6. teden; 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020; 1 ura

oddelek: 8. C

Pozdravljena učenka/pozdravljen učenec.
 Pošiljam ti gradivo, navodila za obravnavo snovi, ki jo je potrebno
predelati v tem tednu (20. 4. – 24. 4. 2020).
 Če ti kaj ne bo jasno, me lahko starši kontaktirajo vsak dan od 7.00 do
15.00 na moj elektronski naslov: dolgan.barbara@gmail.com
Učna tema: KRATKE INSTRUMENTALNE SKLADBE; VALČEK, POLONEZA TER F. CHOPIN
- Priložen slikovni material predelaj; prebereš o skladatelju, si ogledaš slikovno
gradivo in poslušaš priložene posnetke / označeni so s slušalkami:
F. CHOPIN: Minutni valček;
link: https://www.youtube.com/watch?v=YwAAosTb9O4 ,

F. CHOPIN: Etuda v E – duru;
link: https://www.youtube.com/watch?v=EmQBFLJAIcY .

- V zvezek si zapiši snov, ki je na slikovnem gradivu označena z »dečkom s svinčnikom«
in je ČRNE barve!
- Naslov: KRATKE INSTRUMNETALNE SKLADBE ter F. CHOPIN; in
nato nadaljuješ z zapisovanjem snovi ter poslušanjem glasbenih
del (tudi posnetke si zabeleži!) …
- O obravnavani snovi lahko zapis najdeš tudi v e učbeniku, ki je prosto
dostopen na spletu. Prilagam link za trenutno obravnavano snov; ta se
nahaja na tej in na naslednjih straneh (premikaš se s puščico, ki jo
najdeš desno / levo spodaj); link: https://eucbeniki.sio.si/gum8/3209/index1.html.

SLIKOVNO GRADIVO:

KRATKE INSTRUMENTALNE
SKLADBE
F. CHOPIN: Minutni valček

link: https://www.youtube.com/watch?v=YwAAosTb9O4

Chopin je v kratkih instrumentalnih skladbah za klavir izrazil
raznolika romantična razpoloženja in dela poimenoval skladno
s sporočili:
•balade,
•nokturni,
•etude,
•valčki,
•mazurke,
•poloneze.
F. CHOPIN: Etuda v E – duru
link: https://www.youtube.com/watch?v=EmQBFLJAIcY

V svojem času je bil popularen tudi znani
romantični skladatelj in pianist Frederic
Chopin, ki se je rodil leta 1810 v poljski
vasici Želazowa Wola blizu Varšave. Pri
osmih letih je nastopil kot čudežni otrok
- pianist, pri štirinajstih letih je objavil
tudi svoje prvo delo za klavir, na Poljskem
pa se je tudi zaljubil v Konstanco.
Kljub izjemni navezanosti na Poljsko, je
20 leten Frederic domovino zapustil s
kelihom poljske zemlje in se najprej
naselil na Dunaju. Tu se je srečal z glasbo
drugih glasbenih velikanov. Tako kot je
Haydn pomemben za godalni kvartet,
Mozart za opero in koncert, Beethoven
za simfonijo in Schubert za samospev, je
Chopin zapisan v zgodovini glasbe kot
mojster klavirskih skladb. V njih je
izrazil genialnost, virtuoznost in raznolika
romantična razpoloženja, ki so bila včasih
zelo kratka, kot v Minutnem valčku.

PREPIŠI V
ZVEZEK KAR JE
V TEM
OKVIRČKU!
NE POZABI NA
GLASBENA DELA
– link lahko
izpustiš,
vsekakor pa NE
IZPUSTI
POSLUŠANJA!

SKRBNO PREBERI!

SKRBNO PREBERI!

Po krajšem postanku na Dunaju najde Frederic
Chopin svoj pravi dom v Parizu, kjer je živel s
pisateljico George Sand v njenem gradu. V Parizu je
Frederic Chopin postal prava pop glasbena zvezda,
saj je bil zelo priljubljen v salonih, hkrati pa tudi
uspešen pianist in učitelj. Na koncertne odre je
postavil ljudski ples: valček v novi, koncertni obliki
za klavir, ob tem pa tudi etudo, ki je pravzaprav
tehnična vaja za prste.
Frederica Chopina velikokrat imenujemo poet
klavirja, saj je skozi spevno romantično govorico in
briljantno virtuoznost izražal tako dramatičnost
kot liričnost. Po naporni turneji po Angliji in Škotski
je umrl pri komaj 39 letih zaradi takrat
neozdravljive bolezni tuberkuloze ali jetike. Kot
današnji zvezdniki, je tudi on pred smrtjo izrazil
zvezdniške želje, ki jim je bil zvest tudi po smrti,
saj so njegovo srce na njegovo željo na skrivaj
prenesli v Poljsko, telo pa pokopali skupaj s kelihom
poljske zemlje v Parizu.

