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XI. ME 2010 – DH Pro Solisty - A
0. Zvučka relácie
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 XI. ME v roku 2010
v Silliane vo Východnom Tirolsku. Predtým boli prvé ročníky
v Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku, opäť
v Nemecku, Južnom Tirolsku, Nemecku, Holandsku a 10. ME
dychových sa konali 21. až 23. mája 2010 v Silliane v Rakúsku.
ME sa zúčastnilo 25 kapiel zo 7 štátov Európy. Víťazom profi
triedy a tým aj Majstrom Európy pre rok 2010 sa stala rakúska
kapela s názvom Pro Solisty. Túto kapelu poznáme aj
z účinkovania na 5.ME v Bojniciach. Vtedy súťažila v 1. triede
a skončila na 6.mieste za našimi kapelami. Teraz súťažila v tej
najvyššej triede a ziskom 92,85 bodu sa stala Majstrom Európy.
Táto rakúska kapela je zložená zo 14 muzikantov a jednej
speváčky. V Bojniciach ešte hrali tradičnú dychovú hudbu malého
obsadenia, dnes idú smerom viac k moderným hitom tanečnej
hudby a k zvuku big bandu. Preto je dnes členkou kapely Pro
Solisty aj speváčka Petra Zôttl, ktorú si za chvíľu budete môcť aj
vypočuť z live nahrávky jedného koncertu kapely. Keďže idú
viacej smerom k soundu big bandu, používajú aj nástroje ako
gitara, bas gitara či keybord. Tento zvuk si budeme môcť vypočuť
z ich účinkovania na veľkolepej muzikantskej párty ktorá sa volá
Woodstock dychovej hudby, ktorý sa koná v júni v Rakúsku,
podľa vzoru nezabudnuteľného Woodstocku z roku 1968 v USA.
Kapelníkom štajerskej kapely Pro Sólisty je Manuel Haiböck,
kapela nahrala doteraz 2 CD nosiče, kde na prvom ešte prevažujú
skladby tradičnej dychovej hudby malého obsadenia, na druhom
CD-čku s názvom Kulinarium sú už aj spievané skladby rockového
charakteru, napr. z repertoáru Joe Cockera, skupiny ABBA a pod.
My si dnes vypočujeme skladby, najskôr z ich živých vystúpení na
spomínanom Woodstocku dychovej hudby z tohtoročného
účinkovania na tomto podujatí, kde budete počuť aj reakcie
tisícov divákov na ich hudbu. Bude to v skladbách: Best of Pro
Solisty – zmesou zostrihov ich skladieb, potom to bude vyslovene
rocková skladba v podaní speváčky Petry Zôttl s názvom Highway
to Hell -, čiže Diaľnica do pekla, potom to bude polka, kde
spievajú o dušu s celou kapelou všetci diváci.
Nasledovať budú skladby Pod hradom z repertoáru Dunajskej
kapely, ďalej to bude virtuózne prevedenie tubistu v skladbe Tuba
Wahnsinn, za ňou bude znieť Kubešova skladba Veselí bratia a na

-2koniec, ako rakúske kapely tak robia vždycky, odznie pochod
s názvom Montana Marsch. Príjemné počúvanie s Majstrami
Európy z roku 2010 rakúskej kapely Pro Sólisty vám želá autor
dnešnej relácie Adam Hudec.
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