Majstrovstvá Európy dychových hudieb
Enschede – NL

IX. ME 2008 – DH Die Original Fenntaler Musikanten –
NL a vicemeister Európy DH Maguranka -SK
0. Zvučka relácie
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 13 ročníkov Majstrovstiev Európy
dychových hudieb a dnes sa budeme venovať IX. ME v roku 2008.
Predtým
boli
prvé
ročníky
v Nemecku,
Holandsku,
Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku, opäť v Nemecku a Južnom
Tirolsku. 9. ME sa konali v roku 2008 v Holandskom meste pri
hraniciach z Nemeckom – v Enschede. Zúčastnilo sa ich 12 kapiel
z Nemecka, Švajčiarska, Belgicka, Rakúska, Českej republiky
a samozrejme Holandska. Slovenskú dych. hudbu zastupovala DH
Maguranka z Kanianky, a zastupovala nás veľmi dobre. Veď
v najvyššej profi triede sa stala Vicemajstrom Európy. Víťazom
Golden Globu a prvé miesto v Oberstufe získala holandská kapela
z mesta Veenendaal s názvom Die Original Fenntaler Musikanten.
Vedie ju dirigent Chris Kook, vznikla v roku 2002, zúčastnila sa
viac krát na ME, v roku 2005 sa dobre umiestnila vo svojej
kategórii a v roku 2008 sa počtom získaných bodov umiestnila na
prvom mieste.
Ako som už spomínal, vicemajstrom Európy v profi triede sa stala
Maguranka z Kanianky. Tú váženým poslucháčom určite teraz
nemusím predstavovať, veď je to jedna z našich najlepších kapiel.
A koniec-koncov, tohto roku sme ju už predstavili v relácii Rádio
dychovka a Adam Hudec predstavujú a to konkrétne 20.marca
tohto roku. Tu trochu odbočím – ak by ste, vážení poslucháči
internetového Rádia-dychovka mali záujem si prečítať texty
tohtoročných
odvysielaných
relácií,
kliknite
si
na
www.zdhs.sk/informácie a potom podskupinu s názvom Program
rádia dychovka. Dozviete sa tam veľa zaujímavého.
Víťazné kapely IX.ME v Enschede z roku 2008 vám teraz zahrajú.
Najprv to bude holandská kapela Die Original Fenntaler
Musikanten. V jej podaní si vypočujeme svetoznámy Florentínsky
pochod Júlia Fučíka a potom ešte z ich live koncertu slowrock
Miroslava Kolstrunka ml. s názvom Nočné slzy.
Potom budú nasledovať skladby Vicemajstra Európy z roku 2008 DH Maguranka, ktoré sú prevažne z pera kapelníka Maguranky
Jožka Baláža. Budú to piesne: Fialôčka modrá, Nepískaj, nevolaj,
Schmucky polka, Ave Maria a Tam pod Tatrami.
Príjemné počúvanie holandských a slovenských víťazov 9.ME vám
želá autor relácie Adam Hudec.
3,23

-20. Úvodná zvučka
0,21
1. Florentínsky pochod
J.Fučík –Fenntaler Musik. 5,18
2. Nočné slzy (Nächtliche Tränen) M.Kolstrunk ml.
3, 15
O.Jingle
3. Fialôčka modrá
J.Baláž
2,37 (CD-9)
4. Nepískaj, nevolaj
J.Baláž
3,21 (CD-9)
5. Schmucky polka
A.Hudec
3,09 ( CD-8)
6. Ave Maria
W.Geiger
4.14( CD– 3)
7. Tam pod Tatrami
ľud./úpr.J.Baláž 3,20 (CD-7)
0. Záverečná zvučka
––––––––––––durata:
29,37

