
PREDSTAVITEV SKUPINE JAZZVA 
 
Verjetno ni nikogar, ki ne bi poznal glasbenih uspešnic kot so Ne čakaj na 
maj, Čez Šuštarski most, Nora misel, Vozi me vlak v daljave, Nad 
mestom se dani ali All about that Bass. V sodobni in inovativni preobleki, 
izvedene povsem brez inštrumentov, jih lahko slišite na kulturnih 
prireditvah in poslovnih dogodkih v izvedbi vrhunske a cappella skupine 
Jazzva. S širokim naborom skladb najrazličnejših glasbenih zvrsti, 
nepozabno izvedbo in smislom za humor nagovarjamo vse, ki radi 
prisluhnete dobri glasbi. 
 
V zadnjih mesecih lanskega leta smo se v Jazzvi osredotočali predvsem na 
nastop na oddaji SLOVENIJA IMA TALENT, novembra smo namreč nastopili 
v peti polfinalni oddaji in za las zgrešili finale. V decembru pa smo imeli 
tradicionalni celovečerni koncert, lepo vabljeni k ogledu fotografij z dogodka. 
Sedaj pa gremo že novim ciljem naproti, najbolj si želimo posneti zgoščenko, 
s katero bi lahko predstavljali a cappella glasbo doma in v tujini in predvsem 
prispevali kamenček k mozaiku slovenske glasbe.  
Predvsem pa si želimo, da bi lahko zapeli na kakem vašem dogodku oziroma 
prireditvi. Z veseljem vam posredujemo več informacij in odgovorimo na 
vaša vprašanja in želje. Ob morebitnem dogovoru pa bomo pogumno zavzeli 
vaš oder, ter popestrili vašo prireditev in navdušili občinstvo! 
 

 
 
 
 
Dosežki, ki govorijo o naši kakovosti: 

• Drugo mesto na tekmovanju s profesionalno mednarodno konkurenco 
Internationaler A CAPPELLA Wettbewerb 2015 v Leipzigu 
(NEM) 

• Prvo mesto na mednarodnem tekmovanju Seghizzi 2014 v Gorici 
(ITA) 



• Prvo mesto na festivalu a cappella glasbe Sredi zvezd v Žalcu, kar tri 
leta zaporedoma 

 
Vidnejši projekti: 

• Nastop na festivalu Europa Cantat v Madžarskem Pecsu, festivala se 
je udeležilo 5.000 ljudi. 

• Nastop na EXPO2015 v Milanu; nastop v slovenskem paviljonu na 
slovenskem nacionalnem dnevu. 

• Samostojni koncert na Radiu Slovenija 1 v oddaji v Sobotni koncert. 
• Nastop na finalni podelitvi Dnevnikovih Gazel, nagrad za najhitreje 

rastoča slovenska podjetja. 
• Osrednja glasbena točka na letni podelitvi priznanj in odličij Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti. 
• Nastopi za različna podjetja in organizacije: Gimnastična zveza 

Slovenije, Zveza kulturnih društev Ljubljana, GML, Institut "Jožef 
Stefan", ... 

 
Nekaj  z našega repertoarja: 
 

• Nad mestom se dani (Ditka Haberl), maj 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=4ftJas3Lin0 

• All About That Bass (Megan Trainor), maj 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=VjMRaA3bYAQ 

• Mister Sandman (The Chordettes): 
https://www.youtube.com/watch?v=sqDsoVUqJGg 

• Zrejlo je žito (slovenska ljudska, priredba Jasna Žitnik): 
https://www.youtube.com/watch?v=AeTeNxlyPU8 

• Posnetek koncerta iz Trsta, januar 2016: 
https://youtu.be/3SXcobOARv4 

• Go! Don't Stop (Postyr Project) Slovenija ima talent, posnetek je zgolj 
za interno uporabo! http://www.jazzva.si/Go/Jazzva%20-
%20Go,%20Don't%20Stop%20%5bSlovenija%20Ima%20Talent%5d.
mp4 

• Nora misel (Elda Viler): 
http://www.youtube.com/watch?v=ssph5DpAUVU 

• Tvoja senca (Rebeka Dremelj): https://www.youtube.com/watch?v=-
VeJazzva Yggm-xiU 

 
Obiščete nas lahko tudi na facebooku in naši spletni strani www.jazzva.si. 
Če si želite, da vašo prireditev popestrimo z našo glasbo, nam odgovorite na 
ta e-mail, pišite na: info@jazzva.si ali pokličite na +386 40 737 712 
(Klemen Dovjak, organizator dogodkov). 
 
 
 
 
 


