MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP.
Lomnické mažoretky Popelky Střediska volného času
„Sluníčko“ byly založeny v září r.1997, zúčastnily se všech
ročníků košťálovké přehlídky a ani letos nebudou chybět.
Děvčata se pod vedením manželů Pekarových zúčastňují
nejrůznějších soutěží a festivalů, hostovala např. v Německu,
Polsku, Itálii, Francii a v Chorvatsku. I letos si přivezly několik
medailí z celostátních mažoretkových a twirlingových soutěží.

BŘIŠNÍ TANEČNICE KOŠŤÁLOV
Orientální či břišní tanec pochází původem ze Středního
východu. V současné době je ve světě velmi rozšířen a těší se
velké popularitě. V Košťálově se tomuto odvětví věnují děvčata
pod vedením Zlaty Maryškové a Lenky Šádkové a dosáhla
nemalých úspěchů např. tradičně na soutěžní přehlídce
festivalu ORIENT DREAM v Plzni. Z města piva vozí
každoročně „Jasmínky“, dívky z Košťálova, Čikvásek a
Kundratic a Zlata a Lea v různých kategoriích medailová
umístění.

DH Jaroslava KUŽELA z MARKVARTIC
Dechová hudba Jaroslava Kužela, pojmenovaná po
svém zakladateli, byla založena na přelomu 80. a 90. let
minulého století. Navazuje plynule na několikagenerační tradici
Kuželovy kapely z Markvartic, která je ještě o dalších 100 let
starší.
Jedná se o sdružení amatérských muzikantů z širokého
regionu, od Mladé Boleslavi po Jičín, od Mnichova Hradiště po
Kopidlno, kteří se celkem pravidelně scházejí ke zkouškám v
Markvarticích u Sobotky. Několikrát do roka kapela vystupuje
veřejně – většinou v letní sezóně, dále pak na vánočních
koncertech. Kapela je otevřena pro všechny muzikanty, kteří si
chtějí zahrát.

Ve svém repertoáru vycházíme z klasiků české dechovky Františka Kmocha, Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Josefa
Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Ladislava
Kubeše a mnoha dalších, které doplňujeme skladbami autorů
mladších generací i autorů zahraničních.

DH PLECHAŘINKA z BÍLÉ
Jsme nejen z okolí Podještědí, Českého Dubu a
Hodkovic nad Mohelkou, ale i rodáci, kteří se rádi vracejí.
Zřizovatelem se stal klub Zemědělského družstva v Bílé, ale
po letech přešla kapela do "soukromého vlastnictví".
Plechařinka vystupovala na mnoha akcích, např. na Národních
dožínkách, výstavách Země živitelka, Zahradě Čech,
Libereckých výstavních trzích, Kmochově Kolíně, na
Vlachovce a na dalších přehlídkách a soutěžích. Hezké
koncerty jsou na zájezdech pro přátele české dechovky v
Německu. V současné době jsou to poutě, slavnosti, přehlídky,
koncerty v Lázních Kundratice, Slavnosti svijanského piva,
mezinárodní akce v rámci Euroregionu Nisa, Vackův Liberec a
další. Kapelníkem je trumpetista Pavel Čihák.

DH TÁBORANKA KOŠŤÁLOV
Domácí
TÁBORANKU
nemusíme
podrobně
představovat, posluchači ji znají ze stovek odehraných
koncertů, během kterých kromě klasických lidovek zaznívají i
úpravy modernějších skladeb. Letos si pro Vás připravila např.
foxtrot Harry Belafonte Matylda či slavnou country skladbu
holandského dívčího tria Pussycat Mississippi. Obě skladby na
přehlídce určitě zaznějí. Podrobný rozpis našich vystoupení je
uveden na internetových stránkách www.taboranka.cz.
V červnu jsme mimo jiné měli možnost reprezentovat Košťálov
v Polsku v Jelení Goře na prestižním Art and Glass festivalu.

Letos s námi bude vystupovat a celou přehlídku
moderovat i kapelník, zpěvák, hudebník a moderátor Petr
Sovič, Petr Sovič je známý jako multižánrový umělec, zpěvák a
kapelník DH Žižkovanka a špičkového orchestru Golden Big
Band Prague.

17.OBLASTNÍ
PŘEHLÍDKA
DECHOVÝCH
HUDEB

DH STRAŇANKA ze STRÁNÍ na Moravě
Dechová hudba Straňanka ze Strání byla založena v
roce 1926 místním kaplanem P. Janem Novotným, který z
vlastních prostředků zakoupil hudební nástroje a dal tak podnět
k založení kapely.
Straňanka patří dlouhodobě mezi naše nejlepší a nejžádanější
kapely. Tvoří ji vynikající muzikanti, převážně absolventi
hudebních konzervatoří a vysokých škol. Kapela je známá z
mnoha televizních pořadů a srdce posluchačů si získala
bohatým a pestrým repertoárem ve spojení s vysoce kvalitním
provedením a muzikantskou vyzrálostí.
Kapelníkem Straňanky je od roku 1991 Petr Houšť. Pod jeho
vedením získala kapela své největší úspěchy.
•
1. místo a titul absolutní Mistr Evropy dechových hudeb
2009 /současně vítězství v nejvyšší profesionální třídě/
•
1. místo v soutěži Zlatá křídlovka 2008
•
1. místo v soutěži Zlatý hrozen Jižní Moravy 2005
•
1. místo v soutěži Polka Fest 2003, 1996
Straňanka se stala nejúspěšnější kapelou v Evropě, protože
doposud se žádné kapele nepodařilo získat dvě nejprestižnější
ocenění, která se v Evropě udělují pro dechové hudby - titul
absolutního Mistra Evropy a Zlatou křídlovku.
Ozvučení celé akce mají na svých bedrech osvědčení
zvukaři Miloslav Brož, Tomáš Šimek a Pavel Fejfar. Co
nejsrdečněji zveme širokou veřejnost 7. září 2019 do Košťálova
Pod Kozlov, hasiči pro Vás i letos připravili příjemné prostředí a
bohaté občerstvení!

V KOŠŤÁLOVĚ 7.září 2019 od 13:00 h
HASIČSKÝ AREÁL „POD KOZLOVEM“
POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ
PROGRAM:
13.00 – 13.10 Úvod, mažoretky SVČ Sluníčko Lomnice
13.10 – 14.10 DH Jaroslava Kužela Markvartice
14.10 – 14.15 Mažoretky SVČ Sluníčko Lomnice
14.15 – 15.15 DH PLECHAŘINKA z Bílé
15.15 – 15.20 Orientální tanečnice Košťálov
15.20 – 15.25 Mažoretky SVČ Sluníčko Lomnice
15.25 – 16.25 DH TÁBORANKA Košťálov + Petr SOVIČ
16.25 – 16.40 MONSTERKONCERT
17.00 – 19.00 STRAŇANKA Petra Houště ze Strání na
Moravě
Na závěr posezení s harmonikou Mgr. Petra Ochmana
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je pořádána s finančním přispěním
Obce Košťálov, SDH Košťálov, DH Táboranka a Libereckého kraje. Všem
děkujeme! Mediálním partnerem přehlídky je Rádio Dechovka

