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SNEMANJE VIDEOSPOTA

Božična pravljica s Kvatropirci
Praznično. Mlada zasedba, katere
glasbeni repertoar je
sestavljen pretežno
iz dalmatinskih pesmi, si je v tem predbožičnem času želela
ustvariti nekaj drugačnega – odločili so
se za priredbo skladbe Jingle Bell Rock,
za katero so zadnjo
novembrsko nedeljo
posneli tudi videospot.
»» Piše: Mojca Šanca

Foto Blaž Sluga
Gorazd, Tomaž, Jure in Samo
so štirje mladeniči, ki so se pred
tremi leti podali na pot skupnega
glasbenega ustvarjanja. Gorazd, ki
prihaja iz Celja, je povedal, da se
odlično ujamejo med seboj in se
radi zabavajo ob vrčku piva. Aprila
letos so s producentom Andrejem
Pratnemerjem posneli videospot
za priredbo pesmi Moja od Modrijanov, sedaj pa so skupaj z njim
sodelovali tudi pri božično obarvanem scenariju, ki ga je od prejšnjega tedna mogoče videti na spletu.
Do ideje je prišlo čisto spontano,
hitro so se zedinili, kakšno zgodbo
želijo prikazati oboževalcem.

Čarobnost, prazničnost, toplina – takole prijetno je bilo tisto nedeljo na snemanju.

si jo fantje in producent izbrali za
snemanje. Izbira lokacije jim ni
predstavljala težave, saj je Andreja
nedolgo nazaj, ko je zanjo posnel
promocijski material, ta vas očarala. Že od zgodnjega dopoldneva
so tako celotna ekipa, pomočniki
in prijatelji pripravljali prizorišče.
Okrašena smreka, utripajoče luči,
Čarobno vzdušje
Zelena vas Ruševec na Hočkem pršenje snega in vonj po prazničPohorju je bila 'destinacija', ki so ni potici – res so ustvarili pravo

Brez steklenic piva seveda ni šlo – Božiček je bil dobro seznanjen z željami mladih glasbenikov.

božično vzdušje! Manjkal ni niti
Božiček, ki je zbranim prinesel
dobro voljo in nasmehe na obrazu.

Tradicionalno, a malo
drugače

Ko je padel mrak, se je snemanje
lahko pričelo. Kot statisti so na pomoč priskočili prijatelji, družine in
dekleta pevcev ter mlade družine,
ki so imele željo po sodelovanju.

Sam koncept družinske povezanost, domačnosti in topline so namreč pomemben del zgodbe, ki so
skupaj ob Kvatropircih zaživeli v
čarobnih trenutkih. Kot je povedal
Pratnemer, je želel v videu prikazati tradicionalno zgodbo na malo drugačen način. Če kliknete na
njegovo spletno stran ali Youtube
profil Kvatropircev, lahko vidite, da
mu je to (ponovno) dobro uspelo.

Statisti na sceni pod taktiko producenta Andreja Pratnemerja.

