Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...

XI.– DH Bojnická kapela
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú
hudbu Bojnická kapela
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný podvečer želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme DH z
Hornej Nitry a to DH Bojnická kapela. Najlepšie však bude, keď sa
vám predstaví sama svojimi skladbami. Bojnická kapela ! 0,20
1. Na bojnickom zámku
2. Keď sa žitko zelenalo

ľud./arr.R.Mikláš
L.Kubeš

3.00 (MP3)
3,40 (MP3)

A.H.: Piesňami Na bojnickom zámku a Keď sa žitko zelenalo sa
vám predstavila DH Bojnická kapela. Na Hornej Nitre boli a aj
v súčasnosti sú veľmi dobré dychové hudby. Stačí spomenúť
v súčasnosti DH Maguranka, v nedávnej minulosti Prievidžanka,
Hradištská kapela, Hornonitrianka a ďalšie. Kvalitou sa k nim
zaraďuje aj Bojnická kapela. Má sídlo na strednom Slovensku v
malebnom mestečku Bojnice. A keďže sme dnešnú reláciu
začínali piesňou ospevujúcou Bojnický zámok, povedzme si
o ňom niečo viac.
Dominantou Bojníc je kráľovský zámok, postavený koncom
11.storočia. Bojnický zámok je považovaný za najromantickejší a
najkrajší na Slovensku. Ján Pálffy, posledný majiteľ zámku,
uskutočnil jeho prestavbu podľa vzoru zámkov v údolí rieky Loire
vo Francúzsku. V roku 1970 bol Bojnický zámok vyhlásený za
Národnú kultúrnu pamiatku. V zámku sídli významné umeleckokultúrne múzeum a každoročne sa tu konajú spoločenské a
kultúrne podujatia. Od r. 1994 sa na prelome mesiacov apríl a
máj pravidelne organizuje Medzinárodný festival duchov
a strašidiel a aj ďalšie atraktívne podujatia.. Bojnice sú od 16.
storočia známe aj svojimi termálnymi, liečivými prameňmi
a bojnickými kúpeľmi. A hneď vedľa zámku je aj známa
zoologická záhrada. Takže malé Bojnice majú atrakcií pre turistov
požehnane. Využili sme tieto krásy sústredené na jednom mieste
v roku 2004 na usporiadanie 5.Majstrovstiev Európy dychových
hudieb. Jednou z účinkujúcich na týchto majstrovstvách bola aj
Bojnická kapela, ktorá vám teraz zahrá dve piesne o mamičkách.
Najskôr to bude známa ťahavá pieseň autora Antona Pauluša,
dlhoročného kapelníka DH Mistříňanka s názvom Mamko vám
a potom to bude slovenská pochodová polka ospevujúca
Slovenské mamičky. Príjemné počúvanie.
2,20

3. Mamko vám
4. Slovenské mamičky

-2A.Pauluš
ľud./R.Mikláš

4,25
3,15

( MP3)
(MP3)

A.H.: DH Bojnická kapela má svojich predchodcov. Počiatky
siahajú do 20-tych rokov 20.storočia, kedy bola založená
dychovka „Požiarnik“ pod vedením Wiliama Majdana, s úmyslom
spríjemniť si voľné nedeľné popoludnia pri spoločenskom
posedení. Žiaľ, písomné pramene z nasledujúcich rokov
o fungovaní tejto hudby sú nedostatočné. V 80-tych rokoch
funkciu kapelníka vykonával Marek Priehoda. Po jeho tragickom
úmrtí v r. 1995 nadviazal na pôvodnú tradíciu DH Požiarnik
Martin Oboňa a kvôli lepšiemu zviditeľneniu sa súbor premenoval
na „Bojnickú kapelu“. Martin Oboňa bol v tom čase poslucháč
Žilinskej univerzity. Je samozrejmé, že ako odborník chcel
priviesť kapelu na vyššiu interpretačnú úroveň neustálym
zdokonaľovaním prednesu. Jeho aktivity v mnohých hudobných
telesách i mimo okresu Prievidza sa často prelínali a preto sa
členovia kapely zhodli na zmene vedúceho kapely. V máji 2004
bol do funkcie kapelníka ustanovený klarinetista kapely Marek
Flimel, absolvent Žilinského konzervatória. Výborný klarinetista
Marek Flimel vám teraz zahrá moju Klarinetovú polku, potom
vám Bojnická kapela zahrá zmes známych ľudových piesní
s názvom Dnes je sobota. Želáme vám pohodu s Bojnickou
kapelou.
1,30
5. Klarinetová polka
6. Dnes je sobota

A.Hudec
3,01 ( CD- Pre vás)
zmes ľud./arr.A.H. 5,07 (MP3)

A.H.: Bojnická kapela sa okrem bežných koncertných vystúpení
na Slovensku, ale často aj na Morave, viackrát zúčastnila aj
súťaží a festivalov dychových hudieb. Samozrejme je toho najviac
v Bojniciach alebo v blízkej Prievidzi, ďalej v Nitrianskom Pravne,
Bystričanoch, na každoročne sa opakujúcom Memoriáli Pavla
Kováča v Čereňanoch a na skoro všetkých kultúrnych
programoch organizovaných mestom Bojnice. V roku 1999
Bojnická kapela získala v Lednických Rovniach strieborné pásmo
na celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb. V
roku 2000 kapela účinkovala na festivale dychových hudieb v
Hradišti pod Vrátnom. Často vyhrávajú kúpeľným hosťom nielen
v Bojniciach, ale aj v Turčianskych Tepliciach, Rajeckých
Tepliciach, Trenčianskych Tepliciach a v Piešťanoch. V roku
2000 z festivalu v Bánovciach nad Bebravou si priniesli Cenu
primátora mesta a sólisti cenu za interpretačný výkon. V roku
2001 dvakrát úspešne účinkovali v Nemecku a v Českej
republike. V januári 2003 vydali svoje prvé CD s názvom „Na
Bojnickom zámku“. V auguste 2004 sa Bojnická kapela
zúčastnila pivného festivalu „Dni piva a pohody“ v
severomoravskom družobnom meste Jeseníku. V septembri 2004

-3to bola účasť na V. Majstrovstvách Európy českej, moravskej a
slovenskej dychovej hudby, ktoré sa konali v Bojniciach. V roku
2005 odohrali koncerty v Českej republike, vo Švajčiarsku a v
Rakúsku.
Bojnická kapela vám teraz zahrá známu valčíkovú pieseň Tá
skalická brána a víťaznú pieseň zo súťaže nových skladieb
Novomestská nota, ktorú skomponoval Peter Burica na text Pavla
Pavlecha Zavolaj ty šuhajko. 2,00
7. Tá skalická brána
8. Zavolaj ty šuhajko

M.Irša/A.Gajdoš 3,29 (CD –Pre vás)
P.Burica/P.Pavlech 2.57 - „ –

A.H.: V decembri 2006 nahrala Bojnická kapela svoje druhé CD
s názvom Pre vás a v roku 2011 3. CD-nosič s názvom
V záhradôčke pod okienkom. Z medzinárodného súťažného
festivalu malých dychových hudieb Dychovky v preši v Pezinku si
kapela v roku 2006 odniesla druhé miesto a umiestnenie v
zlatom pásme, no a v roku 2007 je Bojnická kapela víťazom tohto
medzinárodnom festivalu v Pezinku.
Bojnická kapela má v svojom repertoári pestrú ponuku skladieb
súčasných autorov, úprav ľudových piesní, ale aj aranžmánov
skladieb svetových skladateľov tanečnej a populárnej hudby.
Takými sú aj nasledovné skladby – Zmes evergreenov z repertoáru
skupiny Beatles v úprave Zdenka Gurského, veľký hit Jiřího
Zmožka Zvonky štěstí a potom to ešte bude skladba z repertoáru
zosnulého Michaela Jacksona – Heal the World. Tanečná hudba
v podaní dychovky – a to Bojnickej kapely.
1,10
9. Beatles
10. Zvonky štěstí
11. Heal the World

J.Lennon/Z,Gurský
J.Zmožek/Z.Rytíř
M.Jackson

4,25 ( MP3)
3,13 (CD-Pre vás)
3,45 ( - „ - )

A.H.:
Bojnickú kapelu v súčasnosti tvoria: umelecký vedúci
kapely klarinetista Marek Flimel, Es klarinet hrá Róbert Mojžiš,
krídlovky a trúbky Rudolf Mojžiš, Peter Horváth a organizačný
vedúci kapely Juraj Nechala, tenory hrajú Pavol Horváth a Jakub
Laco, sprievodné nástroje Milan Nechala, Ján Florovič a Juraj
Mendel, na tube hrá Anton Pös a na bicie Daniel Fokt.
V súčasnosti s kapelou spievajú Dominika Pösová, Simona
Janovičová a Ladislav Mišeje, v minulosti to boli aj speváčky
Bibiana Svitková, Soňa Kolárová, Marianna Šovčíková, Katarína
Šaálová a Katarína Hinceová a tiež Ivan Kováč.
0,55
12. Kolem nás
13. Ako ružička

M.Irša
S.Orechovský

3.44
2.54

(CD-Pre vás)
_„_

-4A.H.: Tohto roku má Bojnická kapela naplánované veľa koncertov
a vystúpení najmä na Slovensku, napr. v Trenčíne, Novákoch,
Leviciach, v Rači a inde, ale aj na Morave, napr. v Jeseníku,
Starom Hrozenkove, Hluku, Valašských Kloboukoch a inde.
Želajme im, aby sa im vždy a všade darilo rozdávať ľuďom radosť
a dobrú pohodu z kvalitnej dychovej hudby. To im želá aj autor
dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia, priatelia.
0,30
14. Hodová polka
0.Záverečná zvučka

F.Kotásek

3.52 (CD-Pre vás)
O,21
–––––––––––––
60,35´

