
        „Začíname druhú dekádu festivalov 
a verím, že rovnako ako v tej predchádza-
júcej, si ľudia nájdu cestu na festivalové 
koncerty. Organizácia a príprava takého-
to podujatia, na ktorom sa stretáva okolo 
dvesto hudobníkov z Poľska, Slovenska 
a Ukrajiny, nie je jednoduchá a každoroč-
ne sa o tom presviedčame. Sme radi, že 
sa nám to aj v tomto roku podarilo, zno-
va vďaka podpore Fondu na podporu 
umenia, Košického samosprávneho kraja 
a Mesta Košice a ďalších partnerov,“ ho-
vorí riaditeľ festivalu a umelecký vedúci 
orchestra Musica Iuvenalis Igor Dohovič.
    Okrem tradičných domácich účinku-
júcich, organizátora, orchestra Musica 
Iuvenalis, a Tanečného dychového or-
chestra Klasik Band, prídu na festival 
mladí umelci z Poľska a Ukrajiny. Prvý 
raz sa v Košiciach predstaví Národný 
komorný orchester „Polifonija“, kto-
rý pracuje pri Politechnickej univerzite 
v ukrajinskom Ľvove. Ďalších hostí už 
návštevníci festivalových koncertov poz-
najú z predchádzajúcich ročníkov. Budú 
nimi  Akademický zbor Politechnickej 

univerzity z poľského mesta Wroclaw, 
od našich severných susedov pricesto-
val aj Súbor bicích nástrojov Hudob-
ných škôl z Legnice. Po druhý raz sa na 
festivale predstaví Orchester ľudových 
nástrojov hudobného učilišťa z ukrajin-
ského Užhorodu, takmer tradičným hos-
ťom je v posledných rokoch Komorný 
zbor „Yevshan“ z ukrajinského Ľvova.
        Mapa festivalových miest je aj v tom-
to roku pestrá. Festival sa po niekoľkých 
rokoch opäť vráti do Popradu, nechý-
bajú ani tradičné koncerty v rámci Ta-
tranského kultúrneho leta vo Vysokých 
Tatrách, sviečkový koncert na nádvorí 
Barkóczyho paláca na Hlavnej ulici v 
Košiciach (Verejná knižnica J. Bocatia), 
hostia festivalu zavítajú aj do Helcmano-
viec, Poľova, Bašky a Veľkých Kapušian. 
V rámci festivalu sa uskutoční aj druhé 
pokračovanie odborného seminára o elek-
tronickom a digitálnom stojane na noty.
    Už tradičným vyvrcholením festiva-
lu bude vo štvrtok 4. júla ZÁVEREČNÝ 
GALAKONCERT veľkého Medziná-
rodného orchestra a zboru „Šengenský 

poludník“v košickom Kostole Premon-
štrátov. Počas predchádzajúcich festiva-
lov priniesli galakoncerty „hity“ svetovej 
klasickej vokálno-inštrumentálnej tvor-
by. V tomto roku siahli organizátori po 
novom, ale mimoriadne výnimočnom 
diele, ktoré vzniklo v roku 2008 – STA-
BAT MATER waleského skladateľa Karla 
Jenkinsa. Sólistkami koncertu budú Iryna 
Semenjuk a Tamila Mamedova, dirigent-
skú taktovku bude mať v rukách Roman 
Kreslenko z Ukrajiny. „Som presved-
čený, že aj toto dielo, rovnako ako diela 
klasikov, ktoré už na festivalových ga-
lakoncertoch odzneli, prinesie divákom 
silný umelecký zážitok v spojení s du-
chovným prostredím chrámu a že mla-
dí hudobníci na nich prenesú množstvo 
pozitívnej energie. Rovnako verím, že si 
diváci nájdu cestu aj na ďalšie festivalo-
vé koncerty a potvrdia, že hudba spája 
a búra hranice, tak ako to už po jedenás-
ty raz bude robiť Šengenský poludník,“ 
dodáva riaditeľ festivalu Igor Dohovič.  

Šesť dní krásnej hudby 
a mladej energie

Šesť dní krásnej hudby a mladej pozitívnej energie prináša už jede-
nástykrát do Košíc a na východ Slovenska Medzinárodný festival 
mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. Festival, 
ktorý s podporou partnerov organizuje košický Sláčikový orchester 
Musica Iuvenalis pri ZUŠ Márie Hemerkovej, opäť spojí desiatky 
hudobníkov zo Slovenska, Poľska a  Ukrajiny, ktorí budú hudbou 
búrať nezmyselné hranice stále rozdeľujúce ľudí.   

DESAŤ FESTIVALOV 
V ČÍSLACH

*40 tisíc divákov 
*2 000 hudobníkov 
z 15 krajín sveta
*220 koncertov

*34 festivalových miest
*4 štáty

Otvárací galakoncert Šengenského poludníka 2018



ŠENGENSKÝ POLUDNÍK 2019

FESTIVALOVÉ KONCERTy
30. júna 2019 

15:00 - nám. sv. Egídia, Poprad
v spolupráci s mestom Poprad

19:00 - Hotel Titris, Tatranská Lomnica
v spolupráci s mestom Vysoké Tatry

Sláčikový orchester
MUSICA IUVENALIS

Košice, Slovensko
  
1. F. Dávid – Ouverture
  2. G. F. Händel – Ombra mai fu z opery Xerxes 
  3. H. Purcell – Festival Rondeau
  4. J. S. Bach – Air
  5. W. A. Mozart – ária Figara z opery Figarova svadba 
  6. J. Sibelius – Andante festivo
  7. L. Dalla – Caruso 
  8. K. Svoboda – Cirkus Humberto 
  9. K. Svodoba - Nespravedlivý bůh 
10. E. Morricone – Vtedy na západe
11. K. Brestovanský – Presvjataja maty
12. G. Dusík - Len bez ženy - Marián
13. K. Badelt – Piráti z Karibiku

Sólista: Marián Lukáč – barytón
Umelecký vedúci a dirigent: Igor Dohovič

Grafická a redakčná úprava: Svjatoslav Dohovič 
Z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia
Projekt finančne podporili Košický samosprávny kraj 

a  Mesto Košice
Pod záštitou primátora Mesta Košice Jaroslava Polačeka 

a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku

POZÝVAME VÁS 
NA FESTIVALOVÉ KONCERTy

Program na 
www.sengenskypoludnik.eu 

A TU

     Najmenšie veľhory na svete a zároveň jedno z najkrajších 
a najnavšetvovanejších miest na Slovensku, Vysoké Tatry, 
sú od prvého ročníka Šengenského poludníka tradičným 
miestom festivalových koncertov. Šengenský poludník ich 
v rámci búrania hraníc a spájania predstavil desiatkam mla-
dých hudobníkov z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Česka, Fi-
lipín, Francúzska, Španielska či Japonska. Zoznamovanie sa 
s Tatrami malo pre nich unikátnu atmosféru - niektorí zažili 
pravé tatranské, priam sekundové zmeny počasia, iní nahá-
ňali noty vo vetre. Ale každý jeden z doterajších koncertov, 
či už v interiéri Kostola Sv. Petra a Pavla v Novom Smo-
kovci, v sálach tatranských hotelov, v Altánku v Mestskom 
parku v Tatranskej Lomnici či na letnom pódiu pri Kúpe-
ľoch v Novom Smokovci mal neopakovateľnú atmosféru. 
Veríme, že inak to nebude ani v tomto roku, keď v rámci 
festivalu a jeho spolupráce s mestom Vysoké Tatry ponúk-
neme v programe začínajúceho Tatranského kultúrneho leta 
päť koncertov, na ktorých sa predstavia organizátor festiva-
lu, sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Akademický 
zbor Politechnickej univerzity z poľského mesta Wroclaw, 
Národný komorný orchester “POLIFONIJA” z ukrajinského 
Ľvova a Súbor bicích nástrojov z poľskej Legnice. 
          Sme radi, že po niekoľkých rokoch sa Šengenský polud-
ník vracia aj do Popradu, kde sa v rámci úvodného týždňa 
Popradského kultúrneho leta uskutočnia dva koncerty. Na 
dnešnom sa na nám. sv Egídia predstaví organizátor festi-
valu, Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS z Košíc, na 
druhom, v piatok 5. júla, Orchester ľudových nástrojov Štát-
neho hudobného učilišťa z ukrajinského Ľvova.    

Tatry festivalu prajú,
teší aj návrat do Popradu



ŠENGENSKÝ POLUDNÍK 2019

FESTIVALOVÉ KONCERTy
30. júna 2019 

18:00 - Obecný úrad Baška
pod záštitou starostu p. Jána Serbina

Klasik Band Sax Quartett, Košice, Slovensko
Súbor bicích nástrojov,  Legnica, Poľsko

Grafická a redakčná úprava: Svjatoslav Dohovič 
Z verejných zdrojov podporil 
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        Jedným z cieľov festivalu Šengenský poludník je už jede-
násty rok aj snaha priniesť koncerty vážnej hudby v podaní 
mladých muzikantov aj na miesta, kde bežne takáto hudba 
neznie. A tak nie je prekvapením, že počas jedenástich ro-
kov pribudli na mapu festivalových miest nielen mestá, ale 
aj mnohé obce z regiónu východného Slovenska, kde sme sa 
snažili do kultúrnych domov či miestnych chrámov priniesť 
krásu klasickej vokálnej aj inštrumentálnej hudby. V tomto 
roku do zoznamu pribudne ďalšia obec, Baška v okrese Ko-
šice - okolie. Pod zásštitou starostu Jána Serbina sa na Obec-
nom úrade predstavia hneď v prvý deň festivalu dvaja hostia 
- Súbor bicích nástrojov z poľského mesta Legnica a tradičný 
domáci účastník festivalu, Tanečný dychový orchester Kla-
sik Band z Košíc. 
       Mladí hudobníci z týchto dvoch súborov sa postara-
jú aj o skvelý zážitok na prvom koncerte v Košiciach. Tým 
bude tradičný SVIEČKOVÝ KONCERT na nádvorí Barkóc-
zyho paláca na košickej Hlavnej ulici (sídlo Verejnej knižnice 
J. Bocatia). Svetlá sviečok, hudba v nádhernom priestore a 
večerné prítmie dávajú týmto koncertom od vzniku festivalu 
punc výnimočnosti a určite to nebude inak ani v tomto roku. 
„Kto nezažije, ten nevie. Prostredie, atmosféra letného veče-
ra, horiace sviečky dokonale umocňujú zážitok zo skvelých 
výkonov mladých hudobníkov,“ hovorí riaditeľ festivalu 
Igor Dohovič. 

Neopakovateľná 
atmosféra na nádvorí 

a nové festivalové miesto

  1. Pharrell Willams: Happy
  2. Daft Punk: Get Lucky
  3. Bruno Mars: Uptown Funk    
  4. V. Solovyev: 
      Mitternacht in Moskau
  5. Bobby Hebb: Sunny
  6. Village peoples: Y.M.C.A
  7. Bee Gees: 
      How deep is your Love
  8. The Jackson 5: 
      Blame It on the Boogie
  9. Duffy: Mercy

Spev: Ema Andelová
Umeleckí vedúci:
Mgr. art. Monika Samselyová
Mgr. art. Ján Samsely
Spevácka príprava:
Mgr. Andrea Tóthová

  1. Ludwig Jr: Jumping Five
  2. J. Green: Xylophonia
  3. J. Lent: 
     The Ragtime Drummer
  4. H. Mancini: 
      The Pink Panther”
  5. M. Schmitt: Bello Horizonte
  6. Guantanamera
  7. La Bamba
Umelecký vedúci: Jacek Muziol

  

  1. J. Rae: Hit the Road, Jack
  2. B. Howard: 
      Fly me to the Moon
  3. G. Miller: American Patrol
  4. B. Hebb: Sunny
  5. H. Mancini: Pink Panther
  6. J. Herman: Hello Dolly
  7. G. Gershwin: Summertime
  8. B. McFerrin: 
      Don´t Worry, Be Happy
  9. M. Jackson: Billie Jean
10. Duffy: Mercy 
T. Bodnár , V. Drenčáková 
(alt saxofón) 
O. Kuko (tenor saxofón)
J. Samsely (barytón saxofón)
M. Haluiška (bicie) 
Umelecký vedúci: 
Mgr. art. Ján Samsely

  1. Ludwig Jr: Jumping Five
  2. J. Green: Xylophonia
  3. J. Lent: 
     The Ragtime Drummer
  4. H. Mancini: 
      The Pink Panther”
  5. M. Schmitt: Bello Horizonte
  6. Guantanamera
  7. La Bamba
Umelecký vedúci: Jacek Muziol

  

1. júla 2019 
SVIEČKOVÝ KONCERT

20:45 - Nádvorie Barkóczyho paláca
Verejná knižnica J. Bocatia

Hlavná 48, Košice
Klasik Band, Košice, Slovensko

Súbor bicích nástrojov,  Legnica, Poľsko

Súbor bicích nástrojov, Legnica, Poľsko

Klasik band, Košice, Slovensko


