Výroční zpráva
Muzika folklorního souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary v roce 2009
Vypracovala Vendula Svobodová dne 8.1. 2009
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Muzika folklorního souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary (dále MFSD) je soubor hudebníků
nástrojového odsazení tzv. dudácké muziky. Její hlavní náplní je hudební zpracovávání lidových
písní a tanců. Spolu s taneční složkou Jeleni a s dospělým souborem připravuje hudebně taneční
vystoupení.
Muzika zpracovává písně a tance západočeského folkloru s orientací na Karlovarsko.
V roce 2009 hraje v tomto nástrojovém obsazení: flétna, klarinet, housle, viola, kontrabas, dudy.
Muzika se účastní všech vystoupení souboru včetně zahraničních zájezdů a folklorních festivalů.
Muzika vykazuje i samostatnou koncertní činnost (viz. podrobně zpracovaný seznam významných
akcí).

repertoár:
MFSD má v repertoáru písně a tance folkloru karlovarského regionu, dále písně chodské, Plzeňsko,
jižní Čechy.
Čerpá z publikací Aleši a Miroslava Balounových, Karla Plicky, Karla Jaromíra Erbena, Jaroslava
Krčka…

členové:
Jindřich Truhlář- I. housle
Kateřina Svobodová- II. housle
Barbora Adamovicová- III. housle (odešla 12.4. 2009)
Vendula Svobodová- viola (principal)
Dagmar Svobodová- viola, sólo zpěv
Anna Kučerová- flétna
Alžběta Lupíšková- klarinet
Miroslav Hoisz- kontrabas
Josef Richter- kontrabas
Lubor Hanka- dudy, sólo zpěv
hosté: Jitka Váňová- I. housle
Veronika Hrnková- altová flétna
Martin Tesař- kontrabas

Významná koncertní činnost:
26.9. 2009- Vystoupení v Karlovarském rozhlase
13.9. 2009- Vystoupení v ČRo Plzeň- hodinový pořad U muziky s Plzeňáky (přímý přenos)
13.6. 2009- Vystoupení v ČRo Plzeň
Účast na „Kulturním létě v Karlových Varech“- červenec/srpen

Jiná činnost členů vůči souboru:
Dagmar Svobodová- styk s medii, organizační činnost muziky
Vendula Svobodová- corporate design, hudební aranže

Činnost vedoucího muziky pro rok 2009:
Úpravy tanců: „Jídlo“- choreografie Eva Hanková, připravuje se tanec „Kočky“ (choreografie Eva
Hanková), Stále jen nelze být veselý (chor. neurčena), Řemesla (připravuje se- chor. neurčena).
Písně: Když jde někdo kosit trávu (premiéra v ČRo Plzeň)

účast jednotlivých členů na vystoupeních/ zájezdech :
Jindřich Truhlář- 71,4%
Kateřina Svobodová- 95,2%
Dagmar Svobodová- 90,5%
Vendula Svobodová- 100%
Anna Kučerová- 76,2%
Alžběta Lupíšková- 62,8%
Josef Richter- 76,2%
Miroslav Hoisz- 47,6%

