Jazz Continuo – glasba Boška Petrovića
(SI/HR)

Vid Jamnik – vibrafon
Primož Grašič – kitara
Mario Mavrin – bas

Zasedba Jazz Continuo nadaljuje dolgoletno tradicijo tria Boška Petrovića in ostaja
zvesta zvoku klasičnega tria vibrafon - kitara - bas, s katerim nas je desetletja
razveseljeval velikan vibrafona in jazza. Skladbe, pisane za ta trio in skladbe, ki jih je
ta zasedba preigravala na svojih koncertih, so obogatile jazz s področja nekdanje
Jugoslavije, poleg tega pa so si utrle pot tudi daleč izven meja naše nekdanje skupne
domovine.
Večer bo posvečen legendarnemu jazz glasbeniku Bošku Petroviću (1935-2011) in
njegovi glasbi.

Predstavitev članov:
Vid Jamnik je rojen leta 1993 v Slovenj Gradcu. Nižjo glasbeno šolo – smer tolkala –
je končal leta 2007 na Ravnah na Koroškem pri profesorju Davorinu Jevšnikarju,
dodiplomski študij pa z umetniško diplomo leta 2012 na jazz oddelku Koroškega
deželnega konservatorija v Celovcu pri profesorjih Robu Bargadu in Güntherju
Hofbauerju. V študijskem letu 2011/2012 je v okviru študentske izmenjave Erasmus
študiral na Jazz Institut Berlin pri profesorju Davidu Friedmanu.
Leta 2018 je Summa Cum Laude diplomiral kot študent dvojne študijske smeri –
performance in jazz kompozicija – na Berklee College of Music v Bostonu (ZDA). Tam
se je učil od velikanov jazza, kot so Terence Blanchard, George Garzone, Ed Saindon,
Kenny Werner in Ralph Peterson. V prvem semestru študija je prejel nagrado »The
Most Active Mallet Performer Award«, in bil dve leti zapored uvrščen na zgoščenko
šolske založbe Jazz Revelation Records, ki vsako leto predstavi najboljše študentske
zasedbe in kompozicije. Založbo je zastopal na festivalu Umbria Jazz v Italiji, Berklee
pa na turneji po Franciji. Leta 2014 je s svojim dolgoletnim kvartetom izdal prvenec
Last Minute! pri založbi Alessa Records. Njegovi posnetki so bil uvrščeni na dve
kompilacijski zgoščenki Jazz Slovenia (2015, 2019), ki predstavljata najboljše s
slovenske jazz scene.
Trenutno je študent magistrskega študija na Manhattan School of Music v New Yorku
(ZDA), pri profesorjih Joeu Lockeu, Stefonu Harrisu in Miguelu Zenónu. Dodatno se je
izobraževal pri Garyu Burtonu ter na mnogih glasbenih delavnicah, ki so jih vodili
priznani glasbeniki, kot so Dave Samuels, Eric Alexander, Peter Bernstein, Lewis Nash
in Nebojša Jovan Živković.
S svojo zasedbo Urgent Detergent se je leta 2015 uvrstil v finale EBU European Jazz
Competition na Nizozemskem, leta 2019 pa je zasedel drugo mesto na 7 Virtual Jazz
Competition.
Kot gost je veliko nastopal s triom svojega mentorja, legendarnega hrvaškega
vibrafonista Boška Petrovića, ter s številnimi priznanimi glasbeniki in zasedbami, kot
so Jimmy Cobb, Georgie Fame, Jim Rotondi, Stefan Milenkovich, Dusko Goykovich,
Arthur Lipner in JM Jazz World Orchestra pod vodstvom Luisa Bonille. V zadnjih letih
je trikrat koncertiral na Tajvanu z zasedbo Mizform Project, ki preigrava edinstveno
mešanico tradicionalne tajvanske glasbe in jazza.
Od leta 2007 na Ravnah soorganizira tradicionalne koncerte jazza v sklopu abonmaja
Jazz Ravne in Festivala slovenskega jazza. Od leta 2017 je umetniški vodja
pionirskega projekta Viva Jazz Forma, ki prepleta zvoke jeklenih skulptur z
instrumentalno glasbo.
Trenutno je vodja ali član naslednjih zasedb: Urgent Detergent, Viva Jazz Forma, Vid
Jamnik/Ratko Zjača Duo, You've Got That Swing (z Eddie Luis & His Jazz Passengers),
Jazz Continuo, Mizform Project in Two in Vermillion (duo z Ajdo Stino Turek).
Vid Jamnik je Balter Mallets Artist.

www.vidjamnik.com

Kitarist Primož Grašič (1968) je študiral jazz kitaro na konservatoriju v Celovcu. Po
študiju je postal član Greentown jazz banda, že prej pa je sodeloval s kranjskim
Dixieland bandom. V letih 91-93 je bil član Ugrin-Divjak Quinteta, od leta 1992 pa
redno sodeluje z Big Bandom RTV Slovenije. Bil je član Boško Petrovič All Stars Banda
in Tria Boška PETROVIČA ter je trenutno član ansambla Ratka Divjaka, Dominik
Krajnčan Quarteta, spremljevalne skupine New swing quarteta, kot studijski
glasbenik pa je sodeloval na snemanjih Big Banda RTVS, revijskega ter simfoničnega
orkestra RTVS, ter raznih domačih in tujih pop, jazz, funk ter soul izvajalcev.
V letih 1989 do 1998 je bil stalni član Greentown jazz banda. Od aprila 1998 je stalni
član Big Banda RTV Slovenija ter Revijskega orkestra RTV Slovenija. V sodelovanju z
Janezom Bončino-Benčem je kot aranžer prejel dve nagradi mednarodnih strokovnih
žirij.
Sodeloval je tudi z orkestrom Jožeta Privška na koncertih v Portorožu in Cankarjevem
domu, kot studijski glasbenik je sodeloval na snemanjih več kot šestdesetih albumov.
Igral je z mnogimi svetovno znanimi glasbeniki: N.H.O. Pedersen, Martin Drew, Alvin
Queen, Toots Thielemans, Clark Terry, Johnny Griffin, Curtis Fuller, Steve Swallow, Ed
Thigpen, Ray Brown, Helen Merrill, Gary Burton, Lew Solloff, Alan Skidmore ...
Primož Grašič deluje kot skladatelj, aranžer, producent ter kitarist na več kot 150-ih
izdanih nosilcih zvoka ter na preko 2000-ih posnetkih doma in v tujini, v zadnjih
desetih letih pa kot pedagog vodi mednarodno priznani Jazz Kamp Kranj z močno
zasedbo domačih in tujih profesorjev iz jazzovskih akademij in konzervatorijev iz
Evrope.
www.primozgrasic.com

Bas kitarist in kontrabasist Mario Mavrin se je že zelo zgodaj začel ukvarjati z glasbo.
V nižji in srednji glasbeni šoli Vatroslava Lisinskog se je učil igranja violine. Po tem se
je učil igrati tudi bobne, kontrabas in bas kitaro. Kmalu postane član orkestra
Stjepana Mihaljinca. Po povratku iz Afrike, kjer je igral v orkestru Karla Metikoša, leta
1969 postane stalni zunanji sodelavec Big Banda HRT pod vodstvom Miljenka
Prohaske. Kot bas kitarist je igral v legendarni rock skupini Time. Leta 1970 se začne
njegovo sodelovanje z Boškom Petrovićem v čigar je triu igral vse do Boškove smrti
leta 2011. Med igranjem z ansambli Boška Petrovića je nastopal na renominiranih
svetovnih in evropskih jazz festivalih, kjer je sodeloval z Zagrebškimi solisti, Rucner
Quartetom, Petrom Soaveom, Zagrebško filharmonijo in Michelom Legrandom ter
znanimi jazzisti kot so Ernie Wilkins, Art Farmer, Clark Terry, Sal Nistico, Gianni Basso,
Csaba Deseo, Toots Thielemans, Philip Catherine, N.H.O. Pedersen, Alvin Queen,
Martin Drew, Duško Gojković, Lew Soloff, Albert Mangelsdorff, Johnny Griffin, Helen
Merrill, Kristian Schultze, Carlos Werneck, Peter Appleyard, Gary Burton, Roy Brinker
in drugi. Leta 1995 je igral v triu ameriškega pianista Johna Lewisa. Bil je član
ansambla Jazzbina profesorja Igorja Lešnika. Je večkratni dobitnik nagrade Status
Hrvaške glasbene unije za najizjemnejšega inštrumentalista, bas kitarista. Poleg
igranja se ukvarja s tonsko režijo in že leta deluje kot zunanji sodelavec tonski
mojster Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Zagrebškega gledališča komedij in
drugih.

