Odštartovala Lipianska hudobná jar | Prešovský | korzar.sme.sk

Page 1

http://korzar.sme.sk/c/4613707/odstartovala-lipianska-hudobna-jar.html

Prvý koncert

Odštartovala Lipianska hudobná jar
Prvý koncert Lipianskej hudobnej jari (LHJ) sa uskutočnil v nedeľu. Predstavili sa manželia so štvorručnou
hrou na klavíri a dievčenský orchester Afrodite, ktorého členky sú aj z východného Slovenska.
Lipany. Prvý koncert LHJ sa začal vážnou hudbou. Štvorručnú hru na klavíri predviedli Ľudmila Kojanová
a Pavel Novotný. Manželia koncertovali aj v zahraničí, napríklad v Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Juhoslávii,
vo Švajčiarsku, Poľsku či na Islande.
"Dnes je to už 50 rokov, čo sme spolu robili prijímačky na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne
a vzali iba nás dvoch. Odišli sme na východné Slovensko, zosobášili sa a tu sme ostali 50 rokov. Bývame
v Košiciach, ale pracovali sme aj v Prešove na Prešovskej univerzite," povedala nám Ľ. Kojanová.

Dievčenské kvinteto malo úspech
Milým prekvapením a oživením bolo dievčenské kvinteto Afrodite. Salónny orchester interpretuje najmä
populárnu hudbu 20. storočia v originálnych aranžmánoch. V repertoári sú momentálne štyri koncertné
programy - Nezabudnuteľné evergreeny, Svet muzikálu, Slávne filmové melódie a Pocta W. A. Mozartovi.
"Vznikli sme už v roku 1994, ale z pôvodnej zostavy som ostala už iba ja. Svojou hrou spomíname na to
najlepšie, čo sa vyskytlo v oblasti hudby v 20. storočí. Pôsobíme v Bratislave, ale členky máme z celého
Slovenska. Aj z východu, a to klaviristku Xéniu z Prešova a violistku Júliu z Krivian (okres Sabinov),"
povedala líderka zoskupenia Michaela.

Najbližší koncert bude 30. apríla
"Bolo to naozaj nádherné a zaujímavé. Som rád, že som sem prišiel a vypočul si to. Mám umenie rád,"
povedal nám Martin Vološin z Lipian.
Koncert bol zmesou vážnej a populárnej hudby podanej v netradičnom štýle. "Chcela som, aby vznikol
kontrast a myslím, že sa to celkom podarilo. Klavírne duo aj Afrodity podali skvelý výkon. Ďalší koncert
bude 30. apríla a predstavia sa na ňom učitelia i žiaci zo ZUŠ v Lipanoch a tiež Moravská cimbalová hudba,"
informovala hlavná organizátorka LHJ Gabriela Pintérová.
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