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Program koncertu na Mariánskom námestí, 6.9.2017 o 18:00 h.

Žilinské kultúrne leto a Hudobné divadlo Eden

F   RUM MUSICA FESTIVAL

Poetic trio
Sláčikové trio funguje ako hudobné teleso od roku 2016. Študentky a absolventky Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave pôsobia ako aktívne interpretky v slovenských orchestroch a komorných 
telesách. Spája ich radosť zo spoločného muzicírovania a radi prinášajú svoje umenie ľudom nielen v 
Bratislave. Sláčikové trio hráva v zložení aj s inými hudobnými nástrojmi – viola, klavír. 
Mária Andrejková ukončila tento rok štúdium na VŠMU u Prof. Františka Novotného. Počas štúdia 
absolvovala študijný pobyt na Univerzite v Grazi (Prof. Silvia Marcovici). Pravidelne účinkuje v komornom 
orchestri ZOE a ako výpomoc pôsobila v Štátnom komornom orchestri v Žiline a v Slovenskej filharmónii.
Júlia Jurigová je absloventkou VŠMU v triede Prof. Jozefa Podhoranského. Štúdium si rozšírila ročným 
študijným pobytom na Univerzite v Grazi (Prof. Kerstin Feltz). Pôsobila ako členka violončelovej skupiny 
v orchestri Slovenského národného divadla, je členkou Adhoc orchestra a kapely speváčky Miriam Kaiser. 
Súčasne vyučuje na Súkromnej základnej umeleckej škole v Žiline.
Ako hosť hrá dnes v triu Jana Macíková, ktorá je absolventkou Konzervatória Jána Levoslava Bellu v 
Banskej Bystrici v triedach Mgr.art. Petra Strenáčika a MgA. Jana Juříka. Súčasne študuje na  Konzervatóriu 
v Bratislave u Mgr.art. Stanislava Muchu a na VŠMU v triede Prof. Františka Novotného. Hudobné 
skúsenosti získala ako výpomoc v opernom orchestri v Banskej Bystrici, Štatnej filharmónii v Košiciach a 
v orchestri Slovenského rozhlasu. 

Mária Andrejková - husle
Jana Macíková - husle

Júlia Jurigová - violončelo

Program
Antonio Vivaldi: Triová sonáta Op.1 č.10 
1. Preludium
2. Allemande
3. Gavotta

Antonio Vivaldi:
Jar
Zima

Ludwig van Bethoven: Vidiecke tance

Antonín Dvořák: Bagatelles Op.47
1. Allegretto scherzando
2. Tempo di minuetto. Grazioso
3. Allegretto scherzando
4. Canon. Andante con moto
5. Poco Allegro

uvádza

W.A.Mozart - Divertimento Nr.3 KV 439b 
Nr.11-15
1. Allegro
2. Menuetto
3. Adagio
4. Menuetto
5. Rondo. Allegro assai

Andrea Untung - Spanish Dance
Sarah Kuo - Spanish Dance
Sting – englishman in New York
christopher Gunning: Hercule Poirot theme
James Brown: i feel good

trio AVANte
je komorné zoskupenie, ktorého ťažiskom repertoáru sú skladby od baroka až po súčasnosť so zameraním na diela 
slovenských autorov. Popri klasickej hudbe sa trio venuje aj úpravám známych populárnych melódií a hudby z 
filmov, ktoré uvádzajú vo vlastných aranžmánoch. Členovia tria sú profesionálny hudobníci, ktorí študovali na 
univerzitách v Krakove, či rakúskom Grazi a momentálne pôsobia ako profesori Konzervatória Žilina a učitelia 
hudby na základných umeleckých školách.

Miroslav Hanáček – flauta
Anna Brezániová – klarinet
Diana Čornáková – Fagot

Program

BALADY
Hudobná dvojica Robert Pospiš a Martin Sillay prichádza s novým koncertným projektom Balady. Rovnomenná 
nahrávka, ktorá vyšla koncom minulého roka je originálnou poctou tradičným ľudovým piesňam z rôznych kútov 
Slovenska. „Už roky to bola naša vysnívaná nahrávka. Slovenské balady v novom zvuku. Vyberali sme z obrovského 
množstva piesní. Najdôležitejšia pre nás bola hodnota príbehu a zvuková atmosféra. Album sme nahrávali naživo 
s výbornými hudobníkmi. Violončelistom Romanom Harvanom a bubeníkom Jurajom Šušaníkom. Žiadne 
špekulácie, zaujímala nás podstata skladieb. Rozhodli sme sa prerozprávať ich našim rukopisom. Nechceli sme 
nahrať album s vyhladenou produkciou. Väčšina albumu pochádza zo živej session. Tento prístup podľa nás 
splýval s našim pôvodným úmyslom. Nahrať slovenské balady inak. Aj preto sme skladby prearanžovali tak, aby 
korešpondovali s našim hudobným cítením. Zmenami prešli aj texty. Cítil som, že im musím dodať osobnejší 
rozmer. Vznikli tak naše slovenské balady,“ dodáva Robert Pospiš. Súčasťou nového koncertného projektu 
budú aj skladby zo starších albumov Roberta Pospiša & Martina Sillaya. Tie odznejú v nových aranžmánoch pre 
originálne zloženú kapelu. 
Spojením folku a jemného blues so zvukom poetického violončela sa stretávame s jedinečným hudobným 
projektom, ktorý si zaslúži pozornosť. Rovnomenný album sa dostal v roku 2016 medzi prvú desiatku 
najzaujímavejších albumov roka.

Robert Pospiš - spev, vokály, synth 
Martin Sillay - gitary 

Roman Harvan - violončelo 
Juraj Šušanik - bicie a perkusie

Program 
1. Medzi horami
2. Vyskočilo slniečko
3. Po hore, po hore
4. Od Dunaja až k nám
5. V hlbokej doline

6. Pod košatou lipkou
7. V tom šírom poli
8. Na olivon strome
9. Išli hudci horou
10. Stojí hruška v sade


