Z HISTÓRIE
Dychová hudba GEMERČANKA z Revúcej bola založená na jeseň roku 1989. Základ tvorili a dodnes
tvoria učitelia hry na dychových nástrojoch v Základnej umeleckej škole v Revúcej. Z súčasného
deväťčlenného súboru
je päť učiteľov. Kapela vznikla z veľkej dychovej hudby Textilanka, ktorá pôsobila na území mesta
Revúca pod patronátom vtedajších Lykových textilných závodov v Revúcej. Cieľom Gemerčanky bolo
nájsť repertoár taký, ktorý by oslovil všetkých priaznivcov dychovky v Revúcej i širokého okolia.
Zredukovanie počtu členov malo za cieľ predovšetkým vytvoriť takú dychovú hudbu, ktorá bude
schopná pružne reagovať na potreby spoločnosti a svojou kvalitou bude spĺňať vyššie nároky na
kvalitu interpretácie. Počas pätnásťročnej histórie sa v nej vystriedalo nemálo hudobníkov.
Predovšetkým na poste druhého klarinetu pravidelne sedávali žiaci Základnej umeleckej školy v
Revúcej. Na tomto mieste treba spomenúť nestora dychovky v Revúcej Ľudovíta Hudeca, ktorý do
roku 1996 aktívne hrával na lesnom rohu. V tom roku vo veku 74 rokov odišiel na zaslúžený
odpočinok, ale naďalej ostal čestným členom spolku a pravidelne sa zúčastňuje spoločenských
podujatí Gemerčanky.
V roku 1999 nastúpila do dychovej hudby hráčka na flaute. Bola to Američanka Margaret
Bates, ktorá v tom čase pracovala na miestnom Gymnáziu Martina Kukučína ako lektorka anglického
jazyka. Veľmi dobre hrala na flaute a mala úprimný záujem spoznať našu hudobnú kultúru
prostredníctvom dychovej hudby. V hudbe aktívne pracovala až do svojho odchodu v septembri roku
2001. Maggie - ako sme jej hovorili - bola veľmi spoločenská a mali sme ju všetci veľmi radi. Ostalo
nám po nej plno pekných spomienok, veľa fotiek a e- mailový kontakt. V súčasnosti žije a pracuje v
Tuscone štát Texas.
K úspešným rokom Dychovej hudby Gemerčanka patrí začiatok 90-tych rokov minulého
storočia. V rokoch 1992 až 1994 sa zúčastnil náš súbor nultého a prvých dvoch ročníkov
celoslovenskej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb a zároveň autorskej súťaže Slovenské
tango v Bardejovských kúpeľoch, ktoré organizovalo Združenie dychových hudieb Slovenska na čele s
predsedom Adamom Hudecom. O úspešnosti nášho vystúpenia svedčia ďakovné listy vtedajšieho
primátora Bardejova Ing. Ľubomíra Skaloša a fakt, že sme boli tri roky po sebe na toto podujatie
pozvaní.
Dobrú spoluprácu máme aj s miestnymi klubmi dôchodcov-seniorov, pre ktorých tiež
pravidelne pripravujme pekný zábavný program spojený s tancom. Pri tanci a speve sa seniori
výborne bavia aj si s chuťou zatancujú.
V máji roku 2005 sme sa na pozvanie primátora Rožňavy zúčastnili Prehliadky folklóru
Gemera v Budapešti, kde sme spolu s folklórnym súborom Haviar z Rožňavy a hráčom na ľudových
nástrojoch a spevákom Milanom Katreniakom z Tisovca reprezentovali Gemer potešeniu obyvateľov
Budapešti.
Veľkým úspechom Gemerčanky bolo pozvanie na Medzinárodný súťažný festival malých
dychových hudieb Dychovky v preši v Pezinku. V roku 2006 získal náš trubkár a spevák Ján Bendo
cenu za najlepší mužský spevácky výkon, dychovka bronzové pásmo a v roku 2007 bola naša
dychovka zaradená odbornou porotou do strieborného pásma a trubkárka a speváčka Renáta
Brezovská získala cenu za najlepší ženský spevácky výkon.
V roku 2006 - 1. októbra, na základe pozvania Gemerského osvetového strediska v Rožňave
bolo Revúcke dychové kvarteto, ktoré je súčasťou dychovej hudby, pozvané na koncertné účinkovanie
v rámci družobných kontaktov GOS v Rožňave a Poľskej obce Glogow Malopolski. O dva roky neskôr,
v máji 2008 bola pozvaná dychová hudba Gemerčanka k účinkovaniu na Festivale dychových
orchestrov Rzeszovského vojvodstva do mestečka Tyczyn asi päť kilometrov od Rzeszova. Ako jediná
malá dychová hudba sme tam s úspechom prezentovali slovenskú dychovú hudbu a tvorbu
slovenských autorov. Ako ocenenie za naše vystúpenie sme dostali krásny pohár a diplom.
Pred domácim publikom sa prezentujeme už niekoľko rokov na pravidelných letných
promenádnych koncertoch. V príjemnom prostredí parku si priatelia dychovky vždy prídu na svoje.
Tento projekt vznikol za podpory Mesta Revúca a revúckych podnikateľov.
Neoddeliteľnou súčasťou Gemerčanky je aj Revúcke dychové kvarteto, ktoré tvoria členovia
dychovky v obsadení: Renáta Brezovská - trúbka, Eva Petrová - trombón, Jaroslav Petr - trombón a
Jozef Meriač - tuba. Toto kvarteto má v repertoári úpravy predovšetkým renesančných skladieb, ale
neobíde ani skladby iných štýlových období ako aj skladby tanečného charakteru.
Počas celých pätnástich rokov existencie sa náš súbor pravidelne zúčastňuje okresných
prehliadok dychových hudieb v Rožňave a Tisovci. Tohto roku 1. októbra sme prijali pozvanie na
Krajskú prehliadku dychových hudieb v Modrom Kameni, z kadiaľ si naša trubkárka Renáta Brezovská
priviezla ocenenie Za najlepší sólový trubkársky výkon.
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