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#let the love win!

maribor
vsaka kapljica ljubezni pomaga premagovati sovraštvo in vojne.človekoljubni koncert

vstop prost!ob 20:00



Na pobudo SoulGrega Artista v Izobraževalnem centru Eksena v sodelovanju z Društvom 
Eksena izvajamo projekt LET THE LOVE WIN – NAJ ZMAGA LJUBEZEN, ki ga spremlja 
vseslovenska kampanja za ljubezen in strpnost. Namen projekta je spodbujanje ljudi k 
medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in ljubezni, s čimer želimo dati v teh časih, prežetih 
s krizami in negotovostjo, protiutež čedalje večjemu razširjanju nestrpnosti, sovraštva in 
nasilja, ki v ljudeh porajajo razdor, strah in trpljenje. Posebnost projekta Let the Love win je, 
da glasba v njem zastopa osrednje mesto in je njegov glavni medij. Zato ima projekt tudi 
glasbenega nosilca, ki je skladba Let the Love win avtorja SoulGrega Artista. S projektom 
želimo ljudi nagovoriti predvsem skozi glasbo, saj je njena vibracija univerzalen jezik, ki ima 
mehko moč prodreti v misli in srca ljudi ter jih navdihniti k negovanju strpnosti in ljubezni. 
Sklepni del projekta pa bo predstavljal koncert LET THE LOVE WIN, ki bo 8. 10., v Festivalni 
dvorani Lent v Mariboru.

Naredi “selfie” in objavi fotografijo na svoji Facebook strani s pripisom #LetTheLoveWin 

in #NajZmagaLjubezen. Ne pozabi označiti @ naše Facebook strani ;)

#naj zmaga

Človekoljuben nepridobiten GLASBENI projekt - let the love win! 

pridružite se nam na facebooku

eksena&

&

a m b a s a d o r  s t r p n o s t i g e n e r a l n i  p o k r o v i t e l jsoulgreg artist
»Otroci od nas zahtevajo “naj zmaga ljubezen”, 

mi odrasli pa imamo moč, da lahko to uresničimo.« (Eksena)

soulgreg artist izobraževalni center eksena

Glasbenik SoulGreg Artist je glasbi z vsem srcem zavezan že od svojega otroštva. Po 
izobrazbi je akademski glasbenik – jazz kitarist – (University of Music and Performing Arts 
Graz v Gradcu). Je kitarist, pevec, producent, avtor in aranžer. Ustvarja avtorsko glasbo, 
z leti pa je razvil tudi svoj glasbeni stil soul’n’roll, ki je zmes rocka, soula in popa. Je prvi 
in zaenkrat edini slovenski glasbenik, ki ga je mednarodna glasbena televizijska postaja 
iConcerts uvrstila v svoj program. V okviru projekta Let the Love Win sodeluje kot Ambasador 
strpnosti saj neguje strpnost tako v svojem življenju, obenem pa jo širi skozi svoje skladbe.
Njegove prepoznavnejše skladbe so: Let the Love win, Something ‘bout Love, O Bog, 
povej, Deus Symphony, Ella Vita, Give Me Your Fire, Happy Birthday Song in Novi svet.


