
Ob 15. obletnici delovanja
MKC-ja Pri Rdeči ostrigi \eb\\ v
petek, 2. septembra, na Škof-
jeloškem gradu koncert Josipe
Lisac in Magnifica, ki sta znova
dokazala, da sta glasbena ve-
lemojstra.
Nekaj nevihtnih oblakov nad
Škofjo Loko pred začetkom
koncerta nam je takoj v spomin
priklicalo eno izmed najboljših
pesmi Josipe Lisac z naslovom
Oluja. Oblaki so se na srečo
kmalu razbežali, za glasbeno
nevihto čustev in dobrega raz-
položenja pa sta poskrbela
koncerta obeh izvajalcev. Jo-
sipa in Magnifico sta s pomočjo
svojih brezhibnih inštrumenta-
listov poskrbela, da je številno
občinstvo lahko uživalo ne le v
prelepem naravnem ambientu,
ki ga ponuja okolica škofje-
loškega gradu, temveč tudi v
izvrstni glasbi.
Josipa Lisac je koncert začela s
prerinjeno, čustveno nabito iz-
vedbo pesmi Ave Maria in takoj
pokazala, zakaj upravičeno
sodi med najbolj priznane glas-
bene dive. Že takoj je s svojo
iskrenostjo in duhovitostjo na-
vezala pristen stik s publiko, ki
se je prepustila njenemu hip-
notičnemu glasu. Tudi tokrat ni
manjkala njena glamurozna
obleka, modna kreacija Alana
Hranitelja, ki že vrsto let skrbi
za fascinanten, prepoznaven
videz pevke. Ta se je pošalila,
da njena obleka lepo pristoji
ambientu, ki jo spominja na
VVoodstock. Koncertni program
je bil preplet novejših pesmi,
npr. 1000 razloga, z nepo-
zabnimi, zdaj že zimzelenimi
klasikami, ki jih Josipa niza že
od svojega briljantnega prven-
ca, albuma Dnevnik jeane Iju-
bavi iz leta 1973. Nastop je

končala še z enim vrhuncem,
melanholično izvedbo pesmi
Magla.
Po bučnih ovacijah je oder za-
sedel priljubljeni glasbenik Ma-
gnifico s svojo zasedbo, s ka-
tero je v zadnjih letih prekrižaril
ne le Slovenijo, temveč gostoval
v mnogih mestih po vsej Evropi.
Magnifico je tudi tokrat po-
stregel z uspešnicami, ki jih je
ustvaril v zdaj že več kot dvaj-
setletni karieri. Mlade in sta-
rejše generacije so bile nav-
dušene nad glasbenimi inter-
pretacijami hitov v sicer malce
spremenjeni izvedbi, ki pa
ohranja bistvo pesmi ali pa jih
celo še nadgradi. Po preboju
na mednarodni prostor lahko z
veseljem ugotovimo, da Ma-
gnifica uspeh in slava nista niti
najmanj pokvarila, ravno nas-
protno, z odličnima ploščama
Grande Finale in Srečno na-
daljuje v še boljši formi. Gre za

prefinjen eklekticizem tako ra-
zličnih glasbenih žanrskih
obrazcev, kot so tex-mex me-
lodije špageti vestemov, disko
nostalgija, pop-šlagerji, tru-
baški folk in rock'n'roll, pod-
krepljen z balkansko an-
gleščino - vendar Magnificu us-
pe ohraniti bistvo glasbe in se-

Na koncertu pa niso manjkale
niti starejše, zdaj že ponaro-
dele pesmi, npr. Silvija, In ko
enkrat bom umrl, Halo, go-
spodična ter izvrstna izvedba
Robežnikove Ti si moja ljube-
zen.
Nastopa obeh glasbenikov je

Erevevala želja po iskreni Iju-
ezni in spoštovanju. In res, na

obrazih ljudi po koncertu je bilo
mogoče začutiti sproščenost in
zadovoljstvo. Pa tudi oblakov
na nočnem poletnem nebu ni
bilo več videti. Le še zvezde.
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