GUM 8.a., 8. c – 3. teden

Pozdravljeni, dragi učenci!
Z opereto in zabavno glasbo smo zaključili 1. del romantičnega obdobja. Še enkrat si
lahko pogledate preverjanje znanja, ki sem vam ga poslala in ponovite učno snov.
Upam pa tudi, da vam gre referat o baletu dobro od rok. Lahko mi pošiljate v
vpogled!
Razlaga današnje učne ure:
Danes pa se bomo sprehodili po različnih državah, v katerih so poskrbeli, da so
začeli ustvarjati svojo glasbeno kulturo in to v domačem jeziku. Zasitili so se z
nemško in italijansko glasbo, zato so skladatelji začeli ustvarjati glasbo na podlagi
lastne ljudske glasbe, ki so jo tudi vnašali v svoja dela. Da so lahko izobraževali
bodoče skladatelje, so odpirali nacionalne šole. V to »gibanje« so se vključili narodi
severnih dežel, Rusi, Čehi, Slovenci in že znani Poljaki in Madžari.
Danes se bomo sprehodili po severnih deželah, po Norveški in Finski. Na kratko
bomo spoznali dva skladatelja iz posameznih držav. Predvajate si zvočne primere ob
prepisu učne snovi (2 – 3 min. ali tudi več)! Oba sta pisala predvsem instrumentalno
glasbo, posegla pa sta tudi na scensko področje. Griegova »Suita Peer Gynt« je
sestavljena iz več delov, pripoveduje pa o fantu, ki je bil potepuškega srca, a se je v
drugi deželi rad spominjal svoje domovine. To je nakazano v skladbi Jutro.
Skladatelj Sibelius je v svojih delih rad opeval svojo domovino (delo Finska). Po
njem se tudi imenuje računalniški program, s katerim se zapisuje glasba.

Prepis:
GLASBA NARODOV V ROMANTIKI
-

v mnogih evropskih deželah so začeli odpirati nacionalne šole
dela so skladatelji pisali v domačem jeziku
najbolj odmevno je bilo pri severnjakih in slovanskih narodih

GLASBA SEVERNIH DEŽEL
EDVARD GRIEG
(1843 – 1907)
P:
SUITA PEER GYNT
- Jutro

-

https://www.youtube.com/watch?v=x463zoWpiVI

bil je norveški skladatelj in pianist
zbiral je ljudske napeve
pisal je skladbe za klavir (Chopin severa), violino in godalne kvartete, najbolj
znano delo je Suita Peer Gynt (scenska glasba)
po smrti so pepel raztresli blizu njegove hiše

P:
SUITA PEER GYNT - V dvorani gorskega kralja
https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ
JEAN SIBELIUS
(1865 – 1957)
P:
FINSKA – Uvod https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c
-

finski skladatelj
rad je opeval svojo domovino
pisal je simfonije in simfonične pesnitve (Finska), samospeve, scensko glasbo..
računalniški program Sibelius

Do naslednjega »srečanja« zdrav pozdrav, ostanite dobro!
Učiteljica Damjana

