
          Skladatelia dychovej hudby
                  11. Jozef Baláž

0. Úvodná zvučka                                            0,21

Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia Oddychovka Adam
Hudec. Dnešnú reláciu z cyklu Skladatelia dychovej hudby venujeme rodákovi
z obce Kanianka pri Prievidzi, hudobnému skladateľovi Jozefovi Balážovi.
Mgr.art Jozef Baláž, sa narodil 29.5.1968 - teda pred pár dňami oslávil svoje 45
narodeniny.  Jožko  je  všestranná osobnosť  súčasnej  hudobnej  kultúry a jeden
z najpoprednejších predstaviteľov súčasnej slovenskej dych. hudby. Je absolvent
Žilinského  konzervatória  v  hre  na  klarinet  a nedávno  aj  Akadémie  umení
v Banskej Bystrici v odbore kompozícia. Bol učiteľom na ZUŠ v Bojniciach, dnes
je  jej  riaditeľom.  Jožko  Baláž  bol  okrem  toho  aj  predsedom  krajského
Združenia dych. hudieb Trenčianskeho kraja a od 1. januára 2012 aj predsedom
Celoslovenského  ZDHS.   Aktívne  sa  zapája  do  diania  dychovej  hudby  na
Slovensku  ako  dirigent,  organizátor,  riaditeľ  ZUŠ  v  Bojniciach,  hudobný
skladateľ, aranžér  ľudových piesní najmä z Hornej Nitry, organizátor a vedúci
Detského  dychového  orchestra  ZUŠ  Bojnice,  DO  Maguranček  junior,  ale  aj
VDO Hornonitrie, ktorý vlani získal na Celoslovenskej súťaži VDO v Považskej
Bystrici  1.miesto Cum laude (teda s pochvalou) a stal  sa absolútnym víťazom
tejto súťaže. Jožko Baláž je upravovateľom piesne Za mňa i za teba, ktorá sa
stala  11.  krát  po  sebe  najhranejšou  skladbou  v oblasti  dychovej  hudby  na
Slovensku  a Jožko  získal  za  ňu  Cenu  SOZA.   Okrem  toho  má  aj  predajňu
hudobných nástrojov v Prievidzi, v Kanianke v ZUŠ aj nahrávacie štúdio, kde už
nahrávali  ostatné  3  CD-nosiče.  Takto  by  sme  mohli  pokračovať  vo  výpočte
aktivít Jozefa Baláža ešte dosť dlho. 
Jeho najvýznamnejšie pôsobenie – okrem už spomenutého – je šéfovanie jednej
z najlepších  malých  dychových  hudieb  Slovenska,  ktorou  je  DH  Maguranka
z Kanianky.
DH  Maguranka  vznikla  v Kanianke  v roku  1950.  Od  roku  1960  vedú
Maguranku Viliam Baláž a Ing. Jozef Baláž st. – otec Jožka Baláža. Viedli ju až
do roku 1990, kedy sa umeleckým vedúcim DH Maguranka stáva Jozef Baláž
mladší.  Maguranka  pod  jeho  vedením  získala  veľa  ocenení  na  domácich
festivaloch a súťažiach,  ale bola úspešná aj v zahraničí,  napr. na súťaži  Zlatá
lýra v poľskom Rybniku, no najmä na ME dychových hudieb, kde sa zúčastnili
viackrát v Nemecku, Švajčiarsku a stali  sa v roku 2008 vicemajstrami Európy
v holandskom Enschede.                          
Treba spomenúť aj  získanie  Zlatého pásma na Celoslovenskej  súťaži  malých
dych. hudieb v Lednických Rovniach v rokoch 1999, 2003 a najmä umiestnenie
na tejto súťaži v roku 2005 – 
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vtedy kapela  získala  Hlavnú cenu,  umiestnila  sa  v Zlatom pásme Cum laude
a získala i cenu za najlepšie prevedenie povinnej skladby.
DH Maguranka je jednou z najúspešnejších dychových hudieb Slovenska, čo sa
týka počtu nahraných a vydaných nosičov. Doteraz ich je 10 a okrem toho výber
tých najlepších a najznámejších piesní v podaní Maguranky nahrali v krásnom
prostredí Bojnického zámku aj na svoje reprezentačné DVD.



Za  tým  všetkým  stojí  veľa  práce,  najmä  umeleckého  vedúceho  a kapelníka
Maguranky Jozefa Baláža. Veď väčšina skladieb, alebo úprav ľudových piesní,
ktoré nahrala DH Maguranka je z jeho pera. 
Dnes  si  vypočujem  8  skladieb  Jozefa  Baláža.  Začneme  polkou  Sólista
klarinetista,  kde  sa  nám  Jožko  Baláž  predstaví  nielen  ako  skladateľ,  ale  aj
výborný Es klarinetista. Nasledovať budú piesne zo súťaže Novomestská nota,
kde jeho viaceré  skladby boli  porotou ocenené popredným umiestnením, ako
napr. valčík Ej, zaleť biela holubienka, či nasledujúca Kanianska polka. Potom
zaznie  krásna  ťahavá  slov.  ľudová  pieseň  v úprave  Jožka  Baláža  –  Daj  boh
šťastia  tejto  zemi,  ktorá  získala  na  Novomestskej  note  2011  Cenu  divákov.
Potom  to  bude  koncertná  skladba  Malá  fantázia.  Toto  intermezzo  získalo
2.miesto  na spomínanej  súťaži  v roku 2009  a bolo  aj  povinnou skladbou  pre
Celoslovenskú  súťaž  MDH  v Lednických  Rovniach.  Ďalej  to  bude  polka
s názvom  Pre  teba,  slowrock  s názvom  Večerná  nálada  a na  záver  to  bude
Súťažný kvapík.
Príjemnú pohodu so skladbami hudobného skladateľa Jožka Baláža vám želá
autor dnešnej relácie Adam Hudec.     5,40

1. Sólista klarinetista           - H.: Jozef Baláž             2,22 (MP3)
2. Ej, zaleť biela holubienka           - „ -                       4,25
3. Kanianska polka                                                     3,13
4. Daj boh šťastia tejto zemi    ľud./úpr.J.Baláž          3,29
5. Malá fantázia                       H.: J.Baláž                   3,44
6. Pre teba                                                                   2,37
7. Večerná nálada                                                        2,51
8. Súťažný kvapík                                                        2,28
0. Záverečná zvučka                                                     0,21
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