Kultúrne centrum Pezinok pripravuje na 27. septembra ozajstnú hudobnú lahôdku – koncert známej šansonierky Hany
Hegerovej so sprievodnou kapelou P. Maláska. Program sa
uskutoční v Dome kultúry, začiatok je o 19.00 hod. vo veľkej
sále. Predpredaj vstupeniek
u informátora v DK.
(kc)

Dokončenie z 1. strany

Pokým porotcovia v zákulisí podrobne zvažovali súťažné výkony
šestice kapiel, na pódiu sa prezentoval izraelský orchester Mor And
Kinamon. Aj keď tento žáner priamo s dychovkou nesúvisel, diváci
boli za precízne spevácke vystúpenie povďační.
Potom nasledovalo dlhoočakávané vyhlásenie výsledkov. Ceny
z rúk organizátorov prevzali: Cena
Vinea – najmladšia DH ZUŠ Kyjov, Cena diváka – Vinosadka,
Cena nadácie Revia – Rudolf Cíferský (84 r.), skvelý tubista z DH
Vinosadka, Cena za inštrumentálnu skladbu – za najlepší výkon
Marek Flimel z Bojnickej kapely,
Cena za najlepší mužský spevácky výkon – Ján Bendo z Gemerčanky, Cena za najlepší ženský spevácky výkon – Mirka
Sandtnerová a Martina Tahotná,
Cena za najobľúbenejšiu skladbu (divácke hodnotenie) – Ave
Maria, DH Vinosadka, Cena primátora Pezinka – DH Musikverein Sarasdorf, Hlavná cena – DH
Nedanovčianka.
Záver patril vystúpeniu dvoch
českých kapiel – Mládežníckej
dychovej hudbe ZUŠ Kyjov a Dychovej hudbe Vracovjaci.
Po ukončení podujatia nám povedali:
František Féder, predseda festivalu a hlavný organizátor: – S priebehom tohtoročného festivalu
som spokojný, aj keď nám počasie
narobilo veľké problémy. Bol som
milo prekvapený z veľkej účasti
divákov, najmä však koľko ich
prišlo ešte po presune programu
do krytých priestorov. Festival bol
náročný, najmä po ekonomickej
stránke, pretože získať potrebné
peniaze nie je dnes ľahké. Nakoniec sa všetko podarilo, za čo vďačíme viacerým sponzorom. Mesto
žilo festivalom štyri dni, pred
súťažou bolo viacero sprievodných koncertov, ktoré sa uskutočnili podľa programu. Teší nás, že
ľudia sa zapojili aj do petície, ktorá
vyzýva Slovenskú televíziu, aby

V minulých dňoch sme si pripomenuli 100. výročie narodenia významného slovenského
dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga, profesora Dr.
Ľudovíta Rajtera.
Ľ. Rajter sa narodil 30. júla 1906
v Pezinku. V hudobnom svete bol
známy tým, že položil základy dirigentskej školy na Slovensku. Podieľal sa na vzniku Slovenskej
filharmónie, ktorej bol v rokoch
1949 – 1976 prvým dirigentom.
Zároveň pôsobil ako šéfdirigent

Hlavnú cenu festivalu získala DH Nedanovčianka.
dala väčší priestor vo vysielaní
dychovej hudbe.
Adam Hudec, predseda odbornej
poroty: – Festival mal veľmi dobrú
úroveň, žiaľ, Pezinčania si nevymodlili lepšie počasie. Čo sa týka
súťažných kapiel, najlepšia bola

výkony mala Vinosadka a ako neskutočný unikát v tejto dychovke je
84-ročný Rudolf Cíferský. Veľa
som už toho po svete pochodil, ale
u nás, ba v celej Európe, som nepočul taký vynikajúci výkon na tube, pritom tento človek hrá s umelým chrupom. Je to obdivuhodné.
V porovnaní s vlaňajškom, keď
som bol tiež predsedom poroty, v
tomto roku bola úroveň troška nižšia, vtedy dominovala Vištučanka,
ktorá podala ozaj supervýkon.
Dnes taký výkon nebol, hoci kapely mali veľmi dobré vystúpenia.
V budúcnosti by organizátori mali
čosi urobiť s nepriazňou počasia,
treba sa pripraviť na mokrý variant, zastrešiť účinkujúcich a zvukárov, a bolo by dobré pozvať na
festival tiež špičkové kapely.
Milan Oravec

Predseda festivalu a hlavný organizátor František Féder.
Nedanovčianka. Je to mladá kapela, majú sa však od koho učiť, v ich
okolí je veľa dobrých kapiel (Hradiská kapela, Prievidžanka, Maguranka). Zvíťazili aj napriek tomu,
že ako prvá účinkujúca kapela to
mali ťažšie, na začiatok sú zvyčajne problémy s nastavením zvukovej aparatúry. Pekné spevácke

Symfonického orchestra Československého rozhlasu (1968 –
1977). Intenzívne pracoval so zahraničnými hudobnými telesami v
Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku,
Nemecku. Od vzniku VŠMU roku
1949 bol činný ako pedagóg, v
roku 1991 bol vymenovaný za profesora. Bol nositeľom mnohých
ocenení (Rad Ľ. Štúra, Čestný kríž
pre vedu a umenie Rakúska, doctor honoris causa v New Yorku).
Dr. Ľ. Rajter bol čestným občanom Pezinka. K nášmu mestu sa

6.00 Týždeň
7.00 RADI PORADÍME (varenie,
zdravie a krása, rady motoristom)
8.00 PK NET (Pezinčania, Okénko pezinčiny)
9.00 Týždeň
10.00 Téma
11.00 TELEnoviny
12.00 TELEnoviny
13.00 TELEnoviny
14.00 TELEnoviny
15.00 TELEnoviny
16.00 Týždeň
17.00 Téma
18.00 Týždeň
19.00 PK NET (Pezinčania, Okénko pezinčiny)
20.00 RADI PORADÍME (varenie,
zdravie a krása, rady motoristom)
20.10 PK NET (Pezinčania, Okénko pezinčiny)
21.00 Správy od susedov
22.00 Týždeň
23.00 Téma
0.00 Kvinta
1.00 Týždeň
2.00 RADI PORADÍME (varenie,
zdravie a krása, rady motoristom)
2.10 PK NET (Pezinčania, Okénko pezinčiny)
3.00 TELEnoviny
4.00 TELEnoviny
5.00 TELEnoviny

RELÁCIE:
Speváci z Bojnickej kapely pod
dáždnikmi.

vždy hrdo hlásil. Zomrel 6. júla
2000 vo veku 94 rokov a je pochovaný na pezinskom cintoríne.
(r)

Pri príležitosti 100. výročia
narodenia Ľ. Rajtera slávnostne odhalili 26. júla na bratislavskom dome na Fándlyho ulici
č. 1 pamätnú tabuľu, ktorú venovalo Hudobné centrum.

TÝŽDEŇ – spravodajská relácia,
premiéra každý pondelok o 18.00
hod.
TÉMA – rozhovory, klipy, dokumenty, premiéra každú stredu
o 18.00 hod.
RADI PORADÍME – rady z oblasti varenia, zdravia, motorizmu..., premiéra každý piatok
o 20.00 hod.
PK NET – profily osobností Pezinka, Okénko pezinčiny..., premiéra každý piatok o 19.00 hod.
SPRÁVY OD SUSEDOV – novinky spoza hraníc Pezinka, premiéra každý piatok o 21.00 hod.
KVINTA – klipy, kultúrne info, premiéra každý druhý piatok o 0.00
hod.
TELEnoviny – videotextové,
denne aktualizované oznamy, pravidelné rubriky.

