko 

trenutno nadaljuje študij z 

magisterijem.

»Na likovnem področju me 

poleg kolažne tehnike in njenih 

izpeljank zanima obvladovanje 

ploskovitih nanosov barve v 

različnih kompozicijah in na 

večjih formatih. Moje trenutno 

delo obsega proces, ki vključuje 

reciklažo lastnih del, katerih 

vir so lastne slike, internet, 

kolaži, fotografije in izdelava 

ter povečava printov, ki jih po 

posebnem postopku ročno 

prenašam na platno.«

Teresa Neppi

Rodila se je v Trstu, kjer 

je zaključila srednješolsko 

šolanje in se nato vpisala na 

Akademijo likovne umetnosti 

in oblikovanja v Ljubljani, da bi 

se posvetila ilustraciji. Že vrsto 

let se ukvarja s fotografijo, 

risanjem in igranjem violine, 

v srednješolskih letih pa je 

prejela nekaj nagrad za svoj 

umetniški izraz. »To me je 

navdihnilo in mi dalo zagon, da 

sem se s tem pričela ukvarjati 

bolj profesionalno. Že nekaj 

let uspešno raziskujem lepote 

plesnih gibov, saj me zanimata 

tako vizualna umetnost kot 

izraznost telesa.« V prihodnosti 

stremi k razvoju in si želi skozi 

posamezne interese ali celo 

kombiniranje le-teh zgraditi 

osebni umetniški izraz.

Tilen Mihelič 

Kurent

Od nekdaj se posveča 

umetnosti in športu. S prvim 

ga veže študij kiparstva na 

Akademiji za likovno umetnost 

in oblikovanje, z drugim 

treniranje košarke. Globoko je 

povezan z naravo, zaradi česar 

veliko pozornosti namenja 

skrbi za okolico in recikliranju 

odpadnih materialov ter obnovi 

koles, medtem ko mu je v 

športu najbolj bistveno ohraniti 

vzdržljivost.

Doslej se je udeležil več likovnih 

kolonij in imel štiri s
amostojne 

ter šest skupinskih razstav. 

Najraje dela z odpadnimi 

materiali, kot so kovina, les, 

plastika, mavec, beton in 

tekstil, o ustvarjanju pa meni: 

»Kreiranje je užitek in igra!«



Nove  

glasbene izdaje 

ustvarjalnega 

polja Celinka.si 

v letu 2015

 

Ustvarjalno polje Celinka.si je bilo ustanovljeno 

leta 2007 z namenom povezovanja glasbenikov v 

skupino, ki jo druži predvsem ljubezen do glasbe. 

V letih delovanja je izdalo več kot 80 izdaj in 

kot so-organizator Festivala Godibodi tudi letos 

vstopa v prihajajoče poletje s kar 11-imi novimi 

izdajami sveže avtorske in etno glasbe.

 

Aleš Hadalin / Veseli čas prihaja

Bort Ross / Sančo Pansa

Diatonic string duo / Ragbag

Divje Jezero / Mestni vrvež

Janez Dovč / Akorde-on

Natriletno kolobarjenje s praho 

/ Natriletno kolobarjenje s praho 

Nika Vistoropski / Ljuba

Nula Kelvina / Levak na luni

Patetico / Vse je v redu z mojo dušo

Rudi Bučar / Konec

Samo Budna / Za nazaj in za naprej

Sandra & Adam Klemm / Nostalgija

Smaal Tokk / Unotisto

www.celinka.si

Izdaje ustvarjalnega polja Celinka.si  

v letu 2015:



  

Zavod Godibodi že od samega 

obstoja neguje možnosti in 

priložnosti za izvajanje kakovostne 

slovenske avtorske in etno glasbe 

na živih odrih. Festival Godibodi 

je tako pravzaprav plod vizije, ki 

v središče postavlja umetnost 

in umetnike same. Z željo po 

razvijanju kulturnih izmenjav, mnenj 

in v iskanju prostora za izražanje 

z neglasbenimi sredstvi, je bil v 

lanskem letu ustanovljen Godibodi 

blog, ki avtorjem raznolikih ozadij 

ponuja prostor svobodnega 

izražanja o kulturi in glasbi.

 

Godibodi 

blog

www.godibodi.si



Ljubljana – glavno prizorišče 

(Letni vrt Hostla Celice)

Pričetek koncertov ob 20.30h 

/ Prodaja na dan koncerta 

(vstopnina znaša 10 eur na 

koncertni večer ali 35 eur 

za festivalsko karto za štiri 

koncertne večere) predprodaja 

MOJE KARTE.SI

Tor 2.6.2015

Nula Kelvina & 

Aleksandra Ilijevski 

(predstavitev novega albuma) 

Slikarka: Breda Sturm

Smaal Tokk 

(predstavitev novega albuma) 

Slikar: Drago Leskovar

Sre 3.6.2015

Goran Krmac 

Kvartet

Slikar: Danilo Milovanović

Čarli Novak & 

Čarlijevi angeli 

(festivalska produkcija)

Slikarka: Anna Rosa Tomšič 

Jacobs

Pet 5.6.2015

Nika Vistoropski & 

Damjan Brcar 

(predstavitev novega albuma) 

Slikar: Alen Kuzmić

Patetico 

(predstavitev novega albuma) 

Slikarka: Teresa Neppi

Sob 6.6.2015

Bort Ross 

(predstavitev novega albuma) 

Slikar: Tilen Mihelič Kurent

Samo Budna & Band 

(predstavitev novega albuma) 

Slikar: Stanko Makuc

Pofestivalski koncert

Torek 9.6.2015 (vstop prost)

Aleš Hadalin 

(predstavitev albuma) ob 20h 

v Galeriji Hostla Celice 

Sandra in Adam 

Klemm 

(predstavitev albuma) ob 21h 

na Letnem vrtu Hostla Celice 

Zavod Godibodi

Sneberska cesta 33

1260 Ljubljana

Slovenija

info@godibodi.si

www.godibodi.si

Ustvarjalno polje Celinka.si

Agencija Celinka d.o.o.

Sneberska cesta 33

1260 Ljubljana

info@celinka.si

www.celinka.si

Izvedba: Zavod Godibodi in 

Celinka.si

Umetniški vodja festivala: 

Janez Dovč, info@janezdovc.

com
Producentka festivala: 

Chantal van Mourik, chantal.

vanmourik@celinka.si

Odnosi z mediji: Nina Novak, 

nina.novak@godibodi.si

Drugi sodelavci: Ana T. Kus, 

Miha Dovč, Bojan Stepančič 

(uradni fotograf), Milan Erič 

(strokovni sodelavec pri 

projektu slikarji), Dejan Žura 

z ekipo DB Team (tehnična 

produkcija), Igor Vuk (tonski 

mojster), Janko Rožič, Katja 

Oblak, Karla Gačnik Gašparič 

in ekipa KUD Sestava, 

študentje SAE Institute 

Ljubljana ter prostovoljci 

Jelena Ličanin, Taša Štrukelj, 

Katja Škufca in Damjan Blažun.

Informacije in rezervacije

info@godibodi.si

Oblikovanje: arnoldvuga

Naklada: 4000

Leto: 2015

Izdajatelj: Zavod Godibodi 

Zavod Godibodi si pridržuje 

pravico do spremembe 

programa.

Ljubljana – Prulček

Petek 5.6.2015

20.00h / vstop prost

Divje jezero 

(predstavitev novega albuma)

Ajdovščina – Mladinski 

center Hiša mladih 

Ajdovščina

Sobota 6.6.2015

22.00h / vstopnina 7 eur

Smaal Tokk 

Čarli Novak & 

Čarlijevi angeli 

Divača – Muzej 

slovenskih filmskih 

igralcev

Nedelja 28.6.2015

20.00h / predprodaja 7 eur / 10 

eur na dan koncerta

Rudi Bučar & 

Istrabend 

Koper – Letni vrt 

Skupnosti Italijanov 

(Circolo)

Petek 5.6.2015

20.30h / vstop prost

Diatonic string duo 

Nina & Gregor Volk 

Kranj – Hiša Layer

Sobota 6.6.2015

20.00h / vstop prost

Nika Vistoropski & 

Damjan Brcar 

Petek 12.6.2015

20.00h / vstop prost

Samo Budna & Band 

Nova Gorica – Grad 

Kromberk

Četrtek 4.6.2015

21.00h / vstopnina 10 eur

Bort Ross 

Patetico 

Novo mesto – 

LokalPatriot

Četrtek 4.6.2015

21.00h / vstopnina 5 eur

Bas & Glas 

Petek 12.6.2015

21.00h / 5 eur

Nula Kelvina & 

Aleksandra Ilijevski 

Ptuj – Dom Kulture 

MuziKafe

Četrtek 4.6.2015 

20.00h / vstopnina 12 eur 

(študentje in upokojenci 8 eur)

Goran Krmac 

Kvartet 

Radovljica – 

Radovljiška graščina

Četrtek 4.6.2015

19.00h / vstop prost

Nika Vistoropski & 

Damjan Brcar 

Sežana – Kosovelov 

dom Sežana

Petek, 5.6.2015

21.00h / vstopnina 5 eur

Smaal Tokk 

Bas & Glas 

Trbovlje – Zavod za 

kulturo Delavski dom 

Trbovlje (Kavarna 

Delavskega doma 

Trbovlje)

Petek, 5.6.2015

20.00h / vstop prost

Goran Krmac 

Kvartet 

Maribor – Klub KGB 

Četrtek 4.6.2015

21.30h / vstopnina 8 eur

Metod Banko & Teo 

Collori & Boštjan 

Gombač 

Sobota 13.6.2015

21.30h / vstopnina 8 eur

Nula Kelvina & 

Aleksandra Ilijevski 

(predstavitev novega albuma) 

Kulturno društvo 

Vilenica – Jama 

Vilenica pri Lokvi 

Sobota 6.6.2015

19.00h / vstop prost

Nina & Gregor Volk 

Žalec, ZKŠT Zavod 

za kulturo, šport in 

turizem Žalec 

Nedelja 21.6.2015

21.00h / vstop prost

Čarli Novak & 

Čarlijevi angeli

Program


