
   Predohrávkou galakoncertu bol v stre-
du 3. júla v košickom Kostole Premonš-
trátov koncert Akademického zboru Po-
litechnickej univerzity z poľského mesta 
Wroclaw a Národného komorného or-
chestra „Polifonija“ z ukrajinského Ľvova. 
Tradičné miesto festivalových galakon-
certov, ponúkajúce vynikajúcu akustiku, 
opäť zažilo večer, počas ktorého hudba 
povznášala ducha všetkých prítomných. 
   Tradičným vyvrcholením festivalu sú už 
11 rokov otváracie či záverečné galakon-
certy veľkého medzinárodného orchestra 
a zboru „Šengenský poludník“. Počas pred-
chádzajúcich festivalov odzneli na týchto 
galakoncertoch „hity“ svetovej klasickej vo-
kálno-inštrumentálnej tvorby ako Verdiho 
Reqiuem, Vivaldiho Štyri ročné obdobia či 
Mozartova Korunovačná omša D-dur. Opát 
Rádu Premonštrátov Martin Ambróz Štrbák 
v roku 2014 o galakoncertoch povedal: „Toto 
nie je koncert, to je neuveriteľná možnosť 
dotknúť sa neba. Som dojatý z toho, že mám 
jedinečnú možnosť prežiť to, že ako hriešni-
ci môžeme pocítiť, čo je dokonalosť neba.“ 
     V tomto roku siahli organizátori festiva-
lu po novom, ale mimoriadne výnimočnom 
opuse, ktorý vznikol v roku 2008 – STabaT 

MATeR waleského skladateľa Karla Jenkin-
sa. Skladba zaznie na festivale v slovenskej 
premiére. Jenkinsovo dielo ako väčšina jeho 
skladieb obsahuje tradičnú západnú hud-
bu (orchester a zbor), ale aj etnické nástroje 
a vokály, tentoraz zamerané na blízky vý-
chod. „Som presvedčený, že aj Jenkinsova 
hudba prinesie divákom silný umelecký 
zážitok a aj o tom, že mladí hudobníci na 
nich prenesú množstvo pozitívnej ener-
gie,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič. 
  Výnimočnosť galakoncertu podčiarku-
jú aj jeho hostia. Dirigentom bude Ro-
man Kreslenko, sólistkami večera budú 
Iryna Semenjuk, speváčka, ktorá okrem 
úspechov v hudobnom svete je aj le-
kárkou, a Tamila Mamedova, dirigent-
ka a učiteľka spevu populárnej piesne. 
ešte pred galakoncertom sa festival vráti 
aj do mestskej časti Košice-Poľov s koncer-
tom  Orchestra ľudových nástrojov „Virtu-
ózi Zakarpatska“ z ukrajinského Užhorodu.
     Hoci vo štvrtok 4. júla odznie záverečný 
galakoncert, jedenásty Šengenský polud-
ník svoj program definitívne uzavrie tromi 
koncertmi až v piatok 5. júla. O 15:00 sa na 
popradskom námestí sv. Egídia môžete te-
šiť na Orchester ľudových nástrojov „Virtu-
ózi Zakarpatska“ z ukrajinského Užhorodu 
a v tom istom čase sa v rámci Tatranského 
kultúrneho leta predstaví v altánku v Mest-
skom parku v Tatranskej Lomnici aj Súbor 
bicích nástrojov z poľskej Legnice. Festi-
val vo svoj posledný deň zavíta po roku aj 
do Veľkých Kapušian, kde akademický 
zbor Politechnickej univerzity z poľského 
mesta Wroclaw prispeje v Gréckokatolíc-
kom chráme bl. mučeníka P. P . Gojdiča 
k duchovnej príprave  na púťovú slávnosť.  
       

Stretávate ich už jedenásť rokov s bulletinmi a festivalovými spravodajmi v ru-
kách pred miestami koncertov Šengenského poludníka. „Igorove deti“ z orchestra 
Musica Iuvenalis sú viac ako dôležitou súčasťou festivalu od jeho začiatkov a bez 
nich by to jednoducho nefungovalo. aj im patrí veľká vďaka za to, že Šengenský 
poludník začal v tomto roku písať druhú dekádu svojej histórie. V tomto roku sa 
o včasný príchod súborov na koncerty, prípravu koncertných miest a ďalší servis 
starali anka Podracká, Kamila Hüblerová, Zuzana Čujová, amika Kužmová, Vik-
tória Repaszká, Emma Spišáková, Karolína Šitárová, Dávid Stripaj, František Tre-
buňa, a v tíme opäť nechýbal ani krstný syn riaditeľa festivalu bohdan Dohovič. 

Na záver slovenská premiéra

Bez “Igorových detí” by to nefungovaloB

  NEČAKANÉ 
KRÁSNE MOMENTY

      Šengenský poludník počas jedenástich ro-
kov priniesol aj množstvo nezabudnuteľných 
momentov. Vo chvíli, keď sa na jednom mieste 
stretne dvesto mladých hudobníkov, to nie je 
ani nič prekvapujúce. Mnohí určite dodnes spo-
mínajú na krátke noci v Rekreačnom zariadení 
Zlatá Idka. ale možno aj na chvíle, keď vládu 
hudby vystriedal 
na jeden večer fut-
bal. bolo to v roku 
2012 , keď sa na 
Ukrajine a v Poľsku 
hrali futbalové Maj-
strovstvá európy. A 
tanečníci zo súbo-
ru „danzaria“ z Talianska vtedy všetkým 
na Zlatej Idke dokázali, že nielen hudbou je 
človek živý.  Od rána čakali na večerný pria-
my prenos z finále majstrovstiev Európy 
v Kyjeve, v ktorom sa stretli mužstvá Ta-
lianska a Španielska. Účastníci festivalu do-
stali nie každodennú možnosť vidieť pra-
vých talianskych „tifosi“ v akcii. Hymna 
s rukou na srdci, nadšené výkriky pri každom 
náznaku šance, veľký smútok v očiach pri úspeš-
ných gólových akciách Španielov v prvom polča-
se či zahodených šanciach ich mužstva v druhom 
polčase. Napriek zdrvujúcej prehre svojich milá-
čikov neskrývali po zápase radosť z 2. miesta 
a nechýbalo ani šampanské. Futbal tak na jeden 
večer ovládol namiesto hudby festival.
       Festival prináša aj romantické príbehy. „Naj-
väčšiu radosť prináša úžasná atmosféra spoloč-
ných stretnutí mladých ľudí a medzinárodné 
priateľstvá či lásky, ktoré vzniknú. Práve u nás 
sa speváčka z poľského zboru zoznámila s hu-
dobníkom z ruského symfonického orchestra 
z Togliatti. Keď som sa s ňou po nejakom čase 
stretol, tak za mnou prišla a veľmi mi ďakovala. 
Opýtal som sa, za čo? Oznámila mi, že sa budú 
brať, že on sa už presťahoval do Poľska a dodala, 
že nebyť nášho festivalu, tak sa nikdy nestretnú,” 
spomína riaditeľ festivalu Igor Dohovič.
          aj on prispel k nezabudnuteľným festiva-
lovým momentom. Viacerí si na to určite spome-
niete. bolo to  v roku 2015, keď sa v rámci Šen-
genského poludníka stala jedna krásna udalosť 
– svadba Igora Dohoviča.  Odvtedy pretieklo 
Hornádom veľa vody a dnes je mu vo všetkých 
životných situáciách oporou nielen manželka 
Frederika, ale už aj syn Levko.

Jedenásty Šengenský poludník speje k svojmu záveru. Vo štvrtok 4. júla sa 
v Kostole Premonštrátov v Košiciach uskutoční ZÁVEREČNÝ GALAKON-
CERT. O deň neskôr, v piatok 5. júla pribudnú do štatistík festivalové kon-
certy v Poprade, Tatranskej Lomnici a Veľkých Kapušanoch.
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ŠENGENSKÝ POLUDNÍK 2019

FESTIVALOVÝ KONCERT
18:00 - Sála kultúrneho domu, Košice Poľov

Orchester ľudových nástrojov 
Užhorodského hudobného učilišťa  

“Virtuózi Zakarpatska”
Ukrajina

v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Poľov

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

  1. D. Zador: Zakarpatská skica
  2. М. Skoryk: Melódia
  3. О. Roždestvin: Čardášová princezná (zmes melódií)
  4. J. Lūsēns: Pastorále
  5. D. Zador: Zakarpatské spievanočky
  6. I. Tamarin: Starodávny gobelín
  7. M. Stecjun: Zlaté piesne Ukrajiny
  8. P. Mauriat: Menuet
  9. L. anderson: Jazz legato. Plink. Plank. Plunk.
10. Mikis Teodorakis: Predohra k ľudovej opere „Štvrť anjelov“
11. J. Strauss: Cval banditov
12. I. berlin: Puttin’ On the Ritz
13. Divokou prériou - zmes v štýle country

Umelecká vedúca a dirigentka: Svetlana Stegnej

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT
4. júla o 19:30 , Kostol Premonštrátov na Hlavnej ul. v Košiciach

“DUCHOVNÉ ZASTAVENIA” - K. Jenkins: STABAT MATER (2008)
Medzinárodný orchester a zbor “ŠENGENSKÝ POLUDNÍK”

sólistky: Iryna Semenjuk, Tamila Mamedova, dirigent Roman Kreslenko

Je absolventom hry na 
husle Ľvovského štátneho 
hudobného učilišťa S. P. 
Ľudkevyča (2008) a Ľvov-
skej národnej univerzity 
Ivana Franka, fakulty kul-

túry a umení (2013). V rokoch 2012 – 2013 
sa zúčastnil v Taliansku letnej školy diri-
govania pod vedením Ferdinanda Nazza-
ra. V roku 2017 ukončil štúdium operno 
– symfonického dirigovania na Ľvovskej 
národnej hudobnej akadémii M. Lysenka 
v triede profesora Jaremu Kolessa. Počas 
štúdií na univerzite stál pri zrode komor-
ného orchestra fakulty kultúry a umení. 
Od roku 2013 je umeleckým vedúcim a 
dirigentom Národného komorného or-
chestra „POLIFONIJa“ Národnej univer-
zity Ľvovská politechnika. Od roku 2016 
je umeleckým vedúcim a dirigentom Ná-
rodného symfonického orchestra Národ-
nej univerzity Ľvovská politechnika. Od 
roku 2017 je asistentom šéfdirigenta Aka-
demického symfonického orchestra Ľvov-
skej národnej filharmónie. Spolupracoval 
s viacerými domácimi aj zahraničnými 
orchestrami. bol hosťujúcim dirigentom 
mnohých hudobných festivalov.

Narodila sa 12 .4. 1995 v 
Ľvove. Hudbe sa venuje 
od piatich rokov. Je ab-
solventkou hudobného 
učilišťa v odbore klavír a 
spev, štúdium ukončila s 

vyznamenaním. V roku 2016 získala ma-
gisterský titul v odbore klasický spev na 
Národnej hudobnej akadémii Mykolu Ly-
senka v Ľvove. V Národnej opere v Ľvo-
ve debutovala ako študentka v roku 2016 
v postave Cherubína v inscenácii opery 
Wolfganga amadea Mozarta Figarova 
svadba. V roku 2008 sa stala laureátkou 
Medzinárodnej súťaže mladých voka-
listov Eleny Obraztsovej v ruskom St. 
Petersburgu, je laureátkou mnohých ďal-
ších medzinárodných a regionálnych hu-
dobných súťaží. Je hosťujúcou sólistkou 
v ľvovskom hudobnom telese DaCapo 
K&K Opernchor. Okrem hudby sa venuje 
aj medicíne. V roku 2017 získala magis-
terský titul v odbore všeobecného lekár-
stva na Národnej medicínskej univerzite 
Danyla Halyckého v Ľvove a v súčasnosti 
je stážistkou na oddelení anesteziológie 
Regionálnej nemocnice v Ľvove.

Zborová dirigentka a 
učiteľka spevu pop-
ulárnej piesne sa narodila 
30. apríla 1990 v ukrajin-
skom meste Luck. Od 6 
rokov študovala klavír 

na hudobnej škole. V rokoch 2005 – 2009 
absolvovala s vyznamenaním štúdium 
dirigovania na Volyňskom štátnom hudo-
bnom učilišti kultúry a umení v rodnom 
meste. V štúdiu pokračovala v rokoch 
2009 – 2014 na katedre zborového dir-
igovania v Ľvovskej národnej hudobnej 
akadémii M. Lysenka a získala titul mag-
ister. Pôsobila v Štátnej zaslúžilej zborovej 
kapele „Trembita“ a ako učiteľka spevu v 
teologickom seminári. Je sólistkou viac-
erých zborov – „Jesy Juva”, medzinárod-
ný jazz-zbor «aktuálna tendencia“, „Soli 
Deo”, „Gaudeamus” a „Євшан“.
“ŠENGENSKÝ POLUDNÍK”

Komorný miešaný zbor “YEVSHAN”,
 Národný komorný orchester “POLIFONIJA”

(Ľvov, Ukrajina)
Akademický zbor Politechnickej univerzity 

(Wroclaw, Poľsko)
Súbor bicích nástrojov (Legnica, Poľsko)

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS
(Košice, Slovensko)

ROMAN KRESLENKO IRYNA SEMENJUK TAMILA MAMEDOVA

DOVIDENIA
na

ŠENGENSKOM 
POLUDNÍKU 

2020



ŠENGENSKÝ POLUDNÍK 2019

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

Orchester ľudových nástrojov
Šrtátneho hudobného učilišťa

“Virtuózi Zakarpatska”
Užhorod, Ukrajina

  
  1. D. Zador: Zakarpatská skica
  2. М. Skoryk: Melódia
  3. О. Roždestvin: 
      Čardášová princezná 
     (zmes melódií)
  4. J. Lūsēns: Pastorále
  5. D. Zador: 
      Zakarpatské spievanočky
  6. I. Tamarin: Starodávny gobelín
  7. M. Stecjun: Zlaté piesne Ukrajiny
  8. P. Mauriat: Menuet
  9. L. Anderson: Jazz legato. 
      Plink. Plank. Plunk.
10. Mikis Teodorakis: 
      Predohra k ľudovej opere 
      „Štvrť anjelov“
11. J. Strauss: Cval banditov
12. I. Berlin: Puttin’ On the Ritz
13. Divokou prériou 
      (zmes v štýle country)

Umelecká vedúca a dirigentka: 
Svetlana Stegnej

15:00 - Altánok,  Mestský park 
Tatranská Lomnica

v spolupráci s mestom Vysoké Tatry
Súbor bicích nástrojov, 

Legnica, Poľsko

  1. J. S. Bach: 
  Ária z Poľovníckej kantáty
  2. F. Chopin: Prelúdium a mazurka
  3. J. Haydn: Divertimento
  4. J. Green: Xylophonia
  5. J. Lent:
     The Ragtime Drummer
  6. H. Mancini: The Pink Panther
  7. M. Schmitt: Bello Horizonte
  8. Guantanamera
  9. La Bamba
10. Ludwig Jr.: Jumping Five
11. K. Skubała: Regulus
12. M. Peters:
      Yellow After the Rain
13. S. Heller: Jazz Miniature
14. G. Frock: Suite Mexicana

Umelecký vedúci: Jacek Muziol

17:00 - Gréckokatolícky chrám 
bl. mučeníka P. P. Gojdiča,

 Veľké Kapušany
Duchovná, kultúrna príprava 
na púťovú slávnosť, ktorá sa 

uskutoční v dňoch 13. - 14. júla
Akademický zbor

Politechnickej univerzity, 
Wroclaw, Poľsko

  1. J. Świder: Pater Noster
  2. H. L. Hassler: Dixit Maria
  3. О. Gjeilo: Ubi Caritas
  4. P. Česnokov: 
      „Zastupnyce userdnaja“
  5. A. Pärt: Bohorodyce Devo
  6. O. Gjeilo: Pulchra es amica mea  
  7. Shenandoah, úpr. J. Erb
  8. M. Oltra: Muie rendeira
  9. Z. Lukáš: Za našim huménkem
10. Ž. Frivov: Humoreska
11. Szla dzieweczka do laseczka, 
      úpr. A. Gref
12. Steal Away to Jesus, 
      úpr. W. Szomański
13. J. Busto: Ave Maria
14. J. Świder: 
      Modlitba k Bohorodičke
Umelecká vedúca a dirigentka: 
Małgorzata Sapiecha-Muzioł

Grafická a redakčná úprava: Svjatoslav Dohovič 
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Košický samosprávny kraj a  Mesto Košice
Pod záštitou primátora Mesta Košice 

Jaroslava Polačeka 
a predsedu Košického samosprávneho kraja 

Rastislava Trnku
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FESTIVALOVÉ KONCERTy 5. JÚLA 2019

Pevné puto s Vysokými Tatrami
  Festival Šengenský poludníkal Šengenský poludník 
spája od prvého ročníka pev-
né puto s jedným z najkrajších 
miest na Slovensku, Vysokými 
Tatrami. V exteriéri Tatranskej 
Lomnice, Nového i Starého 
Smokovca, v sálach hotelov, 
či v Kostole sv. Petra a Pavla 
sa sa počas jedenástich ročník 

uskutočnilo vyše päť desiatok koncertov. „Výnimkou nie je 
ani tento rok a veríme, že Tatry si energiou nabitú hudbu 
mladých hudobníkov budú počas Tatranského kultúrneho 
leta užívať aj v budúcnosti. Poďakovanie za to patrí Mestu 
Vysoké Tatry, ale predovšetkým vedúcemu oddelenia kul-
túry a športu na Mestskom úrade Jánovi Bendíkovi, ktorý 
je takou našou tatranskou dušou,“hovorí riaditeľ festivalu 
Igor Dohovič.


