,, Dychovky v Preši ,,
Stretnúť sa v krásnom Pezinku, pri muzike, či pri vínku,
je sviatkom domácich i hostí, ktorí sem prídu z úprimnosti.
Už deviaty ročník všetkých teší, že dychovky budú opäť v preši,
klarinet, trúbka v rukách zahorí o pár dní na nádvorí.
Nech zahrejú vás melódie, s dychovkou, ktorá stále žije.
Už prichádza naša hodina, veď sa tam stretneme ako jedna rodina.
IX ročník najväčšieho medzinárodného
súťažného festivalu ,, Dychovky
v Preši ,, na Slovensku je pripravený.
Tento rok si pripomíname aj 135.
výročie prvej zmienky o dychovej
hudbe v našom meste. Organizátori
tohto ročníka: dychová hudba Cajlané,
Pezinské kultúrne centrum a Fanklub
DH Cajlané pre Vás opäť pripravili
sviatočné dni s dychovou hudbou
a výstavu ,, Dychovka v Pezinku ,,
a to na 14. až 16. augusta 2009.
Každým rokom sa na náš festival
vracajú dychovky z minulých ročníkov
a, samozrejme hlásia sa aj nové, ktoré
sa chcú popasovať o nášho diváka – návštevníka. Tak tomu je i tento rok. Pozvanie prijali dychové orchestre z
Česka a zo Slovenska. Avšak nie všetky budú súťažiť o ceny vyhlásené organizátormi. O hlavnú cenu budú
bojovať tieto dychové hudby: Handlová /SK/, Mostárenka /SK/, Blatnička /CZ/, Minciar /SK/, Dubňanka /CZ/
a domáca Grinavanka.
V sobotu vystúpia: DH Svätojurská kapela, Ivanka pri Dunaji, Častovanka, Dolančanka a domáce dychovky
Grinavanka a po troch rokov aj dychová hudba Cajlané v novom zložení.
V nedeľu po súťažnej časti festivalu si budeme mať možnosť vypočuť mládežnícku dychovú hudbu Karpatská
kapela a majstrov Európy z roku 2004 Dunajskú kapelu. Nie je treba pripomínať, že i tohto roku sa opäť snúbi
krása hudby, piesní a krojov, za ktorými mnohí z Vás tak radi chodíte.
Takže uvidíme sa tretiu augustovú nedeľu, pretože je to tradícia a za každého počasia. Dychová hudba, tá vždy
oblohu vyčistí, o srdciach ani nehovorím.
Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji na vrátnici Pezinského kultúrneho centra na Holubyho ulici v Pezinku
od 1. augusta 2009.
Cena vstupného: sobota - III. Sprievodné koncertovanie
nedeľa - hlavný program
nedeľa - koncert DH Dunajská kapela

od 16,00 do 22,00 – 1,-€
od 14,00 do 22,00 – 3,-€
od 20,00 do 22,00 - 1,50 €

predseda DH Cajlané a predseda festivalu

Program
IX. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

„ Dychovky v Preši „
14. august 2009 – piatok
17,00 Pezinské kultúrne centrum - otvorenie výstavy ,,Dychovka v Pezinku ,, od 14.8.09 do 10.9.09
k 135. výročiu prvej zmienky o DH v Pezinku
19,00 Chrám Premenenia Pána /dol. kostol/ sv. omša za zomrelých a žijúcich muzikantov dych. hudby v Pezinku

I. Sprievodné koncertovanie:

vstup voľný

19,45 Radničné nám. - DH Grinavanka

II. Sprievodné koncertovanie:

vstup voľný

15. august 2009 – sobota
9,00 – 10,00 Trhovisko – Kupeckého ulica – DH Grinavanka
10,00 – 11,00 Trhovisko – Kupeckého ulica - DH Svätojurská kapela

III. Sprievodné koncertovanie: vstupné
17,00 – 18,00
18,00 – 19,00
19,00 - 20,00
20,00 - 21,00

nádvorie Zámku nádvorie Zámku nádvorie Zámku nádvorie Zámku -

DH
DH
DH
DH

1,-€

Ivanka pri Dunaji
Častovanka
Dolančanka
Cajlané

IV. Sprievodné koncertovanie: vstup

voľný

16. august 2009 – nedeľa
9,00 – 10,00
10,00 - 11,00
10,00 - 11,00
11,00 - 11,45
12,00 – 12,30

Vináreň Matyšák
........................ DH
Radničné nám. Mariánsky stĺp .......... DH
Kultúrny dom-hlavný vchod .............. DH
Kultúrny dom-hlavný vchod .............. DH
Radničné nám. Mariánsky stĺp ........... DH

Blatnička CZ
Minciar
SK
Gemerčanka SK
Mládežnícka dych. hud. Karpatská kapela SK
Dubňanka CZ

Obedňajšia prestávka
13,15
13,30

Zraz DH pred Pezinským kultúrnym centrom – všetky zúčastnené dychové hudby
Sprievod dychových hudieb s mažoretkami na nádvorie Zámku

Hlavný program festivalu: vstupné

od 14,00 - 22,00 3,-€

14,00

Vystúpenie mažoretiek TINA z Bratislavy

14,15

Slávnostné otvorenie súťaže
fanfáry festivalu – Mládež. dych. hudba Karpatská kapela SK

14,30
15.00
15,30
16,00
16,30
17,00

DH
DH
DH
DH
DH
DH

Handlová
Mostárenka
Blatnička
Grinavanka
Minciar
Dubňanka

-

Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Hodonín
Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Moravský Krumlov

-

Slovensko
Slovensko
Česko
Slovensko
Slovensko
Česko

17,45

Koncert – Mládežnícka dychová hudba Karpatská kapela

18,30

Megakoncert všetkých zúčastnených orchestrov

18,45

Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení

19,00

Pozvanie na X. ročník 2010

Vstupné iba na veselicu 1,50,- €
20,00

Veselica s DH Dunajská kapela – Majster Európy 2004

22,00

Záver festivalu
Zmena programu vyhradená.

