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Harafica a Ondráš na společnou notu
Dva koncerty ve dvou dnech uvedl projekt Kde domov můj?!, ve kterém společně
vystoupili muzikanti cimbálové muziky Harafica a orchestru lidových nástrojů
Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Oba koncerty, 15. listopadu v Brně a den poté
v Uherském Hradišti, zhlédlo více než 1000 diváků.
Kapely, které jsou známé svými uměleckými úpravami lidového materiálu, tentokrát
zahrály skladby ze svých repertoárů společně jako jeden velký orchestr. Na pódiu se tak
zároveň objevily tři cimbály, tři kontrabasy, dvě violoncella, čtyři violy, tři klarinety
a sedm houslistů v čele se dvěma primáši Martinem Melichárkem a Jaromírem Kučerou.
Většinu hudebních úprav pro tento velký orchestr zaranžoval Petr Gablas, cimbalista
a umělecký vedoucí cimbálové muziky Harafica. Na konci obou půlí koncertu však
zazněly také hudební úpravy bývalého primáše VUS Ondráš Lubomíra Graffeho.
Příjemným obohacením byli hosté programu. Na scéně se objevil Marian Friedl, valašský
zpěvák a hudebník, se svou písní Už se všeci oženili. Zazněla také jímavá píseň Kebys
vedzela významného jazzmana mladé generace Jiřího Slavíka, který v dalších skladbách
splynul s orchestrem a doplnil jeho violoncellovou sekci. Sólistka Barbora Machová svým
jemným dívčím hlasem v úpravě Jedú chlapci, jedú předznamenala vojenskou tematiku
závěrečného čísla Uherské vojny, ve kterém se na podiu s orchestrem setkaly všechny
účinkující pěvecké složky – dívčí sbor Darebnice, dívčí sbor Vojenského uměleckého
souboru Ondráš i mužský sbor Staroměští mládenci. K silnému zážitku této téměř
symfonické skladby významnou měrou přispěl i sólový zpěv vynikajícího Tomáše
Koláčka.
Koncert byl věnován 100. výročí založení Československé republiky. Jak již sám název
naznačoval, průvodní slovo moderátorů Ladislava Šimečka a Davida Pavlíčka, se
zaměřilo na hledání významu pojmu domov, ať již v reálné, abstraktní, vtipné či vážné
podobě. Každý odjinud, nicméně všichni na jednom pódiu našli tu společnou notu, která
byla uchu i oku lahodící. Poděkování patří hejtmanovi Jihomoravského kraje Bohumilu
Šimkovi a primátorovi statutárního města Brna, kteří převzali nad projektem záštitu.
Jihomoravský kraj i statutární město Brno jej také finančně podpořili.
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