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Mimoriadny koncert

PROGRAM

Powell Rosephanye (1962): Non nobis, Domine
Česnokov Pavel Grigorjevič (1877 - 1944): Cheruvimskaja

Lauridsen  Morten (1943): Lux Aeterna
Vancraeynest  Michael (1976): The Cycle of History 

Účinkujú: Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum Martin
 Diriguje: Štefan Sedlický

Vojtech Didi: Canzone eterna pre soprán, recitátora, miešaný zbor a orchester
Sólo: Mária Tomanová

Recitátor: František Výrostko
Cimbal: Vladimír Homola, Martin Budinský

PREMIÉRA
Marek Spusta: Magnificat - kantáta pre soprán, ženský zbor, klavír a sláčiky

Sólo: Anna Ciganocová

Účinkujú: Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum Martin, ŠKO Žilina
Klavír: Martin Suroviak

moderuje: Michaela Pastorková Závodná
Miesto: Dom umenia Fatra, Žilina

vstupné 5€

www.vocemagna.sk

Koncert z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.
Festival je realizovaný s finančnou podporou mesta Žilina.

Partneri projektu: Štátny komorný orchester, Žilina, IS Industry Solutions.  Mediálni partneri projektu: TV 
Severka, Žilinak,  Opera Slovakia, Žilinský večerník
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tudoval klavír na 
Konzervatóriu v Žiline a 
na VŠMU v Bratislave (u 
doc. Starostu), kde začal 
v roku 1988 študovať aj 

zborové dirigovanie, ktoré ukončil v 
triede prof. P. Hradila. Do roku 1998 
pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu 
v Žiline – odbor klavír a dirigovanie, 
od roku 1998 – 2008 ako odborný 
asistent, neskôr docent na FHV - 
UMB v Banskej Bystrici, kde dirigoval 
Akademický spevácky zbor J. Cikkera, 
s ktorým dosiahol význame ocenenia 
na medzinárodných súťažiach ( abs. 
víťaz ABB – 2001 a 2007, 1. cena na 
IFAS Pardubice a iné). Od roku 2008 
je docentom na FMU AU v Banskej 
Bystrici, kde učí dirigovanie zboru a 
externe pôsobí aj na Konzervatóriu v 
Žiline. Okrem Žilinského miešaného 
zboru je aj dirigentom komorného 

ŠTEFAN SEDLICKÝ

Š
zboru Cantica – Collegium Musicum 
v Martine (od r. 1994), s ktorým tiež 
úspešne reprezentuje Slovensko v 
zahraničí (1. cena na medzinárodnej 
súťaží vo Vlachovom Březí – 2008 
(Česká republika). Zlatá medaila na 
Grand Prix Pattaya (Thajsko); 1. Cena 
v kategórii duchovnej hudby a 1. 
Cena v kategórii miešaných zborov na 
Praga cantat – Praha 2012; 2. cena v 
rumunskom Baia Mare – 2013 a iné...). 
Zároveň aj významne prispel ku vzniku 
spolupráce týchto dvoch zborov a 
Štátneho komorného orchestra v 
Žiline pri prezentácií veľkých vokálno-
inštrumentálnych diel ako sú napr.: 
Veľkonočné oratórium od Johanna 
Sebastiana Bacha , či Requiem W.A. 
Mozarta. Od r. 2002 je umeleckým 
vedúcim a dirigentom Speváckeho 
zboru slovenských učiteľov (SZSU) 
po svojom profesorovi P. Hradilovi. 

S týmto zborom získal tiež viacero 
medzinárodných ocenení – posledne 
zo Svetovej olympiády speváckych 
zborov v Rige priniesol Zlatú medailu. 
Od roku 2009 diriguje Miešaný zbor 
Cansona Neosolium pri FMU AU v 
Banskej Bystrici. Spolupracuje aj so 
speváckym zborom na Konzervatóriu 
v Žiline. So svojimi zbormi nahral 
viacero CD nosičov. Ako zbormajster 
a dirigent pravidelne spolupracuje so 
Štátnym komorným orchestrom v Žiline 
a Trnavským komorným orchestrom 
pri uvádzaní veľkých vokálno- 
inštrumentálnych diel nielen svetových 
autorov, ale premiérovo uvádza 
takéto skladby aj z pera slovenských 
skladateľov (Iršai, Krška, Špilák, Bernáth 
a iní) Pravidelne pracuje ako lektor na 
školeniach a kurzoch pre zbormajstrov 
a tiež ako porotca na súťažiach doma i 
v zahraničí.

e studied at Music Conservatory in 
Zilina and at Academy of Performing 
Arts in Bratislava (at the class of 
doc.Starosta) where he also started 

studying choir conducting in 1988 which he 
finished in the class of professor Hradil. Until 
1998 he taught at Music Conservatory in Zilina 
– piano and conducting, since 1998 til 2008 as 
an assistant and later „docent“ at the Faculty of 
Music Education at the University of Matej Bell 
in Banska Bystrica. There he led Academic Choir 
of J.Cikker with which he gained very important 
awards at international competitions (absolute 
winner at ABBB – 2001 and 2007, 1st prize at 
IFAS in Pardubice, etc.). Since 2008 he has been 
a „docent“ at the Faculty of Music Arts in Banska 
Bystrica where he lectures choir conducting and 
he has also been at the Music Conservatory in 
Zilina externally.
Besides the Zilina Mixed Choir he has conducted 
a chamber choir Cantica – Collegium Musicum in 
Martin (since 1994), with which he has successfully 
represented Slovakia in abroad (the 1st prize at 
the international competition in Vlachove Březí – 
2008 (the Czech Republic), gold medal at Grand 
Prix Pattay (Thailand), the 1st prize at the category 
of sacral music and the 1st prize in category of 
mixed choirs at Praga Cantat – Prague 2012, the 

2nd prize in Romanian Baia Mare 
– 2013, etc.) . He also initiated 
cooperation of the two choirs 
and Slovak Sinfonietta in Zilina 

through the presentation of grand 
vocal-instrumental masterpieces such 
as Easter Oratory by Johann Sebastian 
Bach, or Requiem by W.A.Mozart.
Since 2002 he has been an art director 
and conductor of the Choir of Slovak 
Teachers, after his professor
P.Hradil. He has gained more awards 
with this choir, among the most recent 
the gold medal from the World Choir 
Games in Riga. Since 2009 he has also 
led the mixed choir Cansona Neosolium 
from FMU AU in Banska Bystrica. He has 
cooperated with the choir at the Music 
Conservatory Zilina. With his choirs he 
has released more CDs.
As a conductor and choirmaster he 
regularly cooperates with the Slovak 
Sinfonietta Zilina and Trnava Chamber 
Orchestra on introducing grand vocal-
instrumental masterpieces by not only 
world composers, but also premieres of 
the masterpieces by Slovak composers 
(Iršai, Krška, Špilák, Bernáth and others).
He regularly works as a lecturer at the 
trainings and courses for choirmasters 
and also as a judge at the competitions 
at home as well as in abroad.

H
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ficiálny názov Miešaný zbor Žilina, OZ je 
amatérsky spevácky zbor, ktorý vznikol 
v roku 1954 pod záštitou mesta Žilina. V 

súčasnosti patrí medzi najlepšie zbory na Slovensku.
Počas svojej 62 ročnej existencie bolo cieľom zboru, 
a stále je, rozvíjanie umeleckej a koncertnej činnosti 
prostredníctvom zborového spevu, interpretácia 
diel slovenských a zahraničných skladateľov, ktorí 
tvoria skladby na poli zborového umenia. Hlavným 
krédom zboru je šírenie zborového umenia a tradície, 
v neposlednom rade aj reprezentovanie mesta Žilina 
a Slovenska v Európe i vo svete. Trvalou a mimoriadne 
dôležitou koncertnou činnosťou zboru je spolupráca 
s profesionálnym Štátnym komorným orchestrom 
Žilina od roku 1990, ktorá obohacuje významnou 
mierou kvalitu hudobného života v Žiline. Zbor 
uviedol významné diela svetovej a domácej vokálno- 
inštrumentálnej tvorby (W. A. Mozart: Requiem, Omša 
C dur a D dur; F. Schubert: Omša As dur a G dur; A. 
Dvořák: Te Deum, Omša D dur; G. F. Händel: Mesiáš; 
G. Puccini: Messa di Gloria; Saint-Saens: Vianočné 
oratórium a mnoho ďalších kompozícií). V spolupráci 
s ŠKO zbor uviedol premiéry súčasných slovenských 
skladateľov: P. Krška: Requiem, Staroslovanská omša; J. 
Iršai: Stabat Mater, P. Špilák - Slovenská suita, Ľ. Bernáth 
- Tretia kniha žalmov. Pri príležitosti Roku kresťanskej 
kultúry v spolupráci s Trnavským komorným orchestrom 
zrealizoval veľký projekt “Slovenské Requiem v 
Žilinskom a Juhomoravskom kraji” (Reqiem pre sóla, 

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

zbor, organ a sláčiky od žilinského autora Pavla Kršku). 
Toto dielo bolo uvedené niekoľkokrát v spolupráci 
so zborom Virtuosi di Mikulov v roku 2011-2012. 
Nasledovali ďalšie projekty v spolupráci s chorvátskym 
zborom Vox Animae - Split (Odkaz Cyrilo-metodskej 
tradície v zborovom speve) a projekt „Zborový spev 
v novom hudobnom šate“ so špičkovým hudobným 
telesom Pacora Triom. Zbor je od roku 2013 hlavným 
organizátorom Medzinárodného festivalu zborového 
umenia Žilina Voce Magna, ktorý v rámci šiestich 
ročníkov privítal v Žilinskom kraji množstvo kvalitných a 
úspešných slovenských i zahraničných zborov.
Úspechy dosiahnuté interpretáciou veľkých vzácnych 
hudobných diel úzko súvisia s počtom spevákov, ktorý 
sa pohybuje v súčasnosti okolo 55 členov, čo v rámci 
Slovenska nie je bežné.

Dirigenti Žilinského miešaného zboru
1954 – 1955 Jozef Potočár
1956 – 1957 Ignác Jančár
1957 – 1989 Anton Kállay
1989 – Štefan Sedlický

Koncertná činnosť v Zahraničí
Zbor sa predstavil publiku v mnohých krajinách 
Európy (Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, 
Juhoslávia, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, 
Španielsko, Taliansko, Wales a niekoľko desiatok 
vystúpení v Českej republike) a tiež v Mexiku.

O
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e komorný miešaný spevácky zbor.
Založený bol vo februári 1991 skupinou 
nadšených spevákov z radov Martinského 
spevokolu. Prvým dirigentom bol Božidar 

Vongrej. V roku 1994 sa ujíma umeleckého vedenia a 
dirigovania Štefan Sedlický a hneď následne v r. 1995 
získava zbor prvenstvo na celoštátnej súťaži komorných 
zborov vo Vranove nad Topľou a v r. 1996 obhajuje tento 
veľký úspech v Dun. Strede. Zbor úspešne reprezentuje 
mesto Martin a Slovensko doma i v zahraničí. V rokoch 
1997-1998 koncertoval v Nemecku a Rakúsku. V apríli 
2002 vystupoval v Hoogeveene (Holandsko) aj pred 
holandskou kráľovnou Beatrix. V októbri 2005 počas 
turné opäť v Holandsku absolvoval sériu mimoriadne 
úspešných koncertov. V roku 2007 okrem množstva 
vystúpení na domácej pôde to bolo predovšetkým 
pozvanie do Ríma a Vatikánu, kde zbor koncertoval 
v Bazilike Svätého Petra i na audiencii pápeža 
Benedikta XVI. V decembri 2008 Cantica účinkovala na 
slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Národného 
domu  v Martine.
Začiatok roka 2009 bol v znamení  koncertov diela Missa 
assumpta est Maria od Marca  Antoine Charpentiera - v 
spolupráci s Trnavským komorným orchestrom (TKO) 
- v Trnave a v Martine. Záver roka patril naštudovaniu 
známeho diela - Mesiáša od G.F.Händla v spolupráci 
so Štátnym komorným  orchestrom  Žilina a sérii veľmi 
úspešných koncertov v Žiline, Martine a Novom Meste 
nad Váhom pod dirigentským vedením Petra Breinera.
V spolupráci so ŠKO Žilina a inými orchestrami 
(TKO, Camerata Novisoliensis,  Solamente naturali...) 
zbor naštudoval množstvo závažných vokálno-
inštrumentálnych diel, napr. Omšu  D-dur (Antonín 
Dvořák), Requiem (W.A.Mozart), Missa assumpta 
est Maria (M.A.Charpentier), Veľkonočné oratórium 
(J.S.Bach), Mesiáš (G.F.Händel), Missa Sancti Cyrilli et 
Methodii (M.Haydn), Korunovačná omša (W.A.Mozart) 
a iné.

K výrazným úspechom Cantici patria získané ocenenia na 
medzinárodných  súťažiach:
v Banskej Bystrici na medzinárodnej súťaži  Viliama 
Figuša-Bystrého získala Zlaté pásmo;
v roku 2001 získala Cantica druhé miesto na 
medzinárodnej súťaži komorných zborov v Jihlave (ČR); v 
októbri 2008 získal zbor hlavnú cenu na Medzinárodnom 
zborovom festivale hudobného romantizmu vo 
Vlachovom Březí (ČR); v lete 2010 získala Cantica cenný 
úspech -  zlatú medailu na svetovom festivale Grand Prix 
Pattaya v Thajsku. V októbri 2012 zbor získal tri najvyššie 
ocenenia na svetovom festivale Praga Cantat v Prahe
v roku 2013 veľmi úspešné koncertné turné s vlastným 
programom spievaným v staroslovienčine pri príležitosti 
1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda
jún 2013 - účasť na festivale   XII Polish Sea Songs krajín 
Vyšegradu      v poľskom meste Wejherowo pri Baltickom 
mori
september 2013 - 2. miesto na súťažnom festivale Liviu 
Borlan                 v rumunskom meste Baia Mare
jún 2014- účasť na svetovom festivale Cantate Adriatica 
v San Marine
august 2015 - úspešná reprezentácia v srbskom Báčskom 
Petrovci
december 2015 - skvelé autorské koncerty Vianočná 
pošta (K.Šimonová) s TKO, detským zborom Svetluška 
(ZUŠ Martin) a Danielom Hevierom
september 2016 - dve zlaté pásma na svetovom festivale 
Canco Mediterrania v Lloret de Mar a Barcelone.
Cantica vydala doteraz štyri profilové CD nosiče (1998, 
2002, 2011, 2016) a v roku 2011 sa podieľala aj na 
zvukovej nahrávke zborových skladieb majstra Jána 
Cikkera k jeho výročiu narodenia (1911).

J
CANTICA COLLEGIUM MUSICUM MARTIN 
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tátny komorný orchester Žilina (ďalej len ŠKO) vznikol v roku 1974 ako jediný orchester “mozartovského typu” na 
Slovensku. V roku 1977 získal medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. 
Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej 
Európe a zámorí (Wiener Festwochen, Frühling Festival  a Haydn  Festival vo Viedni, Sofijské hudobné týždne, 

Festa Musica Pro v Assisi, Katalánske festivaly, Festival El Djem v Tunise, Hudba v starom Krakowe, Jarný festival Budapešť, 
Bratislavské hudobné slávnosti, Melos Etos v Bratislave, Janáčkov máj, Mozartfest Schwetzingen, Festival slovanskej hudby na 
Cypre, Schleswig-Holstein Festival, Festival de Manaus v Brazílii, Flámsky festival v Belgicku, Aspekte Salzburg, Johann Strauss 
Festival vo Viedni, Bodensee Festival v Švajčiarsku, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Slovinské hudobné dni v Ľubľane 
či NCPA Festival Peking), vystúpenia v najprestížnejších sálach ako napr.  Musikverein a Konzerthaus  vo Viedni,  Katedrála Sv. 
Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej filharmónie, Palác hudby v Barcelone,  Kráľovská opera v Bruseli, Concertgebouw v 
Amsterdame, Symphony Hall v Osake, Metropolitan Art Hall v Tokiu, Teatro Abadia v Madride, Gasteig v Mníchove, Invalidovňa 
v Paríži, Glen Gould Studio v Toronte, Konzerthaus a Komická opera v Berlíne, Pavilhao Atlantico v Lisabone, National Center 
of Performing Arts v Pekingu či Art Center v Seoule. Orchester uskutočnil takmer tritisíc koncertov doma, ako aj v 36 krajinách 
sveta - vo väčšine európskych krajín, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, Južnej Kórei, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát 
v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii. Nahral vyše 70 CD s hudbou od baroka až po 
súčasnosť pre vydavateľstvá v rôznych štátoch. Odohral  vyše 300 slovenských skladieb, z toho polovicu premiérovo. 190-krát 
odznela v podaní ŠKO slovenská hudba na koncertoch v zahraničí, o. i. v Kanade, USA, Japonsku, Južnej Kórei. 
Na poste šéfdirigenta sa vystriedali medzinárodne renomovaní dirigenti – Eduard Fischer, Jan Valta, Leoš Svárovský a Oliver 
Dohnányi, na poste hosťujúcich dirigentov množstvo uznávaných dirigentov z celého sveta. Od 42. sezóny 2015/2016 je 
šéfdirigentom ŠKO britský dirigent Simon Chalk. 
S ŠKO Žilina účinkoval celý rad popredných umelcov nielen z oblasti klasickej hudby, ale aj z oblasti jazzu a populárnej hudby. 
Špecifické obsadenie telesa určuje jeho dramaturgické smerovanie, ktoré sa sústreďuje hlavne na hudbu klasicizmu, raného 
romantizmu a na hudbu 20. a 21. storočia s dôrazom na slovenskú hudbu. Zaujímavým obohatením dramaturgie sú programy 
Hudba je len jedna s prepojením žánrov. Veľkej obľube u publika sa tešia aj programy z operného a operetného repertoáru. Už 
desať rokov je ŠKO zapojený aj do veľkého medzinárodného projektu ONE (Orchestra Network for Europe), podporovaného 
Európskou komisiou, ktorý predstavuje významnú spoluprácu európskych orchestrov a umožňuje aj uvedenie veľkých 
symfonických a symfonicko-zborových skladieb svetového repertoáru. 
V rokoch 2011 až 2016 ŠKO uskutočnil šesť koncertných turné  s vokálnou skupinou Il Divo vo veľkých európskych metropolách 
– Bratislave, Prahe, Berlíne, Hamburgu, Frankfurte, Lipsku, Mníchove, Viedni, Salzburgu, Zürichu, Ženeve, Barcelone, Madride, 
Lisabone, Lodži, Gdansku, Budapešti, Záhrebe, Ľubľane, Belehrade, Amsterdame, Helsinkách, Malmő, Bruseli a i.,  kde si ich 
spolu vypočulo takmer 450 tisíc poslucháčov. V aktuálnom roku 2017 sa začala spolupráca ŠKO a celosvetovo populárneho 
talianskeho speváckeho tria Il Volo, s ktorým v apríli vystúpili v Zürichu a Bruseli, v júni ich čakajú spoločné koncerty v Düsseldorfe, 
Hamburgu a vo Viedni.

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

Š
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MÁRIA TOMANOVÁ, SOPRÁN

rof. Mária Tomanová, ArtD.
Študovala na Konzervatóriu v Žiline odbor sólový spev v speváckej triede Dity Gabajovej (1976-1982) 
a Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave operný a koncertný spev pod vedením Niny Hazucho0vej (1983 

– 1987). Po ukončení štúdia začala umelecky pôsobiť ako sólistka v Štátnej opere v Banskej Bystrici (1987 – 2003), 
neskôr ako hosť. Hosťovala v Štátnom divadle Košice a tiež v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.
Vytvorila rad operných aj operetných postáv, pričom  relevantnú časť tvoria závažné sopránové postavy z tvorby 
Giuseppe Verdiho,  veristické operné postavy, slovanské a tiež postavy z tvorby skladateľov 20. storočia. V 
slovenských premiérach uviedla náročné sopránové postavy z tvorby Giuseppe Verdiho – Aroldo (Mina), Ernani 
(Elvira), Attila (Odabella); z veristickej opernej literatúry – Ruggiero Leoncavallo – Cigáni (Fleana), Pietro Mascagni 
– Silvano (Matilde) a tiež slovenských skladateľov – Ilja Zeljenka – Bátoryčka (Alžbeta Bátory), Vojtech Didi – Matka 
Niobé (Niobé). Účinkovala v rámci hudobných festivalov – Janáčkove Hukvaldy, Bratislavské hudobné slávnosti,  
Banskobystrické hudobné dni a Zvolenské  hry zámocké.
Taktiež sa prezentovala v zahraničí – Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česká republika, Cyprus, Japonsko, Poľsko, 
Fínsko, Taliansko, Litva. Získala viaceré ocenenia – Cena za najlepšiu interpretáciu sovietskej piesne (Celoštátna 
spevácka súťaž Mikuláša Schneidra – Trnavského /1988/), Prémia udelená Slovenským literárnym fondom za 
stvárnenie roly Cio-cio-san v opere Giacoma Pucciniho: Madame Butterfly (1992), Cena udelená Slovenským 
literárnym fondom za najlepší umelecký výkon roku 1996 za postavu Alžbety Bátory v opere Ilju Zeljenku: 
Bátoryčka (1996).
Popri umeleckej činnosti pôsobila na Katedra hudby, Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Belu v Banskej 
Bystrici (1996 – 2010), od roku 1996 pôsobí na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a od roku 1997 
na Katedre vokálnej interpretácie, Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.   
Počas pedagogického pôsobenia, v rokoch 1998 – 2003, absolvovala doktorandské štúdium na Hudobnej 
a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, pod vedením prof. Evy Blahovej. Interpretačné skúsenosti prezentovala 
v rámci vokálno-interpretačných kurzov na vysokých školách v zahraničí – Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Fínsko, 
Island, Litva. Je autorkou publikácie Vokálno-interpretačné otázky sopránových postáv v opernej tvorbe Giuseppe 
Verdiho  a monografie Nina Hazuchová – Reminiscencie, Dagmar Rohová-Boksová – Diva banskobystrickej opery.

P
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námy slovenský herec a riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin – je absolventom VŠMU v 
Bratislave z roku 1976. Hneď po skončení štúdia sa stal členom hereckého súboru Slovenského 
komorného divadla v Martine, kde pôsobí až dodnes (s výnimkou sezóny 1992/1993).  V roku 2008 sa 

stal jeho riaditeľom. Súčasne pôsobí aj ako pedagóg – docent a vedúci katedry herectva na Fakulte dramatických 
umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Hosťoval aj v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, v Torontskom slovenskom divadle v Kanade, na Novej 
scéne v Bratislave (Na skle maľované, 2005). Pôsobí aj v dabingu (hlavne pre RTVS), moderoval detskú reláciu 
Poďte s nami (RTVS), významná je aj režijno-metodická spolupráca s detským amatérskym divadelným súborom. 
Jeho filmografia a televízna tvorba zahŕňa tieto tituly: Živá voda (1980), Návrat kráľovho muža (inscenácia, 1980), 
Vták nociar (1981), Tretí šarkan (1985), Chlap v dome (TV seriál, 1986), Keď hviezdy boli červené (1990), Kolonáda 
(TV seriál, 2014). 
Na domácej scéne v Martine účinkuje v inscenáciách: Top Dogs, Ivanov, Tri sestry, Cisárové nové šaty, Dog´s 
Heart, Staré lásky, Plné vrecká peňazí, 1+1=3, Predtým/Potom, Fajčenie je drina (Rollingova terapia), Neznámy, 
Kumšt, Záveje, August na konci Ameriky, Divadelná komédia, www.narodnycintorin.sk – 1. a 5. časť, Hamlet, 
Les, Kontrabas, Vtedy v Bratislave, Výkriky bez ozveny a Frankenstein (moje svedomie). Za postavu Tartuffa v 
rovnomennej Molierovej hre získal Cenu literárneho fondu.

Z
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ANNA CIGANOCOVÁ, SOPRÁN

roku 2013 ukončila štúdium na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici v speváckej triede Boženy 
Fresserovej. V súčasnosti je poslucháčkou Akadémie Umení v Banskej Bystrici na Fakulte Múzických 
Umení v triede Klaudie Račič Derner.

V roku 2014 absolvovala  vokálne kurzy u Maurizia Scarfea z Hudobného konzervatória Lorenza Perosiho v 
Campobasso (Taliansko), a v roku 2015 vokálne interpretačné kurzy u Suni Ellisa z JAMK University of Applied 
Sciensis, Jyväskylä, Fínsko.
V roku 2011 získala v Žiline, a v roku 2013 v Bratislave čestné uznanie na Celoslovenskej súťaži konzervatórií v 
sólovom speve, a v roku 2014 získala na Medzinárodnej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline čestné uznanie a špeciálnu 
Cenu Dekanky Žilinskej Univerzity.

V
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MAREK SPUSTA

arodený 22. 3. 1974 v Bratislave. Štúdoval hru na akordeón na ZUŠ (1980-1988). Ďalej na Konzervatóriu 
v Bratislave, odbor fagot (1989-1994), hudobnú teóriu na VŠMU v Bratislave (1996-2001), kompozíciu 
pod vedením Vladimíra Godára na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2002-2007). Od r. 1992 učiteľ 

hry na zobcovú a priečnu flautu, akordeón, klarinet, fagot, hudobnej teórie,  kompozície a korepetície na ZUŠ 
Svätý Jur.

N
Výber z tvorby:
- Suita pre klavír (2003)
- Tri invencie pre husle a violu (2003)
- Omša v cirkevno-slovanskom jazyku (2004)
- Dychové kvinteto (2005)
- Lamento I. per quertetto d´archi (2005)
- Serenáda pre sláčikový orchester (2005)
- Tri žalmy kajúcne pre zbor a orchester (2007)
- Lamento II. per quartetto d´archi (2007)
- Sláčikové kvarteto (2010)
- Missa Bosiniensis pre zbor a orchester (2013)
- Album skladieb pre mladých klavíristov (2013)
- Pater noster pre alt a klavír (2014)
- Etudy pre altovú flautu (2014)
- Ubi caritas per coro misto (2015)
- Pater noster per coro misto (2015)

Transkripcie a aranžmány:
- CD Marian Varga a Moyzesovo kvarteto (2006)
- CD Marian Varga a Noneto (2011)
- CD Iva Bittová: Elida (2004)
- CD P. Hammel: Everest
- Vivaldi: Concerto RV 107
Editor:
- J. L. Bella Skladby pre organ (2006)
- J. L. Bella: Piesne
- J. L. Bella: Jaroslav a Laura
- J. L. Bella: Requiem c mol
- J. L. Bella Omša b mol
Bibliografia:
- Die Tanzschaffung des Semmelwerks Pestrý zborník von Levoča
- P. Paulín Bajan OFM Missa II. Neonati Jesuli
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VLADIMÍR HOMOLA

imbalista Vladimír Homola (1983) pochádza z Banskej Bystrice. Hru na 
cimbale  na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici pod vedením Margity 
Chupáčovej a na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Viktórie 

Herencsár, kde absolvoval v roku 2007. Od roku 2013 je študentom kompozície na 
tej istej škole pod vedením Vojtecha Didiho a Egona Kráka. Pôsobil ako pedagóg na 
ZUŠ v Sliači, odborný asistent Viktórie Herencsár, člen orchestra Národného divadla 
v Györi a Štátnej opery v Budapešti, sólista orchestra Zlaté husle a člen umeleckého 
súboru Lúčnica. Pravidelne spolupracuje aj so Štátnou operou Banská Bystrica a 
Národným divadlom v Szegede, od roku 2016 je sólistom orchestra Dobrá muzika. Na svojom konte má víťazstvá 
na viacerých medzinárodných súťažiach (viackrát Valašské Meziříčí, Minsk) interpretačné kurzy v Balassagyarmat v 
Maďarsku a koncertné vystúpenia v mnohých európskych krajinách, Turecku, Egypte a Austrálii, Cyprus, Turecko, 
Egypt. 

C

MARTIN BUDINSKÝ

imbalista Martin Budinský (1980) pochádza zo Zvolena. 
Študoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici 
(A. Budinský a V. Herencsár) a na Akadémii umení v 

Banskej Bystrici v triede V. Herencsár, u ktorej ukončil v roku 2016 aj 
doktorandské štúdium. Absolvoval aj interpretačné kurzy v maďarskom 
Balassagyarmate. Získal popredné ocenenia na medzinárodných 
súťažiach v bieloruskom Vitebsku, Valašskom Meziříčí, ukrajinskom 

Charkove, ruskom Čerepovci, Cenu ministra školstva „List svätého Gorazda“ za umeleckú reprezentáciu v 
zahraničí a Cenu Eurotalent v Banskej Bystrici.  Pôsobil pedagogicky na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, 
na Konzervatóriu v Topolčanoch a od roku 2009 dodnes na katedre hudobnej výchovy na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Dvakrát viedol aj interpretačné semináre v Báčskom Petrovci v Srbsku. Pôsobil ako sólista 
orchestra Zlaté husle a súboru Lúčnica, ako sólista orchestra Diabolské husle, sólista Štátnej opery Banská Bystrica 
a od roku 2016 je opäť sólistom Zlatých huslí a Lúčnice. 

C

MARTIN SUROVIAK

artin Suroviak (1994) pochádza z Dolného Kubína. Po úspešnom prijatí na 
Konzervatórium v Žiline v odbore hra na organe v triede Marty Gáborovej 
sa v priebehu prvého ročníka rozhodol súbežne študovať aj hru na 

klavíri u Dariny Andrejkovej. Počas štúdia na konzervatóriu sa aktívne zúčastňoval 
interpretačných  kurzov pod vedením rôznych renomovaných interpretov. Štúdium 
hry na organe ukončil v roku 2016 recitálom v Dome umenia Fatra v Žilina a v 
štúdiách pokračuje na Vysokej škole múzických umení v triede Jordany Palovičovej. 
Spolupracuje s ŠKO Žilina ako klavirista, organista a čembalista (napr. vianočné 
koncerty 2016) a okrem toho vystupuje sólisticky v slovenských mestách. Je aj členom 
Speváckeho zboru slovenských učiteľov, s ktorým koncertne vystupuje na rôznych miestach na Slovensku i v 
zahraničí. 
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