Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...

XVIII.– Močenská kapela
0. Zvučka relácie – 0,21´
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú
hudbu Močenskú kapelu.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme jednu
z najlepších dychových hudieb západného Slovenska a to DH
Močenská kapela. Predtým sa kapela volala Močenčanka, kapela
pôsobí v obci Močenok, ktorá sa nachádza v priestore medzi
mestami Nitra, Sereď a Šaľa. Táto veľká obec Močenok má vyše
4400 obyvateľov a kto si ešte nezvykol na staronový názov tejto
obce - prezradíme mu, že Močenok sa v posledných desaťročiach
volal Sládečkovce.
Na úvod dnešnej relácie vám Močenská kapela pod vedením
Tomáša Obolu zahrá skladby Pod lipami, Odtrhla sa skala
a Chodili chlapci k nám. Príjemné počúvanie.
0,54
1. Pod lipami
M.Valent
3,51 (CD Pod lipami)
2. Odtrhla sa skala
ľud./arr. Ľ.Pilár
2,15
-„–
3. Chodili chlapci k nám ľud./arr.A.Juhasz 2,27
-„–
A.H.: Dychová hudba v obci Močenok má dlhodobú tradíciu. Veď
prvá dych. hudba vznikla vo vtedajšom Močonku už v roku 1906.
Mala 14 členov, jej zakladateľom bol pán Pašteka z Hájskeho,
dirigentom bol pán Horváth zo Serede. Od roku 1929 preberá
vedenie kapely pán kaplán Koloman Juska. Dychovka dostala
názov: Hudobný krúžok Orla v Močonku. Kapela hrala výlučne na
cirkevných obradoch a keďže pán kaplán bol veľký zanietenec pre
dychovú hudbu, zariadil, že kto sa chcel stať členom dych. hudby,
musel zložiť kauciu 300.- korún. Podľa pamätníkov to bola
najlepšia dychovka v nitrianskom okrese a hrávala v Nitre na
veľkých cirkevných obradoch. Kapela mala 26 členov a fungovala
do roku 1949, kedy sa rozpadla. Pokus o oživenie dychovky bol v
roku 1956. Kapelu viedli Vojtech Šoka a František Kohút, v
šesťdesiatych rokoch šéfujú kapele Jozef Szabo a Ján Stančo.
V roku 1970 sa stáva vedúcim dychovky Michal Bleho st.,
rozširuje kapelu až na 32 členov. V tomto období bola
zriaďovateľom dych. hudby Osvetová beseda v Sládečkovciach.
Močenská kapela vám teraz zahrá skladby, ktoré aranžoval
kapelník, umelecký vedúci a spevák kapely Ľudovít Obola.
Najskôr to bude ľudová polka V tom močenskom poli, potom to
bude tango Milana Nováka a Pavla Čádyho s názvom Nemoderné
tango a nakoniec ľudová polka v úprave Ľudovíta Obolu – Smutne
slávik spieva. Močenská kapela.
2,00

4. V tom močenskom poli
5. Nemoderné tango
6. Smutne slávik spieva

-2ľud./arr.Ľ.Obola 2,51 (CD Pod..)
M.Novák
3,28
-„–
ľud. /arr.Ľ.Obola 2,30

A.H.: Z minulých rokov DH Močenčanka treba ešte spomenúť
sedemdesiate roky, kedy viedol kapelu František Demanko, v 83-ťom
roku ho vystriedal Dr.Ján Mičátek, známy dirigent mnohých kapiel v
okolí Nitry. Močenčanka účinkovala poväčšine vo svojej obci, kde
hrali na všetkých významnejších podujatiach - ako napr. na
dožinkách, stavaní májov, prvomájových veseliciach, výročných
družstevných schôdzach a pod. Pravidelne sa zúčastňovali okresných
prehliadok dych. hudieb, napr. v Topoľčiankach, Hostí, Nitre, Veľkom
Lapáši a inde.
Od roku 1997 je umeleckým vedúcim kapely spevák a upravovateľ
piesní Ľudovít Obola. Vyše 20 rokov pôsobili v kapele speváčky
Antónia Plevková a Valéria Hambálková.
Mám s nimi určitý osobný zážitok. Niekedy v 80.-tych rokoch sme
hrali s Malokarpatskou kapelou na Agrokompexe v Nitre. Po našom
koncerte v amfiteátri prišli za mnou speváčky v krojoch, že či by som
im niečo nenapísal do ich kroniky. Opýtal som sa, z ktorej kapely sú –
odpovedali, že z Močenčanky. Bolo to dosť zábavné, lebo mne to znelo
akosi po čínsky a netušil som, že máme na Slovensku čínsku kapelu...
Neskôr si kapela zmenila meno na Močenská kapela.
V roku 2001 nahrala Močenčanka svoje prvé CD-čko s názvom Keď tá
naša kapela. Z neho si vypočujeme 2 skladby – ľudový valčík
V záhradke za potokom a polku Milana Čechovského Keď tá naša
kapela.
1,59
7. V záhradke za potokom ľud./arr.Ľ.Obola 4,07 (CD-Dychovka krásna)
8. Keď tá naša kapela
M.Čechovský
2,28
-„–
A.H.: Na ich prvom CD-čku je aj polka vtedajšieho predsedu ZDHS Jána
Jamrišku Šuhajko z Močenku. Jano im výraznou mierou pomohol pri
nahrávaní ich CD nosiča. A táto skladba Šuhajko z Močenku má pre
dychovú hudbu netradičný osud. Nie je obvyklé, aby súčasní mladí
reperi použili niečo z oblasti dychovej hudby. A predsa – túto klasickú
polku Šuhajko z Močenku – urobil remix Die džej Jany a zavesil to na
You tube. V typicky dídžejáckom rytme tuc,tuc,... použil refrén skladby
Šuhajko z Močenku a rytmicky sa to celkom dobre hodí.
My si teraz vypočujeme originál polky Jána Jamrišku s dychovou
hudbou Močenčanka a potom to bude spomínaný remix Die džej Janyho
tiež so skladbou Šuhajko z Močenku. Príjemnú zábavu...
1.04
9. Šuhajko z Močenku
J.Jamriška 2,37 (CD-Dychovka krásna)
10. Remix z You tube – Šuhajko z Močenku
3,50
http://www.youtube.com/watch?v=rdjqga9Va30

-3A.H.: No čo poviete, vážení poslucháči, v dnešnej dobe je všetko
možné...
V 12 člennej Močenskej kapele hrali hudobníci zo Šale, Hájskeho,
Cabaja a samozrejme z Močenku. V poslednom období účinkujú na
známej cirkevnej akcii – na Gorazdovom Močenku, na Zoborských
slávnostiach vo Veľkom Lapáši a inde.
V roku 2002 sa pripravovala Močenčanka na 3. ME dychových hudieb.
Bol som na ich príprave v Močenku, a taktiež som ich ako porotca
hodnotil v Schladmingu v Rakúsku. V svojej kategórii skončili na
peknom 2.mieste a získali strieborné pásmo.
Vlani som ich počul opäť, a to na krajskom festivale dychových hudieb
v Nových Zámkoch, kde túto súťaž vyhrali a postúpili na Celoslovenskú
súťaž MDH do Lednických Rovní. Tam získali svoj dosiaľ najväčší
úspech – umiestnili sa zlatom pásme cum laude, a celkovo skončili
druhí, tesne za víťaznou DH Nadličanka.
Teraz vám Močenská kapela zahrá zo svojho druhého CD-nosiča, ktorý
nahrali v roku 2009 a dali mu názov Pod lipami 3 skladby. Valčík Ešte
ma mamička, známu skladbu Franza Schuberta Ave Maria, kde sóla
hrajú Dušan Žember a Jozef Vöröš a potom to ešte bude polka Keď sa
hory zelenali.
1,35
11. Ešte ma mamička
ľud./arrJ.Baláž 3,27 (CD-Pod lipami)
12. Ave Maria
F.Schubert
3,43
-„–
13. Keď sa hory zelenali ľud./arr.Ľ.Pilar 2,30
-„–
A.H.:
V súčasnosti je predsedom spolku Močenská kapela Dušan
Žember, manažérom je Peter Prvák a umeleckým vedúcim je
barytonista kapely Tomáš Obola.
S kapelou v súčasnosti spievajú Janka Tóthová , Erika Horváthová
a Ľudovít Obola. Klarinety hrajú Marek Svetlík a Juraj Kollár, krídlovky
Marek Bleho a Dušan Žember, tenory Jozef Vöröš a kapelník Tomáš
Obola, sprievodné nástroje Michal Pápay st. a Michal Pápay ml.,
manažér Peter Prvák a Vladimír Lenčéš, na tube hrá Ján Lešš a bicie
nástroje obsluhuje Dušan Ladislav Lenčéš st.
Močenskú kapelu si tento víkend budú môcť vypočuť účastníci
Trstenskej krídlovky na Orave 7. a 8. júla, potom na Gorazdovom
Močenku 29. júla, v auguste na festivale v Kamenci pod Vtáčnikom,
v Pate a v septembri na Dychfeste v Močenku.
Želáme Močenskej kapele ešte veľa úspechov, takých, ako dosiahla
v Lednických Rovniach i na iných festivaloch. To im praje autor
dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia, priatelia.
1,24
14. Horenka, hora
15. Láska bože láska,
0. Záverečná zvučka

ľud.arr.K.Šorman 3,01 (CD-Pod lipami)
zmes ľud./arr.T.Obola 5,01 (CD-Pod lipami)
0,21
––––––––––––
durata:
58,04

