Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...

XIIL.– Vianoce s Malokarpatskou kapelou
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – Vianoce s MK.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka Adam Hudec. V dnešnej relácii vám, vážení poslucháči
spríjemníme
predvianočný
čas
peknými
skladbami
pripomínajúcimi už Vianočné dni. V mnohých domácnostiach sa
už možno vypeká na Vianoce, vo vzduchu cítiť vôňu pečených
koláčikov, možno už práve teraz pripravujú otcovia rodín domáce
betlehemy, možno už aj stromčeky, možno už niekde rozvoniava
sviatočná kapustnica...
K tejto príjemnej atmosfére chceme aj my prispieť niekoľkými
piesňami
a koncertnými
skladbami
spojenými
s týmito
najkrajšími sviatkami v roku. Tak teda – vypnite trochu
z predvianočného
zhonu
v upratovaní,
pečení
či
iných
predsviatočných činnostiach a v pokoji si vypočujte dnešnú
reláciu. No a nemôžeme začať inak, ako svetoznámou piesňou
Franza
Grubera
Tichá
noc
v podaní
hráčov
a sólistov
Malokarpatskej kapely.
1,05
1. Tichá noc

F.Gruber/úpr.A.Hudec

3,21 (MP3)

A.H.: Dnešnú reláciu sme začali svetoznámou piesňou rakúskeho
skladateľa Franza Grubera – Tichá noc. Je to hudobne
najvýraznejší symbol Vianoc. Na celom svete snáď neexistuje
žiadna vianočná platňa, kazeta, či CD-čko, kde by táto pieseň
nebola nahraná.
Avšak aj my máme krásne vianočné piesne. V jednotnom
katolíckom spevníku ich Mikuláš Schneider Trnavský upravil
niekoľko a na Vianoce sa spievajú asi vo všetkých kostoloch.
Také sú aj piesne Andreja Hlinku – Do hory, do lesa, valasi
a krásna sentimentálna pieseň Štefana Pyšného – Búvaj, Dieťa
krásne. S Malokarpatskou kapelou ich naspievali štyria sólisti
kapely Oľga Bubničová, Miroslav Kršáková, Karol Bubnič a ja.
Druhú pieseň spieva hosťujúci spevák MK Anton Gajdoš. Príjemné
počúvanie.
1,01
2. Do hory, do lesa, valasi
3. Búvaj, Dieťa krásne

A.Hlinka/úpr. A.Hudec
Š.Pyšný /upr. A.Hudec

2.25´
3.36

-2A.H.: Tichá noc, Do hory, do lesa, a mnohé ďalšie piesne sa počas
vianočných sviatkov spievajú na Slovensku už dlhé desaťročia.
Avšak okrem tradičných starých piesní občas vznikajú aj piesne
nové, viažuce sa k Vianociam. Na LP platni Vianoce
s Malokarpatskou kapelou sme v roku 1991 nahrali pre Opus
viacero takýchto nových piesní. Hudbu som skomponoval na
texty Miroslava Iršu a Albína Škovieru. Dve z nich vám teraz
zahráme a zaspievame. Sú to piesne: Zima sa už začína a Sviatky
vianočné.
0.40
4. Zima sa už začína
5. Sviatky vianočné

A.Hudec/M.Irša
A.Hudec/M.Irša

2.55
2.24

A.H.: Vianočné koledy sa spievajú v kostoloch už od 13. storočia,
zaviedol to František z Assisi. Na Slovensku sa koleduje od
15.storočia. Obdobím koledníkov boli dni medzi Štedrým dňom
a sviatkom Troch kráľov. Najčastejšie sa však koledovalo na
druhý sviatok Vianočný, teda na Štefana.
Spievali sa aj tieto známe piesne – skladby Vojtecha Wicka:
Pastieri, pastieri, hore vstaňte a Hľa, zástup zboru anjelského
ktoré si teraz vypočujeme.
0,38
6. Pastieri, pastieri, hore vtaňte V.Wick/úpr. A.Hudec 3.06
7. Hľa, zástup zboru anjelského
V.Wick/úpr.A.Hudec
3.00
A.H.: Tradíciu vianočného stromčeka založil írsky opát Kolumbán,
ktorý v 6. storočí kázal pod ozdobenou jedličkou o narodení
Krista v Betleheme. Vianočné darčeky si dávali už starí Rimania.
Neskôr sa rozdávanie vianočných darčekov stalo prejavom
priateľstva a kresťanskej lásky k blížnemu. U nás nosil darčeky
pôvodne Mikuláš 6.decembra. Ježiško vznikol z pôvodného
nemeckého slova Christkind, skomolene sa mu hovorilo aj
Kriskindl. Teraz opäť zaznejú 3 nové vianočné piesne.
0,40
8. Zatvárajú sa ti očká
9. Ovečky, ovečky
10. Narodil sa život nový

A.Hudec/A.Škoviera
A.Hudec/A.Škoviera
A.Hudec/M.Irša

3,15
1,41
2,28

A.H.: K Vianociam sa viažu aj rôzne pranostiky. Adolf Peter
Záturecký ich zozbieral niekoľko a vydal v knihe Slovenské
príslovia, porekadlá a úslovia. Pripomeňme si niekoľko z nich,
viažucich sa k zimnému obdobie a k Vianociam. Zima bez ľadu,
kaša bez medu, potok bez ryby, to sú samé chyby. Alebo –
Zakúrená pec, to je milá vec. V zime kážu nasušiť si snehu na
leto... Zelené Vianoce – biela Veľká Noc, biele Vianoce – zelená
Veľká noc. Alebo – Do Vianoc haj, od Vianoc jaj ! Záturecký má
pre nás aj jednu radu – Na Štedrý večer a na Vianoce každý
statočný človek doma sedí.

-3Aj vy, keď budete sedieť na Vianoce doma, k plnému žalúdku
a dobrej pohode, možno dobre padne aj pekná pieseň s dychovou
hudbou. Možno si radi vypočujete piesne Aký je to svit, Od nás
dávno túžený a Kyrie elejson.
1,08
11. Aký je to svit
A.Hlinka/J.Chládek
12. Od nás dávno túžený
J.Valentovič
13. Kyrie, elejson
A.Hlinka

2,14
3,41
1,57

A.H.: K Vianociam neodmysliteľne patria aj detskí koledníci.
Chodia z dom do domu a za svoje veršovačky a vinše si
vykoledujú sladkú odmenu, koláčiky, niekedy aj nejaký groš.
Teraz ponúkame malú inšpiráciu pre mladších poslucháčov, ktorí
sa chystajú chodiť po vinšovačkách. V Brezne sa hovorievala
takáto: Radostná novina, prišla k vám rodina pekne zavinšovať,
dačím obdarovať, grošom lebo dvoma, a ak ich nemáte, ani sa
netrápte. V Novohrade zasa deti vinšovali nasledovne: Dobrý deň
vám, ako sa máte? Či ste zdraví ? Čo deláte? Ja som zdravý,
polazujem, toto vám ja oznamujem: že je dnešného dňa narodenia
Krista sviatok, jenž sa narodil v Betleme, o tom aj my dietky
vieme. Čo chodím po tomto sňahu a tvrdo si robím dráhu. Viete,
že je veľká zima, len ma tak kašeľ nadýma. Až ma naprázdno
pustíte, čo sa stane – uvidíte. Lebo hneď k vám pošlem draka,
medzi ovce vlkolala, nepriažnika medzi husi, tak vám ich všetky
vydusí !
Takýto hororový záver vinšovačky si vymyslel voľakedy náš ľud.
Verím, že ani husi, ani iné domáce zvieratá vám nikto nevydusí
a vy si radšej vypočujete nové vianočné skladby, ktoré majú
v textoch aj niečo vtipné a vianočne netradičné.
1,44
14. Kráča ujko z kopčeka
A.Hudec/M.Irša
3,13
15. Zbehli sme sa ku jasličkám A.Hudec/A.Škoviera 2,03
16. Narodil sa syn
A.Hudec/M.Irša
2,10
A.H.: Ešte tu máme pre vás niekoľko vinšov a textov vianočných
ľudových piesní, ktorými možno za pár dní budete vinšovať, alebo
ich budete aj vy spievať. V Zuberci na Orave by vám zaspievali:
Dajte že nám, dajte, čo nám máte dať, keď nám je tu zima pod
obločkom stáť, máme krátke kožišteky, ozaba nas v paľušteky,
dajte že nám,dajte, čo nám máte dať. V Hrochoti zasa spievajú:
Z jednej strany hvojka a z druhej čačinka, pasú sa tam
pastuškovia, jedia kašu z hrnka. Priletel k ním andel, a tak im
povedel, že sa Kristus pán narodil, aby každý zvedel. A do tretice
– z Turej Lúky na Myjave: Čas radosti, veselosti, nemáme
čo jesti, iba trošku kapustnici, aj tú bez omasti. A protož
plesajme, šicky sa radujme, páleného – vareného, ešte si ulejme.
1,05
17. Dobrý pastier sa narodil
A.Hlinka
2,03

-4A.Hudec: Vážení poslucháči. Veríme, že sme vám dnešnou
reláciou aspoň trochu spríjemnili predvianočný a vianočný čas
piesňami či vinšovačkami. Želáme všetkým ľuďom dobrej vôle
príjemné a bezstresové prípravy na najkrajšie sviatky roka, ich
pokojné prežitie a deťúrencom veľa pekných darčekov.
Keďže po Vianociach je tu za chvíľu Nový rok, dovoľte nám
trochu predbehnúť dobu a zaželať v Novom roku veľa zdravia,
úspechov a pohody aj pri počúvaní dobrej dychovej hudby. A aby
sme zostali aj v Novom roku v štýle dnešnej relácie, tak všetkým
poslucháčom internetového Rádia dychovka želáme to, čo by im
zaželali na Myjave: Vinšujem vám vinšujem, na tento nastávajúci
Nový rok, aby vám vypadel z pece bok, a z kachlí kachla, aby vás
po chrbte bachla. A v Podkoniciach pod Poľanou by vám zasa
zaspievali: Radujme sa valasi, všetci v tomto salaši, že sme všetci
v dobrom zdraví, ten starý rok dokonali. A dožili zas nový, nak sa
každý pristrojí, pôjdeme mi do Betlema, privítati nášho pána.
Dajže Bože rok hojný, odvráť mor, hlad aj vojny, zažeň vlka od
salaša, nak sa ovce nepoplašia. Príjemné sviatky, priatelia. 1,31
18. Zmes vianočných piesní
0. Záverečná zvučka

úpr.A.Hudec
durata:

4,20
––––––––––––59,27

