Po viac ako 40 rokoch prinášame súčasným i budúcim
generáciám nové exkluzívne vydanie legendárneho
albumu ORAVA vo formáte knižky, obsahujúce originálne
remastrované nahrávky na 2-CD a 80-stranový booklet
s fotkami, textami autorov a informáciami o účinkujúcich
a oravských obciach.

Nové
vydanie

180 účinkujúcich z obcí:
• Babín • Habovka • Hladovka • Hruštín
• Chlebnice • Malatiná • Novoť
• Oravská Lesná • Oravská Polhora
• Oravské Veselé • Rabčice • Sihelné
• Suchá Hora• Zázrivá • Zuberec • Žaškov

33 sólistov, spevákov
a inštrumentalistov
28 hudobníkov
5 sláčikových hudieb
16 ženských, mužských
a miešaných speváckych skupín

Príprava, výber a zostavenie:
VILIAM JÁN GRUSKA,
SVETOZÁR STRAČINA
Jazykovedná spolupráca: Anton Habovštiak
Asistenti prípravy: Juraj Dubovec, Igor Medlen

Nahrávky boli vyhotovené
v Československom rozhlase,
štúdio Banská Bystrica
vo februári a v marci 1978.

Venované pamiatke

Viliam Ján Gruska

VILIAMA JÁNA GRUSKU,

Osobnosť slovenskej kultúry, scénograf, filmový architekt, pedagóg,
etnograf, dramaturg, scenárista a režisér, pútnik kultúrou a históriou
slovenského národa, ktorý určujúco inicioval, inšpiroval a ovplyvnil
činnosť a tvorbu folklórnych súborov, folklórnych skupín, ideu
a dramaturgiu desiatok programov, projektov, festivalov a ich scén,
tvorbu množstva filmových a televíznych diel a mysle mnohých ľudí.

(24. 9. 1936, Ružomberok – 23. 9. 2019, Bratislava)

SVETOZÁRA STRAČINU,
ako aj všetkým
spevákom, hudobníkom,

Svetozár Stračina

inštrumentalistom

(3. 12. 1940, Martin – 26. 2. 1996, Bratislava)
Hudobný skladateľ, ktorého tvorba čerpala z domácej tradície
a inšpirovala sa ňou, z nej vyrastal, bola obohatená vlastnou
invenciou, fantáziou, ktorá sa formovala hĺbkou poznania.
Poznať kultúru svojho národa si skladateľ pokladal za povinnosť
kvôli opodstatnenosti svojej umeleckej tvorby. Charakterizovali
ho také vlastnosti ako citlivosť, zásadovosť, priateľskosť,
tolerancia, pracovitosť. Bol umelcom v slobodnom povolaní.

a ostatným tvorcom,
ktorí sa na príprave
gramoalbumu podieľali.
Viliam Ján Gruska, Svetozár Stračina
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