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(100 besed)
Shaun Banks je one man band projekt glasbenika Žana Podgornika, ki prihaja iz več kot
500 let starega rudarskega mesta Idrija. Njegova glasba črpa energijo iz punk rocka, ki se
skupaj z dušo bluesa spaja v garažni rock. V njegovi glasbi se čuti preplet podeželja in
industrije mesta, kot tudi vpliv glasbenikov kot so Robert Johnson, The Black Keys in The
White Stripes. Na njegovih koncertih lahko občinstvo iz prve roke izkusi pravi pomen fraze
''one man band'', saj Banks celotno glasbeno zasedbo predstavlja kar sam. Istočasno igra
kitaro in tolkala ter poje, vmes pa zaigra tudi na orglice.
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Shaun Banks je one man band projekt glasbenika Žana Podgornika, ki prihaja iz več kot
500 let starega rudarskega mesta Idrija. Njegova glasba črpa energijo iz punk rocka, ki se
skupaj z dušo bluesa spaja v garažni rock. V njegovi glasbi se čuti preplet podeželja in
industrije mesta, kot tudi vpliv glasbenikov kot so Robert Johnson, The Black Keys in The
White Stripes. Na njegovih koncertih lahko občinstvo iz prve roke izkusi pravi pomen fraze
''one man band'', saj Banks celotno glasbeno zasedbo predstavlja kar sam. Istočasno igra
kitaro in tolkala ter poje, vmes pa zaigra tudi na orglice.
Idrija je rojstni kraj številnih odličnih slovenskih glasbenih skupin kot so Kuzle, Kingston in
Zablujena Generacija, zato ni presenetljivo, da je bil Banks že od zgodnjega otroštva
izpostavljen glasbi. Redno nastopa na lokalni glasbeni sceni, kot na primer na festivalu
Čipkarija. O njegovem prvencu ''The Unwanted Love Letter'' je poročal lokalni časopis
Idrijske novice, radijska postaja Primorski val pa je z njim posnela tudi intervju. Marca 2019
je imel enkratno priložnost igrati v prestižnem hotelu Kempinski v Potrorožu.
Njegov naslednji singl ''What are you looking for'' izide februarja in bo poslušalce pripravil
na njegov nov, drugačen zvok.
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