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A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia Oddychovka
Adam Hudec.
V relácii Súťaže dychovej hudby dnes pokračujeme o ďalšej významnej
akcii nášho žánru – Celoštátnej súťažnej prehliadke Detských
a Mládežníckych dychových hudieb. Dnes budeme hovoriť o súťaži,
ktorá sa uskutočnila v roku 2006 v Prešove. Avšak táto súťaž pre detské
a mládežnícke dychové hudby má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Veď
prvá súťaž tohto druhu sa uskutočnila už v roku 1971, ako Podtatranský
festival detských a mládežníckych orchestrov. Do roku 1976 sa konal
každoročne, potom v dvojročnej periodicite sa uskutočňuje do roku
1990 stále v Poprade. Od roku 2000 sa táto celoštátna súťaž konala na
rôznych miestach, vo Svite, v Levoči, v Trenčíne a posledné roky
v Dolnej Súči.
Dnes budem hovoriť o súťaži, ktorá sa konala 10.júna 2006 v Prešove.
Predsedom poroty bol Michal Galovec. Hosťom tohto podujatia bol
Mládežnícky dychový orchester z Moskvy, vedený dirigentom
Blaževičom.
Súťažilo 5 dychových hudieb. V kategórii detských orchestrov to bol
Spojený dychový orchester ZUŠ Bojnice, ktorý dirigoval riaditeľ tejto
školy Jozef Baláž. Súťaže sa zúčastnili aj 2 domáce orchestre –
Mládežnícky dychový orchester ZUŠ Jána PÖSCHLA
z Prešova a
Mládežnícky dychový orchester BAŠTOVANKA pri ZUŠ Mikuláša
MOYZESA v Prešove. Oba tieto orchestre získali zlaté pásmo. Celkovo
na 2.mieste v zlatom pásme cum laude skončil MLDO ZUŠ Považská
Bystrica, dirigovaný riaditeľom tejto školy Michalom Bróskom. Tento
orchester získal aj dve ďalšie ocenenia – za najlepšie prevedenie
povinnej skladby, ktorá bola tentoraz skladba prešovského autora
Antona Petríka s názvom Fantázia na H-E-D-C a taktiež získali ocenenie
sólisti orchestra z Považskej Bystrice Monika Brósková a Ján Samsely
za interpretáciu inštrumentálnej skladby Malý a veľký.
Palmu víťazstva – ako už veľakrát predtým – si odniesol Dychový
orchester mladých mesta Košice. Skončil v zlatom pásme Cum laude so
ziskom 94,6 bodu. Okrem toho si tento orchester odniesol aj ocenenie –
Cenu za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu. Hrali náročné
skladby, ako napr. Florentínsky pochod Julia Fučíka, skladbu Teda
Huggensa Fascinating Drums, Michaela Jacksona – Heal the World so
sólom na trúbke, Teikov pochod Starí kamaráti a tiež povinnú skladbu A.
Petríka. Orchester dirigovali jeho zakladateľ Jirko Novotný a súčasný
dirigent orchestra Peter Schurger. Tento orchester nás už 43
-2rokov vynikajúco reprezentuje na mnohých festivaloch a súťažiach po
celej Európe.

V dnešnej relácii sa vám predstaví DOM mesta Košice. Dirigovať ho
budú Jirko Novotný a Peter Schürger a vypočujeme si náročné skladby,
dokazujúce ich majstrovstvo. Niektoré z nich sú zo živého koncertu
hraného v sieni Košickej filharmónie. Budú to pochod Ikova Kopáčika
Musicus, Veselica veselá Jána Pöschla, moja Dunajská predohra,
Májová serenáda Vlada Kadlečíka, kvapík pre 2 trúbky a Pádivého
Slovenský tanec č.1.
Príjemnú pohodu s DOM mesta Košice vám želá autor dnešnej relácie
Adam Hudec.
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1. Musicus – pochod
2. Veselica veselá
3. Dunajská predohra
4. Májová serenáda
5. Búrlivé trúbky
6. Slovenský tanec č.1
0. Záverečná zvučka

I.Kopáčik
J.Pöschl
A.Hudec
V.Kadlečík
A.Hudec
K.Pádivý
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