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SPOROČILO ZA JAVNOST
PRVI VEČJI FESTIVAL ELEKTRONSKE GLASBE V MARIBORU
MARIBOR, 22. februar 2017 – V Mariboru se pripravlja prvi festival elektronske glasbe, ki se bo
odvil med 23. in 25. junijem. StellarBeat Music Festival vas bo v vesolje izstrelil na akumulacijskem
jezeru v Rogozi. Sam festival bo ponujal posebno glasbeno doživetje, ki se bo odvijalo na dveh
odrih, in bo v enem vikendu gostil več kot 20 DJ-jev, ki bodo zabavali več tisoč glavo množico,
vrhunec pa bo dosegel s svetovno super zvezdo. Festival organizira Klub KMŠ Maribor, ki je tokrat
združil moči s še zelo svežim Rockstar Studiem, kot partner projekta pa se je pridružila tudi občina
Hoče – Slivnica.
Na glasbeno popotovanje se bodo obiskovalci podali 23. in se vrnili 25. Junija 2017 na
akumulacijskem jezeru v Rogozi. Sam festival bo ponujal posebno glasbeno doživetje, ki se bo
odvijalo na dveh odrih, gostil pa bo več kot 20 DJ-jev. Zaenkrat so organizatorji razkrili, da bodo na
festivalu nastopili Pretty Pink, Tim Urbanya, Matroda, BluBird, Alex Rannero, Adonov, Loudbeatz,
Chrns, Maynamic in Ian Sound. Vsako nedeljo pa na socialnih omrežjih razkrijejo nove nastopajoče.
Organizatroji pričakujejo med 4000 in 5000-glavo množico. Za mlade lokalne DJ-je bodo pripravili
natečaj, pod okriljem Kluba KMŠ. Prijavili se bodo lahko vsi zainteresirani lokalni DJ-ji, zmagovalcu pa
se bo ponudila možnost nastopa na glavnem odru.
Poleg glasbenega doživetja bo na festivalu tudi polno dnevnih aktivnosti, namenjenih udeležencem.
Odvijale se bodo na plaži, kjer jih bo spremljal poseben dnevni program. Nad plažo se bo dvigovalo
glavno prizorišče - ogromna ploščad, ki se bo vsak dan festivala, po 18. uri, prelevila v areno, kjer se
bodo spopadli velikani elektronske glasbe, ter navduševali množico s svojimi melodijami in
posebnimi efekti. Za obiskovalce festivala bo brezplačno urejen tudi kamp, potrebna pa bo
predhodna rezervacija.
Ideja za festival je bila pozitivno sprejeta s strani občine Hoče – Slivnica, ki je prepoznala turistični in
razvojni potencial in se odločila pristopiti kot partner projekta z vidika ureditve okolice ter razvoja
turizma in ideje na dolgi rok. Območje bo namreč za uporabo festivala revitalizirano in tako možno
uporabiti večkrat letno za različne dogodke in aktivnosti. Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji,
ki živi bogato in kreativno življenje, a ob tem pogreša večdnevno festivalsko dogajanje, ki bi bilo
namenjeno predvsem mladi in na katerem bi nastopile zahodne zvezde mednarodnega kova. V regiji
tako ni glasbenih dogodkov ali festivalov, ki bi jo ponesli v dobo moderniziranja in širitve popularne
elektronske glasbe, zato bo StellarBeat Music Festival prvi večji festival takšne glasbe v regiji.
Regija lahko slovenskim in tujim turistom ponudi ogromno, na festivalu jim bodo predstavili košček
tega skozi lokalne DJ-je, čudovito lokacijo v naravi, lokalno hrano, gostoljubnostjo in neprecenljivim
doživetjem.
Več informacij o festivalu lahko najdete na uradni spletni strani www.stellarbeat.si ali na Facebook
strani @StellarBeatFest, spremljate jih lahko tudi prek Instagrama @stellarbeatfestival.
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