Majstrovstvá Európy dychových hudieb
Auer – Južné Tirolsko (I)

VII. ME 2006 – DH Blaskapelle Machland
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 VII. ME v roku
2006. Predtým boli prvé ročníky v Nemecku, Holandsku,
Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku a opäť v Nemecku. 7. ME
dychových hudieb sa uskutočnili 7. až 9. júla 2006
v juhotirolskom meste Auer. Aj keď sa tam z historického
hľadiska hovorí po nemecky, dnes je to už Taliansko.
Súťaže sa zúčastnilo 12 kapiel z Nemecka, Švajčiarska,
Holandska, Rakúska a Talianska. Na treťom mieste sa umiestnila
nemecká kapela s názvom Schabernack im Zwolferpack,
striebornú pozíciu obsadila švajčiarska kapela Lublaska (ktorí boli
2 roky predtým aj v Bojniciach) – no a najvyšší počet bodov –
93,11 boda získala rakúska kapela s názvom Blaskapelle
Machland.
Táto kapela vznikla v roku 1993, založil ju Fritz Heigl pod
názvom Machland Musikanten. Pôsobili v nej bývalí vojenskí
hudobníci a učitelia hudby z okresu Perg, ktorý leží v regióne
Machland neďaleko Linzu. 10 rokov existovali pod týmto názvom,
získali viacero domácich i medzinárodných ocenení, napr. 2x sa
stali vicemajstri Európy na ME dych. hudieb v roku 2000 i 2002.
Nadviazali sme dobré osobné kontakty, pozvali predsedu poroty
Freeka Mestriniho i mňa k nim do Pergu. Spoločne sme tam
v roku 2003 robili veľmi zaujímavý seminár pre kapelníkov
a skladateľov tohto regiónu, večer sme ako hostia dirigovali
vynikajúci koncert pred nabitou sálou, nahrával to rakúsky
rozhlas. K tejto príležitosti nás kapelník Fritz Heigl požiadal, aby
sme pre jeho kapelu skomponovali nové skladby. Tak Freek
Mestrini im skomponoval a večer aj dirigoval Machland Walzer
a ja som im napísal Machland polku.
Po tomto jubilejnom koncerte k 10.výročiu vzniku kapely sa Fritz
Heigl rozhodol ukončiť činnosť v kapele. Machland Musikanten sa
zmenili na Blaskapelle Machland, umeleckým vedúcim sa stal
klarinetista Gúnter Naderer a organizačným vedúcim hornista
Manfred Schmidtberger.
Blaskapelle Machland nahrala doteraz CD s názvami: Von Böhmen
bis ins Machland – Z Čiech do Machlandu, Musik mit Herz –
Hudba so srdcom, 10 Jahre Machland Musikanten – 10 rokov
hudobníkov z Machlandu a najnovšie CD s názvom Gemútlich bis
Virtuos – teda Pohodlne až virtuózne.

-2My si dnes vypočujeme v podaní Majstrov Európy z roku 2006 Blaskapelle Machland tieto skladby:
Blitz Polka, valčík Freeka Mestriniho Machland Walzer, moju
polku venovanú tejto kapele s názvom Machland polka. Potom to
bude skladba z repertoáru Beatles –Yesterday, nasleduje Es Quick
polka, kde hrá sólo umelecký vedúci kapely Gunter Naderer,
pokračujú valčíkom Karola Pádivého Pre moju najmilšiu. Na záver
to bude skladba Henryho Mertensa Trinchintella a polka Zdenka
Gurského Teraz to začne.
Príjemnú pohodu s Blaskapelle Machland vám želá Adam Hudec.
3,50
0. Zvučka
1. Blitz Polka
A.Hudec
2,45 (MP3)
2. Machland Walzer
F.Mestrini
2,13 - „ –
3. Machland Polka
A.Hudec
2,53
0. Jingle
5. Yesteray
J.Lennon
3,12
6. Es Quick Polka
A.Hudec
2,43
7. Fur meine Liebste
K.Pádivý
4,03
8. Trinschintella
H. Mertens
3,53
9. Jetzt geht los
Z.Gurský
4,43
0. Záverečná zvučka
––––––––––––––––––
31,08

