Virtuózni sólisti
I.

Vlado Kumpan

A.Hudec – úvodný text:
H.: Dnes vám, vážení poslucháči, v novej relácii Rádia dychovka
s názvom – Virtuózni sólisti – predstavíme hráča na trúbku
a krídlovku Vlada Kumpana. Keďže osobne poznám nielen
najlepších trubkárov na Slovensku, ale v oblasti dychovej hudby
aj tých v európskom zahraničí – s kľudným svedomím môžem
vyhlásiť, že Vlado Kumpan je jeden z najlepších trubkárov
v Európe v tomto žánri.
Vlado Kumpan sa narodil v roku 1972 v Skalici. Ako sedemročný
začal spoznávať hudobný nástroj – trúbku v hudobnej škole
v Gbeloch. Po skončení základnej školy išiel v roku 1986 študovať
tento nástroj na Konzervatórium do Bratislavy, ktoré ukončil po
6 rokoch. Potom pokračoval v štúdiu na VŠMU v Bratislave u doc.
Kamila Rošku a úspešne túto školu absolvoval v roku 1996.
Vlado Kumpan sa na týchto školách nielen naučil perfektne hrať
na bežnej trúbke, neskôr aj krídlovke, ale musel zvládnuť aj hru
na tzv. bachovej trúbke, čo je taká malá trúbka ,používaná často
v období baroka.
V rokoch 1986 až 1990 som aktívne pomáhal dychovej hudbe
Unínčanka. Často som chodil do Unína , kde som túto kapelu
pripravoval na nahrávky platní pre Opus alebo televízne relácie.
No a v Unínčanke sa okrem starých kozákov – základných členov
kapely občas - objavoval aj mladý 15-16 ročný trubkár, ktorý už
vtedy hral – na jeho vek - prekvapivo dobre. Príliš som tomu
nevenoval pozornosť, veď mladých dobrých hráčov bolo aj v iných
kapelách veľa. Až s odstupom času dnes - keď Vlado, dalo by sa
povedať kraľuje ako hviezda prvej veľkosti na Európskom
hudobnom nebi – si uvedomujem tieto jeho začiatky a našu
spoluprácu.
Vlado už počas štúdia hral 2 roky v orchestri SND, 2 roky v SOSR
v Bratislave, no a keďže jeho láskou je dychová hudba, tak
samozrejme aj s mnohými dychovými kapelami na Slovensku,
najmä však na Morave , ale aj v Nemecku.
Jednou s kapiel, kde Vlado Kumpan dlhší čas pôsobil ,bola kapela
Gloria Zdenka Gurského. DH Gloria vyhrala titul Majstra Európy
na prvých ME v roku 2000 v Nemecku. Sólo na trúbky hrali vtedy
Vlado Kumpan a Stano Dávid.
Vlado hral ako hosť s množstvom kapiel, volali si ho na nahrávky
mnohé moravské i nemecké kapely. Stačí spomenúť, že
s Moravěnkou
nahral
6
CD-čok,
s Moravankou
1
CD,
s Mistřiňankou tiež 1 CD, no a s Gloriou 13 CD-čok, kde ťahal
prvú trúbku, tak ako sa patrí. Okrem toho nahral aj 3 CD-čka
v Nemecku s veľmi známou kapelou Michaela Klostermanna.

-2V roku 2001 odchádza Vlado Kumpan z dych. hudby Gloria
a zakladá vlastnú kapelu, ktorá má názov – Vlado Kumpan a jeho
muzikanti. Tým sa stáva – vo svojich necelých 30.-tich rokoch
najmladším kapelníkom špičkovej kapely v Európe. Kapela
nahrala už 10 vlastných CD nosičov, ďalšie CD striedavo
s cymbalovkou so súrodencami Baťkovcami a Vlado nahral už 5
svojich sólových CD-čiek.
V jeho kapele hrá 13 špičkových
hudobníkov z Moravy a Slovenska. Za 10 rokov svojej existencie
táto vynikajúca kapela účinkovala okrem Čiech a Slovenska aj
v Nemecku,
Rakúsku,
Francúzsku,
Belgicku,
Taliansku,
Holandsku a Švajčiarsku, všade s obrovským úspechom.
Príjemné počúvanie s virtuóznym sólistom Vladom Kumpanom
vám želá Adam Hudec.
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Himmlische Trompete polka 2,48´ CD – Himmlische Trompete
Maria (L.Berstein)
slow 2,58
-„–
Für Vlado
polka 2.36
CD Zauberlippen
Granada
pieseň 3,22
-„–
3 Jäger
kvapík 2,46
CD – 13 Solisten
Turkischer Marsch
picc.trp. 2,22
CD – Trompetenkonig
Cigánske Melodien
2.56
-„Swing polka balance
polka
3.27
CD – Trompetenparade
Trompeten parade
polka
2.40
-„spolu durata 25,55
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