Nielen dychovkou je človek živý...
IX. – Specatcular Classics – The Black Dyke Mils
A.Hudec – úvodný text:
Nielen dychovkou je človek živý... Tak sme nazvali reláciu Rádia
dychovka, v ktorej síce budú znieť aj dychové nástroje, ale
nebude to dychovka v tom pravom slova zmysle. Dnes vám
budeme hrať skladby skladateľov vážnej hudby Bedřicha
Smetanu, Gioacchina Rossiniho, Franza Liszta a Nikolaja
Rímskeho-Korzakova vo vynikajúcom prevedení na dychové
nástroje. Nebudú to teda originály pre symfonické orchestre, ale
budú to vynikajúce spracovania skladieb pre Brass Band. Bude
vám ich interpretovať v neskutočnej kvalite najstarší Brass Band
Anglicka, ktorý sa volá The Black Dyke Mills Band. Tento súbor
vznikol skoro pred 200 rokmi ! A to konkrétne v roku 1816
v regióne Yorkshire v Anglicku. Nepretržite tento skvelý Brass
Band účinkuje dodnes. Mal som možnosť ich počuť naživo na
koncerte v Holandsku i v Švajčiarsku. Je to skutočne zážitok, veď
za chvíľu si to fajnšmekri na túto muziku budú môcť vypočuť
sami. Brass Band má dnes názov Black Dyke Band, vyhrala
množstvo súťaží v anglicku či v Európe. V roku 2009
napr.
vyhrali Národné majstrovstvá Brass bandov Veľkej Británie.
The Black Dyke Mills Band nahral za tie roky množstvo nahrávok,
LP platní či CD nosičov. V súčasnosti je šéfdirigentom Dr.
Nicholas Childs. Jeho predchodcom bol vynikajúci trubkár
a dirigent James Watson, ktorý dirigoval nahrávky skladieb, ktoré
budeme dnes počúvať. Sú z Cd-čka s názvom Spectacular
Classics, ktoré Black Dyke Mills nahrali v roku 1994.
Budú to skladby: Tanec komediantov z opery Predaná nevesta
Bedřicha Smetanu, potom to bude veľmi známa predohra
talianskeho hudobného skladateľa Gioacchina Rossiniho – Barbier
zo Sevily. Nasledovať bude rozsiahla Uhorská rapsódia č. 2 od
Ferenca Liszta a nakoniec to bude skladba ruského skladateľa
Nikolaja Rímskeho-Korzakova s anglickým názvom Processions of
the Nobles.
Skutočne kvalitný hudobný zážitok vám želá autor relácie Adam
Hudec.
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