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Vážení návštevníci Kubínskeho organového festivalu, milí hostia,
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august

13.
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JEAN-PIERRE GRIVEAU / FRANCÚZSKO – organ
CORINNE SERTILLANGES / FRANCÚZSKO – soprán

ANDERS EIDSTEN DAHL / NÓRSKO – organ
VEGARD LANDAAS / NÓRSKO – saxofón

MONIKA MELCOVÁ / SLOVENSKO / ŠPANIELSKO – organ

STANISLAV ŠURIN / SLOVENSKO – organ
HELMUT HAUSKELLER / NEMECKO – panova flauta

azda sa nám ani nechce veriť, že rok prešiel tak rýchlo a znova sa stretávame
„pod“ naším kubínskym organom v prostredí, ktoré sa tak veľmi líši od bežných
koncertných sál. Posvätný priestor, tajomné ticho, zvláštna bázeň... Všetkých
Vás úprimne vítam na štvrtom ročníku Kubínskeho organového festivalu. Verím,
že aj tento rok budete z koncertov odchádzať spokojní, naplnení krásou hudby
vznášajúcej sa v obrovskom objeme priestoru nášho chrámu.
V tomto roku festival nesie podtitul Organ plus. Na troch zo štyroch koncertov
budú tóny kráľovského nástroja doplnené krásou zvuku ďalšieho inštrumentu.
Hneď prvý koncert ponúkne spolu s organom poslucháčom i najdokonalejší hudobný nástroj – ľudský hlas v podaní dvoch francúzskych umelcov. Jean-Pierre
Griveau ovládne organ a Corinne Sertillanges nás poctí svojím jasným sopránom. Čoraz väčšej obľube sa v hudobnom svete teší zvuková kombinácia organu so saxofónom. Preto sme sa rozhodli aj kubínskemu obecenstvu vôbec
po prvýkrát v Dolnom Kubíne ponúknuť toto zaujímavé spojenie dvoch nástrojov, kde najdôležitejšiu úlohu pri tvorbe tónu zohráva prúd vzduchu. Nóri Anders
Eidsten Dahl (organ) a Vegard Landaas (saxofón) sa predstavia veľmi zaujímavým
a pre nás až exotickým repertoárom, v ktorom popri velikánoch klasickej hudby
otvoria dvere do trinástej komnaty ďalekého severu a ponúknu hudobnú krásu
svojej domoviny. Tretí koncert je koncertom sólovým, no tiež v sebe nesie veľké
plus. Po prvýkrát sa na Kubínskom organovom festivale predstaví nežné pohlavie. Monika Melcová, slovenská organistka, žijúca momentálne v Španielsku,
celosvetovo uznávaná interpretka a improvizátorka, v zahraničí najslávnejšia
slovenská organistka, prijala pozvanie a podelí sa s publikom o svojho umeleckého ducha. Ďalšou exotikou v priamom prenose bude iste záverečný koncert
KOF 2017 v podaní významného slovenského organistu a umeleckého riaditeľa
nášho festivalu Stanislava Šurina a jedného z najuznávanejších hráčov na panovej flaute v Európe Helmuta Hauskellera z Nemecka. Ich spoločný program nemožno nazvať inak ako hudobnou cestou okolo sveta v priebehu piatich storočí,
ktorý sa iste vyplatí vypočuť.
Chcel by som sa na tomto mieste poďakovať za podporu pri organizácii tohto podujatia Rímskokatolíckej farnosti v Dolnom Kubíne na čele s dekanom
prof. Ľ. Pekarčíkom a vedeniu mesta Dolný Kubín. Vďaka patrí taktiež Vám,
vážení hostia, za to, že prichádzate a šírite dobré meno festivalu aj mimo mesta. A v neposlednom rade ďakujem Pánu Bohu, že nám dovolil oslavovať ho
hudbou...
Milí priatelia, prajem Vám pohodu pri počúvaní a veľa silných hudobných zážitkov.
Matej Bartoš
organizátor festivalu
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GRIVEAU

Corinne SERTILLANGES – soprán

FRANCÚZSKO

program

André CAMPRA

Žalm 150

(1660 – 1744)

Pierre DU MAGE
(1674 – 1751)
		
Johann Sebastian BACH
(1685 – 1750)
		

Tierce en taille - Duo - Basse de trompette
zo Suity pre organ

Aus Liebe will mein Heiland sterben
(ária z Matúšových pašií)

Ich folge dir gleichfalls
		

(ária z Jánových pašií)

Dietrich BUXTEHUDE
(1637 – 1707)
		

Chorál BuxWV 211

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756 – 1791)
		

Tu virginum corona

Joseph HAYDN
(1732 – 1809)
		

Benedictus

Alexandre GUILMANT

Quatre versets

(z Exultate jubilate KV 165)

(z Omše sv. Jána z Boha)

[Scherzo] na Ave maris stella

(1837 – 1911)

Giuseppe VERDI

Ave Maria (Otello)

(1813 – 1901)

Louis J. A. LEFÉBURE-WÉLY
(1817 – 1869)

O salutaris
Boléro de concert (štvorručne)

GRIVEAU

júl

JEAN-PIERRE

Jean - Pierre

30.

nedeľa / 19.30 hod.
Kostol povýšenia Svätého kríža
Dolný Kubín
vstup voľný / sedenie voľné

Corinne
SERTILLANGES

2/3

Jean-Pierre Griveau • (nar. 1968) študoval na konzervatóriu v Toulouse, kde v roku 1989/90 získal sedem Prvých cien: kontrapunkt, analýza, hra z listu, organ (v triede M. Bouvarda a J.-W. Jansena), ako aj jednomyseľne udelené ceny za harmóniu, orchestráciu a komornú hudbu. O rok
neskôr na konzervatóriu v Orleans získal jednomyseľne udelenú Prvú cenu v hre na organe (trieda
F.-H. Houbarta). Vďaka svojim štúdiám v rôznych odboroch sa z neho stal uznávaný mnohostranný hudobník. Pôsobil ako organista v kostole Christ-Roi v Toulouse (1986-90), neskôr v Notre-Dame de la Crois v Paríži (1990-92). V roku 2001 bol menovaný organistom na veľkom historickom
organe katedrály v Orleans. Od roku 1989 odohral množstvo recitálov vo Francúzsku, v Antilách,
v Indickom oceáne, v Českej republike, niekoľkokrát vystúpil v Holandsku, Švajčiarsku, Slovensku,
Taliansku a Japonsku... Jean-Pierre Griveau je cenený za svoju schopnosť „vydolovať“ z organu
jeho pravú podstatu, či už rozmanitým repertoárom alebo „senzitívnou a elegantnou technikou“
vyžarujúcou vyrovnanosť a pokoj. Organovú hru vyučuje na majstrovských kurzoch (Japonsko,
Praha, Španielsko,...) a akadémiách (Inštitút posvätnej hudby v Toulouse, International Chaource
Week,...). Od roku 2003 je súčasťou dua s trúbkarom Bernardom Petit-Bagnardom, ktoré kritika
oceňuje za excelentné prevedenie skladieb a výbornú zohranosť. V roku 2011 začal koncertne
spolupracovať so sopranistkou Corinne Sertillanges. Po získaní učiteľskej licencie v roku 1992 šesť
rokov vyučoval na konzervatóriu na francúzskom ostrove Réunion v Indickom oceáne. V roku 1998
prešiel na konzervatórium v Orleans, kde od roku 2002 vyučuje kompozíciu. V rokoch 1992-1997
bol dirigentom Cour Régional de La Réunion a v rokoch 1999-2008 dirigoval regionálne orchestre
a spevácke zbory vo Francúzsku. Ako improvizátor, básnik a skladateľ si Jean-Pierre Griveau stále
obohacuje svoj umelecký jazyk. Z jeho diel si zmienku zaslúžia hlavne „Chant d’Horizons“ pre šesť
pokračovanie na str. 10

DAHL

Vegard LANDAAS – saxofón

NÓRSKO

program
Gabriel FAURÉ

Sicilienne, Op. 78

(1845 – 1924)

Bjarne SL�GEDAL
(1927 – 2014)
		
		
		

Bj�rn LUKSENG�RD
(*1956)
		
úprava

Max REGER

Variácie na nórsku ľudovú melódiu
„Ó, aká sláva čaká na Božie deti“
Chorál • Pieseň • Zvuk flauty • Langeleik:
nórsky národný hudobný nástroj • Pieseň radosti

úprava Bj�rn LUKSENG�RD
(*1956)
		

Egil HOVLAND
(1924 – 2013)
		

Africký tanec jari

Introdukcia a passacaglia d mol
Sonáta Es dur BWV 1031
I Allegro moderato • II Siciliana • III Allegro

Nórska ľudová pieseň
Z hĺbky môjho srdca

Štyri interlúdiá z „Missa vigilate”, Op. 67

		

I De Profundis • II Cogitationes Pacis • III Kyrie
eleison • IV Domine, Aperi Nobis

úprava Bj�rn LUKSENG�RD
(*1956)
		

Večerná pieseň z Nórska

Nórska ľudová pieseň

Frank BRIDGE

Adagio E dur

Nils LINDBERG

Pieseň Torna Erika

(1879 – 1941)
(*1933)

Vegard
LANDAAS
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Nórska ľudová pieseň

(1873 – 1916)

Johann Sebastian BACH
(1685 – 1750)
		

DAHL

august

ANDERS EIDSTEN

Anders Eidsten

6.

nedeľa / 19.30 hod.
Kostol povýšenia Svätého kríža
Dolný Kubín
vstup voľný / sedenie voľné

Anders Eidsten Dahl • (nar. 1976) študoval u Terje Winge na Nórskej hudobnej akadémii, kde
v roku 1999 získal titul z cirkevnej hudby. V roku 2001 absolvoval na tej istej inštitúcii v odbore
hra na organe v triede K�re Nordstoga. V roku 2003 ukončil dvojročné štúdium u Hansa Fagiusa
na Kráľovskej dánskej hudobnej akadémii v Kodani, kde sa špecializoval na sólovú hru a debutoval
koncertmi v Kodani a Osle. Anders Eidsten Dahl je žiadaným organovým sólistom, komorným
hráčom a čembalistom. Vystúpil na množstve koncertov Nemecku, Rusku, Slovensku, Taliansku,
Rakúsku a, samozrejme, v Škandinávii. V roku 2000 bol spolu s trombonistom Mariusom Hesbym
finalistom prvej súťaže ConocoPhillips. V roku 2003 získal hudobné štipendium Ticon. Zúčastnil sa
množstva medzinárodných organových súťaží. V roku 2002 bol finalistom „Druhej medzinárodnej
organovej súťaže“ v nemeckom Erfurte. Repertoár Eidstena Dahla sa vinie od obdobia baroka až
po súčasnú hudbu so špeciálnym záujmom o hudbu J. S. Bacha a hudbu obdobia romantizmu.
Od roku 2001 je kantorom Bragernského kostola v Drammen, kde popri sprevádzaní chrámového zboru je umeleckým a organizačným riaditeľom miestneho organového festivalu. Pre LAWO
Classics nahral päť CD: Inspired by Bach, Johannes Brahms Organ Works, Aria so saxofonistom
Vegardom Landaasom, Hymnus a Elementa pro Organo. V rokoch 2011 a 2012 bol držiteľom
Nórskeho vládneho grantu pre umelcov.
Vegard Landaas • v roku 2000 ukončil štúdium na Nórskej hudobnej akadémii, kde študoval
pod vedením Haralda Bergersena a bol prvým študentom so saxofónom ako hlavným nástrojom.
Na svoje sólové koncerty získal vynikajúce kritiky. Jeho repertoár zahŕňa množstvo sólových a komorných koncertov z diel štandardnej klasickej hudobnej literatúry, ako aj skladieb súčasných sklapokračovanie na str. 11

MELCOVÁ
SLOVENSKO / ŠPANIELSKO

program

A. VIVALDI - J. S. BACH
(1678 – 1741)
(1685 – 1750)
		

Concerto D dur BWV 972 / RV 230

Johann Sebastian BACH
(1685 – 1750)
		

An Wasserflüssen Babylon BWV 653
Fantasia super
Valet will ich dir geben BWV 735

F. MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1809 – 1847)
		

Tri Piesne bez slov

		
		

Bert MATTER

Allegro - Larghetto - Allegro

Andante Espressivo Op. 62/1
Presto Op. 102/3
Duetto Op. 38/6

Fantaisie sur Une jeune fillette

(*1937)

Monika MELCOVÁ
(*1974)

Improvizácie na dané témy

MELCOVÁ

august

MONIKA

Monika

13.

nedeľa / 19.30 hod.
Kostol povýšenia Svätého kríža
Dolný Kubín
vstup voľný / sedenie voľné

8/7
6
9
Monika Melcová • sa narodila v Spišskej Novej Vsi, hrať na klavíri začala ako päťročná. Po absolvovaní Konzervatória v Košiciach (organ v triede E. Dzemjanovej) pokračovala v štúdiách na Universtät fűr Musik und darstellende Kunst vo Viedni pod vedením Michaela Radulescu. Štúdium
ukončila s vyznamenaním a Čestnou cenou Ministerstva kultúry a školstva Rakúska v roku 1999
a v tom istom roku bola prijatá na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paríži do triedy „perfectionnement“ Oliviera Latryho a Michela Bouvarda. Súčasne študovala v improvizačnej
triede Loica Malliého, čo jej bolo umožnené vďaka Fondation de France - La Bourse Nadia et Lily
Boulanger a Mécénat musical Société Générale. Počas štúdií získala Monika množstvo ocenení
v medzinárodných sútažiach, v Bruggách (1997 a 2000), v Žiline (Festival Stredoeurópskeho umenia roku 1998), Prix de l´ Unesco v Lisabone (2001), Prix du Mécénat Musicale (2001) v Paríži, Prix
de la Fondation Meyer (2002). Po tomto štúdiu pôsobila v sezóne 2002 / 2003 ako rezidenčná
organistka v Sapporo Concert Hall KITARA v Japonsku, kam sa po roku 2003 viackrát vrátila. Realizovala početné recitály v Suntory Hall Tokyo, Metropolitan Art Space, Opera City Hall, Niigata
Performing Center, Yokohama Minato Mirai Concert Hall a i. Spolupracuje s japonskými univerzitami v Európe, kde sa stará o sprevádzanie a objavovanie francúzskych organov vo Versailles,
v Saint Trinité alebo v Notre Dame de Paris. Od roku 2006 do 2011 pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu Gastona Litaiza a taktiež bola titulárnou organistkou v Saint Martin des Champs v Paríži
v rokoch 2003 až 2011. Od septembra 2008 začala vyučovať improvizáciu na Hudobnej Akadémii
MUSIKENE (www.musikene.net) v San Sebastian v Španielsku. Mimoriadne sa zaujíma o improvizáciu v spojení s pedagogickou prácou, venuje sa nielen majstrovským kurzom s touto témou
v Európe a Japonsku, ale aj mnohým rozhlasovým vysielaniam. Pravidelne koncertuje na prestížpokračovanie na str. 11

20.

august

nedeľa / 19.30 hod.
Kostol povýšenia Svätého kríža
Dolný Kubín
vstup voľný / sedenie voľné
STANISLAV

ŠURIN

Helmut HAUSKELLER – panova flauta

Giulio CACCINI

(1546 – 1618)

Michael PRAETORIUS

(1571 – 1621)

Georg Friedrich KAUFMANN
(1679 – 1735)

Johann Sebastian BACH

(1873 – 1916)

EURÓPSKA
BAROKOVÁ SUITA

Stanislav ŠURIN

(*1971)

Alan HOVHANESS

(1911 – 2000)

Petr EBEN

(1929 – 2007)

Gaston LITAIZE

(1909 – 1991)

Petr EBEN

(1929 – 2007)

Peter HEEREN

(*1970)

Stanislav VERA

(*1955)

		
ĽUDOVÉ MELÓDIE
		
Z CELÉHO SVETA

Ave Maria
Ballet de Coqs  /  Spagnoletta
Choral „Nun lob, mein Seel, den Herren”
Prelúdium a fúga G dur, BWV 541
G. FANTINI (1600 – 1675) Corrente
M. CORRETTE (1709 – 1795)  Tambourin • Rondeau
T. O‘CAROLAN (1670 – 1738) Princess Royal
M. RÜHMANN (1960 – 2008) Siciliano
M. CORRETTE (1709 – 1795)  Fanfare
Fanfares
Prayer of Saint Gregory
Pohled na svět  / (z „Labyrint světa a ráj srdce“)
Prélude liturgique
Masky  / (z „Labyrint světa a ráj srdce“)
Choral „Was Gott tut, das ist wohlgetan”
Am Abend (le Soir)
Se�ora Do�a Maria (Čile) • Doina din Ardeal
(Rumunsko) • Gort na Saileán – Down by the
Sally Gardens (Írsko) • Flieg herbei (Ukrajina)
Sanie cu Zurgalai (Rumunsko)

Stanislav

program

ŠURIN

SLOVENSKO

Helmut
HAUSKELLER

10/ 9
8
/ 11

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 chrámový 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 National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše na Tchajwane. Organové recitály hral v Európe, v USA, Mexiku, Kanade, Rusku
a Kazachstane. Sólové organové CD nahral v katedrále rakúskeho mesta Graz, v Schubertkirche
vo Viedni, v Trnavskej katedrále a v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, v Dolnom Kubíne. Je zakladateľom a organizátorom organových festivalov v Trnave, Piešťanoch, Skalici, Bratislavskej katedrále
atď. 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, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Kostol povýšenia Sv. kríža v Dolnom Kubíne, Katedrála sv. Emeráma v Nitre). Tejto
problematike sa venuje aj ako publicista a organizátor. V roku 2000 zorganizoval medzinárodnú
organologickú konferenciu zameranú na problematiku ochrany historických organov a od 1999
– 2002 bol šéfredaktorom Adoramus Te - časopisu pre duchovnú hudbu. V roku 2009 mu bola
za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov udelená cena
Sebastian. 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 s multiinštrumentalistom
Stanislavom Palúchom a hercom a spevákom Kamilom Mikulčíkom. Ako notová publikácia s CD
vyšli v roku 2013 aj jeho Deux chansons élégiaques (Dve elegické piesne) na originálne texty Paula
Verlaina a Guillauma Apollinaira. Nahrávka jeho Trnavskej omše vyšla na CD v podaní Slovenskej
filharmónie v roku 2016. V tom istom roku mu Konferencia biskupov Slovenska za „osobný prínos
do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku“ udelila cenu Fra Angelica.

často angažuje vo svojej show s názvom „Svetlo a zvuk“. Spoločné recitály s klaviristom Danielom
Benzakounom vyústili do vydania dvoch pozoruhodných CD nosičov, ktoré vydala spoločnosť
Polyhymnia. Jeden je venovaný tvorbe Obradora, druhý dielu Ravela. Jej láska k španielskej hudbe
sa prejavila v spolupráci s gitaristom Josiane Rabemananjara a ich spoločnom programe s názvom
„Vône juhu“. Od roku 2011 tvorí duo s organistom Jean-Pierrom Griveau, ktoré je známe svojou
senzibilitou a dokonalou súhrou v rámci spoločného eklektického programu. Corinne Sertillanges
učí od roku 1998 spev na Conservatoire d‘Orléans.

Helmut Hauskeller • sa narodil v Berlíne. Je považovaný za jedného z najznámejších hráčov
na panovu flutu v Nemecku. Už v 14-ich rokoch ho natoľko očarila hra virtuózov Simiona Stancu
a Gheorgha Zamfia, že si začal tieto nástroje sám vyrábať a následne sa na nich učiť hrať. Zároveň
študoval hru na flautu a spev. Workshopy a kurzy, ktoré čiastočne aj sám vedie, ho uvádzajú
viac do tajomstva tohto jednoduchého, ale zároveň dokonalého hudobného nástroja z bambusového dreva. Od roku 1989 zrealizoval množstvo CD, rozhlasových a televíznych nahrávok.
Koncertne vystupuje väčšinou s organom, ale aj s rôznymi ansámblami a orchestrami v rámci
celého Nemecka, ale aj v zahraničí (Anglicko, Francúzsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Taliansko,
Švajčiarsko, Poľsko, Slovensko, Nigéria, USA). Svojou hrou inšpiroval mnohých umelcov, maliarov
(Renate Greubel) a skladateľov, ako napríklad amerického skladateľa Eugene Wilsona Hancocka,
berlínskych komponistov Manfreda Schlenkera a Malte Rühmanna zo severného Nemecka.

pokračovanie zo str. 5

(Vegard LANDAAS)

dateľov. Svoje diela mu venovali takí autori ako Jon Balke, Olav Berg, Therese Birkelund, H�vard
Caspersen, Roy Hellvin, Risto Holopeinen, Vidar Johansen, Bj�rn Kruse, Mauritz L�vgren, Yngve
Slettholm, Jens Wendelboe, a �ivind Westby. Ako sólista pravidelne vystupuje s orchestrami, speváckymi zbormi, kapelami a významnými ansámblami z celej krajiny, napr. Filharmonický orchester
Oslo, Orchester nórskej opery a baletu, Orchester nórskeho rozhlasu, Oslo Sinfonietta a BIT 20
Ensemble (Ansámbel mesta Berg pre súčasnú hudbu). V auguste 2004 nahral pre Aurora Records
s Filharmonickým orchestrom Oslo saxofónový koncert „The Nights Exist“. Toto dielo skomponoval a Landaasovi venoval Yngve Slettholm. Landaas ho premiéroval s Orchestrom nórskeho
rozhlasu na jar roku 2000. Vegard Landaas nahral aj množstvo nahrávok klasických autorov.
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pokračovanie zo str. 7
pokračovanie zo str. 3

(Jean Pierre GRIVEAU)

nástrojov; „Variations sur le nom de Cavaillé-Coll“ pre organ, „Messe d’Emmaüs” skomponovaná
v Katedrále v Montpellier počas Festivalu Radio-France; „Messe Sainte-Croix” z príležitosť reštaurovania veľkého organa v orleanskej katedrále; či jeho zborové variácie „Vitrail d’échos”.
Corinne Sertillanges • venuje sa hudbe už od útleho veku. Prvé štúdiá v hre na flaute a klavíri
ukončila na C.N.R de Tours. Následne svoju pozornosť zamerala na operný spev, ktorý študovala
na Conservatoire d‘Orléans pod vedením Jacqueline Bonnardot a Prvú cenu získala už po troch
rokoch štúdia. Z operných postáv vystupovala napríklad ako Donna Elvira, Iphise (Dardanus),
Blanche de la Force, Madame Butterfly. Spievala aj v množstve oratórií či na početných speváckych recitáloch. Bola menovaná laureátkou nadácie Natexis. Pravidelne účinkuje so sprievodom l‘Orchestre Symphonique d‘Orléans pod vedením Jean-Marca Cochereaua, s ktorým uviedla
napr. Piesne od Straussa či Wagnera, árie a duety z rôznych opier, Verdiho Requiem, Mahlerovu
Druhú symfóniu, Beethovenovu Deviatu symfóniu či jeho Messe C-dur... Vystupovala i s Orchestre
Poitou-Charentes a v roku 2000 v spolupráci s National Reis Opéra de Hollande hrala titulnú rolu
v 15 uvedeniach Pucciniho Manon Lescaut. Počas častej spolupráce s Bernardom Tetu a Solistes de Lyon ju sprevádzali takí klaviristi ako Jean-Claude Pennetier, Marie-Josepha Jude, Philippe
Cassard a Noël Lee. Scénograf a skladateľ Damien Fontaine (Trophée des Lumières Lyon 2009) ju

(Monika MELCOVÁ)

nych nástrojoch v Notre Dame de Paris, v Chapelle Royale de Granada, v Eglise de la Madeleine,
Saint Sulpice... Realizovala nahrávky pre Radio France Musique, NHK Tokyo, Slovenský rozhlas,
Radio Suisse Romande, ORF Wien, RTBF Bruxelles. Taktiež spolupracuje s renomovanými interpretami hráčmi ako Raphael Oleg, Anne Shin, Guy Touvron, Carlos Mena, Walter Auer, so súborom
Musica Aeterna a s Orchestre National de France. V roku 2012 bola pozvaná medzi dôležitými
osobnosťami organovej hudby do poroty jednej z najväčších organových súťaží Concours international de l´orgue - GRAND PRIX DE CHARTRES.

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’

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
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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, PhD. / Grafický návrh a tlač: Martin Vojtek - Art AIR Center s.r.o. / Náklad: 100 ks
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