
„Keď sme v roku 2009 pripravo-
vali prvý ročník Medzinárodného 
festivalu mládežníckych orchestrov 
a zborov „Šengenský poludník“ bolo 
našim želaním, aby sa stal tradíciou 
a pevnou súčasťou kultúrneho života 
nielen v Košiciach, ale aj v regióne 
východného Slovenska. Som veľmi 
rád, že sa nám to podarilo a jedi-
nečný festival, jediný svojho druhu 
v strednej a východnej Európe, píše 
v roku 2018 jubilejnú desiatu kapi-
tolu svojej histórie napriek všetkým 
okolnostiam a čoraz náročnejšiemu 
získavaniu finančných prostriedkov 
na jeho organizáciu. Vďačíme za to 
stálym partnerom, akými sú Mesto 
Košice, Košický samosprávny kraj, 
Košické kultúrne centrá a mnohí 
ďalší. V tomto roku patrí poďako-
vanie aj Fondu na podporu umenia, 
nadácii US Steel Košice a stálym 
súkromným darcom. Samozrejme 
veľké poďakovanie patrí aj celému 
tímu členov Sláčikového orchestra 

Musica Iuvenalis, ktorí sa na orga-
nizácii festivalu podieľajú,“ hovorí 
riaditeľ festivalu Igor Dohovič.
Jubilejný ročník napĺňa jeden zo 
základných cieľov festivalu, ktorým 
je priblíženie klasickej hudby aj do 
miest, kde sa často nehráva. Okrem 
Košíc festivalové koncerty tradične 
odznejú aj v nádhernom prostredí 
Vysokých Tatier ako súčasť prog-
ramu Tatranského kultúrneho leta. 
Festival po predchádzajúcich náv-
števách susedných krajín Ukrajiny, 
Poľska a Maďarska v tomto roku 
prvý raz v histórii zavítal aj do Čes-
ka, do stovežatej Prahy. Na mapu 
festivalových miest po novom 
pribudnú aj košická mestská časť 
Krásna, či Veľké Kapušany. Tešiť 
sa môžete aj na obľúbený a atmo-
sférou neopakovateľný sviečkový 
koncert na nádvorí Barkóczyho pa-
láca v Košiciach.  
„Sme nesmierne radi, že na jubilej-
nom ročníku Šengenského poludníka 
opäť privítame zbor vysokoškolákov 
zo vzdialených Filipín. UP Manila 
Chorale si už pred troma rokmi zís-
kal srdcia divákov na festivalových 
koncertoch a určite to inak nebude 

ani v tomto roku,“ predstavuje Do-
hovič najväčšie lákadlo jubilejného 
festivalu. Na festivalových koncer-
toch sa predstavia aj ďalší zaujímaví 
hostia. Niektorí zavítajú na festival 
opätovne - Miešaný spevácky zbor 
HARMONIA Sliezskej univerzi-
ty (Poľsko), Symfonický orchester 
Centra kultúry mesta Brzeg (Poľ-
sko), Komorný zbor YEVSHAN 
(Ukrajina), či Klasik Band z Košíc, 
ďalší sa na festivale predstavia prvý 
raz - Dychový orchester študentov 
Užhorodského hudobného učilišťa 
(Ukrajina), Dychový súbor HOR-
NÁD z Trsteného pri Hornáde. 
„Šengenský poludník oslavuje 
a napriek všetkému a všetkým búra 
hranice medzi mladými ľuďmi mi-
lujúcimi klasickú hudbu, spája 
ich  rôzne národnosti, pomáha im 
spoznávať iné kultúry a tradície, 
vytvárať nové cezhraničné priateľ-
stvá, vymieňať si navzájom skúse-
nosti v oblasti umenia a to všetko 
prostredníctvom klasickej hudby. 
Veríme, že sa opäť rozrastie ro-
dina tých, ktorí navštívia koncer-
ty festivalu,“ dodáva Dohovič.

Píšeme jubilejnú desiatu kapitolu
Prvými koncertmi vo Svinici, Prahe a Vysokých Tatrách začal v minulých dňoch písať jubilejnú de-
siatu kapitolu svojej histórie Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský 
poludník. Podujatie, ktorého organizátorom je sláčikový orchester Musiaca Iuvenalis, opäť počas 
niekoľkých dní spojí  desiatky hudobníkov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Filipín, ktorí budú pro-
stredníctvom klasickej hudby búrať nezmyselné hranice stále rozdeľujúce ľudí.   

DEVÄŤ FESTIVALOV V ČÍSLACH
*viac ako 37 tisíc divákov 

*viac ako1 850 hudobníkov z 15 krajín sveta
*200 koncertov

*30 festivalových miest
*4 štáty
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OTVÁRACÍ GALAKONCERT
1. júla 2018 

Kostol Premonštrátov, Košice
Antonio Vivaldi – GLORIA, D-dur, RV 589

Antonio Vivaldi – Koncert g-mol pre 2 violončelá, RV 531
Medzinárodný orchester a zbor “Šengenský poludník” a sólisti

Dirigent: Igor Dohovič

HELENA BECSE SZABÓ, 
soprán
V roku 2007 debutovala na doskách 
Opery SND, kde je odvtedy pravidel-
ným hosťom. Je hosťujúcou sólist-
kou Štátnej opery Banská Bystrica 
(od 2007) i Štátneho divadla Košice 
(od 2008), ale aj českých operných 

scén.  V roku 2014 vystúpila v Štátnej opere Praha 
ako Pamina v Mozartovej Čarovnej flaute. Pravidelne 
vystupuje aj ako koncertná sólistka. Spolupracovala 
s viacerými domácimi i zahraničnými orchestrami 
(napr. Slovenská filharmónia, Solamente naturali, 
Cappella Istropolitana, I musici del teatro, ŠKO Žilina, 
Orchester SWR Rundfunkorchester, Deutsche Radio 
Philharmonie a ďalších). 

MYROSLAVA HAVRYLIuK, 
mezzosoprán 
Je absolventkou klavírneho od-
delenia Termopiľského štátneho 
hudobného učilišťa S. Krušelnickej 
(2002) a vokálnej fakulty Národnej 
hudobnej akadémie Ukrajiny P. I. 
Čajkovského v Kyjeve. Počas štúdií 

účinkovala v operných inscenáciách Operného štúdia 
akadémie, v roku 2011 sa stala sólistkou Kyjevského 
municipálneho akademického divadla opery a baletu 
pre deti a mládež. Od roku 2016 je sólistkou Štátneho 
divadla Košice. Pred necelým rokom získala aj druhé 
miesto na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži 
A. Dvořáka v Karlových Varoch.

MÁRIA VARHOĽÁKOVÁ,
violončelo
Pochádza z hudobníckej rodi-
ny, obaja rodičia sú poprednými 
violončelistami pôsobiacimi v 
zahraničných filharmóniách. Hudbe 
sa začala venovať už od detstva 
na ZUŠ. Po štúdiu na gymnáziu 

pokračovala na  Konzervatóriu v Košiciach. Ešte počas 
štúdia na konzervatóriu bola prijatá Akadémiu múz-
ických umení v Prahe. Pred dvoma rokmi sa predstavi-
la ako sólistka Štátnej filharmónie Košice. Ako sólistka 
účinkovala vo viacerých krajinách aj s orchestrom Mu-
sica Iuvenalis a orchestrom košického Konzervatória. 
Je držiteľkou množstva ocenení. Spolu s kolegami 
založila na pôde pražskej AMU Prague Academy 
Quartet. 

JÁN BOGDAN,
violončelo
Na violončelo začal hrať vo veku 
5 rokov a krátko na to začal 
navštevovať prípravné kurzy na 
Konzervatóriu v Košiciach u prof. 
Milana Červenáka. Prvýkrát vy-
stúpil ako sólista so Štátnou Filhar-

móniou Košice vo veku 12 rokov. Účinkoval aj s ďalšími 
poprednými slovenskými i zahraničnými orchestrami. 
Od svojich siedmych rokov získal množstvo ocenení 
na národných a medzinárodných súťažiach. Hral 
v známych koncertných sieňach a pre významné osob-
nosti ako holandská královná Beatrix. Ako člen orches-
tra Wiener Philharmoniker vystupoval aj v milánskej 
La Scale. Od roku 2015 je členom známeho zoskupenia 
Quasars Ensemble. 

POZÝVAME VÁS 
NA FESTIVALOVÉ KONCERTY
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FESTIVALOVÝ KONCERT
v spolupráci s mestskou ČAsŤou 

koŠice - poĽov,
poD ZáŠtitou stArostu 

iNG. lADislAvA BrADu
1. júla 2018 

Sála Kultúrneho domu, Košice - Poľov
Dychový orchester 

Užhorodského hudobného učilišťa D. Zadora
(Ukrajina)

1. S. Misonžnyk: “Ukrajinská suita”
2. “O, Ukrajina”, aranžmán V. Konopčuk
3. P. Marquina: “Španielsky tanec”
4. J. Offenbach: “Hoffmannove poviedky”
5. J. B. Arban: 
  “Variácie na taliansku tému - Benátsky karneval”    
   sólisti: Emmerich a Tomas Popovičovci
6. R. Babyč: “Ukrajinská humoreska”
7. M. Schneider: “Prelude for band”
8. V. Matvijčuk: “Koncertná hra pre xylofón”
    sólo: Artem Kalynyč
9. V. Sedláček: “Bolero”
10. K. Vlak: “Os Pássaros do Brasil” 
      (symfonická suita “Brazíslke vtáky”)
11. S. Jednak: “Ukrajinská zmes”
12. J. Williams: “Symfonický pochod” 
      z  filmu Hviezdne vojny
13. P. Berry, M. Taylor: “Bailamos” 
      z repertoáru Enrique Inglesiasa
14. J. Šypov: ”Na krídlach piesne”
Umelecký vedúci a dirigent: S. K. Tomyč

*****
Tanečný dychový orchester 

Klasik Band, Košice
(Slovensko)

1.P. Williams: “Happy”
2. J. Brown: “I feel good”
3. L. Cassuci: “Just a gigolo”
4. B.Hebb: “Sunny”
5. H.Zimmer: “Piráti z Karibiku”
6. Pussycat Dolls: “Perhaps”
7. Duffy: “Mercy”
Umelecký vedúci a dirigent: J. Samsely
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DYCHOVÝ ORCHESTER 
UŽHORODSKÉHO HUDOBNÉHO UČILIŠŤA 
D. J. ZADORA, UKRAJINA

Dychový orchester Užhorodského štátneho hudob-
ného učilišťa vznikol v roku 1948. Jeho prvým vedúcim 
bol zakladateľ oddelenia dychových nástrojov Ivan 
Dmytrovyč Serij, po ňom orchester viedli Petro 
Mykolajevyč Nefjodov, Mychajlo Ivanovyč Iljin, Jurij 
Andrijovyč Bronzej a Anatolij Oleksijovyč Nozdraň. 
Od roku 1982 súbor vedie zaslúžený pracovník 
kultúry Ukrajiny Stepan Karlovyč Tomyč. Orchester je 
laureátom a držiteľom 1. miesta VI Medzinárodného 
súťažného festivalu detského a mládežníckeho ume-
nia “Zakarpatskyj edeľvejs - 2011”. 
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TANEČNÝ DYCHOVÝ ORCHESTER 
KLASIK BAND, KOŠICE, SLOVENSKO

Orchester vznikol v školskom roku 2006-2007, 
zúčastňuje sa školských verejných koncertov, súťaží 
a iných kultúrnych akcií v rámci mesta Košice. Re-
pertoár je zložený zo známych klasických, moderných 
a tanečných melódií. Orchester sa snaží prezentovať 
veľké dychové nástroje v netradičnom zoskupení pod-
porené rytmickou sekciou. Klasik band získal niekoľko 
ocenení na celoslovenských súťažiach. Tieto úspechy sú 
veľkou motiváciou pre mladých hudobníkov, ktorých 
okrem spoločného muzicírovania spájajú aj priateľské 
vzťahy. 


