MUZYKA: klasa 4
TEMAT: Orkiestra symfoniczna. Na tej lekcji nauczę się charakteryzować skład
orkiestry symfonicznej.
NOTATKA:
Muzyka od zawsze była źródłem piękna i wywoływała emocje. Orfeusz potrafił grać
w taki sposób, że dźwięk jego liry pobudzał do życia przyrodę, reagowały na nią
zwierzęta, a ludzie ulegali jej czarującemu brzemieniu. Od zarania dziejów człowiek
zachwycał się grą na instrumentach, muzyka wprowadzała w zadziwienie zarówno
słuchaczy, jak i samych wykonawców. Służyła kultowi, zabawom. Jednym
z najstarszych przejawów wspólnego muzykowania jest muzyka ludowa, która
towarzyszyła obrzędom, tańcowi, pełniła istotną role w kształtowaniu kultur
wiejskiej. Wykonywały ją kapele, czyli ludowe zespoły muzyczne. Zanim rozwinęła
się orkiestra, utwory muzyczne były wykonywane przez mniejsze zespoły. Z biegiem
czasu liczebność ich członków rosła, zespoły rozwijały się także pod względem
instrumentów i profesjonalizmu wykonania.
Orkiestry istniały już w średniowieczu i renesansie, jednak orkiestra
symfoniczna, czyli przeznaczona do wykonywania wielkich dzieł muzycznych
(np. symfonii, koncertów, baletów i oper) powstała w połowie XVII wieku, gdy
wykształciła się symfonia – kilkuczęściowy utwór grany przez orkiestrę,
któremu orkiestra symfoniczna zawdzięcza swoją nazwę.

Każda orkiestra symfoniczna składa się z kilku sekcji instrumentów, w jej składzie
znajdują się instrumenty dęte, smyczkowe, perkusyjne. Każda z tych sekcji dzieli się
na mniejsze grupy. Orkiestrę na scenę wprowadza koncertmistrz. To określenie
informuje już o tym, że jest ważną osobą – mistrzem ceremonii, zaraz po dyrygencie.
Najczęściej jest nim muzyk grający w pierwszych skrzypcach. Gdy wszyscy muzycy
zajmą swoje pozycje w orkiestrze i siądą za pulpitami, koncertmistrz wstaje
i decyduje o rozpoczęciu strojenia instrumentów. Zazwyczaj dźwięk wskazuje obój
lub fortepian, podając go orkiestrze. Podczas koncertu dba o utrzymywanie ciągłego
kontaktu z dyrygentem.

Posłuchaj: W A R T O !!!
https://www.youtube.com/watch?v=STUkbMPtDtk
https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs
https://www.youtube.com/watch?v=6zTc2hD2npA

DRODZY UCZNIOWIE
DZIĘKUJĘ WAM ZA TEN TRUDNY DLA NAS WSZYSTKICH ROK. DZIĘKUJĘ
ZA WSPÓŁPRACĘ WASZYM RODZICOM I OPIEKUNOM. ŻYCZĘ
SPOKOJNYCH ORAZ BEZPIECZNYCH WAKACJI. MAM NADZIEJĘ, ŻE
SPOTKAMY SIĘ WE WRZEŚNIU.
Emil Baur

