Majstrovstvá Európy dychových hudieb
Schladming - Rakúsko

III.ME 2002 – DH Blech & Brass Banda - Rakúsko
A.Hudec – úvodný text:
Príjemný podvečer všetkým poslucháčom Rádia dychovka. V
dnešnej
relácii vám priblížime najvýznamnejšie podujatie v
Európe v oblasti malých dychových hudieb a to Majstrovstvá
Európy. Doteraz sa uskutočnilo 12 ročníkov Majstrovstiev Európy
dychových hudieb a dnes sa budeme venovať III.ME v roku 2002.
Tieto ME sa uskutočnili 6.-7. júla 2002 v alpskom stredisku
zimných športov v Schladmingu v Rakúsku. Zo Slovenska sa
III.ME zúčastnila DH Močenčanka, skončila v striebornom pásme.
Z ČR bola na ME len jedna kapela a to Boršičanka Antonína
Koníčka, skončila v zlatom pásme na 9.mieste. V tzv. Oberstufe –
t.j. v 1.triede obsadila prvé miesto nemecká kapela Hergolshäuser
Musikanten, ktorú vedie skladateľ a dirigent Rudi Fischer
a v profi triede zvíťazila a titul Majstra Európy pre rok 2002
získala rakúska kapela Blech & Brass Banda, skrátene BBB. Táto
kapela skončila v zlatom pásme cum laude s počtom získaných
bodov 93,13. V medzinárodnej porote sme sa zhodli, že títo
mladí muzikanti boli suverénne najlepší zo všetkých 27 kapiel
z Rakúska, Nemecka, Holandska, ČR a Slovenska.
Blech & Brass Banda vnikla v roku 1999, zložená z muzikantov
z obidvoch brehov Neziderského jazera, ktoré je od Bratislavy
vzdialené cca
50 km. Týchto 13 ambicióznych muzikantov
z okresu Neusiedl am See v Burgenlande vedení trubkárom
Christianom Hoffmannom si zaumienili v Burgenlande hrať tzv.
bôhmische und mährische Blasmusik, čiže orientovali sa na
hudbu pochádzajúcu z bývalého Československa. Učaroval im
najmä moravský štýl interpretácie dychovej hudby, ktorý aj
praktizovali. Ale prekvapujúco interpretovali aj slovenské ľud.
piesne, ktoré v ich podaní si budete môcť za chvíľu vypočuť. Po
ich víťazstve na III. ME sme dosť spolupracovali, chodil som im
pomáhať na ich skúšky, dirigoval som ich ako hosť na viacerých
koncertoch a kapela naberala na kvalite. Neskôr sa úplne zamerali
len na moravskú hudbu, prizvali si viacero hudobníkov z južnej
Moravy a v dnešnej kapele BBB hrajú 5 hráči z južnej Moravy –
obaja tenoristi, jeden z nich Radek Rúžička z Velkých Bílovíc ich
aj určitú dobu viedol ako umelecký vedúci, ďalej je to jeden
trubkár, tubista i hráč na bicie – všetko z južnej Moravy. Ostatní
sú Rakúšania z Burgenlandu. V súčasnosti je umeleckým vedúcim
BBB vynikajúci trubkár Gernot Kahofer.
Kapela doteraz nahrala 7 CD-nosičov a my si dnes v interpretácii
Blech & Brass Bandy – Majstrov Európy z roku 2002 – vypočujeme
skladby: Limonádka od Miloša Procházku, valčík Sommer Walzer
od Lojza Barotka, moju Fieberbrunn polku, skladbu pre 2 sólové

-2klarinety Zdenka Gurského Amselbruder, potom to bude Oho
polka od Metodeja Prajku. Nasledovať budú dve slovenské piesne –
Keď som išiel cez tie hory a nemecky spievaná Prešporská
kasáreň z repertoáru Malokarpatskej kapely. Nakoniec to bude
polka Františka Rybu s názvom Pro Majku.
Príjemné chvíle s dychovou hudbou BBB z Rakúska, majstrami
Európy 2002, vám želá Adam Hudec.
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