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Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Hudobné átrium, Literárne
a hudobné múzeum a Hudobné centrum v Bratislave
Názov: Noc hudby
Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9
Dátum a čas konania: 17. 6. 2016 od 9.00 h
V Banskej Bystrici, dňa 14. 6. 2016

Noc hudby v ŠVK
Zelené nádvorie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici už tradične, tretí júnový piatok,
ožije hudbou. Knižnica sa do celoslovenského projektu iniciovaného Hudobným centrom
v Bratislave, Noc hudby, zapojí po piatykrát.
Veľkým lákadlom bude dopoludňajší voľný vstup do expozície Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku Literárneho a hudobného múzea, v ktorej návštevníci nájdu množstvo tradičných,
známych i menej známych, ľudových hudobných nástrojov od slovenských tvorcov. Najrozsiahlejší
celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju –
fujare.
Milovníci hudby budú mať príležitosť počas Dňa otvorených dverí Hudobného átria nahliadnuť do
činnosti hudobného centra ŠVK, rozozvučať sa v priestore komornej sály, vyskúšať si jej akustiku,
nahliadnuť do hudobného archívu, preludovať na klavíri a zažiť priamy „dotyk“ s hudbou
v interiéri Hudobného átria, ale aj na priľahlom zelenom nádvorí ŠVK. Tohtoročnou novinkou je
ponuka rytmických a perkusijných nástrojov, prostredníctvom ktorých môžu návštevníci
objavovať pestrosť zvukov a harmónií, aby sa hudba stala aj zábavou.
Popoludní, prostredníctvom V. hudobnej burzy, sa naskytne príležitosť pre hudobných nadšencov
a "burzovníkov" zapojiť sa do predaja – výmeny – darovania hudobných nástrojov, zvukových
nosičov (DVD, CD, LP), nôt a literatúry s hudobnou tematikou. Podujatie je zároveň vhodnou
príležitosťou pre hudobníkov na prezentáciu vydavateľských titulov a hudobných nahrávok.
Súbežne bude prebiehať ťažiskové podujatie dňa Muzicírovanie na nádvorí. V rámci koncertnej
prehliadky hudobných zoskupení sa predstaví komorné teleso Music Camerata pri ZUŠ Jána
Cikkera v Banskej Bystrici, ktoré združuje talentovaných žiakov školy vo veku od 7 do 18 rokov. V
žánrovo pestrom repertoári prepája diela klasických majstrov historických hudobných období so
súčasnou klasickou, filmovou či populárnou hudbou s cieľom priblížiť publiku hodnoty nadčasovej
hudobnej tvorby ako aj radosť s muzicírovania. Netradičným spojením sláčikových a klávesových
nástrojov ponúka teleso farebne i zvukovo nevšedný resp. originálny zážitok.
V ponuke bude koncert slovenského umelca českého pôvodu, gitaristu, skladateľa a maliara
Miroslava Pazderu. Jeho vyzretá hudobná tvorba a precízna hra plná farieb či podmanivých
melódií sa vyznačuje silným improvizačným myslením. V roku 2010 mu bola udelená cena poroty
na hudobnej súťaži Gitariáda v Banskej Bystrici v kategórii jazzová gitara a v roku 2012 bol
nominovaný na gitaristu roka na medzinárodnej hudobnej súťaži The Stage/Skutečná liga v Prahe
za sprievodu svojej artrockovej skupiny ZET4. Predstaví sa so svojim sólovým programom
INFINITE MOOD – Nekonečná nálada, ktorý je zaujímavou a príjemnou fúziou s prvkami world
music, jazzu, bluesu a klasickej hudby. Gitarovú hru podfarbuje gitarovým syntetizátorom. Vo

vlastnej úprave hrá aj skladby gitaristov Dominica Millera a Al Di Meolu. Je to hudba pre tých, ktorí
sa nechajú vtiahnuť do melodických nálad jedinečne zvládnutej elektroakustickej a klasickej gitary.
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