X. Virtuózni sólisti – Fero Miko
A.H.: V dnešnej relácii Rádia dychovka Virtuózni sólisti vám,
vážení poslucháči, predstavíme jedného z najlepších trubkárov na
Slovensku, ktorý sa volá František Miko. Narodil sa v Považskej
Bystrici pred 36-timi rokmi. Od svojich 11 rokov hrá na trúbke,
najprv chodil na ĽŠU, potom na Konzervatórium v Žiline
a nakoniec na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti je zamestnaný vo
Vojenskej hudbe OSSR v Bratislave, kde pôsobí ako hráč na
1.krídlovku.
V oblasti
dychovej
hudby
hral
s viacerými
slovenskými dychovými hudbami, napr. na ME v roku 2004
s Dunajskou kapelou, alebo predtým s DH Grobanka Jožka
Gašparoviča, a taktiež často aj s moravskými kapelami. Už 6
rokov je prvým trubkárom známej Moravanky, kde namiesto Jána
Slabáka, ktorý už viac menej len diriguje – obhospodaruje part
prvej trúbky. Okrem toho pravidelne hrá ako sólo trubkár
v nemeckej kapele „Jörg Bollinn und das Mährische Feuer“.
S touto kapelou už prebrázdil snáď celé Nemecko. Na Slovensku
si vždy rád zahrá, ak mu to čas dovolí s veľmi zaujímavou
kapelou „Sherpa Band“, ktorá má tiež zápis v Guinessovej knihe
rekordov za najnižšie položený koncert v bani Handlová
a najvyššie položený koncert na Gerlachovskom štíte v priebehu
24 hodín. Táto „kapielka“ je akási hardrocková dychovka, hrajúca
veľmi široký repertoár. Taktiež treba spomenúť aj Veľký dychový
orchester v Považskej Bystrici pod vedením Michala Brósku,
s ktorým ako hosť a sólista pravidelne vystupuje na Novoročných
koncertoch, kde sme už viackrát spolu vystupovali.
Svoje prvé sólové CD vydal Fero Miko v roku 2011. 15 sólových
skladieb hrá Fero so štúdiovým orchestrom, ktorý si zostavil
špeciálne na túto nahrávku. Hrajú tam jeho kolegovia s Vojenskej
hudby, výborní hráči ako napr. tenorista Ján Múdry, tubista Jozef
Hepner a ďalší jeho priatelia. Použil v aranžmánoch aj pre
dychovku netradičné nástroje ako napr. gitaru, keybord, husle čo
saxofón.
My si dnes z tohto CD-čka s názvom Arrival vypočujeme skladby:
Titulnú pieseň z repertoáru skupiny Abba Arrival, Lecountovu
Malagueňu, známu pomalú pieseň Can´t Help Falling in love.
Potom to bude moja Swing - Polka Balans, ktorú som pôvodne
skomponoval pre Juraja Bartoša a Hradištskú kapelu, nahral ju aj
Vlado Kumpan a teraz aj Fero Miko. Nasledovať bude Schubertova
Ave Maria, Dinicova Hora staccato, Power of Love – čiže Sila lásky
a na koniec to bude známa Teodorakisova skladba Grék Zorba.
Príjemnú pohodu s virtuóznym sólistom Ferom Mikom vám želá
autor relácie Adam Hudec.
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