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CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA
DETSKÝCH A MLÁDEŽNÍCKYCH DYCHOVÝCH HUDIEB
22. – 23. 5. 2010 - KD Dolná Súča
1 - Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečku pri Obecnom úrade v Dolnej Súči
Charakteristika dychovej hudby:
Obec z ktorej pochádza Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečku teda Dolná Súča sa nachádza
na strednom Považí, v jednej z malebných dolín východnej časti Bielych Karpát, na moravskoslovenskom pomedzí v okrese Trenčíne. Obec Dolná Súča je v bližšom i širokom okolí známa najmä
v národopisnej oblasti a tradície majú najmä dychové súbory. Kroje, ľudové zvyky a najmä piesne jej
obyvateľov ju už v 18.storočí zaradili medzi najznámejšie lokality tohto druhu na strednom Považí. Od
roku 1852 kedy v obci Dolná Súča bola založená prvá dychová hudba, obec sa preslávila týmto
hudobným žánrom jediného druhu na Slovensku v prevažnej časti vtedajšieho Rakúsko-Uhorska.
História Dolnosúčanskej detskej dychovej hudby sa píše od roku 1932, kedy mladý učiteľ
Rudolf Hečko založil prvý žiacky dychový súbor. Od toho času stál viac ako 40 rokov za dirigentským
pultom a vychovával mladých muzikantov. V započatej tradícii po smrti Rudolfa Hečku bol
pokračovateľom jeho žiak Marián Šedivý, ktorý viedol detskú dychovku do roku 1985.
Na podnet Obecného úradu v Dolnej Súči vznikla v roku 1991 nová detská dychovka, ktorej starší
odchovanci sú dnes členmi mládežníckej dychovky „Drotári“ a niektorí pôsobia aj v dychovej hudbe
dospelých. Mládežnícka dychová hudba za dobu svojho účinkovania má za sebou rad vystúpení
doma, v Českej republike i v blízkom okolí. Pravidelné účinkovanie na festivale dychových hudieb
v Dolnej Súči, účinkovanie na Kopaničiarskych slávnostiach na Starom Hrozenkove, koncertovanie
v rámci Trenčianskeho hudobného leta v Trenčíne, v Poprade a v Bojniciach. Tiež veľký úspech
dosiahli na festivale dychových hudieb Dřevohostice 2000 a je pravidelným účastníkom festivalu
mládežníckych dychových hudieb v Hulíne v Českej republike. Medzi najvýznamnejší úspech súboru
však patrí účasť na Celoslovenskom festivale dychových hudieb v Modre v roku 1996, kde orchester
získal 4 hlavné ceny, za dramaturgiu, za interpretáciu, za spev a jednotlivca. V roku 2004
mládežnícka dychovka reprezentovala našu vlasť na koncertných vystúpeniach vo Švajčiarsku
a v roku 2005 a 2006 vo Francúzku. V roku 2008 na celoštátnej prehliadke mládežníckych dychových
hudieb získal súbor cenu za najlepšie prevedenie skladby súčasného autora.
Dirigujú a zároveň umeleckými vedúcimi sú pán Vladimír Vavro a pán Cyprián Vasko.
Organizačný vedúci je starosta obce, pán Marián Vasko.
Spievajú : Gabika a Monika Micháliková, Dominika a Andrea Obdržalová,
Michal Čechovský a Michal Ondrišák.
Zoznam skladieb aj pre SOZA

Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečku pri Obecnom úrade v Dolnej Súči
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Meno dirigenta

1.Klukovský pochod

Blahoslav Smíšovský

p. Vladimír Vavro

2.Slnečný rag

Emil Hradecký

p. Vladimír Vavro

3.Smutný klaun

Ikov Kopáčik

p. Vladimír Vavro

4.Z večera

Upr. Miloslav Hlaváček

p. Vladimír Vavro

5.Zmes slov. ľud.piesní
6.Detská polka

p. Vladimír Vavro
Adam Hudec

p. Vladimír Vavro
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2. Detská dychová hudba Hradišťanka (1984) je jednou s najúspešnejších detských dychových
orchestrov na Slovensku. Za 25 rokov svojej existencie odohrala približne tri stovky koncertov takmer
po celej Európe.
Navštívila Nemecko, Bulharsko, Poľsko, Belgicko, Rakúsko, San Marino, Taliansko, Maďarsko, Česko,
Španielsko a vo Francúzsku.
Na súťažiach a súťažných prehliadkach obsadzovala a obsadzuje vždy popredné priečky. V roku
1988 na Podtatranskom festivale v Poprade obsadila druhé miesto, cenu za dramaturgiu programu
a sólový výkon.
Ďalší ročník tejto súťaže ktorí bol až v roku 2000 sa niesol už v znamení víťazstva DDH
Hradišťanka s ocenením „Zlaté pásmo - Cum laude“. V roku 2004 na celoslovenskej súťaži detských
a mládežníckych dychových orchestrov bola taktiež ocenená zlatým pásmom.
Na medzinárodných súťažiach sa orchester tiež nestratil. V Českom Děčíne sa v rokoch 2001
a 2002 umiestnila v striebornom pásme v ťažkej konkurencii veľkých orchestrov z celej Európy.
Ostatný úspech orchestra je z roku 2008 „Druhé miesto v Zlatom pásme na medzinárodnej súťaži
Zlota lira v Poľskom meste Rybnik“ a tri ocenenia pre sólistov orchestra. Orchester spolupracuje aj
s viacerými mažoretkovými súbormi.
V roku 1992 v štúdiu Slovenskej televízie DDH nahrala svoj prvý zvukový nosič s názvom „Baby love
- Detská láska.“
Dirigujú Karol Podoliak a Vratislav Skaličan. Predsedom spolku a organizačným vedúcim je Ing. Jozef
Humaj.
Súkromná základná umelecká škola Akord, 958 54 Hradište 277, Vratislav Skaličan-riaditeľ
tel:0905488254

Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej pre SOZA
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)

Detská dychová hudba Hradišťanka
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Meno dirigenta

1.

Tanec v
renesančnom štýle

Ikov Kopáčik

Ar.Ikov Kopáčik

Vratislav Skaličan

2.

Jesus Christ
Super Star

A.L. Weber

Ar. Jozef Baláž

Vratislav Skaličan

3.

Veselý dedo

Anton Nahacký

Anton Nahacký

Karol Podoliak

4.

Detská polka

Adam Hudec

Adam Hudec

Vratislav Skaličan

5.

Prvý sotýš

Karol Pádivý

6.

Veselý krok

Ikov Kopáčik

Karol Podoliak
Ikov Kopáčik

Karol Podoliak
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3. DDH Maguranka junior je detský dychový orchester, ktorý pracuje pri ZUŠ Bojnice – pobočka
Kanianka. Tvoria ho žiaci a študenti od 9 do 21 rokov. Je pokračovateľom bohatej tradície dychovej
hudby v Kanianke. Mnohí členovia neskôr pokračujú v účinkovaní v DH Maguranka a iných orchestroch
v okrese Prievidza či v štúdiu na konzervatóriach. Vekový priemer súčasných členov orchestra je 14
rokov. Maguranka junior v minulosti účinkovala na mnohých koncertoch a súťažiach na Slovensku
i v zahraničí( Francúzsko, Chorvátsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko...), kde získala viacero
popredných umiestnení. Vedúcim súboru je Mgr.art. Jozef Baláž, pedagógmi sú: Denisa Javorková,
Bohuslav Richter, Mgr.art. Stanislav Mokrý, Andrej Rázga, Róbert Vážan, Peter Bielicky, Anton Pös,
Ľubomír Pavelka, Beáta Balážová.

Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej aj pre SOZA
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)
DDH Maguranka junior Kanianka pri ZUŠ Bojnice
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

1. Fanfare and March

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Michael Sweeney

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Meno dirigenta

Jozef Baláž

2. Invasion of the Christmas
Victor López
Crabs

Jozef Baláž

3. La cucaracha

arr. John Higgins

Stanislav Mokrý

4. Téma z Predohry 1812

P.I.Tchajkowskij

Stanislav Mokrý

5. Detská polka

Adam Hudec

Jozef Baláž

6. One Moment In Time

W.Houston

Jozef Baláž

7. American Spirit March

John Higgins

Stanislav Mokrý

8. The Good King Rocks

Timothy Johnson

Stanislav Mokrý

9. Slovenský pochod

K.Pádivý

Jozef Baláž
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4. Orchester For Bratislava
- je zložený zo žiakov základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava a žiakov zo základných
umeleckých škôl, Vrbenského 1 a Osloboditeľská 27 Bratislava
-jeho budovanie trvá niekoľko rokov, verejné pôsobenie v tomto zložení začal v roku 2009.
-orchester účinkoval na týchto podujatiach: Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Deň matiek
vo Vajnoroch, Deň otvorených dverí v ZUŠ Istrijská 22, školské podujatia, karneval a pod.
- repertoár orchestra tvoria najmä skladby z oblasti populárnej hudby, traditionaly, pochody. Povinná
skladba „Detská polka“ od Adama Hudeca je prvou polkou, ktorú orchester hrá. Na vystúpeniach
spoluúčinkujú niekedy aj s pedagógmi školy a aj s rytmickou skupinou (bassgitara, klavír, gitara)
- cieľom je vybudovať dychový orchester s plným obsadením cca 40 členný
- v súčasnosti je orchester v stále v štádiu budovania.
V. Dianiška, dirigent
Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej aj pre SOZA
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)
FOR Bratislava, pri ZUŠ Istrijská 22, 841 07 Bratislava
Názov hudobného diela
s označením
povinnej skladby

Autor hudby (uviesť
upravovateľov, spracovateľov,
aranžérov a prekladateľov)

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Meno dirigenta

SÚŤAŽNÉ SKLADBY
1. Glory hallelujah
2. Wonderful World
3. Detská polka
4. Jesus Christ Superstar
5. Colonel Bogey March
6. Battle of Jerricho

traditional, upr. Vladimír
Dianiška
hudba: G.D.Weiss, text: Bob
Thiele
Adam Hudec
A. L. Webber, arr. Jozef Baláž
Kenneth J. Alford, arr. Walter
Tuschla
traditional, upr. Vladimír
Dianiška

MIMOSÚŤAŽNÉ SKLADBY
1. Belini:

Samba di Janeiro

2. Amazing Grace

Traditional

3. Vojtech Wick:

Padla hviezda na balkón

4. Suchý, Šlitr:

text: G.. Slavkovská

Sluníčko
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5. Charakteristika souboru ZUŠ HULÍN
Soubor založil v roce 1984 hudební pedagog a skladatel Václav Smola. Soubor byl sestaven
převážně ze žáků prvního ročníku Lidové školy umění v Hulíně. Od svého založení má soubor
za sebou mnoho vystoupení na nejrůznějších soutěžích, přehlídkách a festivalech doma i v
zahraničí. Velmi úspěšná byla prezentace Moravy na mezinárodním festivalech v Dánsku,
Rakousku a Německu. V roce 2001 se vedení souboru ujímá bývalý vojenský hudebník, nyní
pedagog Základní umělecké školy v Hulíně, Petr Voříšek.
Tento mladý ambiciózní soubor zaujímá ve své kategorii prioritní postavení nejen v naší
republice, ale i v Evropě. Pravidelně dosahuje předních umístění na různých soutěžích
dechových orchestrů.
Repertoár souboru tvoří převážně moravské lidové písně, skladby soudobých českých a
moravských skladatelů dechové hudby, ale i vážné koncertní a poslechové skladby.
Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej pre SOZA
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)
Dechový soubor MORAVA při Základní umělecké škole Hulín
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

1. PŘEROVANKA

Ladislav Kubeš

2. POD TUROLDEM

František Maňas

3. LÁSKO, KDE SA SKRÝVÁŠ

Blahoslav Smišovský

4. DETSKÁ POLKA

Adam Hudec

5. PŘES PAVLOVSKÚ
DOLINEČKU

Miroslav Kolstrunk ml.

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

sestry Skovajsovy

Elvis Presley/
arr. M. R. Procházka

8. NASHLEDANOU

Jiří Volf

Petr Voříšek
Petr Voříšek

B. Smišovský

Petr Voříšek
Petr Voříšek

Josef Dofek

6. ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU Josef Vejvoda
7. ŽÁDÁM VÍC

Meno dirigenta

Petr Voříšek
Petr Voříšek
Petr Voříšek

J. Zbořil

Petr Voříšek
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Dychová hudba Prakovčanka
PRAKOVCE
6. Dychová hudba Prakovčanka pochádza z východoslovenskej obce Prakovce, ktorá sa nachádza
v prekrásnom prostredí okresu Gelnica. Bola založená v roku 1977 a už 33 rokov vystupuje na rôznych
spoločenských akciách v obci, regióne Spiša a zastupuje Košický kraj na kultúrnych podujatiach doma
i v zahraničí.
Za posledných desať rokov reprezentovala obec na krajských súťažiach malých dychových
orchestrov, na krajskej súťaži Slovanská pieseň, zúčastnila sa Festivalu národnostných menších v
Tornali a v Bratislave, reprezentovala Slovensko na festivaloch v Českej republike, Poľsku, Maďarsku,
vystupovala na karnevalových slávnostiach v Taliansku a Francúzsku. V roku 2008 sa po prvýkrát
zúčastnila celoštátnej prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb v Trenčíne. V
spolupráci s OcÚ organizuje pre občanov Prakoviec a svojich priaznivcov vlastné podujatia. Tradíciou
sa stal festival dychových hudieb PRAKOFEST, ktorý má za sebou už tri úspešné ročníky.
Spolupracuje s obcou, Krajským osvetovým strediskom v Košiciach, Súkromnou základnou
umeleckou školou v Prakovciach a inými organizáciami. Dychová hudba má v súčasnosti 35 členov,
z ktorých väčšinu tvoria hráči vo veku 13 až 30 rokov. Repertoár tvoria pochody, ľudové piesne,
koncertné skladby a skladby modernej populárnej hudby upravené pre dychový orchester, ktoré čoraz
viac lákajú mladého poslucháča.
Dychová hudba je od roku 2002 registrovaná ako občianske združenie.
Dirigentom a umeleckým vedúcim je pani Viera Vojtilová a zástupcom dirigenta pre mládežnícku
dychovú hudbu Prakovčanka je Ing. Tomáš Lacher.
Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej pre SOZA
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)
DH PRAKOVČANKA
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Meno dirigenta

1. Veselý krok

Ikov Kopáčik

Vojtilová Viera

2. Heal the world

arr. Ron Sebregts

Vojtilová Viera

3. Veselica veselá

Ján Poschl, arr. Miloslav
Hlaváček

Vojtilová Viera

4. Lístoček z brezy

K.Valečka

Vojtilová Viera

5. Silberfäden

P.H.Danks/Nobaire,
arr.Zdeněk Gurský

Vojtilová Viera

6. Theme from New
York, New York

John Kander, arr. Jean
Tréves

Vojtilová Viera

7. Danube- rock

Ján Jamriška

Vojtilová Viera

8.
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7. Niekoľko slov o Mládežníckom dychovom orchestri Bánovčanka
Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka bol založený v roku 1995. Záštitu nad žiakmi prebrala
ZUŠ Nové Zámky. Počet hudobníkov je v súčasnosti 25, dirigentom a umeleckým vedúcim je Jozef
Kozár, predsedom spolku MUDr. Martin Melišek
Tvrdou prácou sa začali dostavovať aj prvé výsledky. Orchester sa začal vštepovať do povedomia
širšej verejnosti, prvé významné vystúpenie bolo v roku 1998 v televíznej relácii „Kamera M“.
Z najväčších úspechov možno spomenúť, že v roku 2000 sa Bánovčanka zúčastnila Celoslovenskej
súťažnej prehliadky detských a mládežníckych dychových orchestrov vo Svite, kde v kategórii „Detské
dychové orchestre“ získala strieborné pásmo a o dva roky neskôr, v Levoči, zlaté pásmo. V roku 2004
na tejto istej súťaži v Trenčíne, v kategórii „Mládežnícke dychové orchestre“ získala táto dychová
hudba Zlaté pásmo s pochvalou. V septembri 2004 sa konali 5. Majstrovstvá Európy dychových hudieb
v Bojniciach, kde Bánovčanka získala titul majstra Európy v 3. kategórii. Nemožno zabudnúť ani na
účinkovanie na Dychfeste v Dolnej Krupej a Močenku, na festivale vo Veľkom Lapáši.
Orchester absolvoval aj rad zahraničných vystúpení, z ktorých najvýznamnejšie sú festival
v maďarskom meste TÖRÖKBALINT, festival v meste Zrenjanin v Srbsku a Čiernej Hore, vystúpenie
v rakúskom meste Eisenstadt – Mladí v srdci Európy, festival mládežníckych dychových orchestrov
v českom meste Zdounky a vystúpenie pri príležitosti osláv vstupu do EU v Budapešti. V roku
2005, 2006 a 2007 sa zúčastnil festivalu v talianskom meste Mosciano Sant Angelo, vo francúzkom
meste Sallanches a Vitreé a v lete 2005 účinkoval v prekrásnom rakúskom meste Villach. V roku 2006
na podnet slovenského veľvyslanectva v Slovinsku bol orchester vybraný na účinkovanie na
medzinárodnom festivale „Hudba nepozná hraníc“ v Slovinsku a v roku 2008 sa Bánovčanka
zúčastnila medzinárodného festivalu v tureckom meste Izmir. V roku 2009 na medzinárodnom festivale
Zlatá Lýra v Poľskom meste Rybnik získal orchester strieborné pásmo.
Repertoár Bánovčanky je rôznorodý. Prevahu tvoria orchestrálne skladby pre jednotlivé sólové
nástroje, ľudové piesne, skladby moderného rytmu, slávnostné i smútočné pochody, hymnické piesne.
Orchester možno počuť na promenádnych koncertoch(vianočné vystúpenia, účinkovanie pre školy),
jarmokoch, oslavách obcí a miest, ale aj pri slávnostnom kladení vencov a pri smútočných obradoch.
V roku 2003 Bánovčanka vydala prvé CD – Mladí odkazujú mladým. Je to jediná nahrávka detskej
dychovej hudby na Slovensku . Sú na nej skladby z repertoáru orchestra skomponované špeciálne
preň, ľudové piesne a najmä moderné rytmy.
O ďalších aktivitách Bánovčanky sa môžete viac dozvedieť na ich internetovej stránke
www.banovcanka.sk
Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej pre SOZA
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)

Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Meno dirigenta

1. Veselica veselá

Ján Pöschl

Jozef Kozár

2. Kukuričňák a flauta

Adam Hudec

Jozef Kozár

3. Korelatív walzer

Adam Hudec

Jozef Kozár

4. Balada pre Martinku

Ján Jamriška

Jozef Kozár

5. Pri Trenčianskej bráne Karol Pádivý

Jozef Kozár
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8. Dychová hudba Drotári Dolná Súča
Dychová hudba Drotári vznikla na jar v roku 1999 z iniciatívy starších členov Mládežníckej dychovej hudby
Rudolfa Hečka v Dolnej Súči. Všetci členovia kapely sú z jednej obce a sú žiakmi Vladimíra Vavra a Cypriana
Vaska. Vtedy sa kapela skladala len z ôsmych členov a to 3 krídlovky, 2 tenory, bas, bicie a harmonika.
Kapelníkom bol Libor Borot. V tomto zložení odohrali prvú akciu, Veľkonočnú oblievačku. Kapela sa neskôr
rozrástla o ďalších členov a v roku 2001 už hrávala v zostave s klarinetmi ,sprievodom, ale bez harmoniky.
Drotári spočiatku
hrávali iba na rodinných oslavách a pri obecných príležitostiach ako stavanie mája, fašiangy a iné. Onedlho sa
však kapela vypracovala a zúčastnila sa aj prvých koncertov.
V roku 2005 sa z časti obmenila zostava v kapele. Ako prvé vystúpenie v novej omladenej zostave bol koncert na
tradičnom festivale Hečkova Súča. Po prvom koncerte sa kapela rozbehla a začala zbierať nové skúsenosti.
Drotári začali hrávať na rôznych oslavách, koncertoch, dedinských slávnostiach a na prvých zábavách.
Úspechy na seba nenechali dlho čakať. 25. júna 2006 boli pozvaní Drotári na súťažnú prehliadku dychových
hudieb v Hornom Lieskove pri Považskej Bystrici. Mladá kapela zožala najväčší úspech zo zúčastnených kapiel
a umiestnila sa v zlatom pásme cum laude.
Na základe výborného výkonu bola dychová hudba Drotári pozvaná na celoslovenskú súťaž malých dychových
hudieb v Lednických Rovniach, ktorej sa zúčastnilo ďalších 7 kapiel z celého Slovenska. Súťaž sa uskutočnila
16. júna 2007 a Drotári boli z pomedzi všetkých kapiel najmladší účastník súťaže. Kapela podala výborný výkon
za ktorý sa umiestnili v zlatom pásme a dostali cenu poroty za najsympatickejší výkon.

Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej aj pre SOZA
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)
Dychová hudba Drotári Dolná Súča
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

1.Veselica

Jan Poschl

2.Mám ja frajerečku

Stanislav Orechovský

3.Flashdance

Arr. Z. Gurský

4.Odbila jedna

Arr. M.R. Procházka

5.Zwei Supermänner

Z. Gurský

6.Zmes piesní

Arr. Adam Hudec

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Meno dirigenta
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9. Mládežnícký dychový orchester – TOPOĽANČEK
.... založil ho v r. 1994 stredoškolský profesor PhDr. Ernest Haspra.
O vznik súboru sa veľkou mierou zaslúžil Obecný úrad a ZŠ v Topoľčiankach, ako aj ZUŠ
v Zlatých Moravciach. Orchester od začiatku vedie umelecký vedúci a zároveň dirigent p. Anatolij
Micovčin, ktorý spolu s PhDr. Hasprom majú najväčšiu zásluhu na jeho existencii a umeleckom
raste. Orchester tvoria v prevažne študenti stredných, vysokých škôl a konzervatórií.
Topoľanček účinkuje po celom Slovensku ako kolektívny člen Matice slovenskej. Zúčastnil
sa 2 celoslovenských festivalov dychovej hudby v Modre a vo Svite, kde bol zaradený do
zlatého pásma a na festivale vo Veľkom Lapáši bol umiestnený v striebornom pásme.
Okrem domáceho pôsobenia – hranie počas dostihov v Topoľčiankach, kúpele Dudince,
festival Hostie, Revišťské Podzámčie, dychový orchester sa zúčastnil diania v zahraničí –
Poľsko, Maďarská Békešská Čaba. V roku 2008 bol pre Topoľanček nezabudnuteľný zážitok
zo stretnutia dych. hudieb v Trenčíne – tzv. Pádivého Trenčín.
V súčasnosti MDO Topoľanček vedie aj naďalej po umeleckej stránke Anatolij Micovčin
a predsedom, manažérom je Roman Kováč.
Aj napriek značnej migrácii mladých ľudí v rámci orchestra, zostáva ich motto nemenné a to
priblížiť dychovú hudbu, čo najširšej verejnosti, pretože repertoár Topoľančeka je obohatený
okrem ľudovej tvorby aj modernejšími známejšími skladbami!

Zoznam súťažných skladieb vrátane povinnej pre SOZA – Platí poslané 6. 5. 2010
(25 min. dĺžka vystúpenia podľa propozícii, vrátane povinnej skladby)
Názov hudobného
diela s označením
povinnej skladby

Autor hudby
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Autor textu
(uviesť upravovateľov,
spracovateľov, aranžérov
a prekladateľov)

Jozef Šulec

Meno dirigenta

1. Vedie cestička

Jozef Šulec

2. Husársky pochod

A. Petrov

Anatolij Micovčin

3. I CANT HELP

Z. Gurský

Anatolij Micovčin

4. Boršičanka

Ján Slabák

Anatolij Micovčin

5. V srdéčku mňa
mamičko

úpr. J. Konečný

6. Cantabille trubky

Ludvik Wiesinger

Anatolij Micovčin

7. Veselica veselá

Ján Poschl,
Arr. M. Hlaváček

Anatolij Micovčin

ľudový

Anatolij Micovčin

Anatolij Micovčin
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