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O pár dní privítame v našom
meste návštevníkov Vinobrania (15.
– 17. septembra). Organizátori vstupujú do záverečnej fázy príprav,
dolaďujú program a zariaďujú všetko potrebné, čo s týmto veľkým podujatím súvisí.
V tomto čísle pre vašu orientáciu
prinášame predbežný program oberačkových slávností. Predbežný
preto, lebo niektoré zmluvy s účinkujúcimi sa ešte stále doťahujú. Definitívny program nájdete v budúcom
čísle, ktoré vyjde už 13. septembra.
Tentoraz v našich novinách dominujú dychovky, uverejňujeme obšírnejší materiál o festivale Dychovky v
preši a o Grinavanke, ktorá v tomto
roku oslavuje 85. výročie vzniku.
Pekný zvyšok leta vám želá redakcia.

Dychová hudba Vinosadka na tohtoročnom festivale Dychovky v preši získala štyri ceny – Cenu diváka, Cenu za najobľúbenejšiu skladbu, Cenu nadácie Revia a Cenu za najlepší ženský spevácky výkon.

Septembrové číslo Pezinčana
vyjde už v stredu 13. septembra.
Bude mať prílohu k pezinským
oberačkovým slávnostiam –
Vinobraniu (15. – 17. septembra). V rozšírenom plnofarebnom čísle ponúkame plošnú
inzerciu za výhodné ceny.
Uzávierka č. 9/2006 bude 4.
septembra.
(r)

Najskôr nádvorie Zámku vyhrievali slnečné lúče a návštevníkom
sa akosi nechcelo na prehriate
stoličky, potom prišiel dážď, ktorý
prerástol do búrky a nasledovalo
sťahovanie do Domu kultúry, kde
sa dohrávalo pod reflektormi. To
boli tri tváre tohtoročného 6. ročníka medzinárodného súťažného
festivalu malých dychoviek DYCHOVKY V PREŠI.
Na festivale sa zúčastnilo šesť
dychových hudieb, päť zo Slovenska a jedna z Rakúska. Slovensko
reprezentovali Nedanovčianka,
Svätojurská, Gemerčanka, Vinosadka a Bojnická kapela. Od južných susedov prišla jedna z najlepších kapiel v Dolnom Rakúsku
Musikverein Sarasdorf.
Súťažný kolotoč rozkrútili mladí
muzikanti z Nedanoviec pri Partizánskom. V repertoári mali štyri
polky, kvapík, valčík a na záver
pestrú ľudovú zmes, ktorá strhla
divákov k mohutnému potlesku.
Predvedený výkon sa očividne
páčil aj porote na čele s naslovovzatým hudobným odborníkom
Adamom Hudecom.
Nasledovali vystúpenia Svätojurskej dychovky a Gemerčanky.
Obe hudby sa pred plným
hľadiskom prezentovali dobrou

muzikou, v Gemerčanke
zaujal najmä spev Jána Bendu, ktorý hrá tiež na trúbke.
Vynikajúci výkon predviedla Vinosadka, v ktorej
zažiarili speváci a najmä
speváčky – Mirka Sandtnerová a Martina Tahotná.
Medzi hráčmi popri mladých
bolo vidno aj viacerých starších muzikantov, najstarším
je tubista Rudolf Cíferský,
ktorý si svoj post výborne
zastane aj vo veku 84 rokov.
Po štvorici našich hudieb
vystúpili na pódium Rakúšania. Mali to veľmi ťažké,
okrem toho, že sa museli
plne sústrediť na hranie (a
bolo ako sme už zvyknutí z
tejto krajiny solídne), odolávali pod zatiahnutou oblohou prvým kvapkám dažďa. Ocenené speváčky z Vinosadky, zľava
Organizátori program Martina Tahotná a Mirka Sandtnerová.
uháňali, na tribúnu prišla
ešte Bojnická kapela, speváci tomu v sále zostala väčšina divávšak už spievali pod dáždnikmi a kov, čo tiež svedčí, že Pezinčania
zvukári museli pozakrývať drahú majú dychovku ozaj radi.
Pod reflektormi v spoločenskej
zvukovú aparatúru. Podmienky už
boli neregulárne, preto sa usporia- sále ako prvá vystúpila Bojnická
datelia rozhodli premiestniť ďalší kapela, ktorá uzatvárala súťažný
program do Domu kultúry.
program. Až potom mohla začať
Pokračovalo sa až po dlhšej odborná porota záverečné hodnoprestávke, bolo potrebné postaviť tenie.
a nastaviť aparatúru. Aj napriek
Pokračovanie na 7. strane

