Majstrovstvá Európy dychových hudieb
I.

ME 2000 – DH

Gloria

A.Hudec – úvodný text:
Príjemný deň všetkým poslucháčom Rádia dychovka. V dnešnej
novej 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 o každom si postupne povieme trochu viacej.
Prvé ME dych. hudieb sa konali v roku 2000. Avšak už 3 roky
predtým sa uskutočnil tzv. nultý ročník v známom holandskom
meste Kerkrade, kde zvíťazila moravská kapela Túfaranka. Autor
myšlienky usporiadať takúto celoeurópsku súťaž dych. hudieb
malého obsadenia a zároveň stály predseda medzinárodnej poroty
Freek Mestrini pochádza z Holandska, no už dlhé roky žije
v juhonemeckom meste Kaltental. Freek hrával dlhé roky
1.krídlovku vo veľmi populárnej nemeckej dychovej hudbe
Egerländer Musikanten, ktorú viedol legendárny Ernst Mosch.
Dnes je majiteľom vydavateľstva Wertach Musikverlag, ktorý sa
špecializuje na vydávanie notového materiálu pre dych. hudby
menšieho obsadenia. Túto súťaž nazval Majstrovstvá Európy böhmische Blasmusik (čiže českej dych. hudby ), čo nie ideálne
vystihuje
hudobný
smer
hrávaný
v celom
bývalom
Československu. Avšak v nemecky hovoriacich krajinách si to
takto zjednodušujú a všetko je böhmisch...
1.ME dych. hudieb sa konali 15. až 17. septembra roku 2000
v bavorskom meste Maihingen. Na 1. ME sa zúčastnili dych.
hudby z 8 štátov – z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Holandska,
Belgicka, Francúzska a tiež z Českej republiky a Slovenska.
Slovensko reprezentovala dychová hudba Maguranka z Kanianky.
Z Moravy to boli kapely Borovanka z Příbora a najmä DH Gloria,
vedená hudobným skladateľom a trubkárom Zdenkom Gurským.
Treba tiež spomenúť, že kapely vždy súťažia v štyroch
kategóriách. Najnižšia kategória, tzv. Unterstufe, stredná
kategória, tzv. Mittelstufe, horná kategória, tzv. Oberstufe, no
a kategória
profesionálnych
kapiel.
DH
Gloria
súťažila
samozrejme v tej najvyššej – profesionálnej kategórii, ktorú aj
suverénne vyhrala. Svoj blok piatich súťažných skladieb ukončila
mojimi virtuóznymi variáciami pre 2 trúbky s názvom Išiel jáger
cez horu. Sólové party hrali dvaja Slováci – Vlado Kumpan
a Stano Dávid, hrali to pred kapelou spamäti a v takom tempe, že
nabitá sála doslova explodovala nadšením po skončení skladby
a vynucovali si tzv. Zugabe, čiže prídavok. Aj keď to v súťaži nie
je dovolené, nakoniec sme sa v porote zhodli, že môžu prídavok
zahrať. A oni ho vypálili ešte rýchlejšie, sála burácala a bol to
fantastický úspech. O chvíľu vám DH Gloria, ešte s Vladom
Kumpanom, tieto variácie zahrá.

-2DH Gloria vznikla v roku 1994, založil ju dlhoročný trubkár DH
Mistříňanka Zdenek Gurský, do roku 2001 v nej hrali aj Vlado
Kumpan, Róbert Kozánek a ďalší vynikajúci hudobníci, ktorí
potom založili kapelu Kumpanovi muzikanti. A tak z jednej super
kapely vznikli super kapely dve... Už dlhé roky na všetkých
najväčších festivaloch dychovej hudby v západnej Európe ako
najväčší ťahák pre poslucháčov je buď kapela Gloria, alebo
Kumpanovi muzikanti.
V kapele Gloria – pomenovanej podľa najväčšieho hitu Zdenka
Gurského slowrocku Gloria – spievajú: Ľubica Špačková, Jana
Kadlecová, Věra Hlavičková a Václav Štěrba. Hrá vám dychová
hudba Gloria Zdenka Gurského – prvý Majster Európy.
Príjemné počúvanie vám želá Adam Hudec.
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