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Glasbena skupina Ethnotrip je z delovanjem pričela leta 2009 na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru, kjer so Tjaša Šimonka, Miha Kavaš, Primož Kramberger in Luka Ščavničar 

pričeli ustvarjati lastne priredbe slovenskih ljudskih skladb. Repertoar so kmalu razširili tudi 

na prirejanje tuje ljudske glasbe, hkrati pa se je večalo tudi število nastopov. Luko je na bas 

kitari zamenjal Aleksander Varga, skupina je dokončno izoblikovala svojo glasbeno podobo 

in na nek način dozorela. Prvo poglavje skupine je zapisano na prvencu “Ethnotrip” (2013), 

ki je izšel v samozaložbi. 

Širjenje zvočne podobe je pred skupino postavilo potrebo po večanju zasedbe in tako se je 

skupini pridružil tolkalist Tomi Došen. Kvintet je leta 2016, s pomočjo producenta Dejana 

Berdena, pri založbi Celinka izdal drugi album “Kdo bo pil iz bistrega studenca?”. Skupina 

Ethnotrip je leta 2017 ustvarila glasbeno podlago za dokumentarni film Mihe Čelarja, z 

naslovom Irena lahkonoč. 

Pomembnejši domači in tuji festivali: Nišville (Niš, Srbija), Karusel (Čačak, Srbija), Kozara 

(Banja Luka, Bih), ManoFest (Marburg, Nemčija), Lent (Maribor, Slovenija), Godibodi 

(Ljubljana, Slovenija), Kanal (Bohinj, Slovenija) … poleg omenjenih nastopov se je skupina 

predstavila še na več kot 150 samostojnih koncertih in nastopih v Sloveniji in tujini 
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(Madžarska, Hrvaška, Makedonija, Črna Gora, Nemčija, Luksemburg, Srbija, BIH). 

Z glasbenimi gosti in producentom Dejanom Berdenom je skupina Ethnotrip pripravila tretji 

studijski album, ki uradno izide 3.septembra 2018, pri glasbeni založbi Celinka. 

Na albumu bo moč slišati povsem novo, avtorsko glasbo, ki jo glasbeniki ustvarjajo s 

pomočjo besedil slovenskih avtorjev Štefana Kardoša, Ferija Lainščka, Mojce Šipek, 

Marka Kočara in Jasne Jurkovič. 

Skupino Ethnotrip sestavljajo: 

Tjaša Šimonka – vokal 

Miha Kavaš – violina 

Aleksander Varga – bas kitara 

Primož Kramberger – klavir 

Tomi Došen – tolkala 

Zasedba o albumu: 

"Ethnotrip obstajamo že dobrih devet let. Po dveh izdanih zgoščenkah, ki sta vsebovali 

priredbe ljudskih pesmi, smo se odločili, da je čas, da pustimo svoj pečat na glasbeni sceni, 

in se lotili lastnih, avtorskih skladb. Tako je nastalo 12 pesmi, katere besedila so prispevali 

Štefan Kardoš, Marko Kočar, Feri Lainšček, Jasna Jurkovič in Mojca Šipek, glasba pa je delo 

vseh članov benda. Težko bi našli rdečo nit vseh komadov. Ker po našem dojemanju namreč 

eni zvenijo bolj kot dan, drugi pa kot noč, smo dali zgoščenki naslov Preden se zdani, ki po 

zajame vzdušje celotne zgoščenke". Naš avtorski prvenec predstavlja različne plati 

vsakdana. Kaj se dogaja Vsako noč, ko mesto spi in kakšna mistika je v zraku na Kresno 

noč, Preden se zdani. Kako je Odeta v plašč noči ljubezenska avantura dveh oseb in kako 

zveni, kadar oseba ostane še kar naprej Sama, ter zakaj le Veter šumi. In komu špilamo? 

Tebi špilamo, dragi poslušalec, ki se boš odpravil na naš glasbeni trip." 

Za dodatne informacije se obrnite na ethnotrip@gmail.com ali info@celinka.si 
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