
ROCK VIZIJE 2013, KULTURNI CENTER MOSTOVNA, 
NOVA GORICA 
 
petek, 10.5.2013, ob 21.30 
 

MURDERED MUFFIN, Ptuj 
  

Timotej Prelog (vokal), Luka Emeršič (kitara, vokal), Emil Korpar (kitara), Dora Lenart (bas kitara), 

Urban Gobec (bobni) 

program: 
 
Luka Emeršič (glasba), Timotej Prelog (besedilo): RUNNING 
Timotej Prelog (glasba), Timotej Prelog (besedilo): THE ISLAND 
Timotej Prelog (glasba), Timotej Prelog (besedilo): SONCHEK 
Luka Emeršič (glasba), Luka Emeršič (besedilo): DON´T STOP 
Emil Korpar (glasba), Timotej Prelog&Dora Lenart (besedilo): TRY YOUR HARDEST 
 
Murdered Muffin je v tej zasedbi od januarja 2013. Vendar pa Murdered Muffin ni bil vedno 

Murdered Muffin. Začeli so kot Justin Case in iz ljubezni do mafinov spremenili ime. Prihajajo s Ptuja. 

Igrajo rock in punk rock. Kalijo se v priredbah in delajo intenzivno na izvirnih lastnih pesmih. 

Zasedbo sestavljajo: Timi (vokal), Luka (drugi vokal in kitara), Emil (ki v komade skupine vliva odlične 

kitarske solaže); Dora (bas) ter Urban (ki drži ritem). Več o skupini na: www.murderedmuffin.com 

BOOMPIT, Maribor  
 

Jure Werber (vokal), Tine Maher (kitara), Tomaž Mesarec (kitara), Blaž Mesarec (bobni), Filip Bobek 
(bas kitara) 

 
program: 
 
Boompit, Jure Werber&Boompit (besedilo): BEERPONG SONG 
Boompit, Jure Werber&Boompit (besedilo): ROAD TRIP 
Boompit, Jure Werber&Boompit (besedilo): SPOMNI SE DNI 
Reel Big Fish, Magne Furuholmen (besedilo): TAKE ON ME 
Mi2 Tone Kregar (besedilo): POJDI Z MENOJ V TOPLICE 
Dubioza Kolektiv: BLAM BLAM 
 
Boompit je slovenska mednarodno usmerjena ska party punk skupina, ki je bila dokončno formirana 
avgusta 2012. Z zamenjavo kitarista v decembru pa je pridobila še svojo odločnost za zvrst, katere cilj 
je spraviti publiko na noge in jih pritegniti, da skupaj kaj zapojejo. Na vsakem nastopu si prizadevajo 
narediti velik žur za vse. Ime benda je bilo formirano iz besed boombox, ki je simbol za zabavo kjerkoli 
si, ter moshpit, ki nastane, ko se ljudem odklopi. Vsi člani benda poslušajo zelo širok spekter glasbe, 
zato si kot izziv postavljajo cilj, da koncertni prostor napolnijo s poslušalci vseh generacij in okusov. 
Boompit so skupina petih fantov, ki se radi zabavajo do jutra in pojejo o zabavah ali ironičnih 
dogodkih s pozitivnimi sporočili. Zavzemajo se za to, da se spravijo na  pot zabave, spoštovanja in 
notranjega zadovoljstva. Več o skupini na: http://www.facebook.com/Boompit  

http://www.murderedmuffin.com/
http://www.facebook.com/Boompit


ANTIOKSIDANTI, Dobravlje 

 

Erik Jež (vokal), Andraž Žvokelj (kitara), Grega Merc (kitara), Darjan Brus (bas kitara), Gal Furlan 
(bobni) 

 
program:  
 
Andraž Žvokelj: V KLETI EVROPE 
Andraž Žvokelj: 27. APRIL 
Andraž Žvokelj: TRENUTEK Z MANO 
Andraž Žvokelj: LISICA 
 
Skupina Antioksidanti prihaja iz Ajdovščine. Kljub temu da so na sceni šele štiri leta, se jih je dalo 
slišati na več kot petdesetih koncertih, med drugim tudi na več uglednih festivalih, kot so: Gora 
Rocka, Majske igre v Ljubljani, Festival Fronta v Kobaridu, Kamfest v Kamniku ... Znani so predvsem 
po energičnem nastopu, iskrenosti v glasbi in družbeno kritičnih besedilih.  
 

ARTENIGMA, Litija  
 

Patricija Selan (vokal), Barbi – Barbara Osolnik (vokal), Štefan Kokalj (ritem kitara), Miha Medvešek 
(solo kitara), Mirko Medvešek (bas kitara), Domen Malis (bobni) 

 
program: 
 
Andraž Gliha&Artenigma, Žiga Pirnat (besedilo): NA ROBU NOČI 
Domen Malis&Miha Medvešek (glasba), Patricija Selan (besedilo): PIKA 
Skupina glasbenikov&Medo (glasba), Judita Fele (besedilo): STEKLENICA 
 
Skupina Artenigma deluje že od leta 2011. V skupini so ujeti različni okusi, ki tvorijo celoto in 
edinstvenost v njihovi glasbi. Ime Artenigma izhaja iz besed ART - umetnost in ENIGMA – uganka, 
torej uganka umetnosti, ki bo morda v slovensko glasbeno sceno prinesla kvalitetno in poslušljivo 
glasbo. Naprej jih vodi iskreno prijateljstvo, ki se spleta med njimi in njihova avtorska glasba. Prvo 
avtorsko delo, ki ga predstavljajo, nosi naslov Pika na nebu. Skladba govori o lebdenju ptice in njenih 
dogodivščinah. Inspiracija za besedilo je povezana s knjigo Jonatan Livingston Galeb. V svojem rokavu 
skrivajo še nekaj skladb. Doslej se lahko pohvalijo z izborom za najbolj perspektiven bend občine 
Litija, od koder prihajajo, in s predstavitvijo na številnih prireditvah: Klic dobrote 2012, Slovenska 
popevka … Več o skupini na: http://www.artenigma.si/ 
 

sobota 11.5.2013, ob 21.30 
 

THE FALLEN IDEA, Zagorje ob Savi 
 

Aljoša Renčof (kitara, vokal), Mitja Kovač (bas kitara, vokal), Martin Košak (kitara), Luka Kopušar 
(bobni) 

 
program: 
 
Aljoša Renčof (glasba), Aljoša Renčof (besedilo): MONDEY 
Aljoša Renčof (glasba), Aljoša Renčof (besedilo): WAKING UP 

http://www.artenigma.si/


Aljoša Renčof (glasba), Aljoša Renčof (besedilo): NEVER GIVE IN 
Mitja Kovač (glasba), Mitja Kovač (besedilo): LAZY 
Aljoša Renčof (glasba), Aljoša Renčof (besedilo): BREZ MEJA 
 
The Fallen Idea je bend iz Zagorja ob Savi, ki ga sestavljajo Aljoša Renčof na kitari in vokalu, Mitja 
Kovač na bas kitari in vokalu, Martin Košak na kitari in Luka Kopušar na bobnih. Zvrst glasbe je 
mešanica punk rocka, ska punka in pop punka. Band je začel delovati decembra 2009 kot tričlanska 
zasedba, od avgusta 2010 skupino sestavljajo štirje člani. Skupina ima za seboj že kar nekaj koncertov, 
igrali so tudi kot predskupina bendom, kot so: Big Foot Mama, Dubioza kolektiv, Zmelkoow ...  
Januarja 2012 so izdali prvi singel in videospot z naslovom Brez meja, ki je bil dva tedna na prvem 
mestu na Zmajevi rock lestvici in predvajan na radio Kum. Pesem Brez meja je bila februarja 2013 
izdana na kompilaciji Krasni zasavski džumbus. 
Več o skupini na: http://www.facebook.com/thefallenidea   
http://www.youtube.com/watch?v=ic3XiuHUKCU 

 
NETHERWORLD, Ljubljana  
 

Anže Urankar (bobni), Eva Škerlj Prosen (vokal, kitara), Uroš Ljubič (bas kitara), Domen Gorjup (kitara) 

 
program: 
 
Domen Gorjup, Eva Škerlj Prosen (besedilo): TALE OF YOUR FALL 
Domen Gorjup, Eva Škerlj Prosen (besedilo): DEVILS BIDDING 
Domen Gorjup, Eva Škerlj Prosen (besedilo): AWAY 
 
Štirje člani, močna, a nekoliko temna atmosfera in svež pristop do  glasbe so najboljše besede za opis 
skupine Netherworld, ki je svoj  pohod po odrskih deskah začela v letu 2011. Trenutni člani skupine 
so  Anže Urankar (bobni), Eva Škerlj Prosen (vokal, kitara), Uroš Ljubič (bas) in Domen Gorjup (kitara). 
Že od prve skupne vaje je skupina ustvarjala avtorske pesmi, ki so jim še sami z težavo določili zvrst. 
Glasbo bi lahko opisali kot mešanico rocka in metala, ki ju povezujejo močni bobnarski elementi in 
temen ženski vokal. Poleti 2012 je skupina posnela svoj prvi demo, Tale of Your Fall. 
 

EARTH SHOCK, Laško  
 

Matevž Gobec (vokal, ritem kitara), Luka Pajk (solo kitara), Janez Žolnir (bas kitara, back vokal), Blaž 
Senica (bobni, back vokal) 

 
program: 
 
Earth shock, Matevž Gobec (besedilo): ZA VSAKO LJUBEZEN 
Earth shock, Matevž Gobec (besedilo): ŠOU BI TJA 
Earth shock, Matevž Gobec (besedilo): LE ENKRAT SE ŽIVI 
Modrijani, Earth shock (priredba): TI MOJA ROŽICA 
 
Vse se je začelo leta 2008, ko sta Matevž Gobec (vokal, kitara) in Janez Žolnir (bas) po razpadu 
šolskega banda The Flash, začela ustvarjati zrelejšo glasbeno skupino. Kmalu za tem sta se novo 
nastali skupini pridružila Luka Pajk (kitara) in Blaž Palatinuš  (bobni). Septembra leta 2009 se jim je 
ponudil koncert v Makolah, kjer so kot predskupina skupine Mi2 nastopili pod imenom Earth Shock. 
Zaigrali so še nekaj koncertov, na to pa so posneli prve demo posnetke avtorskih skladb (Šola je en 
smotan šit, Recesija nam grozi, Dve muci, Ljudje iz favel doma, E.M.O). Zaradi nesoglasij je leta 2010 

http://www.facebook.com/thefallenidea
http://www.youtube.com/watch?v=ic3XiuHUKCU


iz banda odšel Blaž Palatinuš, namesto njega pa je za bobne sedel Blaž Senica, ki jim je vlil svež zagon. 
Skupina je počasi začela pridobivati na prepoznavnosti, prejemali so vedno več ponudb za koncerte in 
vedno lepše odzive. Njihovo triletno delovanje so okronali s prvim albumom z duhovitim naslovom 
Takle mamo, na kateri se nahaja deset melodičnih avtorskih skladb, katerih avtor besedil in melodij je 
Matevž Gobec. Skladbe so posnete v studiu s producentom Markom Jurkoškom. V začetku leta 2013 
so predstavili videospot za skladbo Za vsako ljubezen. 
 

MATALAJA, Slovenj Gradec 
 

Maja Krebl (vokal, tamburin, cajon), Tanja Klančnik (citre, vokal), Polona Šavc (kitara), Lara Sedar 
(klaviature, vokal, cajon), Alina Hirtl (flavta, cajon, vokal), Gregor Kragelnik (kontrabas) 

 
program: 
 
Lara Sedar (glasba), Barbara Žvirc (besedilo): POZABI TAHRIR 
Benjamin Pirnat (glasba), Neža Prah (besedilo): IGRA NA SREČO 
Franc Vezela (glasba), Jože Hribernik (besedilo): V NAŠI ULICI LEŽI MRTEV JUGO 45 
Franc Vezela (glasba), Svetlana Makarovič (besedilo): PREKLETI KADILCI 
Franc Vezela (glasba), G. G. N. Byron (besedilo): KO ZADNJIČ SVA STALA 
 
Vokalno-instrumentalna skupina Matalaja Gimnazije Slovenj Gradec, je do sedaj izvedla preko 40 
samostojnih nastopov/koncertov. Od tega so bili trikrat udeleženi na zaključni prireditvi Festival 
mlade literature Urška. Izdali so tudi tri zgoščenke (kompilacija Uršljanske) - Le včasih tiho dvigne se 
zavesa z zenic (samostojni CD – uglasbena poezija 12 evropskih avtorjev, odpeto v dvanajstih jezikih, 
EPK 2012), Tu se piše življenje (kompilacija, filmska glasba celovečerca, SG 2013), pred izidom pa je 
zgoščenka Matalajske slovenske glasbe. 
 


