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Koncerty

Skončila sa Lipianska hudobná jar
Sériu koncertov Lipianskej hudobnej jari (LHJ) uzavrel koncert organistu a klaviristu Mareka
Vrábla a speváckeho zboru La muzika z Poľska.
LIPANY. Marek Vrábel patrí k popredným reprezentantom mladej generácie slovenského interpretačného
umenia. "Hralo sa mi veľmi dobre, pretože lipianske publikum je veľmi srdečné. Pred rokmi som sa o tom
mohol presvedčiť, keď som tu hral. Mal som príjemný pocit. Prvýkrát som v Lipanoch hral pred
sedemnástimi rokmi. Bolo to ešte počas štúdia na Konzervatóriu v Košiciach. Vyučoval som rok na miestnej
základnej umeleckej škole ešte ako osemnásťročný," povedal nám M. Vrábel.
Čoskoro začne nahrávať CD. "Bude to moje prvé profilové CD, aj keď je už piate v poradí. Do roka by malo
byť na trhu. Mám koníček a hobby spojené s povolaním. Keď človek niečo robí s láskou, tak to nie je až taká
drina. Hudbe sa venujem úplne odmalička. Moji rodičia ma ako sedemročného dali na ZUŠ a už mi nebolo
pomoci. Odmietol som si dať prihlášku inde ako na konzervatórium. Ale prijali ma na prvýkrát a už sa to so
mnou vezie," prezradil Vrábel.

La musica na festivale už druhýkrát
Na koncerte vystúpil aj dievčenský zbor z Poľska. Zbor La musica koncertoval v Nemecku, Maďarsku,
Bulharsku, Grécku, Ukrajine i na Slovensku. "Veľmi sa tešíme, že sme mohli už druhýkrát vystúpiť na
tomto hudobnom festivale. Naša spolupráca so základnou umeleckou školou v Lipanoch trvá už päť rokov.
Sme radi, že také malé mestečko ako Lipany má svoju vlastnú hudobnú jar, na ktorej vystupujú známi
umelci," uviedol zbormajster Zdzislaw Ohar.
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Založiť diskusiu k článku

Marek Vrábel. Umelcovi sa v Lipanoch páčilo.
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