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V BRATISLAVE

Obec Lednické Rovne
RONA, a.s., Lednické Rovne
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
Združenie dychových hudieb Slovenska, Bratislava
Kultúrne zariadenie RONA, a.s., Lednické Rovne

23.
CELOŠTÁTNA
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA
MALÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
s medzinárodnou účasťou
pod záštitou
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Jaroslava Bašku

19. - 21. júna 2015
Kultúrne zariadenie RONA, a.s., LEDNICKÉ ROVNE

PIATOK 19. júna 2015
17. 30 h
akustické skúšky

NEDEĽA 21. júna 2015
9.30 h
slávnostná svätá omša
park

SOBOTA 20. júna 2015
10.00 h
I. súťažný program
kultúrne zariadenie

13.30 h
II. súťažný program
kultúrne zariadenie

16.00 h
hodnotiaci seminár
kultúrne zariadenie

18.00 h
koncerty v okolitých obciach
21.00 h
večer s dychovkou

10.30 h
koncert dychových hudieb
fontána pri kaštieli

Víťazné kolektívy v rokoch 1999 až 2013
1999: 1. Bystrická kapela, Banská Bystrica
2. Trenčianska 12, Trenčianske Stankovce
3. Nováčanka, Košice
2001: Vyššia kategória:
1. Hradištská kapela, Hradište
2. ZUŠ Považská Bystrica
3. Bučkovanka, Nové Mesto nad Váhom
Nižšia kategória:
1. Lapášanka, Veľký Lapáš
2. Ex aequo:Minciar, Kremnica
Medňanka, Lednické Rovne
3. Cajlané, Pezinok

11.15 h
sprievod dychových hudieb
od kaštieľa
ku kultúrnemu zariadeniu

12.00 h
prijatie zástupcov kapiel a
hostí starostom obce

2003:

1. Križovianka, Križovany nad Dudváhom - zlaté pásmo cum laude
2. Nováčanka, Košice
- zlaté pásmo cum laude
3. Maguranka – junior, Kanianka
- zlaté pásmo
4. Vištučanka, Vištuk
- zlaté pásmo
5. Bučkovanka, Nové mesto nad Váhom - zlaté pásmo
6. Minciar, Kremnica
- zlaté pásmo

2005:

1. Maguranka, Kanianka
2. Vištučanka, Vištuk
3. Kodurka, Košice
4. Minciar, Kremnica
5. Lapášanka, Veľký Lapáš

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo

2007:

1. Vištučanka, Vištuk
2. Skalanka, Skalka nad Váhom
3. Nedanovčianka, Nedanovce
4. Hodrušanka, Banská Hodruša
5. Sitňanka, Banská Štiavnica
6. Drotári, Dolná Súča

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo

2009:

1. Hodrušanka, Žarnovica
2. Senčanka,Senec
3. Minciar, Kremnica
4. Drotári, Dolná Súča
5. Tvrdošanka, Tvrdošín
6. Lieskovanka, Horný Lieskov

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo

2011:

1. Nadličanka, Nadlice
2. Močenská kapela, Močenok
3. Sitňanka, Banská Štiavnica
4. Tvrdošanka, Tvrdošín
5. Vinosadka, Vinosady
6. Senčanka, Senec

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo

2013

1. Bojnická kapela, Bojnice
2. For Bratislava
3. Fatranka, Žilina
4. Považská Veselka, Plevník-Drienové
5. Sitňanka, Banská Štiavnica
6. Selčianka, Banská Bystrica
7. Popradčanka, Poprad

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo

salónik kultúrneho zariadenia

14.00 h
slávnostný koncert
amfiteáter

kultúrne zariadenie

PRÍPRAVNÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Mgr. Jozef Burič, NOC, Bratislava
Mgr. Daniela Čižmárová, POS, Považská Bystrica
Ján Jamriška, ZDHS, Bratislava
Mária Martikáňová, POS, Považská Bystrica
Mgr. Marian Horečný, OcÚ, Lednické Rovne
Mgr. Martin Mišík, OcÚ, Lednické Rovne
Ing. Pavol Brnka, RONA, a.s., Lednické Rovne
Anna Zbínová, KZ RONA, a.s., Lednické Rovne
ODBORNÁ POROTA
Ján Jamriška – predseda
Pavel Špaček
Pavel Šianský
Róbert Novák
Ľubica Jamrišková - tajomníčka

Hosť festivalu
Dychová hudba MISTŘÍŇANKA, Svatobořice-Mistřín
Česká republika
Málokto vie, že dychová hudba Mistříňanka vznikla v roku
1967 v Miloticiach, keď bratia Antonín a Josef Pavlušovci okolo
seba sústredili pre dychovku rovnako zapálených muzikantov.
Pod vedením Antonína Pavluša vystupovala štyridsať rokov.
Účinkovala na plesoch, zábavách, letných nociach, hodoch.
Zúčastnila sa rôznych festivalov a súťaží, kde získala viacero
významných ocenení. Medzi najvýznamnejšie patrí prvé miesto v
súťaži O zlatú krídlovku, ktoré vyhrala ako prvá moravská
dychovka v roku 1975 v Českých Budejoviciach a v roku 1990
prvé miesto na Majstrovstvách sveta dychových hudieb vo
Švajčiarsku.
V roku 2007 sa ujal funkcie kapelníka Mistříňanky František
Pavluš a pokračoval v tom, čo jeho predchodcovia začali. Z
pôvodného obsadenia zostali v kapele dvaja muzikanti. Vekovým
priemerom dnešná Mistříňanka patrí medzi najmladšie dychové
súbory. V súčasnej dobe je umeleckým vedúcim František Pavluš
mladší, ktorý ctí zásadu, vytýčenú jeho strýkom Antonínom „ nikdy
nehrát ledabyle a aby muzikant a muzika v první řade hrála pro
lidi. A ať je to muzikant, zpěvák nebo skladatel musí svým uměním
oslovit i to nejprostší lidské srdce.“ A to sa tejto dychovej hudbe
darí. Na svojich vystúpeniach prezentuje nielen klasickú ľudovú
hudbu, ale je schopná bravúrne zvládnuť i modernú a vážnu
hudbu.
Samozrejme neustále pre svojich poslucháčov vydáva CD a DVD
nosiče.
Prianím všetkých členov Mistříňanky je, aby si v dnešnej
uponáhľanej dobe čo najširšie publikum našlo v ich repertoári tú
svoju pieseň alebo skladbu, aby robili svojim poslucháčom a
priaznivcom čo najväčšiu radosť a aby nikdy nebola dychovka
okrajovým žánrom na hudobnom poli.

Milí priaznivci dychovej hudby,
Celoštátna súťaž a prehliadka malých dychových orchestrov v
Lednických Rovniach je vrcholným podujatím v tomto žánri na
Slovensku. Jej cieľom je prezentovať a konfrontovať výsledky činnosti
malých dychových hudieb a podporovať ich umelecký rast.
V tomto roku sa v Lednických Rovniach stretnú súťažiace špičkové
kolektívy z celého Slovenska a hosť podujatia – dychová hudba
Mistříňanka z Českej republiky, ktoré nám predstavia svoje majstrovstvo.
Prajem organizátorom úspešný priebeh podujatia, súťažiacim
orchestrom čo najlepšie výkony a vám divákom a poslucháčom
množstvo príjemných zážitkov, keď si budete môcť vychutnať a
oddýchnuť si pri tónoch dychovej hudby.
PhDr. Jana Kresáková
generálna riaditeľka NOC

Milí priatelia dychovej hudby,
Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb už po
dvadsiaty tretíkrát spojí priaznivcov a interpretov dychovej hudby. Ako
trenčianskeho župana ma úprimne teší, že podujatie s medzinárodnou
účasťou si po dvoch rokoch opäť našlo svoje miesto v Lednických
Rovniach. Verím, že aj tohtoročný festival úspešne nadviaže na
predchádzajúce ročníky, ktoré ukázali vysokú umeleckú úroveň malých
dychových hudieb. Trenčiansky samosprávny kraj sa stal hrdým
partnerom podujatia,
podporujúceho umelecký rast, vzájomné
spoznávanie sa a rozvíjanie priateľských stykov v tomto žánri. Mám veľkú
radosť, že som mohol prebrať osobnú záštitu nad podujatím takéhoto
významu.
Prehliadke malých dychových hudieb sa v priebehu desaťročí
podarilo stať významnou súčasťou kultúrneho života nášho regiónu.
Dychové hudby z celého Slovenska kultúrne spestrujú život aj v okolitých
obciach. Rád by som preto poďakoval organizátorom za prípravu
takéhoto festivalu a rád by som im poprial, aby sa ich práca a
dlhoročné skúsenosti odzrkadlili na spokojných tvárach súťažiacich,
hostí a divákov.
Všetkým prajem veľa umeleckých zážitkov, priateľských stretnutí a
príjemnú atmosféru počas festivalových dní.

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Vážení milovníci dychovej hudby,

Dychová hudba TVRDOŠANKA, Tvrdošín

stalo sa už dobrým zvykom, že každý druhý rok sa v našej obci
rozozvučia ľúbezné tóny hudobných nástrojov. V tomto roku sa brány
Lednických Rovní otvoria nadšencom dychovej hudby už po dvadsiaty
tretíkrát. Všetky predošlé ročníky celoštátnej súťažnej prehliadky malých
dychových hudieb boli ozajstným sviatkom hudby, naplnené
výnimočnými okamihmi, radosťou, ale predovšetkým dobrou hudbou.
Vďaka tomu sa podujatie stalo významnou súčasťou kultúrneho
kalendára celého regiónu. Pevne verím, že nebude tomu inak ani počas
tohto ročníka.
Súťažiacim hudobníkom prajem len samé čisté tóny vyvierajúce
priamo zo srdca, odbornej porote, aby ocenila naozaj tých najlepších a
poslucháčom veľa umeleckých zážitkov a príjemných chvíľ s nádhernou
hudbou.
Mgr. Marian Horečný
starosta obce Lednické Rovne

Vážené dámy a páni,
,,Nielen chlebom je človek živý,“ hovorí ľudová múdrosť. V tejto vete
treba hľadať zmysel snažení umelcov, hudobníkov, ktorí chcú svojou
prácou priniesť radosť, keď je nám dobre a potešiť dušu i v čase, keď nás
ovládne nostalgia a smútok.
Za všetkým tým treba vidieť prácu ľudí, ktorí v čase osobného voľna
dokážu zvládať nie jednoduché skladby, ktorí neľutujú svoj čas, aby boli
s nami a potešili nás svojou hudbou.
V tomto roku sa v Lednických Rovniach už dvadsiaty tretíkrát stretnú
dychové hudby, aby porovnali svoju úroveň a kvalitu.
Nie je dôležité kto vyhrá. Dôležité je, že stále existujú a verím, že budú
existovať ľudia, ktorí svojou láskou k hudbe nám všetkým prinesú veľa
radosti.
Prajem všetkým veľa pekných zážitkov z krásnych tónov hudby.

Ing. Stanislav Bíroš
predseda predstavenstva RONA, a.s., Lednické Rovne

Od svojho vzniku zostáva verná myšlienke svojho založenia, čo
je predovšetkým zachytenie vývojového trendu v dychovej
hudbe na Slovensku s využitím ešte jestvujúceho potenciálu
muzikantov v Tvrdošíne a okolí.
Tvrdošanka koncertuje po celom Slovensku, v Poľsku,
Čechách a spolu s Turčianskymi mažoretkami reprezentovala
Slovensko vo Francúzsku.
V roku 2008 a 2014 bola spoluorganizátorom celoštátneho
festivalu dychových hudieb Slovenska Dychfest ZDHS, ktorý sa
konal v Tvrdošíne. Pravidelne organizuje krajský festival
dychových hudieb Fordych v Tvrdošíne, ktorý je posledné tri roky
spojený s krajskou súťažou malých dychových hudieb a s krajskou
súťažou detských a mládežníckych dychových hudieb.
V roku 2009 si z Celoštátnej súťažnej prehliadky malých
dychových hudieb odniesla Zlaté pásmo a Cenu za najlepšiu
dramaturgiu. V roku 2011 si Zlaté pásmo v Lednických Rovniach
obhájila.
V roku 2010 nahrala vlastný CD nosič pod názvom Zázračným
kľúčom.
V decembri minulého roku k svojmu 10-ročnému jubileu vydala
druhý CD nosič pod názvom Keď vyhráva Tvrdošanka.
Má 16 členov. Kapelníkom a manažérom je Daniel Koleják.
Medzi inštrumentalistov pribudol tento rok aj najmladší člen
kapely sedemročný Daniel Koleják.
Spievajú: Zuzana Kolejáková, deväťročná Zuzka Kolejáková a
Jozef Kubala.
Súťažný repertoár:
1. Miroslav Záhorský, arr. Adam Hudec
2. Karol Valečka, Vlado Pospíšil, arr. P. Šianský
3. ľudová, arr. Adam Hudec
4. Miroslav Irša, Ján Jamriška
5. Gejza Dusík, Pavol Braxatoris,
arr. Pavel Šianský
6. Al Hoffman, Mack David, Jerry Livingston
slov. text: Martin Koleják, arr. Pavel Šianský
7. Pavol Zelenay, Ľuboš Zeman

Betty Blues
Pýtala sa mamička
Od Oravy vietor veje
U mlyna
Ja som optimista
Kúzelná pesnička
Pár nôt

Dychová hudba PRAKOVČANKA, Prakovce
Dychová hudba Prakovčanka z východoslovenskej obce
Prakovce bola založená v roku 1977. Začiatky muzikantského
života siahajú do roku 1948, kedy došlo k založeniu prvého
hudobného telesa v obci. Na čele dychovky sa vystriedalo
niekoľko dirigentov.
V súčasnosti má Prakovčanka 30 členov, ktorí tvoria veľký
dychový orchester. Repertoár tvoria pochody, ľudové piesne,
koncertné skladby a skladby modernej populárnej hudby
upravené pre dychový orchester. Za posledných desať rokov DH
Prakovčanka reprezentovala obec na krajských súťažiach,
zúčastnila sa Festivalu národnostných menšín v Tornali a v
Bratislave, reprezentovala Slovensko na festivaloch v Českej
republike, Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Taliansku a Turecku.
V roku 2008 sa po prvýkrát zúčastnila celoštátnej prehliadky
detských a mládežníckych dychových hudieb v Trenčíne a v roku
2010 na rovnakej celoštátnej prehliadke v Dolnej Súči. Od roku
2002 je zaregistrovaná ako občianske združenie Dychová hudba
Prakovčanka. V spolupráci s obcou organizuje pre občanov
Prakoviec a svojich priaznivcov vlastné podujatia. Tradíciou sa
stal medzinárodný festival dychových hudieb Prakofest, ktorý má
za sebou päť úspešných ročníkov. Posledné dva ročníky sa niesli v
netradičnom spojení dychových orchestrov a rokových skupín.
V roku 2012 OZ DH Prakovčanka organizovalo Festival dychových
hudieb na Železnej ceste a tento rok OZ DH Prakovčanka v
spolupráci so Súkromnou ZUŠ prináša do Prakoviec nový festival –
nesúťažnú prehliadku amatérskych mažoretkových súborov a
dychových hudieb.
Súťažný repertoár:
1. Astor Piazzolla, arr.Lorenzo Bocci
2. Miroslav Kolstrunk, jun.
3. A. Žváček
4. J.Dedík, J.Jamriška
5. Z. Gurský, M. Gurská
6. M. Záhorský, arr. A. Hudec

Libertango
Noční slzy
Jehlička
Cigán z Javoriny
Naléval mně vínko
Betty Blues

Vážení priatelia dychovej hudby, milí súťažiaci.
Počas dvoch júnových víkendových dní 20. – 21. júna 2015,
bude obec Lednické Rovne opäť
hostiteľom najlepších
amatérskych orchestrov, ktoré postúpili z krajských kôl, aby súťažili
o celoslovenského víťaza 23. ročníka súťaže malých dychových
hudieb. V každom ročníku sa predstavia známe kapely, ale aj
kapely, ktoré postúpili do Lednických Rovní prvýkrát. Tak je tomu
aj v tomto roku. Stačí pozrieť na menovky jednotlivých dychových
hudieb.
Návštevníkom tohto podujatia želám pekné zážitky. Veď
okrem súťažného programu hudobníci „predýchajú“ aj ulice a
námestie Lednických Rovní a zavítajú aj do okolitých obcí. A kto
by si chcel zatancovať, tak stačí navštíviť súťažné priestory vo
večerných hodinách. Príďte sa pozrieť, kam sa uberá dnešná
dychová hudba. Porota bude mať ťažkú úlohu, lebo bude musieť
určiť jedného víťaza spomedzi tých, čo stále iba vyhrávajú...a to
jej nezávidím.
Pekný dychovkový víkend vám želá

Mgr. Vladimír Dianiška
predseda Združenia dychových hudieb Slovenska

Dychová hudba FOR BRATISLAVA, Bratislava

Dychová hudba POPRADČANKA, Poprad

Festivalový orchester Bratislava pôsobí na scéne dychových
orchestrov šiesty rok. Počas krátkeho obdobia zaujal dôstojné
miesto medzi dychovými orchestrami. Pestrosťou
jeho
repertoáru a nadšením jeho členov pre hru, si získal srdcia
poslucháčov bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska
vystupoval. To isté platí o účinkovaní v zahraničí, či už v Poľsku,
Čechách, Taliansku, alebo Rakúsku.
Získal niekoľko významných ocenení na celoslovenských
súťažiach ako aj na medzinárodnej súťaži Zlota lira v Poľsku. Jeho
členovia, flautistka a pikolistka Zorka Mrvová, speváčka Deborah
Jendruchová a spevák Martin Hutta sú aj držiteľmi individuálnych
ocenení z týchto súťaží. Vzhľadom k celkovému počtu členov sa
orchester podľa potreby prezentuje tak v úlohe veľkého
dychového orchestra, ako aj v úlohe malej dychovej hudby, či
big bandu. Orchester spolupracuje s viacerými orchestrami na
Slovensku, napr. DH Detva, DH Brezno a propaguje tento žáner v
Bratislave i celom Slovensku.
V júni 2015 ukončí orchester nahrávanie svojho prvého CD v
Slovenskom rozhlase s názvom FOR Bratislava, ktoré by sa malo
uviesť do života začiatkom jesene 2015.
Kapelníkom a umeleckým vedúcim je Mgr. Vladimír Dianiška,
organizačnou vedúcou je Marta Husseinová, asistentka Deborah
Jendruchová.

Dychová hudba Popradčanka bola založená v roku 1996
učiteľmi Základnej umeleckej školy a amatérskymi hudobníkmi,
po ukončení činnosti Mládežníckej dychovej hudby pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku mesta Poprad. V novembri roku 1996
bolo založené Združenie dychovej hudby Popradčanka. Pri
rôznych zmenách a starostiach, ktoré prináša život hudby a po
doplnení mladšími členmi, od roku 2008 účinkuje dychová hudba
v takomto zložení aj v súčasnosti.
Dychová hudba Popradčanka účinkuje pri rôznych
podujatiach v rámci kultúrneho leta v meste Poprad, Vysoké
Tatry, Bardejov, Spišská Nová Ves, na festivaloch dychových
hudieb Dychfest v Tvrdošíne, na Vyšehradských dňoch v
Považskej Bystrici. Takisto ako hosť mažoretiek z Vrútok na
Festivale svetovej kultúry vo francúzskom meste Saint Chély de
Apcher.
Popradčanka má vo svojom repertoári klasické polky, valčíky
a tangá, čiže skladby bežne hrané dychovkou na zábavách a
veseliciach, ale taktiež i skladby modernejšie z programu Repete
alebo od skupín, ktoré hrajú disko štýl.

Súťažný repertoár:
1.Jan Slabák
2. Anton Gajdoš, Miroslav Irša
3. Miroslav Záhorský, arr. Adam Hudec
4. A. Baláž, V. Kostka, K. Elbert,
G. Dusík, arr. A. Hudec
5. Herb Alpert, arr. M. Brown

Moravanka
Tá skalická brána
Betty Blues
Miluška moja
Tijuana taxi

Súťažný repertoár:
1. Ján Jamriška
2. Ikov Kopáčik
3. arr. Jozef Baláž
4. Miro Záhorský,
arr. Adam Hudec
5. Anton Martinák
6. Miloslav Procházka
7. ľudová, arr. Jozef Baláž

Tak len skús
Čierne očenká
Červené jabĺčko
Betty Blues
Smuténka
Sólo tenory
Goraľu, ci či ne žaľ

Dychová hudba OBYČANKA, Obyce

Dychová hudba KARPATSKÁ KAPELA, Dolná Krupá

Dychová hudba v Obyciach má bohatú tradíciu. Bola
založená v roku 1902 z iniciatívy dôstojného pána kaplána Jozefa
Šrobára. Neskôr sa začal ako kapelník angažovať organista Karol
Horniaček, ktorý cvičil najmä cirkevné piesne. Dychovka si
získavala stále väčšiu popularitu nielen v obci, ale aj v širokom
okolí. Hudobníci zároveň plnili aj svoje pôvodné poslanie –
účinkovali pri všetkých významných cirkevných sviatkoch a
slávnostiach nielen doma, ale aj v širokom okolí.
Okrem toho začali do svojho repertoáru zaraďovať moravské
pesničky. Výrazné zmeny nastali aj v rokoch 1933 a 1937, kedy
pôvodných členov dychovky vystriedali mladí hudobníci. Viedol
ich Štefan Turza, ktorý bol aj ich metodikom.
Omladený súbor pokračoval v šľapajach svojich predchodcov a
účinkoval pri všetkých cirkevných slávnostiach, na svadbách.
Koncom roku 1994 sa z iniciatívy Jozefa Šabu, so súhlasom
vtedajšieho riaditeľa ZŠ v Obyciach Vincenta Striešku začala
formovať žiacka dychovka. Súčasná zostava dychovej hudby
Obyčanka funguje s malými zmenami od roku 2005. V roku 2006
pôsobil ako ich umelecký vedúci Jozef Števo. Neskôr Adam
Dodok, ktorý pre študijné povinnosti odovzdal štafetu kapelníka
Matejovi Némethovi a sám v súčasnosti pôsobí ako umelecký
vedúci. Medzi ich najväčšie úspechy patrí získanie Zlatého pásma
na Krajskom festivale mládežníckych dychových hudieb v roku
2008 v Bánove.

Vznikla v roku 2001. Jej zakladateľom bol František Fekete.
Vy s t u p o v a l a p o d n á z v o m d e t s k á d y c h o v á h u d b a
DOLNOKRUPANI. Tvorilo ju takmer 20 detí. Svoje prvé vystúpenie
odohrala ešte v tom roku v rodnej dedine Dolnej Krupej na
vianočnom posedení. V roku 2007 prišli do kapely noví členovia z
okolitých obcí. Vtedy sa zmenil názov na dychová hudba
Karpatská kapela. V roku 2008 prevzal kapelnické žezlo Ľubomír
Pinkas. Kapela každoročne odohrá niekoľko úspešných
koncertov. V minulom roku vydala svoje prvé CD s názvom V tej
našej dedinke. Repertoár Karpatskej kapely tvoria prevažne
ľudové piesne, známe populárne piesne, ale aj piesne, na ktorých
sa autorsky spolupodieľajú speváčka Katarína Štibraná a tenorista
Ľubomír Pinkas.

Súťažný repertoár:
1. Ivan Šmatlák
2. Adam Dodok
3. Peter Burica
4. Zdeněk Baťka
5. Adam Hudec

Pre Líviu
Mám ja mamko
Zavolaj ty môj šuhajko
Vacenovskú dědinů
zmes známych slovenských
ľudových piesní

Súťažný repertoár:
1. Ivan Šmatlák
2. ľudová , arr. J. Šulec
3. K. Štibraná, Ľ. Pinkas
4. ľudová, arr. Adam Hudec
5. arr. Adam Hudec

Pre Líviu
Trnava, Trnava
Tie krupanské vinohrady
Ľubi sa mi jeden šuhaj švárny
zmes známych ľudových piesní

Dychová hudba LUTILKA, Lutila
Dychová hudba Lutilka bola založená v roku 1928 miestnym
učiteľom pánom Juríkom. Účinkovala na rôznych spoločenských
podujatiach. Zaujímavosťou je, že v roku 1932 vítala vo Svätom
Kríži nad Hronom prezidenta 1. Československej republiky T.G.
Masaryka.
V medzivojnovom a povojnovom období viedol dychovú
hudbu
Tobiáš Pružina. Po roku 1967 prešla dychová hudba
menšími zmenami. Novým kapelníkom sa stal pán Filus zo Žiaru
nad Hronom a zároveň sa zakúpili aj nové hudobné nástroje.
Významným medzníkom v živote dychovej hudby Lutilka bol
nástup Jozefa Čierneho za kapelníka. Pod jeho vedením sa
dychová hudba zúčastňovala rôznych festivalov. Ako
mládežnícka kapela patrila medzi najväčšie a najlepšie v okrese
(35 členov). V roku 1986 sa však dychová hudba odmlčala na 5
rokov.
K opätovnému hraniu sa členovia dychovej hudby združili v
roku 1990 pri príležitosti 500. výročia založenia obce Lutila. Viesť
dychovku sa podujal znovu Jozef Čierny až do roku 1991.
Odvtedy dychová hudba vystupuje na obecných a cirkevných
podujatiach ako sú fašiangy, stavanie májov, Deň detí, festivaly,
bohoslužobné obrady. Kapelníkom sa stal Peter Páleník zo Slaskej.
Od leta roku 2014 dychová hudba prijala nových členov z
iných hudobných telies. Novým kapelníkom sa stal Eduard Čierny
a od roku 2015 je umeleckým vedúcim Miroslav Mešina.
Spievajú: Dana Mikušová a Helena Garajová
Dirigent: Eduard Čierny

Súťažný repertoár:
1. arr. J. Múdry
2. arr. Jozef Baláž
3. Ivan Šmatlák
4. arr. Alojz. Barotek
5. arr. Pavol Šiansky

Dobre mi je dobre
Kolom našej borinky
Pre Líviu
Ej, zaleť biela holubienka
Cirkus Renz

Dychová hudba MOSTÁRENKA, Brezno
Už štyri desaťročia spestruje kultúrny život v regióne Brezna
dychová hudba Mostárenka. Na jej začiatku v roku 1971 stál
kapelník Jozef Knoško, ktorý s dvanástimi členmi veľkého
orchestra Mostárne Brezno začal nacvičovať prvé skladby. V roku
1985 preberá taktovku Štefan Horský a dychovú hudbu vedie až
do roku 2007. Mostárenka sa počas celého obdobia
zúčastňovala na mnohých celoštátnych i regionálnych
festivaloch. Svojimi tónmi sprevádzala tanečné večierky, oslavy
jubileí a výročí v Brezne i v jeho širokom okolí.
V roku 2007 sa ujal postu kapelníka Matej Krella. Mostárenka
prechádza generačnou výmenou muzikantov. Účinkovala na
súťažných prehliadkach v Žarnovici, Modrom Kameni, Pezinku.
Spolu s Dychovým orchestrom Brezno účinkuje na podujatiach a
zájazdoch na Slovensku i v zahraničí.

Súťažný repertoár:
1. Ivan Šmatlák
2. úpr.Jozef Dedík
3.Ján Slabák
4. Peter Hanzely, arr.Matej Krella
5. úpr. Matej Krella
6. úpr. Jozef Dedík

Pre Líviu
Smutné dievča
V záhradôčke pod okienkom
Čardáš dvoch sŕdc
Horenka, horenka, hora
Mal som píšťalôčku

