
Flamenko, poezija in klavir


Sentido



Urška Centa 
je ena najbolj vidnih slovenskih plesalk flamenka. Ustvarja 
raznovrstne plesno-glasbene projekte (Sacai, Noches de 
tablao itd.), ki flamenko združujejo z jazzom, etno glasbo 
in drugimi modernejšimi umetniškimi smernicami. 	
Svoje znanje je pridobivala na svetovno znani akademiji 
flamenka Amor de Dios, akademiji UFlamenco v Madridu 
ter Akademiji za ples v Ljubljani. 



Tomaž Pačnik 
je že dolgo del tako slovenske, kot tudi mednarodne 
etno-jazz scene. Je ustanovitelj glasbene zasedbe 
Jazoo, ki predvsem v tujini neprekinjeno deluje že 22 let 
in je posnela šest avtorskih albumov. 	 	 	
Znanje je pridobival na Konservatoriju za glasbo v 
Ljubljani ter kmalu zatem dobil številne ponudbe za 
sodelovanje z različnimi glasbeniki in skupinami 
(Jadranka Juras, Vlado Kreslin itd.) 



Mitja Obed 
je plesalec flamenka, ki že vrsto let deluje v Sloveniji in na 
Hrvaškem, kjer velja za enega prvih plesnih pedagogov 
flamenka. Ustvarja celovečerne plesne predstave 
(Upogib, Box itd.) in sodeluje z različnimi zasedbami 
doma in v tujini (CoraViento, Flamencoraneo itd.). 
Odlikujejo ga subtilna, a močna prezenca, bujna 
domišljija ter neprestano umetniško raziskovanje, s 
katerim v gib flamenka vnaša nov in drzen osebni izraz. 



Video: https://www.youtube.com/watch?
v=TtKQ4BprSkA

Sentido   
občutek za …

KONTAKT:  

tomaz.pacnik@gvido.si, centa.urska@gmail.com 

031 343 630, 031 722 060

Trije ustvarjalci - dva plesalca in glasbenik se vsak v svojem 
umetniškem raziskovanju flamenka srečujejo v projektu 
Sentido. Skupaj ustvarjajo preplet plesa, poezije, klavirja in 
udarcev ob tla, v katerem zaobjemajo vse glavne stile 
flamenka, kot so bulerías, tangos, seguiriyas, soleares in 
fandangos, a se z njimi podajajo izven tradicionalnega 
okvirja flamenka ter jih bogatijo s primesmi jazza in etna.  

Gre za edinstven projekt, ki med seboj spaja kulturo južne 
Španije z drugimi glasbenimi smernicami in tako ponuja 
flamenko v novi preobleki, privlačni tako poznavalcem 
flamenka, kot novemu občinstvu.  
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