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Vážené dámy, vážení páni,
október – mesiac úcty k starším sa stal už tradičným časom, kedy
sa pravidelne stretávame v priestoroch Nemeckého evanjelického
kostola v Modre, pri nádhernej príležitosti – benefičnom koncerte
geriatrického centra SENIOR, n. o. Je mi preto veľkou cťou
a potešením privítať Vás aj v tomto roku na už 6. ročníku
benefičného koncertu Seniori a my 2008.
Staroba je prirodzenou etapou a súčasťou ľudského života, a práve
SENIOR – geriatrické centrum, n. o., sa snaží podať pomocnú
ruku formou 24-hodinovej lôžkovej starostlivosti starým, chorým
a na pomoc odkázaným ľuďom, aby túto časť života prežili
dôstojne.
Benefičný koncert Seniori a my je podujatím, ktoré pomáha
SENIOR-u a najmä jeho klientom a pacientom–seniorom prežiť
dni, týždne, mesiace strávené v našom zariadení dôstojne,
s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a v príjemnom prostredí.
Človek si na sklonku života akosi prirodzene uvedomuje oveľa
citlivejšie detaily samotného života a žitia… rovnako citlivo vníma
bolesť i radosť. My sa v našom zariadení spoločne snažíme
poskytnúť našim klientom čo najviac radosti a potešenia, s úctou
a láskou.
Starostlivosť o chorých, často imobilných starších pacientov
je finančne veľmi nákladná, a preto aj takýmto charitatívnym
spôsobom oslovujeme obchodných partnerov, ako aj širokú
verejnosť. Veľmi si ceníme všetky príspevky a v mene všetkých
našich klientov vám úprimne ďakujeme.
Rád by som na tomto mieste poďakoval i všetkým partnerom,
spoluorganizátorom a najmä umelcom, ktorí sa rozhodli podporiť
toto podujatie bez nároku na honorár.
Verím, že dnešný benefičný koncert bude pre vás príjemným
kultúrnym spestrením a hodnotným umeleckým zážitkom.

Ing. Róbert Veselka
predseda správnej rady
SENIOR – geriatrické centrum, n. o.

PROGRAM
1. G. F. Händel: Sarabanda Allemande Giga
Katarína Bilková – akordeón
2. Tommaso Albinoni: Koncert B dur pre hoboj
Anna Štrbová – hoboj
Lýdia Cibulová – klavír
3. Charles de BÉRIOT: Koncert č. 7, I. časť
Hana Zigová – husle
Lýdia Cibulová – klavír
4. Junior Brass Quintet
Marián Vlado – trúbka
Slavomír Ježko – trúbka
Roman Koza – lesný roh
Patrik Skurák – pozauna
Ivan Kováčk – tuba
1. S. Joplin – The junk man rag
2. A. Dvořák – Humoreska
3. L. Bernstein: West Side Story – Maria
4. L. Bernstein: West Side Story – Tonight
5. L. Roberts – Evergreen
5. E. Kálmán: Čardášová princezná – vstupná ária Sylvie
Juliana Jamrišková – soprán
Zdeňek Macháček – klavír
6. R. Piskáček: Tulák – pieseň Tuláka
Dušan Jarjabek – barytón
Zdeňek Macháček – klavír
7. G. Dusík: Hrnčiarsky bál – duet „Tiché šťastie“
Juliana Jamrišková – soprán
Dušan Jarjabek – barytón
8. E. Kálmán: Grófka Marica – pieseň „Joj cigán“
Dušan Jarjabek – barytón
Zdeňek Macháček – klavír
9. F. Lehár: Cigánska láska – pieseň „Ilony“
Juliana Jamrišková – soprán
Zdeňek Macháček – klavír
10. F. Lehár: Veselá vdova – duet „Cítim náhle“
Juliana Jamrišková – soprán
Dušan Jarjabek – barytón
Zdeňek Macháček – klavír
11. E. Kálmán: Čardášová princezná – duet „Vírim krúžim“
Juliana Jamrišková – soprán
Dušan Jarjabek – barytón
Zdeňek Macháček – klavír

JULIANA
JAMRIŠKOVÁ
spev
Speváčka a herečka Juliana
Jamrišková pochádza z Bratislavy.
Už na základnej škole sa začala
venovať spevu a hre na husliach.
V štúdiu operného spevu ďalej
pokračovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením
pani Jarmily Smyčkovej.
Počas štúdia ako sólistka spolupracovala so Symfonickým orchestrom konzervatória,
orchestrom Mladé srdcia, Big bandom a Komorným zborom
konzervatória.
Po absolutóriu v roku 1994 hosťovala ako sólistka v Štátnom
divadle v Košiciach v operách Nápoj lásky, v ktorej stvárnila
hlavnú postavu Adinu a v opere Lekár a lekárnik sa predstavila
v hlavnej úlohe, v postave Leonóry. V Štátnej opere v Banskej
Bystrici hosťovala v opere Čarovná flauta a v operete Parížsky
život. V Slovenskom národnom divadle účinkovala v opere
Tannhäuser. Pre Mozart opera Praha naštudovala Zuzanku
z opery Figarova svadba.
Od roku 1996 pôsobila ako sólistka Spevohry Novej scény
v Bratislave. Účinkovala v operetách Hrnčiarsky bál, Grófka
Marica, Ples v hoteli Savoy a v muzikáli Kráľ Dávid.
V Divadle Jonáša Záborského v Prešove účinkovala v muzikáloch Sweet Charity, Kiss me Kate a My Fair Lady, kde stvárnila
hlavnú postavu Elizu a v operetách Dolárová princezná a Zem
úsmevov. V roku 1999 naštudovala postavu Amnézie pre muzikál Mníšky a o tri roky neskôr stvárnila túto postavu opäť
v muzikálovom pokračovaní Mníšky 2 – Milionárky.
V rokoch 2000 – 2002 pôsobila
v Radošinskom naivnom divadle,
v rokoch 2000 – 2003 účinkovala
v hudobných programoch televízií a spolupracovala so Salónnym
orchestrom Zdenka Macháčka.

DUŠAN JARJABEK
spev
Dušan Jarjabek je popredný operný spevák, ktorý sa špecializuje
v prvom rade na operetný žáner.
Študoval operný a koncertný spev
na Hudobnej fakulte VŠMU u profesorky Anny Hrušovskej. V rokoch
1977 – 1978 absolvoval postgraduálny kurz v Teatro del Parco v talianskom Palerme.
V období rokov 1980 – 1991 bol sólistom Spevoherného
súboru Novej scény v Bratislave. Sólistom Opery SND sa stal
od roku 1985 a o tri roky neskôr vyučoval spev na Divadelnej
fakulte VŠMU v Bratislave. Vystupoval sólovo aj so súborom
Novej scény doma i v zahraničí. Absolvoval koncertné
vystúpenia v Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku,
Taliansku, Českej republike, Kanade, Austrálii a v Rusku.
Popri angažmán na Novej scéne pôsobil aj v Komornej
opere a v Slovenskej filharmónii. V rokoch 1996 – 1998 bol
riaditeľom Novej scény v Bratislave. Medzi rokmi 2002 – 2003
vyučoval spev na Fakulte dramatických umení Akadémie
umení v Banskej Bystrici. V roku 1999 mu vyšiel album
Opereta, moja láska a o dva roky neskôr Čo sa mi môže stať.
V súčasnosti je poslancom Národnej rady SR a angažuje sa
v riešení otázok slovenskej kultúry. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou, zároveň pedagogicky pôsobí pri výchove hercov na Akadémii umení. Na scéne
Opery SND vystupuje v postave Bogdanoviča v Lehárovej
operete Veselá vdova.

Opereta – Veselá vdova

ZDENĚK MACHÁČEK
dirigent a korepetítor
Brnenský rodák, dirigent Zdeněk
Macháček, absolvoval hru na husle
a dirigovanie na Štátnom konzervatóriu v Brne. V štúdiu pokračoval na
Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede profesora Ľ. Rajtera.
Celý svoj umelecký život zasvätil
operete a muzikálu na poste šéfdirigenta Novej scény, kde uviedol
rad spevohier, operiet, hudobných komédií a muzikálov
domácej aj svetovej produkcie, z ktorých mnohé v svetovej
alebo európskej premiére.
Účinkuje na mnohých veľkých spevoherných scénach,
nahráva v hudobných štúdiách a diriguje koncerty na pódiách
popredných umeleckých telies.

JUNIOR BRASS QUINTET
komorný súbor
Komorný súbor Junior Brass Quintet vznikol v roku 1999,
v tej dobe ešte z radov študentov Konzervatória v Bratislave,
Žiline a Súkromného konzervatória v Topoľčanoch. Činnosť
telesa pokračovala aj počas štúdia jeho členov na Vysokých
školách hudobného zamerania.
Členmi komorného telesa sú Marián Vlado (trúbka), Slavomír
Ježko (trúbka), Roman Koza (lesný roh), Patrik Skurák
(pozauna) a Ivan Kováčk (tuba). Ide o hráčov pôsobiacich
v Orchestri Opery SND v Bratislave a vo Vojenskej hudbe
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Junior Brass Quintet vznikol aj z potreby vyplniť priestor
v prezentácii známych i menej známych kompozícií v nástrojovom obsadení plechových dychových nástrojov, na Slovensku nie veľmi obvyklom, avšak v zahraničí obľúbenom.
Junior Brass Quintet koncertuje na rôznych hudobných
scénach doma i v zahraničí a má skúsenosti s produkciou
výchovných koncertov.
Teleso sa špecializuje na hudbu starých majstrov renesancie
a baroka, transkripcie známych diel klasickej hudby, ale
dôležitou súčasťou ich repertoáru sú aj jazzové skladby.
V roku 2000 Junior Brass Quintet vydal vlastné CD a podieľal
sa v spolupráci so Slovenskou televíziou na realizácii
televíznej relácie Hudobný klub Dvorana.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
V MODRE
Počas svojej viac ako 50-ročnej existencie Základná umelecká
škola v Modre (ZUŠ) vychovala mnoho talentov, z ktorých
už mnohí ako profesionálni umelci pôsobia na slovenskej
i zahraničnej umeleckej scéne. Žiaci ZUŠ-ky sa úspešne
zúčastňujú mnohých súťaží doma i v zahraničí a majú
vo svojej zbierke niekoľko významných ocenení.
K tým najzaujímavejším počas školského roku 2006/ 2007
jednoznačne patrí 1. miesto pre Emmu Tarkayovú v súťaži
žiakov ZUŠ v hre na husliach pod názvom Prešporský Paganini.
Modranské trio trubkárov tiež úspešne reprezentovalo školu
na 3. ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže v hre
na kovové dychové nástroje žiakov základných umeleckých
škôl a prinieslo si z nej hneď niekoľko pekných umiestnení:
2. miesto v prvej kategórii získal Juraj Bila, Radek Špaček
v druhej kategórii obsadil tiež 2. miesto a Pavol Šalát sa
v druhej kategórii umiestnil na peknom 3. mieste. Triu
zároveň udelili aj 1. miesto v prvej kategórii – komorná hra.
Šiesty ročník celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava sa
niesol v znamení 4 zlatých ocenení pre huslistky a huslistu
ZUŠ v Modre, menovite pre Emmu Tarkayovú, Magdalénu
Baričičovú, súrodencov Magdalénu a Tomáča Baričičovcov
a pre Hanku Zigovú, ktorá sa stala aj absolútnou víťazkou
tretej kategórie. Táto talentovaná žiačka ZUŠ tiež dostala
ocenenie laureát Detskej interpretačnej súťaže v hre
na sláčikové nástroje v rámci detského hudobného festivalu
J. Cikkera a získala vecnú cenu – majstrovské husle.
Aj v školskom roku 2007/ 2008 žiaci ZUŠ excelovali
na súťažiach, o čom svedčia dve Zlaté pásma v hre na husliach
pre Samuela Lacka a Emmu Tarkayovú na Schneiderovej
Trnave.
Druhé miesto v súťaži Prešporský Paganini pripadlo tiež
E. Tarkayovej, ktorá ďalej vystupovala na rôznych kultúrnych
podujatiach v Modre a hrala aj na koncerte víťazov v Pálfyho
paláci v Bratislave. Hana Zigová z triedy pani učiteľky Spálovej
absolvovala v tomto roku množstvo vystúpení a vyskúšala si
aj natáčanie v televízii (31. 10. 2007 – Priamy prenos v STV 2).
Z celoslovenskej recitačnej súťaže ZUŠ v Kremnici si žiaci
literárneho odboru doniesli všetky tri ocenenia zlaté (Ester
Kerekesová – 1. miesto v poézii), strieborné (2. miesto v próze
pre Lenku Brimichovú) a bronzové pásmo (v próze pre
Terezku Strelingerovú).

Na benefičnom koncerte vystúpia tieto talentované žiačky
Základnej umeleckej školy v Modre:

KATARÍNA BILKOVÁ
žiačka Základnej umeleckej školy
v Modre, hra na akordeón
Katarína Bilková je žiačkou 7. ročníka
ZUŠ Modra a študuje hru na akordeón.
ZUŠ reprezentovala na mnohých vystúpeniach doma i v zahraničí (družobné
koncerty v Hustopečiach a v Banátkach
nad Jizerou). Účinkovala i na festivale, ktorý sa každoročne
koná v Modre, a to na koncerte Malý koncert Veľkých nádejí.
V roku 2006 úspešne účinkovala na Benefičnom koncerte
Seniori a my 2006 po boku významných slovenských umelcov.
Je tiež členkov folklórneho súboru Magdalénka, kde sa učí
hre na heligónku a vystupuje sólisticky aj ako sprievod k tancu. So súborom sa tiež zúčastnila mnohých vystúpení.

ANNA ŠTRBOVÁ
žiačka Základnej umeleckej školy
v Modre, hra na hoboj
Anna Štrbová, narodená 1994, je
žiačkou ZUŠ v Modre. Študovala hru
na zobcovú flautu v triede pani učiteľky
Marty Šeligovej. V roku 2005 sa stala
laureátkou celoslovenskej súťaže Zahraj
mi píšťalôčka. U pani Šeligovej od roku 2006 pokračuje v hre
na hoboj. Účinkovala na viacerých benefičných koncertoch
po boku známych slovenských umelcov. Reprezentuje školu
na mnohých významných podujatiach, príkladom je festival
Eugena Suchoňa, družobné koncerty a iné. V roku 2007 sa
zúčastnila Českého hudobného tábora mládeže v Horním
Jelení, kde bola ocenená ako najlepšia študentka.

HANA ZIGOVÁ
žiačka Základnej umeleckej školy
v Modre, hra na husle
Hana Zigová, narodená 1992, je žiačkou
ZUŠ Modra. V roku 2006 získala
v detskej interpretačnej súťaži J. Cikkera
v Banskej Bystrici v IV. kategórií v hre
na husle ocenenie Zlaté pásmo a stala sa
laureátkou súťaže. Táto mimoriadne nadaná žiačka získala
v súťaži Schneiderova Trnava hneď niekoľko ocenení: Zlaté
pásmo, Cena ministerstva školstva a zároveň sa stala absolútnou
víťazkou kategórie.

Ďakujeme všetkým umelcom, ktorí sa rozhodli podporiť
nás svojím vystúpením počas benefičného koncertu
Seniori a my 2008 bez nároku na honorár.
Zároveň naša vďaka patrí aj ľuďom, ktorí nám poskytli
pomoc pri organizácii koncertu. Sú to predovšetkým:
Viliam Vlado, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Modre,
Marián Čop,
farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Modra,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

SENIOR – geriatrické centrum, n. o., poskytuje komplexnú zdravotnú
a sociálnu starostlivosť seniorom, vrátane nepretržitej 24-hodinovej
lôžkovej starostlivosti. Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti vo vybraných medicínskych odboroch pre
pacientov z regiónu Modry.

dôstojná staroba
SENIOR – geriatrické centrum, n. o.,
poskytuje komplexnú zdravotnú
a sociálnu starostlivosť seniorom,
vrátane nepretržitej 24-hodinovej
lôžkovej starostlivosti na lôžkach
sociálnych a liečebne pre dlhodobo
chorých. Súčasťou našich služieb je aj
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
vo vybraných medicínskych oboroch
pre pacientov z regiónu Modry.
SENIOR – geriatrické centrum, n. o.,
člen MEDIREX GROUP,
poskytuje svoje služby už štvrtý rok
v zmodernizovaných priestoroch
Nemocnice Modra, n. o.
Snažíme sa, aby sa naši klienti,
využívajúci sociálnu starostlivosť,

cítili u nás príjemne a boli v dobrej
fyzickej aj psychickej kondícii. Môžete
sa spoľahnúť, že o každého nášho
klienta sa stará odborne kvalifikovaný
personál s pochopením, zachovaním
prirodzenej úcty k človeku
a rešpektovaním jeho individuality.
Súčasťou služieb na sociálnom
oddelení je:
ubytovanie,
stravovanie,
zaopatrenie,
zdravotná starostlivosť.
Ponúkame ubytovanie v moderných,
bezbariérových jednoa dvojposteľových izbách, s novou
sanitárnou a hygienickou technikou.

V rámci služieb garantujeme našim klientom:
pravidelný individuálny fyziatricko-rehabilitačný program,
systematický tréning psychických schopností spomaľujúci prirodzené
symptómy starnutia,
pravidelné lekárske vizity,
primárnu aj sekundárnu zdravotnú starostlivosť.
Dôkazom toho, že si zakládame na kvalite
poskytovaných služieb je aj fakt, že od mája
2006 sme ako prvé zariadenie sociálnych
služieb na Slovensku získali certifikát
systému manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001 : 2000.

kontakty
SENIOR – geriatrické centrum, n. o.,
člen MEDIREX GROUP
Vajanského 1 900 01 Modra
tel.: +421 33 647 40 44 fax: +421 33 690 27 59
www.seniormodra.sk www.medirexgroup.sk

