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tradične bohatý hudobný život Dolného Kubína získal do portfólia svojich hudobných podujatí nový žáner – medzinárodný organový festival. Jeho história
sa začala, respektíve mohla začať, až po postavení organa, ktorý by spĺňal kvality a parametre koncertného hudobného nástroja. Takýto organ Dolný Kubín,
na rozdiel od väčšiny, aj omnoho väčších miest na Slovensku, dnes má. Jeho
cena v peňažnej hodnote nebola malá. Avšak prínos tohto nástroja pre liturgiu
chrámu a pre slovenskú organovú kultúru je omnoho väčší. Významu organa
a vplyvu organového interpretačného umenia si je vedomá aj Katolícka cirkev.
Vo svojich dokumentoch si tento hudobný nástroj „ctí“ ako hudobný nástroj,
ktorý vie „ako jediný dodať bohoslužbám opravdivý lesk“. V dokumentoch
Bohoslužobnej kongregácie z roku 1987 je organový koncert odporúčaný ako
„dôležitý pastoračný prostriedok“ a cirkev „sa cíti zaviazanou nielen voči úzkemu okruhu svojich veriacich, ale chce svoje poklady veľkorysým spôsobom
sprístupniť všetkým ľuďom“.
Dnešný svet nám chce podsunúť víziu, že najväčšia hodnota je v materiálnych
hodnotách, ktoré, pre krátkosť života, je potrebné získať čo najrýchlejšie a bez
námahy. Skutočné umenie však takto nefunguje. Ani nemôže existovať na takýchto princípoch. Je totiž výsledkom dlhodobej koncentrovanej námahy v kombinácii s výnimočným talentom. Obsahuje skutočné hodnoty, ktoré sú protikladom toho, čo nám dnes denno-denne ponúkajú médiá vo svojich fast food
programoch. Nie bezdôvodne raz ktosi povedal: „vita brevis – ars longa“.
Organ v Dolnom Kubíne z dielne renomovanej nemeckej firmy postavený
na báze tradičného organárstva, organové kompozície hudobných skladateľov,
ktorých hodnoty overili stáročia alebo im podobné skladby súčasných autorov,
renomovaní interpreti s medzinárodnou reputáciou. Už prvý ročník Kubínskeho
organového festivalu ukázal, že v Dolnom Kubíne je o skutočné hodnoty výnimočný záujem.
Milé dámy, vážení páni, je mi cťou, že som mohol byť prítomný pri vzniku nového organa v Dolnom Kubíne. Som nesmierne rád, že sa s Vami môžem aj naďalej
stretávať vďaka organovému festivalu. Želám Vám, aby ste tu našli skutočnú
krásu, radosť z hudby, oddych a stíšenie od starostí všedných dní.

MARTIN

BAKO
SLOVENSKO

Cantores Bratislavensis
Stanislav Šurin
umelecký riaditeľ festivalu
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2.

august

STANISLAV

ŠURIN

nedeľa / 20.00 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Dolný Kubín
sedenie voľné
Jana Pastorková – soprán
Mariusz Monczak – husle

Ján Valach
(výber a organová transkripcia)
		
Giovanni Battista Pergolesi

The Miscellaneous collection
from Levoča Slovakia (1660 – 1670)
Siciliana

(1710 – 1736)

Johann Sebastian Bach

Passacaglia c-Moll, BWV 582

Stanislav

program

ŠURIN

SLOVENSKO
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(1685 – 1750)

Mikuláš Schneider-Trnavský
(1881 – 1958)
		
Felix Borowski

Prelúdium G dur
Ave Maria pre soprán, husle a organ
Adoration

(1872 – 1956)

Petr Eben
(1929 – 2007)
		

Adoro Te devote
(z Due versetti)

Stanislav Šurin
(*1971)
		

Ave Maria (organ, spev)
Chanson d´automne (husle, organ)

Henryk Górecki

Malá fantázia (husle, organ)

(1933 – 2012)

Vladimír Godár

Maykomashmalon (organ, spev)

(*1956)

Jiří Strejc
(1932 – 2012)
		

Sonata I.
Preludium / Aria / Toccata

Koncert je venovaný pamiatke významného slovenského organistu
a pedagóga prof. Ivana Sokola (*15. 6. 1937 - 2. 8. 2005).

Stanislav Šurin sa narodil v roku 1971 v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu
na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave v triede profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera
v Grazi. Ako organista účinkoval na mnohých mediálnych prenosoch bohoslužieb (inauguráciách
slovenských prezidentov, návštev pápeža Jána Pavla II. atď). Spolupracoval so Slovenskou filharmóniu, s ktorou uviedol viaceré skladby pre organ a orchester. Sólisticky účinkoval v roku 2000
aj s National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše
na Tchajwane. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku a v Kanade.
Sólové organové CD nahral v katedrále rakúskeho mesta Graz, v Schubertkirche vo Viedni, v Trnavskej katedrále a v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Je zakladateľom a organizátorom organových
festivalov v Trnave, Piešťanoch, Skalici a Bratislavskej katedrále. V rokoch 1999 – 2002 bol šéfredaktorom Adoramus Te - časopisu pre duchovnú hudbu. V rokoch 2006 – 2007 pôsobil vo funkcii
Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbách nových organov (napr. Slovenská filharmónia,
Katedrála sv. Martina v Bratislave, Trnavská bazilika, Dolný Kubín atď.). Tejto problematike sa
venuje aj ako publicista a organizátor. V roku 2000 zorganizoval medzinárodnú organologickú konferenciu zameranú na problematiku ochrany historických organov. Pedagogicky pôsobí
na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe. V roku 2009 mu občianske
združenie Ars Ante Portas udelilo cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna
Sebastiana Bacha pre súčasníkov. Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých
skladieb na duchovné a liturgické texty. Zhudobnil viaceré básne francúzskych a slovenských autorov. V roku 2011 mu v Spolku sv. Vojtecha vyšiel autorský spevník a CD Antifóny a duchovné
piesne. Začiatkom roku 2013 vydalo vydavateľstvo Celebrity Service Agency album jeho piesní
na básne Miroslava Válka pod názvom Dáma v rýchliku. Tento projekt zrealizoval v spolupráci
so Stanislavom Palúchom a Kamilom Mikulčíkom.

PRVÁ OFICIÁLNA NAHRÁVKA
nového dolnokubínskeho organa

Jana Pastorková je absolventkou Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Počas štúdia účinkovala v opere SND, Komornej opere, ako aj v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde neskôr pôsobila ako sólistka. Hosťovala v Komornej opere Orfeo v Brne. Zúčastnila sa
interpretačných kurzov starej hudby v Brne, Prahe, na Bachakademie v Stuttgarte, v Brémach
a v Périgueux. Rok študovala spev na Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone so zameraním na starú hudbu. Repertoár J. Pastorkovej siaha od 17. storočia po súčasnosť. Spolupracuje s početnými domácimi a zahraničnými telesami, napr. Musica aeterna, Solamente naturali,
Musica florea, La Gambetta, Ars Antiqua Austria, Arte dei Suonatori, Collegium Marianum, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Cappella Istropolitana, Štátny komorný orchester
Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, VENI a i. Bola členkou
komorných súborov Musick for a While a Ars posoniensis. Premiérovo uviedla viaceré skladby
slovenských autorov. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvá Musica, LUX media, Slovart
records, Ecolio, AP Projekt, Hudobný fond, vydavateľstvo Slovenského rozhlasu.

Mariusz Monczak Huslista Mariusz Monczak študoval na prestížnych hudobných školách v New
Yorku a v Montreali, kde získal magisterský a doktorský titul v oblasti hudobného interpretačného
umenia. V súčasnosti je aktívny ako koncertným umelec a organizátor hudobných festivalov. Ako
sólista hral v najvýznamnejších koncertných sieňach USA, Kanady a Európy (Avery Fischer Hall
Lincoln Center New York, Place des Arts in Montreal, Union Hall Rotterdam, Koncertná sieň Moskovského konzervatória atď.) a účinkoval s mnohými významnými orchestrami (Montreal Chamber Orchestra, Young Virtuosi of Montreal, Nouvel Ensemble Moderne, Concordia Symphony
Orchestra, Brandenburg Symphony Orchestra, Amadeus Polish Radio Chamber Orchestra atď.).
Spolupracoval s významnými súčasnými skladateľmi (Henryk Mikolaj Gorecki, Krzysztof Penderecki, Denis Gougeon, André Prévost atď), ktorým uviedol mnoho svetových premiér ich kompozícií.
Viacero z nich vysielali rozhlasové stanice Radio Canada a CBC2 Toronto. Mariusz Monczak nahral
ako sólista alebo koncertný majster s orchestrom veľa CD nahrávok pre vydavateľstvá SNE, Concordia Records, Castalia a Duz. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom niekoľkých hudobných
festivalov v Poľsku a Kanade (Internation Festival Lubuska Camerata, Serenada nad Watra in Gorzow, Mozart Plus in Zielona Gora and Poznan, Muzyk u Joannitow in Lagow, Szymanowski Easter
Festival in Montreal).
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Stanislav Šurin / organ
Jana Pastorková / soprán
Mariusz Monczak / husle
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710–1736)
MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ (1881–1958)
FELIX BOROWSKI (1872–1956)
BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959)
STANISLAV ŠURIN (*1971)
VLADIMÍR GODÁR (*1956)
HENRYK GÓRECKI (1933–2010)
JIŘÍ STREJC (1932–2010)

THE
NEW
ORGAN

Renomovaný slovenský organista Stanislav
Šurin predstavuje na tomto zvukovom nosiči širokú škálu farieb organa v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne v rôznych
dynamických odtieňoch. Dramaturgia nahrávky je zostavená chronologicky: od diel
geniálneho Bacha až po súčasné kompozičné prúdy. Syntéza organového a husľového zvuku a ľudského hlasu v ich rôznych
kombináciách, ktorá tvorí až polovicu celého albumu, zaiste prinesie potešenie nielen
milovníkom organovej hudby, ale aj širšej
hudobnej verejnosti.

IN
DOLNÝ
KUBÍN

MICHALKO
SLOVENSKO

program

Fernando de La Tombelle

Toccata

(1854 – 1928)

Johann Ch. Heinrich Rinck
(1770 – 1846)
		

Prealudium und Fuge No. 12, op. 55
(B-A-C-H)

Jacques Ibert
(1890 – 1962)
		

Choral pour Orgue
(Justorum animae in manu dei sunt)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 – 1847)
		

Choralvariationen über „Wie gross
ist des Allmächt´gen Güte“

Sigfrid Karg-Elert
(1877 – 1933)
		

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend,
op. 65, No. 13

Charles Marie Widor
(1844 – 1937)
		

Adagio,
Finale z 2. Symfónie D-Dur op.13

MICHALKO

august

JÁN VLADIMÍR

Ján Vladimír

9.

nedeľa / 20.00 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Dolný Kubín
sedenie voľné
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Ján Vladimír MICHALKO svojou mnohostrannou aktivitou patrí k výnimočným osobnostiam
slovenskej kultúry. Je výrazným predstaviteľom organového interpretačného umenia v domácom
i medzinárodnom kontexte. Pravidelne účinkuje na všetkých organových festivaloch na Slovensku,
ako i vo významných európskych hudobných centrách a v USA. Bol spoluúčastníkom projektu
kompletného uvedenia tvorby O.Messiana v Bratislave (1989); pri príležitosti centenária smrti
C. Francka uviedol v Koncertnej sieni SRO kompletné skladateľovo dielo; k 300. výročiu narodenia
J. S. Bacha interpretoval v lipskom Gewandhause Umenie fúgy. S menom J. V. Michalku sa spájajú
aj slovenské premiéry rozsiahlych diel P. Ebena (Jób a Krajiny patmoské), M. Duprého (Krížová
cesta), S. Karg-Elerta (Passacaglia a fúga na B-A-C-H). Zanietene propaguje tvorbu slovenských
autorov. Premiérovo uviedol 4-časťové dielo R. Bergera Exodus, podstatnú časť tvorby M. Bázlika,
I. Zeljenku a J. Beneša.
J. V. Michalko sa zaslúžil o záchranu a propagáciu vzácnych historických organov na Slovensku.
Ako predseda Spolku koncertných umelcov organizuje každoročne Medzinárodný hudobný festival Slovenské historické organy. V spolupráci s vydavateľstvom Diskant zdokumentoval doteraz
na 11 CD zvuk historických organov najvýznamnejších organárov pôsobiacich na Slovensku. Je
profesorom organovej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V rokoch 2000 –2007 bol dekanom tejto fakulty. Nahral vyše 20 CD (o.i. kompletné organové dielo Césara Francka, Jána L. Bellu, Exodus R. Bergera, výber z tvorby I. Zeljenku, M. Bázlika
a J. Beneša; s trubkárom Jurajom Bartošom realizoval CD nahrávku s výberom skladieb T. Albinoniho, M. Regera, H. Tomasiho a Ľ. Čekovskej). Okrem interpretačnej a pedagogickej činnosti je
aktívny i v oblasti publikačnej, scenáristickej a kompozičnej (autor organovej hudby pre divadelné
inscenácie, pre hrané a dokumentárne filmy).
Za prínos k slovenskej hudobnej kultúre získal Cenu hudobnej kritiky, cenu Frica Kafendu, výročnú
cenu Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov a cenu Sebastián.

16.

august

HANS

nedeľa / 20.00 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Dolný Kubín
vstupné 6 EUR
sedenie voľné

FAGIUS

Dieterich Buxtehude

Praeludium e-moll BuxWV 142

(1637 – 1707)

Bernardo Pasquini

Partita diverse di Follia

(1637 – 1710)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791)
		

Ein Orgelstück für eine Uhr
(Fantasie f-moll) KV 608

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)
		

Vier Orgelchoräle:

		
		
		

		
		
Marco Enrico Bossi
(1861 – 1925)

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 709
Wir Christenleut BWV 710
Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr BWV 711
In dich hab‘ ich gehoffet, Herr BWV 712

Triosonate G-dur BWV 530
Vivace / Lento / Allegro

Theme et variations ciss-moll op. 115

Hans

program

FAGIUS

ŠVÉDSKO

8 / /911
10
HANS FAGIUS sa narodil v roku 1951 v meste Norrköpingu vo Švédsku a už mnoho rokov je
jedným z najaktívnejších organových interpretov v tejto krajine. Základy hudobného vzdelania
získal u Bengt Berg a na Štokholmskej hudobnej akadémii, kde študoval organ pod vedením
profesora Alfa Lindera a klavír u Esther Bodin-Karpe. V rokoch 1974-75 pokračoval v štúdiách
v Paríži u slávneho organistu a skladateľa Maurica Duruflé. Jeho koncertná kariéra sa rozbehla
po získaní viacerých ocenení na medzinárodných súťažiach v Lipsku (1972) a Štokholme (1973).
Popri množstve recitálov v Európe realizuje koncertné turné v Severnej Amerike, Austrálii, Južnej
Kórei a Japonsku.
Aj keď sa primárne koncentruje na starú hudbu a hudbu z obdobia romantizmu, jeho koncertný
repertoár zahŕňa všetky hudobné epochy. Osobitnou etapou v jeho koncertnej kariére bola séria
koncertov, na ktorých odznelo kompletné organové dielo niektorého z významných skladateľov
organovej hudby – J. S. Bach (trikrát), Buxtehude, Franck, Alain, Mendelssohn, Brahms, Duruflé,
či komplet organových symfónií Louisa Vierna.
Hans Fagius sa stal známym aj vďaka množstvu veľmi úspešných nahrávok, zvlášť pre švédsku
značku BIS. Patrí k nim kompletná nahrávka organového diela J. S. Bacha, ale aj široké spektrum
hudby romantizmu (Liszt, Widor, Saint-Saëns, Karg-Elert alebo Duruflé). Spolupracuje s dánskou
spoločnosťou DaCapo (Hartmann and Gade), CDKlassisk.DK (Nemecká romantická hudba), fínskou spoločnosťou Fuga (Widorove a Viernove symfónie) a švédskymi partnermi Musica Rediviva
(Bach v Leufsta Bruk) a Daphne (Mendelssohn a hudba synov a žiakov J. S. Bacha). Je autorom
príručky o organovom diele J. S. Bacha, ktorá vyšla v roku 2010. Na jeseň tohto roku bude vydaná
edícia vybraných Bachových diel s interpretačnými návrhmi Hansa Fagiusa.
Hans Fagius bol v roku 1989 po niekoľkých rokoch vyučovania organovej hry na Hudobnej vysokej
škole v Štokholme a Gothenburgu menovaný profesorom organovej hry na Kráľovskej dánskej
hudobnej akadémii. Je vyhľadávaným lektorom na majstrovských kurzoch a častým členom porôt
na medzinárodných organových súťažiach po celom svete. V roku 1998 bol zvolený za člena
Kráľovskej švédskej hudobnej akadémie.

CUZZATO
TALIANSKO

program

Antonio Vivaldi
(1678 – 1741)
		
		
		

Concerto in Sol Maggiore, op. 3 No. 3,
RV 310 from Estro Armonico

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)
		

Toccata e Fuga in Fa Maggiore
BWV 540

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 – 1847)
		

Sonata in do minore, op. 65 No. 2

Oreste Ravanello

trascr. in Fa Maggiore, by J. S. Bach, BWV 978
Allegro / Largo / Presto

Grave / Adagio / Allegro maestoso / Fuga

Tema e variazioni in si minore

(1871 – 1938)

Marco Enrico Bossi

Scherzo in sol minore, op. 46

(1861 – 1925)

...dramatické, fascinujúce, expresívne, skutočný majster... (Geislingen Gazete)
...organista s ohromným talentom ...ohúril a hlboko zapôsobil... (Luzerner Neuste)
...už dlho som nepočul takú dokonalú interpretáciu Bacha... (Dagbladet)
...technický perfekcionizmus, čistota a rytmická prehľadnosť... (Sjaellands Tidende)
...Cuzzato majstrovským spôsobom kontroluje technické náročnosti... nádherné počúvanie... (Stadt Luzern)

CUZZATO

august

DONATO

Donato

23.

nedeľa / 20.00 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Dolný Kubín
vstupné 6 EUR
sedenie voľné
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Donato Cuzzato sa narodil v meste Treviso a študoval na Hudobnej akadémii G. Frescobaldiho
vo Ferrare. Štúdium organovej hry a organovej kompozície ukončil s vyznamenaním. Jeho profesorkou hry na organe bola Liliana Medici Turrini. Následne študoval kompozíciu u Bruna Coltra
a organovú improvizáciu u Günthera Kaunzingera na Vysokej organovej škole vo Würzburgu
v Nemecku.
Donato Cuzzato je nadšeným propagátorom a interpretom barokovej a súčasnej hudby. Jeho koncertný repertoár zahŕňa diela od renesancie až po súčasnosť so špeciálnym zameraním na kompletné organové dielo J. S. Bacha, čo mu umožnilo realizovať množstvo televíznych prenosov v národných a súkromných televíziách, ako aj rádiových vysielaní v národných a súkromných rádiách
v Belgicku, Nemecku, Španielsku a Švajčiarsku. Koncertoval na najvýznamnejších organových festivaloch v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku,
Taliansku, Malte, Nórsku, Poľsku, Rusku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku a USA. Donato Cuzzato
hral v najväčších katedrálach na svete (Bourges, Chartres, Kolín, Siviglia, Brussel, Lousanne, Malta,
Varšava, Nürnberg - Frau Kirke atď). Organové recitaly uskutočnil na najslávnejších organoch sveta, medzi inými v Town Hall v Birminghame, Palau de la Musica vo Valencii, Paul Gerhard Kirche
v Berlíne, Johannes Kirka v Štokholme, Notre-Dame des Neiges v Alpe d’Huez, King’s College
v Cambridge, Central Synagogue of New York, Philharmonic of St. Petersburg atď.
Na barokových, romantických a moderných organoch v Dánsku, Nemecku a Taliansku nahral
vďaka svojmu eklektickému koncertnému repertoáru 11 CD s dielami takých skladateľov ako
Alain, J. S. Bach, Brahms, Franck, Hindemith, Langlais, Liszt, Mendelssohn, Messiaen, Mozart,
Widor atď. Od roku 1986 je umeleckým riaditeľom Medzinárodného organového festivalu
“I Concerti d’Organo”, na ktorom vystupujú najvýznamnejší organisti z Európy a USA. Je taktiež
umeleckým riaditeľom medzinárodných organových festivalov v talianských mestách Cavallino,
Collalto a Meolo.

30.
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BAKO

nedeľa / 20.00 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Dolný Kubín
sedenie voľné

Cantores Bratislavensis

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)
		
		

Toccata f- dur BWV 540a
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
Fúga f – dur BWV 540b

Petr Eben
(1929 – 2007)
		
		

SUITA LITURGICA (výber)
I Dominica de Passione

		
		

III Domenica IV. in Quadragesima

		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		

Johann Sebastian Bach

Prelude
Introitus (Judica me – Zjednej mi právo)
Interlude
Graduale (Eripe me – Vysvoboď mne Pane)
Tractus (Saepe expugnaverunt – Často na mne doráželi)
Interlude
Offertorium (Confitebor tibi – Oslavovati Tě budu)
Postlude
Prelude
Introitus (Laetare Jerusalem – Vesel se, Jerusaleme)
Interlude
Festum omnium Sanct.
(Justorum animae – Duše spravedlivých)
Postlude

Dies sind die heiligen zehen Gebot BWV 678

(1685 – 1750)

Maurice Duruflé
(1902 – 1986)
		
		

Messe cum Jubilo op. 11
Kyrie / Gloria / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei

Toccata (Suite op. 5)

Martin

program

BAKO

SLOVENSKO
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Martin Bako absolvoval štúdium na organovom oddelení Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
v Bratislave v triede profesora Jána Vladimíra Michalka. Popri interpretácii organovej literatúry
sa aktívne venuje aj organovej improvizácii. Ako interpret a improvizátor sa predstavil na medzinárodných organových festivaloch na Slovensku i v mnohých európskych štátoch. Martin Bako
pôsobí aj ako organár. V rokoch pracoval 2001-2004 v reštaurátorskej dielni Jána Valoviča zo Serede, s ktorým spolupracuje dodnes. Aktívne sa podieľal aj na stavbe nového dómskeho organa
v Bratislave pod vedením legendárneho organárskeho majstra Geralda Woehla. Spolupracoval
so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice a Slovenským komorným orchestrom
Žilina. Pravidelne vyučuje na „Orgelsommerkurze“ v nemeckom Zittau. V rokoch 2008 - 2014 bol
titulárnym organistom korunovačného Dómu sv. Martina v Bratislave, kde spolu so Stanislavom
Šurinom inauguroval v r. 2010 nový organ sv. Alžbety.

Cantores Bratislavenses je komorný mužský zbor, ktorý vznikol na pôde Katedrály sv. Martina
v Bratislave, kde jeho členovia účinkovali počas liturgických slávení jednotlivo (ako kantori), i spolu
(viachlasné kompozície). Zároveň sa podieľali na príprave a výbere hudby k jednotlivým sláveniam,
ktoré často prenášala aj televízia. Od leta 2014 teleso pôsobí bez viazanosti na chrám a zaoberá sa
koncertnou interpretáciou duchovnej hudby, najmä viazanej na gregoriánsky chorál, resp. písanej
pre podobné zoskupenia.

dispozícia organa
v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne
Thomas Jann Orgelbau GmbH (2014), opus 284

I. MANUAL C – a3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		

Bordun
Principal
Hohlflöte
Gambe
Oktave
Spitzflöte
Quinte
Superoctave
Terz
Mixtur 4fach
Trompete
Tremulant

16’
8’ (prospekt)
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
2’
1 3/5’
2’
8’
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II. MANUAL C – a3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
		

Bordunalflöte
Salizional
Vox coelestis
Traversflöte
Nasat
Piccolo
Harmonia aetherea. 3-4f.
Oboe
Tremulant

8’
8’
8’
4’
2 2/3’
2’
2 2/3’
8’

PEDAL C – f1
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Principálbaß
Subbaß
Flötbaß
Octavbaß
Choralbaß
Posaunbaß
Trompetbaß

16’
16’
8’
8’
4’
16’
8’

(prospekt)
(transmisia z 1)
(transmisia z 3)

(transmisia z 11)

Spojky: I/II, I/P, II/P
Mechanická hracia traktúra, elektrická registrová traktúra,
zásuvkové vzdušnice, setzer so 4 000 pamäťovými kombináciami.
Zostavil: Mgr. Matej Bartoš / Grafický návrh a tlač: Art AIR Center s.r.o. / Náklad: 550 ks
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