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Trombone Shorty 
je jazzovski junak 
mladega rodu.
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Potovanje okrog sveta je bila nekdaj dolga pot, najbrž tudi malce 
dolgočasna, saj tedaj še ni bilo glasbenih festivalov in podobnih turi-
stičnih veselic, kjer bi se popotniki lahko ustavili, se odpočili in povese-
lili. Phileas Fogg je v romanu Julesa Verna v drugi polovici 19. stoletja 
za pot okoli sveta porabil 80 dni. Moja je bila hitrejša in tudi manj ne-
gotova. Nisem zajahal slona kot Vernov junak, temveč sem se zanesel 
na letalske prevoze. »Roplan« namreč človeka v pol dneva pripelje na 
povsem drug konec zemeljske oble. V 21. stoletju je bilo potrebnih samo 
13 vzletov in pristankov, od super sodobnih letal do tistih za največ 19 
potnikov z dvema propelerjema, s katerimi sem za nekaj dni skrenil s 
poti in malce spoznal še notranjost Bornea.
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Pod jazzovske odre na dveh celinah 
sem se namenil, da bi poslušal, gledal 
in slikal pa še malce afne guncal. Ja, kar 
uspelo mi je. Dober teden na eni in še 
nekoliko dlje na drugi celini, vmes kar 
precej časa v zraku. V celoti pa: delav
no! Glasba, ki je prihajala z odrov, je bi
la v kar lepem delu zares navdušujoča, 
a tudi takšna, ki jo človek najraje hitro 
pozabi. Jazz je sicer že od nekdaj moja 
šibka točka, popolna okužba je bila le
ta 1975 v švicarskem Montreuxu. Nepo
zaben dober teden kampiranja ob Že
nevskem jezeru in navdušujoče večerne 
predstave, ki so bile vsaka posebej ne
kaj povsem novega in hkrati izhodišče 
za moja kasnejša spoznavanja, v bistvu 
raziskovalni zaznamek za vse življenje. 
In zanimivo, prav v Montreuxu sem te
daj prvič slišal glasbo Louisiane: mojo 
pozornost so vzbudili kitarist Louisiana 
Red, harmonikar zydeco glasbe Clifton 
Chenier, pa Clarence Gatemouth Bro
wn in še kdo.
Ob letošnjem majskem jazzovskem po
potovanju po dveh jazzovskih celinah 
pa mi gre po glavi še nekaj – izjemno 

okusna in raznolika hrana. Ob Žene
vskem jezeru sva si s prijateljem Lon
gijem, kasneje znanim novomeškim 
DJ, kuhala sama, kako in kaj vedo sa
mo oni zgoraj, zalivala pa sva s ciknje
nim cvičkom. Dandanes pa je na poha
janju po svetu spoznavanje hrane enako 
čudovito kot večerno uživanje ob jazzo
vskih napevih. Uh, kako rad jem in po
slušam jazz!

Mesto spet zaživelo 
Orkan Katrina je mesto, ležeče ob kot 
kača zaviti reki Mississippi in ob sla
nem jezeru Pontchartrain, povezanim z 
morjem Mehiškega zaliva, avgusta leta 
2005 silovito prizadel. Toda tudi ob po
časnem in medlem odzivu države, ki jo 
je tedaj vodil, no ja, mlajši Bush, je lju
di le za kratek čas spravil na kolena. Ta
koj po razdejanju s skoraj dva tisoč žr
tvami ni bilo lahko, a so ljudje hitro sto
pili skupaj, pripravili in uresničili načr
te izhoda iz nesreče in danes je življenje 
v mestu spet nadvse živahno. Morda ce
lo bolj kot kadarkoli prej. Pevka count
ry glasbe, Kim Carson, se s tem strinja. 

Povedala mi je: »Zavedamo se, da je New 
Orleans zgodovinsko mesto, a življenje 
v njem je sedaj drugačno. Radi imamo 
tradicijo, toda premakniti se je treba tu-
di naprej, in to se v mestu dogaja. Kjer 
je bila nekdaj vaša najljubša restavraci-
ja, je danes morda prodajalna pohištva! 
Mesto je deležno obnove in to je dobro z 
več zornih kotov. Tudi ni malo ljudi, ki so 
se v mesto doselili prav v zadnjih letih.« 

Ne mine konec tedna, da ne bi pripravili 
kakšnega odmevnega dogodka, poveza
nega s kulturo, s prehrano ali zgodovino 
in seveda vedno v povezavi s turizmom. 
Eden takšnih je tudi vsakoletni festival 
jazza in drugih glasbenih slogov iz pre
težno dokaj bogate glasbene zapuščine 
Louisiane. Odkar so festival preselili iz 
mesta na njegovo obrobje, se dogaja na 
enem največjih ameriških konjskih dir
kališč v ZDA. Letošnji festival je bil 44. 
po vrsti, v sedmih dneh, zadnji konec 
tedna v aprilu, prvi majski je bil daljši 
še za četrtek, pa so prodali kar 425.000 
vstopnic, kar je sicer 25.000 manj kot 
lani, a vseeno se je v blagajnah znašlo 

74   10. junij 2013

reportaža

Basistka  Regina  Zernay je velika 
privlačnost kvarteta Little Big Town.

Na Švedskem rojena Theresa Andersson si 
je New Orleans izbrala za svoj prvi dom.

New Orleans. Če zdravje popu-
sti, je prva pomoč takoj pri roki.

Gost pogovora z glasbeniki je 
bil tudi 80-letni Drink Small.



27.625.000 dolarjev. In potem še parkir
nine, prevozi, prodaje na stojnicah … 
Manjši obisk je bil bržčas zaradi višjih 
cen tako vstopnic kot parkirnih listkov 
– cena dnevne parkirnine v neposredni 
bližini prizorišča je bila kar 50 dolarjev. 
In tudi zaradi dežja, ki je dodobra na
močil prizorišče, zato so bili škornji naj
bolj primerno prevozno sredstvo med 
enajstimi koncertnimi odri. 
Festival je organiziran do pike. Na sto
tine redarjev, usmerjevalcev in varno
stnikov, v glavnem temne polti in zelo 
veliko dam med njimi, skrbi, da vse teče 
po vnaprej natanko določenem promet
nem redu in da vsi hodijo le tam, kjer 
je določeno. Izredno veliko je namreč 
najrazličnejših prevozov, dostave ljudi 
in opreme, a ker je vse izjemno dobro 
premišljeno in opravljeno, vse teče pov
sem gladko. Tudi vstop na prizorišče je 
pod skrbnim nadzorom, pregledajo vsa
ko torbo, ni dovoljeno prinesti termovk 
s pijačo, steklenine, šotorčkov, senčni
kov, koles, strogo so prepovedani avdio 
in video snemalniki, pa seveda orožje in 
mamila. S seboj lahko prineseš le vodo 

v plastenkah. Največ dela je ob sobotah, 
tedaj je največ obiskovalcev. Na festival 
prihaja staro in mlado vseh barv. Babi
ce z vnučki sem videl, pa starejše, sivo
lase gospode z dolgimi kitami in seve
da tudi mlade rodove, družine na zlo
žljivih stolih, prinesenih od doma. Bilo 
je kot na pikniku, samo pred pravi oder 
se usidraš in že ti ljuba glasba para du
šo in telo. 
Glasbo je bilo moč slišati od enajstih do
poldne do sedmih zvečer, ko je utihni
la in so se nepregledne množice ljudi 
odpravile domov, v hotele ali pa na le
tališče in od tam na vse strani. Mnogi 
pridejo na festival le za en dan, prista
nejo dopoldne in odletijo proti večeru. 
Mesto pa seveda zelo računa na večer
ne obiske številnih glasbenih klubov in 
restavracij, ki jih je toliko kot najbrž ni
kjer drugod in kjer ob glasbi tudi naj
bolj znanih glasbenikov ponudijo mar
sikaj slastnega iz nadvse pestre, skoraj 
tako kot glasba slovite louisianske ku
hinje. Ob takšnem glasbenoprehranje
valnem razkošju in druženju v večernih 
urah pa ljudje tudi zapravljajo. Kdo fe

stival pripravlja? Nedobičkonosna or
ganizacija, ki deluje pod okriljem naf
tne družbe Shell, in brez pomoči države, 
kot pri nas. Dobiček in druge prihodke 
organizatorji namenijo vnaprej določe
nim celoletnim programom, ki zajema
jo izobraževanje ter ekonomski in kul
turni razvoj mesta. 
  
Enajst odrov za nastopajoče
»Na festival prihajajo ljudje z vsega sve-
ta, ker vedo, da bodo pri nas slišali re-
snično glasbo New Orleansa. Tu je naša 
folklora mardi gras Indijancev, pihalni 
orkestri, pa dixieland, blues in funk glas-
ba,« je povedal saksofonist skupine Ne
ville Brothers, Charles Neville, doma
čin. Lani je bil gost festivala priljubljeni 
pevec in kitarist country glasbe, Jimmy 
Buffett, ki je na oder stopil namesto 14 
dni prej umrlega, a napovedanega Le
vona Helma, pevca in bobnarja legen
darne kanadske skupine The Band. Po 
nastopu je dejal, da vidi tamkajšnji Jazz 
Fest kot zmes najboljše glasbene kultu
re in umetnosti, kar jih je. Ja, bo že dr
žalo, saj je na kar enajstih odrih moč so
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Los Lobos. Po angleško 
in malo po špansko.

Irma Thomas, kraljica soul 
glasbe v New Orleansu.

Bobnar jazzovske skupine Astral Project 
je dalmatinski potomec John Vidacovich.

Mardi Gras je tamkajšnje ime 
za pustovanje, maškare pa je 
moč kot folkloro videti vse leto.

Terence Blanchard piha v tro-
bento, njegov sin pa raje zapoje.



sem drugega od tiste v New Orleansu, 
a zanimiva na svoj način. Tudi tu je tu
rizem v ospredju, v Maleziji vedo, da 
je lahko zelo pomemben za boljše ži
vljenje državljanov. Kot v New Orlean
su je tudi tu uspeh plod medsebojne
ga sodelovanja različnih udeležencev 
– od hotelirjev in turističnih ponudni
kov do prireditvenega odbora ob sode
lovanju mestnih veljakov in ministr
stva za kulturo.
Festival je predstavila njegova umetni
ška direktorica Yeoh Jun Lin, ki je glas
bo študirala v Londonu in skrbi za vse
bino kar dveh glasbenih festivalov v ma
lezijski zvezni državi Sarawak, na seve
ru otoka Borneo. Poleg festivala glasbe 
sveta nedaleč od sarawaške prestolni
ce Kuching pripravlja tudi vsebino jaz
zovskega festivala v Miriju. »Vem, da je 
pri nas kar veliko ljudi, ki radi poslušajo 
jazz, zato smo se odločili, da tudi to glas-
bo vsako leto predstavimo na našem fe-
stivalskem odru. Sprva nas je najbolj skr-
belo, kako bomo lahko uspeli, ker pa je 
okrog nas že kar precej uspešnih festiva-
lov jazza – Java jazz, pa festivali v Ban-
gkoku, Kuala Lumpurju, Singapurju, 
Hongkongu. Ne stremimo le k prevladu-
jočemu jazzu, temveč ponujamo možno-
sti nastopanja raznolikim, tudi obrob-
nim jazzovskim strujam, kot so, recimo, 
boogie woogie, fusion in latin jazz, etno 
jazz, skratka tu skušamo biti drugačni. 
Pozornost dajemo osebnostim, ne vabi-
mo velikih orkestrov. Tako smo letos sli-
šali malezijsko fusion zasedbo, avstral-
ski kvartet Lise Young, ki vnaša v svo-
jo glasbo južnoindijsko tolkalno vokali-
zacijo konnakol, slišali smo skupino sa-
ksofonista Scotta Martina in latin-soul 
iz ZDA in pevski jazz iz Kanade, same 
različne oblike jazzovske ustvarjalnosti. 
Upamo, da bomo tako različne glasbe-

ne osebnosti lahko k nam povabili tudi 
v prihodnje.« 
Kako pa izbirajo nastopajoče? »Ob po-
slušanju številnih plošč in nenehnem 
raziskovanju, le tako lahko sestavimo ta-
kšno uganko. Vsako leto povabimo osem 
skupin in želimo, da v dveh večerih sliši-
mo glasbo z vsega sveta, da se nastopajo-
či med seboj kar se da razlikujejo. Za to 
pa je potrebno veliko dela.« Kar se mi je 
zdelo zanimivo in pomembno na obeh 
festivalih, je, da so povabili tudi doma
če umetnike. So ti glasbeniki v jazz pri
nesli tudi kaj novega – nove ritme, glas
bila, pristope? »O, zagotovo, glasbeni-
ki iz Sarawaka so vsako leto v koncer-
tnem sporedu, tudi na azijske ne pozabi-
mo. Tako smo letos slišali tudi Asian All-
Stars Power Quartet, kar je pomembno, 
saj so v njem štirje izjemni glasbeniki iz 
štirih držav, iz Singapurja, Hongkonga, 
Filipinov in Tajske, pa tudi naš West Jazz 
Band iz Sarawaka. Pri nas je bil najprej 
v modi predvsem zahodnjaški jazz, mi-
slim pa, da se v zadnjem času to spre-
minja. Predvsem v velikih mestih zaho-
dne Malezije, v Penangu ali Kuala Lum-
purju, pa seveda tudi v Singapurju, boste 
našli veliko jazzovskih klubov, kjer sicer 
ne igrajo jazza na vzhodnjaški način, se 
pa to le spreminja. Glasbenike moramo 
k temu spodbuditi, jih usmeriti, in naša 
skupina, ki je igrala sinoči, je v svoj re-
pertoar vključila tudi malezijsko glasbo, 
sarawaške napeve, je improvizirala na 
naše ljudske pesmi, vključila je naše sta-
rodavne ljudske napeve –  bidayuh, naše 
bobne, kar je imenitno, saj so nenadoma 
ustvarili dokaj osvežujoč zvok, tak, kot 
ga nima noben drug ansambel, jazzovski 
zvok Sarawaka. In zaradi tega smo lah-
ko samo srečni.«
Priprava in izvedba festivala seveda ni 
mačji kašelj, potrebnih je veliko delov

časno slišati glasbo zelo ra zličnih glas
benih slogov – od jazza,  bluesa in črn
ske duhovne glasbe do veselega count
ryja, značilne louisianske cajun in zyde-
co glasbe do resnejšega popa in  rocka. 
Vmes pa še kaj folklornega ali kako dru
gače odštekanega.
In prav takšen mora biti tudi obiskova
lec, ki želi dejavno spremljati dnevno 
dogajanje – ni miru, treba je iti sem ter 
tja, gor in dol, če hoče kaj slišati, spo
znati, zaužiti. Letošnji dvotedenski fe
stival so hkrati, a na različnih odrih 
končali domača zvezda, pevec in pozav
nist Trombone Shorty s svojo jazzrock
ovsko zasedbo, mojster bluesa Taj Ma
hal in domačin, sicer v New York na no
vo priženjeni in preseljeni Aaron Nevil
le, ki ga je bilo videti ne v džinsu, kot 
vsa leta do sedaj, temveč prvič v obleki, a 
brez kravate. Priljubljeni pevec pa je bil 
ovekovečen tudi na letošnjem uradnem 
festivalskem plakatu. Tudi plakati, po
sebno starejši in taki s podpisi znanih 
umetnikov, imajo na festivalski tržni
ci veliko ceno. Še nekaj zvenečih imen 
letošnjega drugega dela festivala: Dir
ty Dozen Brass Band, Roy Ayers, Patti 
Smith, Willie Nelson, Jimmy Cliff, Flee
twood Mac, The Little Willies, Dukes of 
Dixieland, John Boutee, Delfeayo in El
lis Marsalis. 

Jazz na Borneu
V mestu Miri pa se z jazzom ubada
jo šele v zadnjem času, letošnji festival 
je bil osmi, a tudi tam postaja jazz vse 
bolj priljubljena glasba. Prireditev na 
veliki zelenici med gostiteljem, imeni
tnim hotelom Park City Everly, in pla
žo, ki je stik z Južnim kitajskim mor
jem, je v dveh večerih pod oder priva
bila kar nekaj tisoč obiskovalcev. Seve
da je ta jazzovska zgodba nekaj pov
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Taj Mahal. Legenda.
Wayne  Shorter letos  
praznuje 80. rojstni dan.

Kim Carson, priseljen-
ka v New Orleans.



nih rok in glav in tudi denarja. Kako je 
z gmotno pomočjo festivalu? »Festival 
jazza je v lasti sarawaške turistične or-
ganizacije, ki je povezana z državnim tu-
rizmom, in tako smo za izpeljavo festiva-
la deležni tako državne kot naše, sara-
waške gmotne podpore, imamo pa tudi 
veliko pokroviteljev, od letalskih in naft-
nih družb, a že s prodajo vstopnic sku-
šamo kriti kar največ stroškov.« »Terima 
kasih. Sama, sama.« Hvala lepa in ni za 
kaj. 
Primerjava obeh festivalov jazza seve
da ni mogoča. Ameriški kot največji na 
svetu in nekaj prisrčnega, skromnega, 
zgolj plod ustvarjalnega dela navdušen

cev nad to glasbo. A v Aziji jazz ni od 
včeraj, in ker upanje umre zadnje, se za
gotovo lahko nadejamo še marsikatere
ga dobrodošlega glasbenega preseneče
nja z Daljnega vzhoda. New Orleans je 
že tako sam sebi dovolj velik ustvarjal
ni nagib. 
Do New Orleansa sem letel s tremi fr
čoplani, za menoj je bilo več kot devet 
tisoč kilometrov. Da sem od tam prišel 
mimo Tokia na Borneo, sem jih za se
boj pustil še več kot 18 tisoč, in ker je bi
lo treba domov, posaditi paradižnike in 
paprike, so bili potrebni še trije poleti in 
še skoraj 11 tisoč kilometrov. Dost’ bo 
za nekaj časa. 

Yeoh Jun Lin – zagnana umetniška 
direktorica dveh festivalov.

Tudi ob festivalskem prizorišču v 
Miriju je bilo več privlačnih  stojnic.

Ameriški jazz saksofonist Scott Martin.
Nastop mladinske godbe iz Mi-

rija pred začetkom festivala.

Jeremy  Monteiro, 
vodja kvarteta Asian 

All-Star Power.

   77

reportaža

Avstralska pevka Lisa Young


