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Predvianočné obdobie a koniec kultúrneho roka je v Považskej Bys-
trici tradične spojený s Vianočným koncertom Základnej umeleckej 
školy hudobný odbor. Ani minuloročný december nebol výnimkou. 
V kine Mier verným divákom súčasní, ale aj bývalí absolventi školy 
ponúkli poriadnu dávku skvelej hudby a spevu. 
Koncert bol podľa slov riaditeľa 
ZUŠ hudobný odbor Petra Straucha 
žánrovo veľmi pestrý. – Vystúpili 
v ňom sólisti a súbory, žiaci hudob-
ného odboru. Samozrejme sa nie-
sol v duchu vianočných sviatkov. 
Zazneli známe koledy v podaní 
najmenších aj starších žiakov, tiež 
nechýbali diela klasikov, populárne 
piesne a autorské skladby, - opísal 
tradičný koncert riaditeľ P. Štrauch. 
Na pódiu sa predstavila aj bývalá 
žiačka školy, vynikajúca speváčka 
a skladateľka Lucia Briestenská.  
V novom roku majú vyučujúci, ale 
aj žiaci hudobnej školy opäť plné 
ruky práce. Už koncom januára si 
pripravili lahôdku pre milovníkov 
vážnej hudby. – V priestoroch kon-
certnej sály našej školy sa 26. ja-

nuára o 18. hodine uskutoční kon-
cert Sláčikového kvarteta, ktorého 
členmi sú Maroš Didi, Katarína 
Ďurkechová, Dobroslav Kortman 
a Eva Paulovičová. Hosťom kon-
certu je Kristína Ďurišová, ktorá 
zahrá na priečnej flaute, - priblížil
pripravovaný koncert riaditeľ školy. 
No a vo februári si zas prídu na svo-
je milovníci dychovky. V nedeľu 28. 
februára sa o 17. hodine uskutoční 
v kine Mier  slávnostný koncert dy-
chového orchestra ZUŠ Považská 
Bystrica pri príležitosti 40. výročia 
jeho založenia. – Pozvali sme naň 
sólistov a bývalých členov, ktorí 
v minulosti s orchestrom úspeš-
ne spolupracovali. Zaznejú nové 
skladby, ale aj tie, ktoré na koncer-
toch doma aj v zahraničí vzbudili 

záujem a mali poslucháčsky ohlas. 
Dychový orchester ponúkne divá-
kom prierez svojho repertoáru za 
posledných pätnásť rokov, - priblí-
žil pripravované oslavy P. Strauch. 
Pozvanie podľa jeho slov prijali 
hudobní skladatelia Adam Hudec 
– čestný predseda Združenia dy-

chových hudieb Slovenska a Ján 
Jamriška, ktorí budú dirigovať vlast-
né skladby. Nebudú chýbať sólisti 
speváci a inštrumentalisti. Pre veľ-
ký záujem sa okrem 28. februára 
uskutoční koncert aj v sobotu 27. 
februára o 17. hodine.
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Milovníci vážnej, ale aj dychovej hudby sa 
hneď v úvode roka majú na čo tešiť


