Nielen dychovkou je človek živý...
VI. Happy sound – švajč. DH
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. V dnešnej relácii
vám bude hrať švajčiarska kapela s názvom Dorfspatzen
Oberägeri. Kapela má sídlo v obci Oberägeri pri meste Winterthur
a hrá hudbu, ktorá síce má obsadenie dychovej kapely
ale zameriava sa viacej na hranie tanečných melódií a rytmov,
ako na klasickú dychovú hudbu. Hlavný predstaviteľ tejto kapely
je sólo trubkár, kapelník a hudobný skladateľ Ivo Huonder.
Všetky skladby, ktoré dnes budem počuť skomponoval
a zaranžoval Ivo Huonder. S Ivom sa osobne poznám už dávnejšie,
pretože sme boli spoločne v porote Majstrovstiev Európy
dychových hudieb v roku 2003 vo Švajčiarskom Seedorfe i v roku
2005 v Nemeckom Sonthofene.
Ivo Huonder študoval na konzervatóriu v Zürichu, od svojich 16
rokov hrá v tejto kapele a od roku 1988 preberá vedenie tohto
súboru a určuje mu svojimi kompozíciami smerovanie kapely. Je
to tak trochu zmes štýlov Lamesa Lasta, švajčiarskej tanečnej
hudby i klasickej dychovky. Ivo Huonder skomponoval okolo 50
skladieb, ktoré sú vo Švajčiarsku často hrávané.
Kapela Dorfspatzen Oberägeri zo Švajčiarska vám zahrá skladby
Iva Huondera v tomto poradí: Spatzenpower, Paulˇs Rag, Ernst
Henggeler Blues, Hary im Schuss, potom vám kapelník Ivo
Huonder zahrá sólovú skladbu pre trubku, ktorú nazval
Abendstern, čiže Večerná hviezda. Nasledovať budú skladby
Jumpin Eveline, Schwüzer Country-Läbe, Rock from Aegeri
a nakoniec to bude skladba De Moritz strahlet.
Príjemnú pohodu so skladbami z CD nosiča s názvom Happy
sound, čiže Šťastný zvuk vám želá Adam Hudec.
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