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0. Zvučka relácie 
A.Hudec – úvodný text:  
Príjemný podvečer všetkým poslucháčom Rádia dychovka. V 
dnešnej  relácii vám priblížime najvýznamnejšie podujatie v  
Európe v oblasti malých dychových hudieb a to Majstrovstvá 
Európy. Doteraz sa uskutočnilo 13 ročníkov Majstrovstiev Európy 
dychových hudieb a dnes sa budeme venovať VIII. ME v roku 
2007. Predtým boli prvé ročníky v Nemecku, Holandsku, 
Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku, opäť v Nemecku a Južnom 
Tirolsku. 8. ME dychových hudieb sa uskutočnili 11. až 13. mája 
2007 v nemeckom meste Empfingen. Zúčastnilo sa ich 31 
dychových kapiel. Bolo to 5 kapiel zo Švajčiarska, 4 kapely 
z Rakúska, 3 z Holandska, 1 zo Slovenska – konkrétne Maguranka 
z Kanianky a 18 kapiel z Nemecka. Tzv. Oberstufe vyhrala 
švajčiarska kapela Habsburg Musikanten a v profesionálnej triede 
sa naša Maguranka umiestnila na 3. mieste a túto kategóriu 
vyhrala – a Majstrom Európy pre rok 2007 sa stala holandská 
kapela s názvom Bonkenbargkapel. 
Táto kapela vznikla v roku 1958 v holandskom meste Oldenzaal . 
Kapelu postupne viedli Marinus Elgerberting, Johann Willem 
Friso a od roku 1995 dirigent Marcel Loff, s ktoým v roku 2007 
získala kapela Bonkenbargkapel titul Majstra Európy. Už 
v predchádzajúcich rokoch viackrát získala táto kapela titul 
Majster Holandska a v roku 2003 získala v svojej triede 2. miesto 
už na Majstrovstvách Európy vo švajčiarskom Berne. Dirigent 
kapely Marcel Loff sa narodil v roku 1970. Začal hrou na trúbku, 
potom vyštudoval konzervatórium v Enschede v hre na pozaunu. 
Od roku 1999 hral v profesionálnom orchestri Royal Air Force 
a od roku 1995 vedie aj kapelu Bonkenbargkapel. Zameriavajú sa 
na tzv. Egerländský štýl hrania dych. hudby, ktorý v Nemecku 
zaviedol Ernst Mosch. 
My si dnes vypočujeme nahrávky tejto holandskej kapely, ktoré 
sú všetky zo živých koncertov. Viaceré sú priamo z Majstrovstiev 
Európy v nemeckom meste Empfingen, viaceré sú z koncertov 
v Holandsku, napr. v známom stredisku dobrej dychovej hudby 
v meste Beringe, kde hrávajú aj naše slovenské či moravské 
kapely. 
Bonkenbargkapel sa vám predstaví skladbami: Die Sonne geht auf 
– čiže Slnko vychádza od Rudiho Fischera, polkou Zärtlichkeiten 
– Nežnosti, potom to bude veľmi známa polka Jozefa Řepu 
Boršičanka, ktorú aj spievajú po nemecky. Nasledujú skladby Das 
ist mein Leben – To je môj život, Glúcklich mit Musik – Šťastne 
s hudbou, Egerländer Marsch, potom to bude sólo na pozaunu  
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v známej skladbe z repertoáru Beatles Hey Jude a na záver to 
bude Pochod astronautov. 
Príjemnú pohodu s Majstrami Európy 2007 – holandskou kapelou 
Bonkenbargkapel vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. 
 
O. Zvučka  
1. Die Sonne geht auf                      4,01 
2. Zärtlichkeiten                              3,13 
3. Boršičanka                                   2,27 
4. Das ist mein Leben                       3,49 
0.Jingle 
5. Glúcklich mit Musik                      3,18 
6. Egerländer Marsch                         2,49 
7. Hey Jude                                       3,03 
8. Astronauten Marsch                       2,23 
0. Záverečná zvučka 
                                                       ––––––––– 
                                                        26,06 
                                            + text     3,41 
                                                 ––––––––––––– 
                                         durata:     29,47  

           
  


