XI.roč.Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb
,,Dychovky v Preši,, sa uskutoční 12.,13.,14.augusta 2011 v Pezinku
v znamení 20. výročia založenia DH Cajlané.

Všetky podrobnosti na www.pezinok.sk/Kultúra-tradičné podujatie/

Stretnúť sa v krásnom Pezinku, pri muzike, či pri vínku, je sviatkom domácich i
hostí, ktorí sem prídu z úprimnosti. Už jedenásti ročník všetkých teší, že dychovky
budú opäť v preši, klarinet, trúbka v rukách zahorí o pár dní na Amnfiteátri Nech
zahrejú vás melódie, s dychovkou, ktorá stále žije. Už prichádza naša hodina, veď sa
tam stretneme ako jedna rodina. Medzinárodný súťažný festival malých dychových
hudieb ,,Dychovky v Preši „ Už XI. ročník festivalu dychových hudieb v našom meste
sa stal realitou. Základ nádhernej tradície tohto festivalu dychových hudieb v Pezinku
položila dychová hudba Cajlané, ktorá si 13. augusta 2011 pripomenie 20. výročie
svojho založenia. V priebehu desiatich ročníkov festivalu sa postupne predstavili
dychové orchestre nielen z Bratislavského regiónu, ale aj z Čiech, Rakúska,
Nemecka, Poľska a Maďarska ba dokonca jeden súbor z Izraela. Spolu vystúpilo 101
orchestrov, takmer 2.050 muzikantov. Zmyslom tohto festivalu je ponúknuť
poslucháčom zrozumiteľné melódie a slová piesní často v ľudových úpravách
súčastných skladateľov. Na týchto festivaloch vznikala, vzniká a bude vznikať čestné
priateľstvo medzi muzikantmi, skladateľmi a poslucháčmi dychovej hudby, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou našej národnej kultúry. Pezinský festival je súťažný. Snáď
preto sa naň muzikanti tak tešia a do nášho mesta radi chodia.
Svojim obsadením sa festival ,, Dychovky v Preši,, postupne stal najvýraznejší
v rámci regiónu a jedným z najväčších na Slovensku. Som veľmi rád, že práve naše
mesto každoročne víta hostí – hudobníkov, ktori svojím umením obdarúvajú druhých
a reprezentujú našu krásnu zem tým najlepším spôsobom. Mnohé hosťujúce
orchestre festivalu ,,Dychovky v Preši,, , hudobní skladatelia spolupracujú s
dychovými hudbami v celej Európe, kde si ich všade veľmi vážia a cenia.
V tomto roku, teda: 12.,13.,14. augusta 2011 v Krušičovej kurii, v centre mesta
a na Amfiteátri sa predstavia vyspelému pezinskému publiku zahraničné i domáce
dychové hudby: Svätojurská kapela SK, Šarfianka SK, Častovanka SK, Grinavanka
SK, Sebedražská kapela SK, Estradaci CZ, Mladík SK, Karpatská kapela SK,
Vlčnovjané CZ, Cementón SK, Fialenka CZ, Mládežnícka dychová hudba FOR ZUŠ
Bratislava SK, Stráňanka CZ, DH z Nemecka Musikzug der FF Zittau a jubilujúca
dychová hudba Cajlané v novom zložení.
Na organizácii a zaistení celého festivalu ,, Dychovky v Preši ,, sa každoročne
podieľa Pezinské kultúrne centrum, mesto Pezinok, Bratislavský samosprávny kraj,
podnikatelia z Pezinka a okolia a však najväčšiu ťarchu a zodpovednosť za podujatie
má na pleciach spolok dychová hudba Cajlané.
Všetkým patrí úprimná vďaka.
František Féder – predseda festivalu

