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Mária Budzáková

AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER
VESELÉ HARMONIKY

Akordeónový orchester Veselé Harmoniky má 15 ročnú tradíciu. Vznikol z iniciatívy 
jeho zakladateľky a dirigentky PaedDr. Márie Budzákovej. Účinkujú v ňom žiaci Základ-
nej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Kvalita i kvantita hudobného 
nadania mladých umelcov sa prejavuje v úspešnosti a výsledkoch ich tvorivej práce. 
Medzi členov orchestra patria aj laureáti a víťazi celoštátnych a medzinárodných súťaží 
na Slovensku, v Chorvátsku, Poľsku a Ukrajine. Richard Sokol a Peter Zamiška majú na 
svojom konte ako sólisti veľké množstvo zlatých a strieborných medailí. Sú známi aj ako 
Akordeónové duo z televíznych projektov Mini Talent a Česko Slovensko má talent.

V interpretačnej pokladnici orchestra nachádzame diela zábavnej i vážnej hudby, 
obľúbené svetové melódie. Svoje miesto v programe majú aj výborné speváčky so slo-
venskými, goralskými i rusínskymi ľudovými piesňami. V koncertnej náplni orchestra 
sú celovečerné koncerty ako aj príležitostné vystúpenia na rôznych kultúrnych udalo-
stiach.

Veselé Harmoniky svoju umeleckú úroveň mnohokrát potvrdili na vystúpeniach doma 
i v zahraničí. Medzi jeho úspešné prezentovanie patrí aj koncertné turné v Severných 
Čechách. Ich melódie zneli v slávnej Beethovenovej sále v Tepliciach. Taktiež koncerto-
vali v Prahe na Medzinárodnej konferencii mládeže. Srdcovou záležitosťou orchestra sú 
aj tradičné novoročné koncerty organizované pre Priateľov Almanachu Muszyny. Tieto 
stretnutia napĺňajú všetkých zúčastnených pocitom hlbokého priateľstva, porozumenia 
a ľudskosti.

V roku 2010 orchester získal 3. miesto na medzinárodnej ukrajinskej súťaži Zolotiy 
zorepad. V roku 2009 získali Specjalne wyróżnienie na Międzynarodowom Festiwale 
Muzyki Akordeonowej w Przemyślu.
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Láska k hudbe častokrát doviedla interprétov i poslucháčov k umeleckým i ľudským 
kvalitám a k hlbšiemu pochopeniu zmyslu života. Akordeónový orchester Veselé Harmo-
niky zo svojimi sólistami šíri dobré meno svojho mesta, regiónu i Slovenska. 

V súčasnosti má orchester 24 členov, koncertuje aj v rôznych menších zoskúpe-
niach.

„Naše harmoniky hrajú veselo, aby sa vám žiť chcelo.“
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