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0. Úvodná zvučka relácie
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A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia Oddychovka
Adam Hudec.
V relácii Súťaže dychovej hudby dnes pokračujeme o ďalšej významnej
akcii nášho žánru – Celoštátnej súťažnej prehliadke Detských
a Mládežníckych dychových hudieb. Dnes budeme hovoriť o súťaži,
ktorá sa uskutočnila v roku 2004 v Trenčíne. Avšak táto súťaž pre
detské a mládežnícke dychové hudby má na Slovensku dlhoročnú
tradíciu. Veď prvá súťaž tohto druhu sa uskutočnila už v roku 1971, ako
Podtatranský festival detských a mládežníckych orchestrov. Do roku
1976 sa konal každoročne, potom v dvojročnej periodicite sa
uskutočňuje do roku 1990 stále v Poprade. Od roku 2000 sa táto
celoštátna súťaž konala na rôznych miestach, vo Svite, v Levoči,
v Trenčíne a posledné roky v Dolnej Súči.
V kategórii Detských dychových hudieb súťažili 4 orchestre. DDH ZUŠ
v Turčianskych Tepliciach skončila v striebornom pásme, DDH R.Hečka
z D.Súče obsadila 3.miesto, ale už v zlatom pásme. Okrem toho získala
aj ocenenie za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby. V zlatom pásme
a na 2. mieste sa umiestnila DDH Hradišťanka, reprezentujúca súkromnú
ZUŠ v Hradišti, vedenú Vraťom Skaličanom. No a najvyšší počet bodov
sme v porote udelili Spojenému DO ZUŠ z Bojníc, ktorý dirigoval riaditeľ
tejto školy Jozef Baláž.
V kategórii Mládežníckych dych. hudieb súťažila MLDH Baštovanka
z Prešova, ktorá skončila v zlatom pásme na 3. mieste. Druhé miesto
obsadila MLDH Bánovčanka z Bánova pri Nových Zámkoch. Predtým
DDH – teraz po prvýkrát v kategórii MLDH – Bánovčanka okrem 2.
miesta získala aj ocenenie za najlepšie prevedenie povinnej skladby,
ktorou bola tentoraz moja Malá tanečná ouvertura. Bánovčanka získala
92,75 bodu a teda skončila v zlatom pásme Cum laude.
Palmu víťazstva – ako už veľakrát predtým a aj neskôr – si odniesol
Dychový orchester mladých mesta Košice. Skončil v zlatom pásme Cum
laude so ziskom 94,3 bodu. Okrem toho si tento orchester za vynikajúci
výkon odniesol aj ďalšie ocenenie – Cenu za najlepší dirigentský výkon
obdržal zakladateľ tohto skvelého orchestra a dlhoročný dirigent Jirko
Novotný. Veď do dramaturgie svojho vystúpenia v Trenčíne Jirko
Novotný vybral a aj perfektne nacvičil také náročné skladby ako sú napr.
Sedliacka od Karola Pádivého, Jesus Christus Superstar Andrewu Lloyd
Webera, Les Humpries in Concert Kurta Gôbleho, či moje
-2skladby Klarinetovú sambu, Fifty Years For Music a povinnú skladbu
Malá tanečná ouvertúra.

Dnes vám predstavíme 3 orchestre, ktoré boli úspešné na súťaži DDH
a MLDH v roku 2004 v Trenčíne. Začíname víťaznou detskou dychovou
hudbou ZUŠ z Bojníc, ktorá vám zahrá moje Trúbkové mambo a povinnú
skladbu tejto kategórie, Pádivého Prvý sotyš. Potom vám zahrá 3
skladby mládežnícka dychová hudba z Bánova, ktorá sa umiestnila vo
svojej kategórii na 2.mieste. Budú to – Piccolo samba, pieseň Karla
Svobodu Jsi múj pán a tretia bude swingová skladba Ladislava Godišku
Dievčatko z cukrárne. Na záver budeme počúvať skladby v podaní
víťaza kategórie MLDH – DOM mesta Košice pod vedením Jirka
Novotného. Zahrajú vám skladby The big Opening Williho Lôfflera, môj
Detský valčík, Slovenský tanec č. 1.Karola Pádivého a na záver pochod
Ikova Kopáčika Muzikus.
Príjemnú pohodu pri počúvaní skladieb v podaní víťazných orchestrov
súťaže v roku 2004 vám želá autor relácie Adam Hudec.
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1. Trúbkové mambo
2. Prvý sotyš
3. Piccolo samba
4. Jsi múj pán
5. Dievčako z cukrárne
6. The big Opening
7. Detský valčík
8. Slovenský tanec č.1
9. Muzikus
0. Záverečná zvučka
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