Majstrovstvá Európy dychových hudieb
Seedorf - Švajčiarsko

IV. ME 2003 – Kumpanovi muzikanti (ČR)
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 v tradícii informovania poslucháčov
o ďalších majstrovstvách Európy budeme pokračovať aj dnes.
4. ME dych. hudieb sa konali 26. až 28. septembra v Švajčiarskom
mestečku Seedorf pri Berne. Suverénne ich vyhrala naša kapela –
Vlado Kumpan a jeho muzikanti. Preto hovorím naša, pretože by
sa dalo povedať, že je to v podstate československá kapela, aj keď
vystupujú pod hlavičkou česká kapela. Hrajú v nej totiž ôsmi
občania českej republiky, ale aj piati Slováci, vrátane kapelníka
Vlada Kumpana, ktorý sa narodil v Skalici, ale teraz býva kúsok
za riekou Moravou. Kumpanovci – ako hudobníci nazývajú túto
kapelu – prišli, zahrali a suverénne zvíťazili.
Na 4. ME vo švačiarskom Seedorfe súťažilo 24 dychových kapiel
z Holandska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Českej republiky.
Tentoraz sa oficiálne nezúčastnila žiadna slovenská kapela,
predsa len – Švajčiarsko je príliš ďaleko a je to pre naše kapely
príliš nákladné. Ďalší dôvod bol ten, že nasledujúce – 5. ME dych.
hudieb sme usporiadali u nás – v Bojniciach a to 17. až 19.
septembra 2004. O tom však nabudúce.
Členmi medzinárodnej odbornej poroty boli holanďan žijúci
v Nemecku – Freek Mestrini, ten bol predseda poroty a ďalšími
členmi boli –hudobný skladateľ z Nemecka Franz Watz, švajčiar
Ivo Huonder a ja.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Najnižšia je tzv. Unterschtufe,
kde boli len 2 kapely. O triedu vyššie je tzv. Mittelstufe – stredná
trieda, kde súťažilo 6 kapiel a najvyšší počet bodov a aj titul
Majstra Európy v strednej triede získala dychová hudba
z Nemecka – Musikverein Maihingen. V tretej kategórii, tzv.
Oberstufe, súťažilo až 10 kapiel. Najvyšší počet bodov 93,6 a aj
titul majstra Európy v 1.triede získala nemecká dychová hudba
Hergolshäuser Musikanten, ktorú vedie dirigent Rudi Fischer. Je
to veľmi svojrázna osobnosť, či už ako dirigent, alebo skladateľ.
V najvyššej profistufe – kde už podľa názvu je jasne, že hrajú
profesionálni
hudobníci
z rôznych
filharmónií,
divadiel,
vojenských hudieb a pod. – súťažilo 6 dychových kapiel. Veľmi
pekne hrali aj plzeňáci, ktorí majú názov Plzenská 12, vedie ich
posaunista Jaroslav Tachovský, získali 93.0 bodov a skončili
v tejto kategórii na 3.mieste. O 4 desatiny bodu viacej získala
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vedie ju Benno Peter.
No a víťazná kapela v profi triede - Vlado Kumpan a jeho
muzikanti existovali vtedy v podstate ešte len 2 roky - od jesene
2001. Predtým viacerí
hráči
hrali v známej kapele Zdenka
Gurského – Gloria, ktorá získala v roku 2000 ako prvá titul
Majster Európy. Týchto 13 vynikajúcich hudobníkov okolo Vlada
Kumpana hrajú skutočne neuveriteľne dobre. Veď sú tam takí
hráči, ako napr. Robert Kozánek, prvý pozaunista Českej
filharmónie, Peter Smolár, vynikajúci tubista Vojenskej hudby
v Bratislave aj so svojim bratom – klarinetistom Palom Smolárom,
na trúbke hrá v kapele aj vynikajúci a veľmi hraný skladateľ
Miloš Procházka, a tak by som mohol ísť rad-radom. No
a o Vladovi Kumpanovi som už toho v minulých reláciách hovoril
dosť. Je to skrátka super trúbkar, akých je na svete málo.
Ostatných 23-kapiel, ktoré súťažili, hrali všetko z nôt,
posediačky, často sa aj trápili s tým, aby zvládli ťažké skladby.
Ako poslední súťažili Kumpanovci, pribehli na pódium a hneď
spustili perfektne nacvičenú virtuóznu polku. Vôbec nemali pulty,
celý súťažný program sa naučili naspamäť, napriek tomu, že hrali
technicky veľmi ťažké skladby , hrali ich s obrovskou ľahkosťou,
bravúrou a vyžarovala z nich radosť z toho, že môžu hrať. To je
obrovská devíza tejto kapely, mnohé nemecké alebo švajčiarske
kapely pôsobili skôr upracovaným dojmom. Keď hrali
Kumpanovci, súťažná sála bola natrieskaná muzikantmi.
A taktiež potom vo vedľajšej veľkej hale pre 3 tisíc ľudí bolo
nabité a Kumpanovci pred vyhlásením výsledkov ME hrali ešte asi
¾ hodinu a v hale to doslova vrelo. Kumpanovci, nielenže hrali
vynikajúco, ale ešte aj robili veľmi estetické show, mnohí sólisti
kapely hrali naspamäť veľmi ťažké skladby s obrovskou ľahkosťou
a hravosťou, dokonca napr. vo veľmi ťažkom sóle išli klarinetisti
a tubista – stále hrajúc – po schodoch dole z pódia medzi ľudí,
tam vyvádzali a hrajúc sa vracali na pódium - a podobné
žonglérske kúsky. Ako som už hovoril – Kumpanovci prišli –
zahrali a suverénne zvíťazili. Získali dovedna 95,6 bodu zo 100
možných, čo je doteraz najvyšší počet bodov, aké kedy na ME
kapela získala.
My si teraz vypočujeme skladby z najnovšieho CD-nosiča Vlada
Kumpana a jeho muzikantov. Budú to skladby: môj kvapík
Virtuózni kumpáni, slow Miloša Procházku Forever with you kde
sólo zahrá Vlado Kumpan, ďalej to bude skladba pozaunistu
kapely Frantu Jeřábka, ktorú napísal pre tubistu Petra Smolára
a nazval ju Bassman. Potom to bude pekná polka Miloša
Procházku s názvom Novohradská polka, vystrieda ju sólo pre 2
klarinety Franz a Mathias so sólistami Mirom Štefíkom
a Ondrejom Dvořákom. Príjemne si oddýchneme pri valčíku Slzy
lásky Miloša Procházku, pozaunisti Robert Kozánek, Jiří
Komosný a autor skladby František Jeřábek zahrajú skladbu
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Jandásek moje variácie pre dve trúbky Išiel jáger cez horu.
Príjemnú pohodu pri skladbách víťaza 4. ME dychových hudieb
Vlada Kumpana a jeho muzikantov vám želá Adam Hudec. 7,40
O. Zvučka relácie
1. Virtuose Kumpane
2. Forever with you
3. Bassman
4. Novohradská polka
0. Jingel
5. Franz und Mathias
6. Liebestränen
7. Train
8. Es ging ein Jäger ...
0. Záverečná zvučka
+ úvodný text
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–––––––––
durata:
31,45

