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Sobota

19.9.2009 - Hlavné pódium Novomestského jarmoku

10:00 hod.

VEĽKÝ GALAPROGRAM - festival DH - zahájenie
Koncertné vystúpenia:
DH SKALANKA - Skalka n/Váhom
DH BOŠÁČANKA - Bošáca

13:30 hod.

5. ročník AS „NOVOMESTSKÁ NOTA 2009“
1. Kategória : Skladba pre MDH - so spevom. (6 prác)
2. Kategória : Skladba pre MDH - bez spevu. (7 prác)
3. Kategória : Spracovanie a aranžmán ľudovej piesne. (5 prác)
17. finálových skladieb (6+7+5) v podaní sólistov súťažného profesionálneho
festivalového orchestra pod vedením hudobného skladateľa a predsedu ZSDH
Petra Buricu, a osobitne spevákov z DH: Májovanka a DH Nadličanka.
13:30 hod. Koncertné vystúpenia:
DH BUČKOVANKA - Nové Mesto n /Váhom
16:45 hod. VYHLÁSENIE UDELENÝCH CIEN NA AUTORSKEJ SÚŤAŽI,
CENY DIVÁKA i OSTATNÝCH OSOBITNÝCH OCENENÍ.
17:10 hod. Koncertné vystúpenia:
DH LIESKOVANÉ—Moravské Lieskové
18:40 hod. Slávnostný záver GALAPROGRAMU AS 2009 a prehliadky
dychových hudieb, príhovory, upomienky.
Réžia a moderátor: Ing. Ivan Trchala
Scenár: Ján Jamriška
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DH BUČKOVANKA z Nového Mesta nad Váhom
Známa dychová hudba, člen ZDHS, pôsobí úspešne vo svojom regióne
a reprezentuje umeleckú vyspelosť slovenskej dychovky i v zahraničí. Má
taktiež svoje autorské zázemie a spolupracuje s celou škálou známych slovenských autorov. Piesne hlavne svojho regiónu nahrala na niekoľko nosičov a úspešne účinkovala v rozhlasových i televíznych reláciách. Je účastníkom celoštátnych i medzinárodných súťaží a festivalov. K svojej 100ročnici vydala nosič s názvom „ Každému“ s piesňami prevažne zo svojho
regiónu. Jej popularitu odráža i množstvo vystúpení v západoslovenskom
regióne i po celom Slovensku. V tomto roku sa úspešne zúčastnila zahraničného zájazdu na známy festival do Francúzskeho HAUGENAU. Spolupracuje s ľudovým rozprávačom Strýcom Lajošom - Ludvíkom Halákom
a výsledok spolupráce sa odrazil aj vydaním nosiča tohto, dnes už známeho slovenského humoristu.
Kapelníkom je Jozef Dedík ml. Umeleckým poradcom Ing. Ivan Trchala.
Spievajú: Katka Paulinová, Monika Turiaková, Viki Zámečníková, Lukáš
Kusenda.

DH LIESKOVANÉ z Moravského Lieskového
Známa dychová hudba je členom ZDHS a pôsobí vo svojom regióne, ale
účinkuje a reprezentuje dychovú hudbu po celom Slovensku i v zahraničí.
Má vlastné autorské zázemie a zúčastňuje sa domácich i zahraničných súťaží. Je známa z koncertov v kúpeľných mestách regiónu a iných spoločenských podujatí.. Svoje skladby nahrala i na niekoľko nosičov, z ktorých predposledný má pekný krajový názov „Javorinka šedivá“ a uviedla
do života nový nosič s názvom „Večerná láska“ Jej piesne zaznievajú často i z rozhlasových a televíznych médií. a koncertných pódií kúpeľných
miest. Dychová hudba ako taká má v Moravskom Lieskovom má 100ročnú tradíciu, ktorej výročie oslávili spoločne všetky súbory pochádzajúce z Moravského Lieskového, práve pred rokom..
Kapelníkom DH je Milan Malíček. Spevákmi DH sú: Erika Pupáková,
Silvia Pašková, Ľubomír Ferianec, Pavol Gašparík
Združenie dychových hudieb Slovenska - Mesto Nové Mesto nad Váhom
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DH BOŠÁČANKA z Bošáce
Dychová hudba v Bošáckej doline má viac ako 90-ročnú tradíciu. Súčasnú
Bošáčanku vedie od roku 1978 Mgr. Miroslav Žákovic. Za toto obdobie hudba účinkovala na 1800 podujatiach koncertoch, prevažne vo svojom okolí. V
roku 1996 v televíznom programe Naša naj..., a to v priamom prenose. Zo
zahraničných koncertov treba spomenúť účasť na festivale v Štetíne a v Rakúsku. V programe Bošáčanky sú v prevahe ľudové piesne zo svojho kraja
pod Javorinou a Lopeníkom v úprave kapelníka ktorý je aj autor viacerých
skladieb, ktoré hrá a spieva Bošáčanka. Nezabúdame ani na klasiku a piesne
moravských autorov. Kapela sa venuje skladbám koncertného charakteru a
hrá i populárne tanečné melódie.
Dirigentom a umeleckým vedúcim je Miroslav Žákovič.
Spievajú: Ľubica Pažitná, Monika Michalková, Ján Boleček

FESTIVALOVÝ ORCHESTER pod záštitou ZSDH
Orchester zložený z profesionálnych sólistov najmä vojenských hudieb,
ale vskutku v dnešnej dobe po zrušení vojenskej hudby v Trenčíne pôsobí
pod záštitou Združenia skladateľov dychovej hudby, ako akýsi jeho štúdiový orchester pre interpretáciu a nahrávanie nových pôvodných skladieb
s perspektívou vzniku a šírenia vlastného koncertného programu nových
kompozícií autorov dychovej hudby a zoznamovania širokého poslucháčskeho zázemia s nimi. Orchester vytvorený v tomto zložení pre túto súťaž
nacvičil podklady k 11. novým skladbám so spevom a ďalších 7 náročných orchestrálnych skladieb bez spevu. Bez takéhoto telesa by sa táto
súťaž nedala uskutočniť regulárnym spôsobom. Takto vytvorený orchester
sa na autorských súťažiach ZDHS v Novom Meste nad Váhom ako festivalový, zúčastňuje už po štvrtý raz a bol festivalovým orchestrom i na poslednom ročníku AS „Slovenské tango“ v Bardejove.
S orchestrom interpretujú súťažné piesne speváci Zuzanna Orságová a
Radoslav Fuzik. a speváci z DH Májovanka, Nadličanka a Maguranka z
Kanianky.
Súťažné skladby a koncertné vystúpenie pripravil a umelecky vedie predseda ZSDH, skladateľ a trubkár Peter Burica.
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Vážené dámy a páni,
milí hostia Nového Mesta nad Váhom
a priatelia dobrej dychovej hudby,

dovoľte mi, aby som Vás opäť privítal v Novom Meste nad
Váhom, pri príležitosti konania XII. Festivalu dychových hudieb, ktorého
najvýznamnejšou súčasťou sa už po piatykrát v jeho krátkej histórii stáva
autorská súťaž vyhlasovaná Združením dychových hudieb Slovenska od
minulého ročníka inovovaná vo svojom obsahu a pod novým, stálym
názvom „NOVOMESTSKÁ NOTA“.
S radosťou som opäť prijal ponuku usporiadateľov takejto
významnej celonárodnej udalosti a pokračovať v tradícii predchádzajúcich
autorských súťaží, vyhlasovanú do roku 1994 slovenským rozhlasom
v Bratislave. Aj táto skutočnosť je dôkazom toho, že i napriek
dvanásťročnej existencii novodobých festivalov dychových hudieb
v našom meste, je rešpektovaná dlhoročná tradícia a kvalita „dychoviek“
v našom regióne, na ktorú sme aj týmto spôsobom pred rokmi nadviazali
a v dnešných dňoch opäť pokračujeme.
Želám veľa úspechov autorom i interpretom v ich snahe obohatiť
slovenskú hudobnú tvorbu o nové skladby a hlavne želám spoluobčanom,
aby si vybrali už po piaty krát priamo v našom meste, pre svoje potešenie
nové melódie, ktoré v budúcnosti budú môcť opäť nazývať „našimi“.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Združenie dychových hudieb Slovenska - Mesto Nové Mesto nad Váhom
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Pár slov o autoroch finálových súťažných prác:
PO PIATY KRÁT OPÄŤ V NOVOM MESTE
Pri súčasných ekonomických podmienkach, keď sa mnohé zabehnuté aktivity v oblasti kultúry tlmia, sa spoločným úsilím primátora a zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom spolu so Združením dychových hudieb Slovenska darí pokračovať v začatej novodobej tradícii autorských
súťaží. Od 4. ročníka sa už 5. ročník koná opäť pod svojim inovovaným a
priliehavejším názvom „NOVOMESTSKÁ NOTA“. a chceme ho organizovať s novým obsahom vždy v dvojročnom cykle. Takže 6. ročník 2011.
Chcem sa opäť poďakovať za profesionálny prístup k organizácii a
zabezpečeniu Ing. Ivanovi Trchalovi, ktorý sa postaral o väčšinu aktivít
spojených s týmto podujatím. Nové piesne i orchestrálne skladby i nové
spracovania ľudových piesní si určite nájdu svoje miesto v našich dychových hudbách a obohatia ich repertoár tak, ako skladby z minulých troch
ročníkov.
Tiež nový, už sa zabehávajúci spôsob elektronického vydávania
notových materiálov s databázou evidovanou ZDHS umožní rýchlejší,
korektnejší prístup k novým skladbám, legálnym spôsobom.
S iniciatívnou pomocou mesta sa uskutoční aj vydanie zborníka
najlepších skladieb tlačou z usporadúvaných ročníkov pre potreby DH.
Ďalej sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným dychovým hudbám za prípravu a interpretáciu jednotlivých skladieb s predchádzajúcich
ročníkov a vlastných koncertných programov.
Byť pri tom, znamená pomôcť rozvoju ducha i umeleckej úrovne
nášho žánra a prispieť tak k jeho dnes tak potrebnej prezentácii. Verím, že
toto podujatie si našlo i u Vás, poslucháčov dobrej dychovky svoje miesto
a stane sa ešte nadlho očakávanou udalosťou v Novom Meste, každé dva
roky pod novým názvom „NOVOMESTSKÁ NOTA“ .
Aby sa toto všetko naplnilo, chcem popriať všetkým zúčastneným
veľa pozitívnej energie, čistú myseľ, pochopenie diváckej obce, a presvedčivé umelecké výkony spevákov aj dychových hudieb.
Ján Jamriška
Predseda Združenia dychových hudieb Slovenska
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Mgr.art. Jozef Baláž* 29.5.1968
Známy slovenský skladateľ a aranžér, dirigent DH Maguranka, mládežníckej
a detskej dychovej hudby, riaditeľ ZUŠ v Bojniciach sa v tejto kategórii predstavuje koncertnou skladbou „Malá fantázia“, ktorá je určite tak trošku výsledkom jeho štúdií na Akadémii Umenia v Banskej Bystrici, ktoré tohto roku
úspešne zakončil. Skladbu interpretuje festivalový orchester pod vedením
Petra Buricu.

Dychové hudby účinkujúce v Galaprograme festivalu
Dychová hudba SKALANKA zo Skalky nad Váhom.
Dychová hudba Skalanka zo Skalky nad Váhom, ktorá dnes zastupuje na XII
festivale vyšší kút Trenčianskeho kraja, je novším členom Združenia dychových hudieb Slovenska, po opätovnom obnovení svojej činnosti v roku 2002,
zásluhou dvoch mladých študentov konzervatória v Žiline, ktorí dali dohromady 16 vynikajúcich hudobníkov, študentov a pedagógov konzervatórií.
Skalanka hrá predovšetkým skladby, ktoré komponujú jej členovia. Vo svojom repertoári má zastúpené taktiež moravské a juhočeské skladby. V ponuke
sú zaradené skladby tanečné - melódie z muzikálov a filmov, sólové skladby
svetových hitov. Skalanka hráva na rôznych podujatiach, na koncertoch, plesoch, tanečných zábavách, svadbách, hodoch, festivaloch, vianočných koncertoch a pod. Jej významnejším účinkovaním v tomto roku bola účasť na 17.
ročníku Dychfestu ZDHS v Dolnej Krupej 29. augusta. Práve skúsenosti členov kapely, ich mladý vekový priemer, profesionalita a zapálenosť zaraďuje
dychovú hudbu „Skalanka“ medzi popredné dychové hudby na Slovensku.
Skalanka si získala za dobu svojho pôsobenia srdce mnohých poslucháčov
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Skalanka to je 13 muzikantov a 4 speváci, ktorí vystupujú v krojoch, alebo v
civilnom, spoločenskom oblečení.
Skalanku vedie kapelník Branislav Číž, DiS. art., umeleckým vedúcim je
Vladimír Kočický.
Spievajú: Žofia Sekerková, Mgr. Ingrid Kubrická, Karol Bariš a Ľuboš
Opatovský. Priemerný vek muzikantov je 25 rokov.
Združenie dychových hudieb Slovenska - Mesto Nové Mesto nad Váhom
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Pár slov o autoroch finálových súťažných prác:
je určite tak trošku výsledkom jeho štúdií na Akadémii Umenia v Banskej Bystrici, ktoré tohto roku úspešne zakončil. Skladbu interpretuje festivalový orchester.
Peter Burica *12.8.1976 Tento mladý, ale skúsený skladateľ a aranžér, trubkár
už po 4 ročníky súťaže dirigent i hlava festivalového orchestra nám ponúka v
tejto kategórii sólo polku napísanú pre sólo krídlováka VH Bratislava, Františka
Bečku s excelentným názvom „FeBe polka“, ktorú si dnes tu na súťaži Ferko aj
zahrá a určite dobre. Polka je aj poslednou finálovou skladbou v tejto kategórii.

Kategória 3. Spracovanie a aranžmán ľudovej piesne.
Jozef Hepner*18.6.1988
Mladý skladateľ, vyrástol v DH Maguranka z Kanianky. V súčasnej dobe člen VH
Bratislava, ako hráč na Tube. Tejto súťaže sa zúčastňuje po prvý krát, ale veríme,
že nie naposledy. V kategórii Spracovanie ľudovej piesne ponúka svoje spracovanie a aranžmán ľudovej piesne „Keď som išiel skoro ráno“ Pieseň za sprievodu
súťažného orchestra interpretujú speváci DH Maguranka z Kanianky Veronika
Špeťková, Zuzana Bošková a Marek Bakyta.
Ľubomír Krátky*29.11.1952
Známy skladateľ a upravovateľ Trenčianskeho regiónu, člen novovzniknutého
ZSDH, spolupracuje z DH najmä v okolí Trenčína, najviac s DH Kubranka a
Opatovanka, ale i ostatnými. Tejto súťaže sa zúčastňuje po prvý krát a v Kategórii
Spracovanie ľudovej piesne ponúka svoje spracovanie a aranžmán ľudovej piesne
„A tam hore na skalnatom“ . Pieseň za sprievodu súťažného orchestra interpretujú speváci orchestra Zuzana Orságová a Radoslav Fuzik.
Ctirad Kristin * 6.11.1938
Skladateľ staršej generácie, pochádzajúci z Oravy sa zúčastňuje našej autorskej
súťaže už po druhý raz. Z jeho pera vychádza v poslednej dobe čím ďalej viac
dobrých a hrateľných skladieb pre dychové hudby mládeže i dospelých. V tejto
kategórii, dnes nám ponúka spracovanie dvoch piesní z oravského regiónu s pôvodným i poslovenčeným textom s názvom „Dve Goralské piesne“. Vypočujte si
ich v podaní spevákov súťažného orchestra Zuzany Gažiovej a Radoslava Fuzika.
Peter Burica *12.8.1976
Dnes už známy skladateľ a aranžér, predseda novovzniknutého ZSDH, nám ponúka v tejto kategórii spracovanie ľudovej piesne „Stromeček zelený“ Peter Burica
bol víťazom prvého ročníka tejto AS spolu s textárom Pavlom Pavlechom v kategórii „Polka“ Víťazná polka „Zavolaj šuhajko“ si úspešne prerazila cestu medzi
slovenské dychové hudby, je hraná na produkciách a nahrávaná na nosiče slovenských dychových hudieb.
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Finálové súťažné práce vybrané odbornou porotou ZDHS
KATEGÓRIA: Skladby pre DH so spevom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mala som milého – H: Hupčík Ján, T: Mária Novomestská - polka
Dve srdcia láskou zmámené – H+T: Jozef Šulec – tango
Šuhaji, Šuhaji – H+T: Čapák Miroslav – polka
Ave Eva – H: Pavel Šianský T: František Láliš – moderato fox.
Náš rodný kraj – H+T : Peter Solárik - valčík
Čo si počnem – H+T: Ivan Šmatlák - polka

KATEGÓRIA: Skladby pre DH bez spevu – orchestrálne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Len-tak - H: Ľubomír Krátky - polka
Ródeo – H: Jozef Šulec – intermezzo
Ďevčátka – H: Libor Mikl – polka
S tebou – H: Ikov Kopáčik – slowly
Janička – H: Stanislav Orechovský - polka
Malá fantázia – H: Jozef Baláž – Intermezzo
FeBe – Polka – H: Peter Burica – swingy

KATEGÓRIA: Spracovanie a aranžmán ľudovej piesne
1.
2.
3.
4.
5.

Keď som išiel skoro ráno – Spracoval : Jozef Hepner
Na tom vŕšku na skalnatom – Spracoval: Ľubomír Krátky
Dve goralské piesne – Spracoval: Ctirad Kristin
Stromeček zelený – Spracoval: Peter Burica
Ej zaleť biela holubienka – Spracoval: Jozef Baláž

Súťažná interpretácia:
Súťažný sprievodný orchester:
Profesionálny festivalový dychový orchester pod záštitou ZSDH
Vedúci a dirigent hudobný skladateľ a predseda ZSDH Peter Burica
Sólisti speváci súťažného orchestra: Zuzana Orságová a Radoslav Fuzik,
a speváci z dychových hudieb : MÁJOVANKA A NADLIČANKA
Združenie dychových hudieb Slovenska - Mesto Nové Mesto nad Váhom

5

Autorská súťaž ZDHS Nové mesto nad Váhom 2009

Pár slov o autoroch finálových súťažných prác:
Kategória 1. SKLADBA pre DH so spevom.
Ján Hupčík *16.2.1963
Debutujúci skladateľ z Dolnej Súče, účastník skladateľských seminárov ZDHS a
NOC. Skladateľskou a spracovateľskou prácou pre dychovú hudbu sa zaoberá posledné 3 roky hlavne s vlastného záujmu. Aranžérsky sa podieľal na repertoári DH
Stodolanka, ktorú určitý čas viedol. Spolupracuje s textárkou Máriou Novomestskou, ktorá je aj regionálnou literátkou spolupracujúcou s autormi a Dh v trenčianskom regióne. Ich spoločná skladba „Mala som milého“ zaznie v podaní súťažného orchestra a sjeho spevákov Zuzany Orságovej a Radoslava Fuzika. Autorskej
súťaže sa zúčastňuje po prvý krát.
Jozef Šulec *28.4.1950
Známy slovenský skladateľ, strednej generácie žije v Trnavskom kraji vo Vlčkovciach. Spolupracuje s DH na celom Slovensku Zúčastňuje sa autorských súťaží a do
tejto kategórie pripravil tango, ktorému dal názov „Dve srdcia láskou zmámené“ a
bude to asi o láske. Skladbu za sprievodu súťažného orchestra interpretujú jeho
speváci Zuzana Orságová a Radoslav Fuzik.
Miroslav Čapák*31.10.1969
Skladateľ zaoberajúci sa aranžérskou a spracovateľskou prácou najmä ľudových
piesní z regiónu Hornej Súče od roku 1987. Je účastníkom skladateľských seminárov ZDHS a súčasnej dobe v účasti na tohoročnej „Novomestskej note 2009“
vlastne debutuje vlastnou polkou „Šuhaji, šuhaji“ . Jeho aranžmány a kompozície
hrali a hrajú DH Komoranka a mládežnícka DH MLADÍK. a ďalšie DH z Trenčianskeho regiónu. Skladbu za sprievodu súťažného orchestra interpretujú opäť jeho
speváci Zuzana Orságová a Radoslav Fuzik.
Pavel Šianský *17.02.1956
Skladateľ stredoslovenského regiónu pravidelne sa zúčastňujúci autorských súťaží
bol víťazom kategórie „Sólová skladba pre mládež“ v druhom ročníku, skladbou
Daždivé ráno. Dnes ponúka skladbu na text Františka Láliša „ Ave Eva“ ktorá je
modernejšie v štýle pomalého foxu. Interpretujú ju opäť speváci súťažného orchestra: Zuzka Orságová a Radoslav Fuzik.
Peter Solárik* 14.8.1964
Kapelník DH Májovanka píšuci piesne z regiónu Záhoria. Zúčastnil sa autorskej
súťaže v jej prvom ročníku skladbou „Malý vtáček“ ktorá úspešne putuje repertoárom slovenských dychoviek. Jeho cit vlastný ľuďom na Záhorí vložil do valčíku
„Náš rodný kraj“ ktorý je určite o jeho rodnom Záhorí. Skladbu si vypočujeme
v podaní spevákov domovskej kapely skladateľa, ktorou je Májovanka z Holíča
a to Henriety Palkovičovej, a manželov Jarky a Petra Solárikových.
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Pár slov o autoroch finálových súťažných prác:
Ivan Šmatlák *21.02.1956
Známy skladateľ a úspešný účastník minulých ročníkov našej súťaže, tvorí záver
prvej súťažnej kategórie. Sme u neho zvyknutí na skladby zo života a tak trochu
inak, hlavne v texte. Vypočujme si teda polku s názvom „Bez pohárka“ o poháriku
trochu inak. Interpretmi za sprievodu súťažného orchestra sú speváci DH Nadličanka: Vierka Bakytová, Ľdmila Slamková, Vladimír Mičko a Jozef Mičko

Kategória 2. SKLADBA pre DH bez spevu - orchestrálna skladba.
Ľubomír Krátky*29.11.1952
Známy skladateľ a upravovateľ Trenčianskeho regiónu, člen novovzniknutého
ZSDH, spolupracuje z DH najmä v okolí Trenčína. Súťaže sa zúčastňuje po prvý
krát a v Kategórii orchestrálnych skladieb ponúka polku s prostým názvom „Len
tak“ No a súťažný orchester ju zahrá len tak do súťaže pod vedením Petra Buricu.
Jozef Šulec *28.4.1950
Známy slovenský skladateľ, strednej generácie žije vo Vlčkovciach. Spolupracuje
s DH Trnavskom kraji a inými DH na Slovensku. Jeho kompozície sa objavili s
úspechom na našej súťaži vo 4 ročníku 2007. Dnes do tejto kategórie bola vybraná
svižná orchestrálna skladba „Ródeo“ , ktorú predvedie súťažný orchester.
Libor Mikl*6.10.1966
Prvý zahraničný účastník našej súťaže a tiež prvý zahraničný člen Združenia skladateľov dychovej hudby, riaditeľ ZUŠ v Zlíne a umelecký vedúci DH Fryštácka
Javoŕina a veľkého orchestra ZUŠ. Spolupracuje so spriaznenými ZUŠ v Bojniciach
i Považskej Bystrici. Napísal a nahral na nosiče množstvo svojich skladieb a my
vám teraz ponúkame jeho polku „Děvčátka“, no a spolu ich tam skúsime objaviť.
Ikov Kopáčik *13.4.1943
Skladateľ a pedagóg, napísal aj množstvo študijných školských kompozícií a orchestrálnych skladieb pre rôzne nástroje. Je zakladateľom privátnej hudobnej školy
a vychoval množstvo výborných profesionálnych hudobníkov. Je víťazom v niekoľkých ročníkoch AS ZDHS a dnes sa v tejto kategórii uchádza o priazeň poroty pomalou skladbou „S tebou“. Interpretuje súťažný orchester.
Stanislav Orechovský *25.7.1979
Skladateľ aranžér a Tenorista, účastník autorských súťaží sa nám dnes opäť predstavuje orchestrálnou polkou „Janička“ Zdá sa že názov by mohol byť portrétom niekoho zaujímavého zo skladateľovho okolia. Interpretuje súťažný orchester.
Mgr. art. Jozef Baláž* 29.5.1968
Známy slovenský skladateľ a aranžér, kapelník DH Maguranka, riaditeľ ZUŠ v Bojniciach sa v tejto kategórii predstavuje koncertnou skladbou „Malá fantázia“, ktorá
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