Skladatelia dychovej hudby
8. Stanislav Mášik
0. Úvodná zvučka

0,21

Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia Oddychovka Adam
Hudec. Dnešnú reláciu z cyklu Skladatelia dychovej hudby venujeme
slovenskému skladateľovi Stanislavovi Mášikovi. Narodil sa 9.septembra 1940
v Ostraticiach pri Topoľčanoch. Na Konzervatóriu vyštudoval hru na akordeón
a bicie nástroje. Celý svoj profesionálny život prežil v SOČR-i v Bratislave. Bol
tam angažovaný ako tympanista a hrá na rôzne bicie nástroje, najčastejšie
hrával malý bubon. Bol aj vedúci skupiny bicích nástrojov. Viem to veľmi dobre,
pretože zo Stankom sme boli 15 rokov kolegovia v symfoňáku. Zažili sme spolu
množstvo koncertov doma, napr. na BHS, ale aj v zahraničí na zájazdoch SOČRu napr. viackrát v Španielsku, v Nemecku, Taliansku, atď.
So Stankom Mášikom sme si veľmi dobre rozumeli aj čo sa týka vzťahu
k dychovej hudbe. Nezabudnem na spoločné rozhovory o kompozíciách a najmä
aranžovaní pre dychové hudby. Stanko sa každú prestávku, ktorú sme mali
v symfoňáku, vypytoval na aranžérske postupy, ktoré som ja už realizoval pre
Malokarpatskú kapelu. Bol veľmi učenlivý a mal aj talent. Napr. jeho
najznámejšia a dodnes hrávaná skladba viacerými dychovými hudbami na
Slovensku i na Morave – Mamičkina polka – vznikala postupne práve počas
prestávok v symfoňáku, kde sme ju spoločne aranžovali. S Malokarpatskou sme
ju potom ako prví nahrali pre Slov. rozhlas, a neskôr ju nahrali aj mnohé iné
kapely.
Dnes si urobíme malý experiment. Túto skladbu si budete môcť vypočuť v dvoch
interpretáciách – dychový hudieb Záhorienka a DH Grinavanka. Budú to
skladby č. 1 a č. 2. Podobne si zahráme jeho polku s názvom Rozdajte tatíčku.
Napísal ju na text Miroslava Iršu a my si ju dnes vypočujeme v podaní DH
Grobanka a DH Májovanka. Potom vám DH Grobanka zahrá Stanov Valčík
s názvom Nám je len dobre. Zaspievajú vám ho Olga Bezačinská a Karol Bubnič.
Ďalšiu polku Stana Mášika s názvom Rybárov svet zaspievam ja s Karolom
Bubničom a nahrala ju DH Tatranka na svoju platňu venovanú rybárom.
Nasledovať bude orchestrálna Lamačská polka v podaní DH Prešporská kapela.
Potom vám vynikajúci spevák Jožka Černý spolu s DH Unínčanka zaspieva
valčíkovú pieseň Mira Iršu, ktorú aranžoval Stano Mášik a je to pieseň
Vinohradem chodím sám. A na záver vám opäť DH Grobanka zahrá Stanovu
polku s názvom Dedinka milá, ku ktorej napísala text Antita Tešovičová, ktorá
je tiež autorkou textu Mamičkinej polky.
-2Príjemnú polhodinku so skladbami Stanislava Mášika vám želá autor dnešnej
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1. Mamičkina polka (DH Záhorienka) - S.Mášik/A.Tešovičová 3,18

2. Mamičkina polka (DH Grobanka) - S.Mášik/A.Tešovičová 3,19
3. Rozdajte nám tatko (DH Grobanka) - T.: M.Irša
3,27
4. Rozdajte tatíčku (DH Májovanka) - T.: M.Irša
3,30
5. Nám je len dobre (DH Grobanka)
T.: M.Irša
3,03
6. Rybárov svet
(DH Tatranka)
T.: A.Tešovičová
2,55
7. Lamačská polka (DH Prešporská kapela)
3,18
8. Vinohradem chodím sám (J.Černý a Unínčanka)
H.+T.:M.Irša/arr.S.Mášik
3,00
9. Dedinka milá (DH Grobanka)
T.: A.Tešovičová
2,57
0. Záverečná zvučka
0,21
––––––––durata: 29,29

