Navodila za delo od doma- Ngl. 4- 7.5.2020, odd. Dravograd
Dragi učenec(ka).
Ta teden boš ponovil(a) ritmične vaje v polovinskem in osminskem taktu, spoznal(a)
različne OZNAKE ter glasbeno obliko MENUET.
1. Ritmične vaje – MG 4, stran 67
 Utrjuj ritmični vaji št.18 in 19 v alla breve taktu na strani 67.
 Napiši ritmično vajo v tri-polovinskem taktu. Doba je polovinka.

 Izvajaj ritmične vaje v osminskem taktu:
Stran 67, vaja 15 (1 2 3) in vaja 16 (1 2 3 4 5 6 )
………………………………………………………………………………………………
2. OZNAKE ZA TEMPO- to so oznake za hitrost, so lepo zapisane na strani 86podčrtaj tiste, ki so nove!
Prav tako imaš na strani 86 AGOGIČNE OZNAKE- to so oznake za spremembo
hitrosti, ki pa jih še nisi spoznal.
Večkrat preberi te oznake in jih poišči v svojih notah za instrument!
Ponovi tudi ARTIKULACIJSKE OZNAKE( oznake za način izvajanja), ki si jih spoznal v
3. letniku MG 3- str.50: LEGATO- vezano, NON LEGATO- nevezano, STACCATOkratko.
Ponovi tudi OZNAKE ZA DINAMIKO ( glasnost)- 3. letnik MG 3- str.60!
………………………………………………………………………………………………
3. Menuet
Menuet je star francoski ples v tridobnem taktu in zmernem tempu. Lahko je samostojna
skladba ali pa del suite, sonatnega ciklusa…

skladba suita,

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759, Nemčija/Anglija) je eden
največjih skladateljev baročnega časa. Rojen je bil v Nemčiji, a je
večino svojega časa preživel v Angliji. Prislužil si je naziv »dvorni
skladatelj«, saj ja živel na dvoru in pisal glasbo za najpomembnejše
ljudi tistega časa. Oratorij Mesija, Glasba na vodi in Glasba za kraljevi
ognjemet so njegova najbolj znana dela.
Glasbo za kraljevi ognjemet je Händel napisal po naročilu angleškega
kralja Jurija II, ki je končano vojno za avstrijsko nasledstvo želel
proslaviti zelo razkošno. Višek proslave je bil ognjemet. Po obliki je
saj je sestavljena iz več stavkov.

Poslušaj enega izmed teh stavkov, in sicer Menuet II.
https://www.youtube.com/watch?v=-Ep36aToqtQ

Oglej si, kakšni so plesni koraki menueta. Morda ti uspe kakšen korak….
https://www.youtube.com/watch?v=UUIfggcILEk

PRIDNO UTRJUJ IN REŠUJ NALOGE. S TEM SE PRIPRAVLJAŠ NA ZAKLJUČNO
PISNO NALOGO, KI BO PREDVIDOMA V ZADNJEM TEDNU MESECA MAJA.
Lp. Alenka Mori

