NÁŠ AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER HOSŤOVAL V TISOVCI

„ Keď náš akordeónový orchester dostal pozvanie účinkovať v dňoch 11. – 13.2.2018 ako
hosťujúce teleso na 3.ročníku METODICKÝCH DNÍ AKORDEÓN, GITARA, ZBOROVÝ
SPEV, HRA V ORCHESTRI A PRIEČNA FLAUTA v Tisovci, všetci sme sa tomu veľmi
potešili. Takéto akcie ponúkajú totiž veľa nových možností. Okrem troch nádherných
koncertov, na ktorých sa okrem nášho orchestra predstavili aj rôzne komorné zoskupenia,
zbory a sólisti, sme mali možnosť zúčastniť sa na akordeónových kurzoch u profesorov Mgr.
Ihora Vlagha, Mgr. art. Michala Čevienku, ArtD. a Mgr. Martina Vaculčiaka.
Veľkou inšpiráciou nám boli profesionálne výkony študentov Banskobystrického
Konzervatória, s ktorými sme si aj my mohli zahrať pri spoločnej skladbe od E. Suchoňa –
Keď sa vlci zišli. Na pódiu sa tu spojil cca.60 členný orchester spolu s 2 zbormi.
Cestou do Tisovca sme navštívili krásne priestory kaštieľa BETLIAR a oddýchli sme si aj pri
večernom kine, ktoré nám ponúkli organizátori festivalu. Za veľa nových skúsenosti
a nádherných zážitkov zo srdca ďakujeme hlavným organizátorom Met. dní v Tisovci, pani
Ľubici Sabovej a pánovi Milanovi Matuchovi, našej Zuš v Lipanoch a rodičom detí, za ich
podporu.“
M. Žilková, dirigentka
„V Tisovci som sa cítil veľmi dobre. Mali sme útulné ubytovanie a dobrú stravu. Naučil som
sa veľa nových vecí a odniesol si veľa spomienok. Som rád, že som sa mohol zúčastniť tejto
akcie.“
Ján Molnár, člen orchestra
„ Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť s akordeónovým orchestrom na Metodických
dňoch v Tisovci. Získali sme veľa nových skúseností, poznatkov a veľa pekných spoločných
zážitkov, za čo ďakujeme našej dirigentke Miriam Žilkovej Timčovej. Verím, že do Tisovca
budeme mať možnosť sa ešte vrátiť.“
Natália Filipová, členka orchestra
„ Bola to veľmi dobre usporiadaná a náučná akcia. Výborne sa o nás starali. Veľa som sa toho
naučila pri pozorovaní vyučovacích hodín s pánom Červienkom. Zažila som veľa zážitkov
a bola som tam šťastná.“
Dominika Struková, členka orchestra

