Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...

III.– DH Maguranka z Kanianky
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú
hudbu Maguranka z Kanianky.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný podvečer všetkým poslucháčom internetového
Rádia dychovka želá Adam Hudec. Dnes vám bude vyhrávať jedna
z najlepších dychových hudieb Slovenska – DH Maguranka
z Kanianky. V hodinovej relácii si povieme o nej všetko
podstatné, predstavia sa vám výberom piesní a orchestrálnych
skladieb, ktoré nahrali na mnohých CD-čkach a veríme, že vám
vytvoria dobrú pohodu pri počúvaní kvalitnej dychovej hudby.
Hrá vám vicemeister Európy z roku 2008 - DH Maguranka z
Kanianky, vedená kapelníkom Jozefom Balážom.
Príjemné počúvanie vám želá Adam Hudec.
0,45
1. Dnes hráme vám – Polka

J.Baláž

2.33´

CD-6

A.H.: Polkou Jozefa Baláža Dnes hráme vám sa vám predstavila
DH Maguranka z obce Kanianka pri Prievidzi. Na začiatku
dnešnej relácie by sme si mali niečo povedať z histórie tejto
kapely.
DH Maguranka vznikla v Kanianke v roku 1950. Založili ju kňaz
Jozef Hanko a organista Juraj Kmeť z mladých chlapcov z obce.
Zakúpili im hudobné nástroje zo zbierky od veriacich, nacvičovali
v starej nevykúrenej škole. Prvé verejné vystúpenie, už pod
vedením kapelníka Jána Mokrého mali v roku 1953. Potom
pribúdali ďalšie vystúpenia, nielen v okrese Prievidza, ale aj
v okolitých okresoch. Od roku 1960 preberajú vedenie Maguranky
Viliam Baláž a Ing. Jozef Baláž st. Viedli ju až do roku 1990. DH
sa pravidelne zúčastňovala okresných prehliadok a festivalov
dychových
hudieb,
krajských
i celoslovenských
súťaží,
účinkovala napr. na Pádivého Trenčíne v roku 1970, vystupovala
aj v televíznych reláciách a pod.
Od roku 1990 je umeleckým vedúcim DH Maguranka Jozef Baláž
ml. O duši tohto súboru – Jožkovi Balážovi – si povieme viacej po
skladbách Maguranky – a to Kvapíku pre 3 trúbky a dvoch
piesňach z dielne skladateľa Jozefa Baláža - Nepískaj, nevolaj
a polke Fialôčka modrá. Príjemné počúvanie.
1,45
2. Kvapík pre 3 trúbky
3. Nepískaj, nevolaj
4. Fialôčka modrá

- A.Hudec
- J.Baláž
- J.Baláž

4,06
3,21
2,37

CD – 8
CD – 9
CD – 9

- 2–
A.H.: Kapelník Maguranky – Mgr.Art Jozef Baláž, narodený v roku
1968, je všestranná osobnosť súčasnej hudobnej kultúry a jeden
z najpoprednejších predstaviteľov súčasnej slovenskej dych.
hudby. Je absolvent Žilinského konzervatória v hre na klarinet
a nedávno aj Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore
kompozícia. Bol učiteľom na ZUŠ v Bojniciach, dnes je jej
riaditeľom. Jožko Baláž je okrem toho aj predsedom krajského
Združenia dych. hudieb trenčianskeho kraja a od 1.januára tohto
roku aj predsedom Celoslovenského ZDHS. Aktívne sa zapája do
diania dychovej hudby na Slovensku ako dirigent, organizátor,
riaditeľ ZUŠ, hudobný skladateľ, aranžér ľudových piesní najmä
z Hornej Nitry, organizátor a vedúci Detského dychového
orchestra ZUŠ Bojnice, DO Maguranček junior, ale aj VDO
Hornonitrie, ktorý vlani získal na Celoslovenskej súťaži VDO
v Považskej Bystrici 1.miesto Cum laude (teda s pochvalou) a stal
sa absolútnym víťazom tejto súťaže. Jožko Baláž je
upravovateľom piesne Za mňa i za teba, ktorá sa stala 11. krát po
sebe najhranejšou skladbou v oblasti dychovej hudby na
Slovensku a Jožko získal za ňu Cenu SOZA. Okrem toho má aj
predajňu hudobných nástrojov v Prievidzi, v Kanianke v ZUŠ aj
nahrávacie štúdio, kde už nahrávali ostatné 3 CD-nosiče. Takto
by sme mohli pokračovať vo výpočte aktivít Jozefa Baláža ešte
dosť dlho.
Avšak – treba opäť zahrať našim poslucháčom Rádia dychovka
niečo z bohatého repertoáru DH Maguranka. Tentoraz to bude
pieseň Ave Maria , kde zaznie veľmi pekný sólový spev Mariána
Chlpeka a potom to bude skladba Jozefa Baláža s názvom Súťažný
kvapík.
2,15
5. Ave Maria
6. Súťažný kvapík

- waltz

W.Geiger
J.Baláž

4.14
2,28

CD – 3
CD – 9

A.H.: Okrem Jožka Baláža je v DH Maguranka viacero výrazných
osobností. Jednou z nich je určite aj speváčka Veronika AntalováVážanová. V roku 2005 získala cenu za najlepší spevácky výkon
na medzinárodnej súťaži v poľskom Rybniku, kde s DH ZUŠ
Bojnice spievala známu pieseň z repertoáru Whitney Houston One
Moment in Time a neskôr naspievala na CD i na DVD Maguranky
ďalšiu z nesmrteľným piesní nedávno zosnulej Whitney Houton –
Ill Will Always Love You. Túto pieseň si vo výbornom podaní
Veroniky Vážanovej teraz vypočujeme.
0,45
7. Ill Will Always Love You

- D.Parton

4.09 CD – 6

A.H. : Ďalšou výraznou osobnosťou DH Maguranka sa pomaly
stáva tubista kapely, ale už aj upravovateľ či skladateľ Jozef
Hepner. Je odchovancom ZUŠ v Bojniciach, v súčasnosti je

-3členom VH OSSR v Bratislave ako hráč na tubu, ale aj
poslucháčom VŠMU v Bratislave. Práve včera – 19.marca mal
Diplomový koncert na VŠMU v Bratislave, kde práve ukončuje
štúdium. Jožko Hepner sedí vo VH OSSR vedľa
famózneho
tubistu – člena DH Vlada Kumpana – Petra Smolára a určite sa pri
ňom priučil mnohým kladným veciam v interpretácii na tento
nástroj. Jožko Hepner sa v ostatnom čase venuje aj úpravám
rôznych skladieb i vlastnej kompozičnej práci.
Teraz si vypočujeme známy Uhorský tanec č. 5, ktorý pre sólovú
tubu upravil a sólo aj interpretuje Jozef Hepner. Potom to bude
ľudová pieseň v jeho úprave – Keď som ja húsky pásala. Príjemné
počúvanie s Jožkom Hepnerom.
1,15
8. Uhorský tanec č. 5
J.Brahms /úpr.J.Hepner 2,19 CD – 8
9. Keď som ja húsky pásala - ľud. /úpr. J.Hepner 3,22 CD – 9
A.H.: DH Maguranka z Kanianky účinkuje v súčasnosti v tomto
obsadení:
Kapelník Jozef Baláž – Es klarinet, jeho dcéra Lenka Balážová B
klarinet, Róbert Vážan - 1.krídlovka, Andrej Rázga - 2.krídlovka,
Jaromír Chovanec - 1.trúbka, Peter Bielický – Tenor, Andrej
Horváth – Barytón, Peter Krpelan – Trombón, Martin Žubor 2.trúbka, Marian Chlpek - 3.trúbka,Jozef Hepner – Tuba, Dušan
Beňadik – Bicie a Tibor Lacko – trubkár a zároveň aj zvukár
kapely. Zvukovým majstrom ich ostatných nahrávok je druhý
krídlovák kapely Andrej Rázga.
Spevácku zložku kapely na posledných CD - či DVD nosičoch
tvoria speváčky - Veronika Špeťková, Zuzana Bošková , Veronika
Vážanová a Zdenka Pipíšková, ako aj speváci Marek Bakyta s
Marian Chlpek.
Títo všetci – ktorí sa na nazývajú Maguranka – vám teraz zahrajú
a zaspievajú skladby:Schmucky polka pre 2 klarinety sólo, známu
ľudovú pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi a polku Plače dievča.
Maguranka – hraj !
1,20
10. Schmucky polka
11. Daj Boh šťastia
12. Plače dievča

A.Hudec
ľud./úpr. J.Baláž
ľud. /úpr. J.Baláž

3,09
3,32
2,28

CD – 8
CD- 9
CD – 9

A.H.: DH Maguranka v ostatných rokoch získala mnohé ocenenia.
Zúčastnila sa viacerých súťažných prehliadok na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Treba spomenúť získanie Zlatého pásma na
Celoslovenskej súťaži malých dych. hudieb v Lednických
Rovniach v rokoch 1999, 2003 a najmä umiestnenie na tejto
súťaži v roku 2005 – vtedy kapela získala Hlavnú cenu,
umiestnila sa v Zlatom pásme Cum laude a získala i cenu za
najlepšie prevedenie povinnej skladby. DH Maguranka nás

-4úspešne reprezentuje aj v zahraničí. Treba spomenúť umiestnenie
sa v zlatom pásme na 1. Majstrovstvách Európy dychových
hudieb v nemeckom Maihingene v roku 2000, viacnásobnú účasť
na ďalších ME, až napokon sa v roku 2008 v holandskom
Enschede stala Vicemajstrom Európy v profesionálnej triede.
Musím však spomenúť ešte jednu veľmi dôležitú aktivitu členov
Maguranky. Boli iniciátormi akcie, ktorá mala európsky rozmer –
a to 5. ME dychových hudieb, ktoré sa uskutočnili 17.až
19.septembra 2004 v Bojniciach a medzi mnohými iným
usporiadateľmi - bola aj DH Maguranka. Na tomto podujatí
skončila táto kapela vo svojej kategórii na 2. mieste a nechala za
sebou aj výborné kapely z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska či
Holandska.
Maguranka v ostatnom čase čoraz viac účinkuje v zahraničí, stačí
spomenúť zájazdy do Francúzska každý rok od roku 2001 až do
roku 2005,
kde
účinkovali
spolu
s mažoretkami
Trend
z Prievidze. S týmito mažoretkami boli aj dvakrát v Chorvátsku
a v júni 2006 nás
reprezentovali na najväčšom rakúskom
festivale dych. hudieb vo Viedni.
Ďalej účinkovali v Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Belgicku,
Poľsku a samozrejme v susednom Česku. Maguranka bola za
svoju činnosť ocenená niekoľko krát významnými inštitúciami.
Napr. získala Cenu ZDHS, poctu generálneho riaditeľa NOC,
ocenenia Regionálnym osvetovým strediskom v Prievidzi,
predsedom ZMOS-u a ďalšími. Pre členov Maguranky je to pocta
a zároveň
záväzok,
aby
nesklamala
svojich
priaznivcov
i v budúcnosti.
DH Maguranka ovláda okrem perfektnej interpretácie úprav
ľudových piesní aj hudbu iných žánrov. Môžete sa o tom
presvedčiť v nasledujúcich skladbách – Témou z filmu Rocky
Gonna Fly Now či v známom Besame Muscho. Nehrá Orchester
Gustáva Broma, ani TOČR z Bratislavy – ale DH Maguranka
z Kanianky !
3,00
13. Gonna Fly Now
14. Besame Muscho

C.Velazquez
V.Lopez

2,26
2,41

CD – 8
CD – 8

A.H.:
DH Maguranka je jednou z najúspešnejších dychových
hudieb Slovenska, čo sa týka počtu nahraných a vydaných
nosičov. Doteraz ich je 10.
Naskôr to boli MC, neskôr CD-nosiče s názvami: Tam pod
Tatrami, Len vám Maguranka hrá, Pre radosť, S kyticou ruží, CD
so sakrálnymi piesňami. 6. CD-čko má názov Dnes hráme vám,
siedme Maguranka veselá. Na 8.CD-čku s názvom Maguranka a jej
sólisti nahrali 15 orchestrálnych-virtuóznych skladieb a 9.Cd-čko
má názov Daj boh šťastia tejto zemi. Okrem toho výber tých
najlepších a najznámejších piesní v podaní Maguranky nahrali

-5v krásnom prostredí Bojnického zámku aj na svoje reprezentačné
DVD. Je tam aj jedna z ich najznámejších piesní s názvom - Tam
pod Tatrami, ktorú si na záver dnešnej relácie v ich podaní
vypočujeme.
Želáme DH Maguranka z Kanianky a jej kapelníkovi Jožkovi
Balážovi – aby sa im darilo najmenej tak, ako doteraz a aby našu
dychovú hudbu dobre reprezentovali na ich vystúpeniach doma
i v zahraničí.
Všetkých skalných poslucháčov Rádia dychovka pozdravuje autor
dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia, priatelia.
1,30
15. Tam pod Tatrami
0. Záverečná zvučka relácie

Názvy CD- Maguranky:
CD – 3 = Pre radosť
CD – 6 = Dnes hráme vám
CD - 7 = Maguranka veselá
CD – 8 = Orchestrálni sólisti
CD – 9 = Daj Boh šťastia

- ľud./úpr.J.Baláž
- 0,21

3,20

durata: 60.02 ´

CD - 7

