
 

 

 

Druhý album - ŠLAMASTIKA, 

ktorý bol vydaný v  roku 2016, 

ukazuje, že “dychovka” môže 

byť nečakane svieža. 

Predstavte si Bachovu hudbu 

s gréckymi rytmami levendiko 

alebo Bizetovú Carmen ako 

bulharský svadobný tanec 

a získate predstavu o tomto 

albume. Tento jedinečný 

prístup upútal aj pozornosť 

poroty World Music Chart 

Europe, v ktorej Šlamastika v 

januári 2017 získala 15. 

miesto. 

  

BALKANSAMBEL 
Slovensko 

Hoci odrazovým mostíkom tvorivosti Balkansamblu je predovšetkým 

tradičná hudba balkánskych kultúr, v nemalej miere má táto kapela 

zaostrené aj na našu ľudovú pieseň, či na hudbu vážnu, alebo 

jazzovú. Polyžánrové skúsenosti jej členov umožňujú neviazané 

spájanie s naoko nezlučiteľnými hudobnými štýlmi. Štruktúru 

jednotlivých skladieb vyvážene a osviežujúco dopĺňajú 

improvizáciou. A v neposlednom rade, zvukovosť ansámblu oživujú 

najrôznejšie exotické nástroje balkánskej a blízkovýchodnej hudby. 

Vo vystúpeniach tejto kapely sa snúbi energia živelného prejavu s 

inteligentným humorom originálnej hudobnej reči. Balkansambel 

prehovára rovnako intenzívne k zábavychtivému, ako i k náročnému 

divákovi. 
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„Hľadanie identity v abstrakcii je to, ako Balkansambel pristupuje k hudbe.  

Balkansambel je balkánska kapela, akú ste ešte určite nepočuli. 

Radostný, osviežujúci, energický! Zaručene Vás nenechá sedieť na 

stoličkách  !“ 
 

CARLOS BORGES FERREIRA, HUDOBNÝ REDAKTOR/PRODUCENT, 

CFBWEBRADIO DIRECTOR, PORTUGALSKO 



 

„Hneď od prvého tónu je Šlamastika explóziou kreativity a nákazlivej radosti. Je pozoruhodné, s akou 
ľahkosťou Balkansambel premosťuje tradičnú ľudovú hudbu a súčasný jazz, pričom výsledný tvar je 

hladký a kompaktný, takže aj Gillespieho skladba A Night In Tunisia sa stáva súčasťou ich hudby, ako by 
to bola tá najprirodzenejšia vec na svete. Prirodzenosť je to kľúčové slovo! Napriek celkovej detailnej 

prepracovanosti skladby nepôsobia ťažkopádne, skôr naopak. Hra jednotlivých hudobníkov je tak 
precízna a zároveň plná energie, že počúvať ich je úplný pôžitok. Ak k tomu pridáte očarujúce hlasy 
hosťujúcich speváčok, dostanete dokonalý album, ktorý je nadupaný hudobnými nápadmi a vtipom. 

Klobúk dolu!“ 

 
JOHANN KNEIHS, REDAKTOR, RAKÚSKE RADIO ORF Ö1 

MAREK PASTÍRIK 

ANDREJ RÁZGA  

MARTIN NOGA  

JURAJ HODAS  

PETER HRUB Ý  

MARTIN KRÁLIK 

VERONIKA VAŽÁNOVÁ 

OBSADENIE 

Kontakt 

Videos 

WEB    

Soundcloud 

Colours of Ostrava (2017), Tallin Music Week (2017), World 

Music Festival Bratislava (2016), Kolkota India/Balkansambel 

tour August (2016), Pononica Folk Fest (2016), Hudba sveta 

Žilina (2015, 2016, 2017), Mesterségek Unnepe Budapest 

(2015), World Music Festival Polanica Zdrój (2015), FIF Cismigiu 

festival Bucharest (2015), Jazz Fest Uherské Hradište (2014), 

Fest Dobré Bohunice (2013), Babel Sound Hungary (2013)

Pohoda festival Trenčín (2012) 

saxofón, kaval, gajdy, tárogató, duduk  

trúbka, krídlovka 

pozauna, bastrúbka 

tuba 

akordeón 

bicie 

spev 

FESTIVALY 

E-mail: balkansambel@gmail.com  

Tel.: +421 949 336 098 

Web: www.balkansambel.com 
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