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Martinsko-�ilinsko-rajecko-oravská formácia ŠLEHA má
�iroký regionálny, ale i vekový záber: sú v nej ročníky

narodenia '70 a� '90. Pre Šlehu sú príznačné slovenské texty
piesní, o ktorých si niektorí myslia, �e k rockovej hudbe ne-
patria. Ich texty sú o be�nom �ivote. Viac inklinujú k smut-
nej�ím témam, preto�e odzrkadľujú túto dobu.

Kapelu zalo�il bývalý basgitarista skupiny Aya, Vlado
Kubala Petra Mydla. Z Martina povolal bubeníka , s ktorým
sa dlho poznal, a spoločne hľadali zvy�ok zostavy. Neoslovili
nikoho zo známych, hoci sa na konkurz prihlásili aj kamaráti.

Zhodou okolností sa na post gitaristu ako prvý prihlásil
Žilinčan , známy z kapely Tomá�a Bezdedu. AkoLuká� Piala
ïal�ieho gitaristu pribrali do partie 17-ročného talentova-
ného z Rajca, ktorý má doma peknúĽubomíra Mazáka
zbierku diplomov z prestí�nych hudobných sú�a�í. „Hneï po
prvej skú�ke sme si tľapli do dlaní,“ hovorí zakladateľ Šlehy.
Speváka hľadali o niečo dlh�ie. Skupina načrela a� do
oravských vôd. pochádza z Námestova, je toJuraj Janček
takisto mladý chalan a výborný spevák sú skúsenos�ami.

Kategória:
Rock

Sú�a�ný repertoár:
1. S tebou mám chu� �i�
2. Dookola
3. Spálená cesta
4. U� viem kde je raj

ŠLEHA (Žilina)
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Poslaním krajskej sú�a�nej prehliadky Strunobranie je podchyti� talento-
vaných in�trumentalistov a vokalistov men�inových hudobných �ánrov
(country, bluegrass, trampská a folková hudba a �týly z nich vychádzajúce),
podpori� a ïalej rozvíja� ich umeleckú a koncertnú činnos�, sprostredkova�
vzájomnú konfrontáciu a podieľa� sa na ich umeleckom raste a motivácii.
Prehliadka prezentuje �irokej verejnosti výsledky činnosti jednotlivcov – sólis-
tov, hudobných zoskupení a ich autorské aktivity v oblasti tvorby piesní.

Podmienky účasti v sú�a�i:
Sú�a�nej prehliadky sa mô�u zúčastni� vokalisti a in�trumentalisti �ilinského
kraja, ktorí sa svojej činnosti venujú neprofesionálne a ktorých tvorba a inter-
pretácia je zameraná na hudobné �ánre: alternatívny folk, bluegrass, bluess,
country, etno-pop, folk (tradičný i v kombinácii s inými hudobnými �týlmi),
jazz, keltská hudba, rocková hudba, spirituál a gospel, �ansón, trampská
pieseò, tzv. vá�na hudba (úpravy a interpretácia skladieb v alternatívnom
�týle), worldmusic, iné (nad�ánrové).

1. kategória – Hudobné skupiny s vlastným autorským zázemím
2. kategória – Hudobné skupiny interpretujúce skladby vychádzajúce

z tradícií domácej a zahraničnej proveniencie
3. kategória – Hudobné skupiny interpretujúce skladby minulých storočí

v úprave a aran�máne pre svoje nástrojové obsadenia,
v �týle ich súčasného interpretačného cítenia a stvárnenia

4. kategória – Duá a men�ie hudobné zoskupenia
5. kategória – Sóloví interpreti s vlastnou tvorbou a hudobným

sprievodom, účinkujúci osobitého typu autor/interpret

Èlenov odbornej poroty menuje riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska
v Martine – . Porota hodnotí atribúty interpretačnýchMgr. Zuzana Kme�ová
výkonov s prihliadnutím na �pecifikáciu jednotlivých kategórií (dramaturgická
výstavba sú�a�ného repertoáru, pou�itie technických a výrazových prostried-
kov, úroveò vlastnej autorskej tvorby, celkový umelecký dojem).
Súčas�ou sú�a�nej prehliadky je teoretický seminár, ktorý ponúka rozbory
vystúpení v rámci odbornej in�truktá�nej činnosti pre hudobné skupiny a só-
listov (in�trumentalistov, vokalistov), pre vedúcich a členov hudobných te-
lies. Realizuje sa po vyhodnotení sú�a�e, za účasti členov odbornej poroty.

ODBORNÁ POROTA:
Michal Taliga – absolvent hry na klavír na ZUŠ v Martine, v Bratislave �túdium
na FF UK – odbor hudobná veda. Èlen viacerých hudobných zoskupení.
Aktuálne pôsobí v skupine Satelit.
Karel Rù�ička – zakladateľ a líder skupiny Homo sapiens, podnikateľ. „Otec“
podujatia SUMMER NIGHT v Diakovej.
Katarína Dírerová – vy�tudovala Konzervatórium v Žiline, odbor operný spev,
v súčasnosti vyučuje spev na ZUŠ v Martine. Inklinuje k d�ezu, funky. Od svo-
jej mladosti pôsobila vo viacerých hudobných zoskupeniach.

Zvukoví technici:
Vojtech Jiøíček, Rastislav Hulej

Sponzori:

STRUNOBRANIE 2013



Kapela Nes Deyen funguje od marca 2012 v zlo�ení Marce-
la Ko�útová Zuzana Removčíková(spev), (basová

gitara, zobcová flauta, priečna flauta), (elek-Juraj Habánik
trická gitara), (klávesové nástroje, spev),Michal Šnapko
Peter Lalik (bicie nástroje) a vo svojom repertoári má �es�
skladieb z predo�lej formácie a-emiT (zmenila sa len speváč-
ka a názov) ako nosný základ a ihneï sa začalo pracova� aj na
nových skladbách.

Nes Deyen sa vyprofilovalo na rockovú kapelu, ktorá hrá
čisto vlastnú tvorbu (hudba: Nes Deyen; texty: Milan Kleò) a za
rok existencie má na konte sedem vlastných skladieb (plus
�es� z predo�lej formácie) a koncerty v Oravskom Podzámku
s kapelou Robo Šimko & Massriot, v Ru�omberku, v Párnici
koncert s kapelami Horký�e Slí�e, BrainScan a Námestie
P.O.H., koncert v Oravskom Podzámku (Caliber X, Best Solu-
tion), vystúpenie na Dòoch mesta Dolný Kubín (Aya, Pole-
mic...), na festivaloch 15. Rockový Záber (Katapult, Helenine
Oči, Hex, Crystal Viper, Konflikt...) 16. Rockový Záber (Metro-
polis, Ewa Farna, Gladiator, Arzén, Dragon’s Eye, Lunatic
Gods...) a 1. a 2. Gäceľská Struna, 8. Ozveny z pivnice, Rock-
BANDS Kòa�ia vol.3 a niekoľko klubových koncertov.

V tomto čase sa kapela chystá hlavne na nahrávanie demo
skladieb ale aj na koncertné a sú�a�né vystúpenia.

Kategória:
Hudobné skupiny s vlastným autorským zázemím

Sú�a�ný repertoár:
1. Slzy pøes lásku
2. Má�
3. Modlitba

Humanoidné zoskupenie mu�ského pohlavia, hrajúce
preva�ne intergalaktické pouličné niečo. Svojimi

„songami“ sa sna�í pote�i� ľudí a „povzbudi� ich v �a�kej práci
pri budovaní demokracie a tie� chce nastoli� svetový mier a je
jednoznačne za separáciu odpadu!“

Kategória:
Iné

Sú�a�ný repertoár:
1. Hovno
2. Tatárska omáčka
3. Rohypnol
4. Ropovodpriechodbetón�eleziarstvo�róba
5. Macko u�ko

Vrútocko-martinská Kapela DeART vznikla začiatkom
roku 2013 ako úspe�né pokračovanie kapely Náhodní

pocestní. Hudba DeART vychádza z folk-rocku, pričom je
ovplyvnená bluesom a jazzom. DeART hráva predov�etkým
vlastnú hudobnú tvorbu. Autorsky sú texty z pera kapelníka
Dala, hudobne a aran�mánmi sa podieľa celá kapela.

Pä� členný DeART sú títo piati „páni v najlep�ích rokoch“:
Dalo – kapelník, spev, akustická gitara, akordeón;
elwis – basová gitara, vokály;
Aïo – saxofón, EWI;
Rado – bicie nástroje;
Tomá� – elektrická gitara, ústna harmonika, vokály,
zvuková technika.

Kategória:
Alternatívny folk

Sú�a�ný repertoár:
1. Moskva, Parí�
2. Nádej
3. Prázdno

SUSEDOVIEKURY
(Liptovský Mikulá�)

NES DEYEN (Dolný Kubín) DeART (Martin)


