zapis v zvezek:

RICHARD WAGNER (1813 – 1883)
Največji nemški skladatelj romantičnih oper. V njegovih melodijah so prepoznavni t. i.
LEITMOTIVI.
leit motiv - vodilni motiv ali téma, ki označuje določeno osebo, predmet in se v operi
večkrat ponovi
V njegovem obdobju je opera postala prava glasbena drama – celostna umetnina
glasbe in poezije. Wagner je opero prenovil tako, da sta bila glasba in besedilo
povsem enakovredna, orkester pa je bil dopolnjen z novimi inštrumenti, t. i.
Wagnerjevimi tubami.

Wagnerjeve opere:




Tristan in Izolda,
Parsifal,
Nibelunški prstan…

Poslušaj odlomek ene od Wagnerjevih oper in napiši v zvezek:





kateri operi si prisluhnil,
kakšen je bil značaj skladbe,
tempo skladbe in
katera zasedba je izvajala skladbo.

V današnji uri se bomo posebej ustavili ob njegovi Poročni koračnici, ki je del opere
Lohengrin. Prvi del pesmi zapoj ob orgelski podlagi na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=P6rX3wlDsVI

Orgle done, sveče gore, svatje izbrani ob strani stoje.

Besedilo:

Cvetje diši, svila šumi, vse veseli se poročnega dne.

Takole pa je ta koračnica zvenela na kraljevski poroki v Angliji.
https://www.youtube.com/watch?v=KddhSYezYQU

Tvoja naloga je, da to znano melodijo zaigraš sam.
Na povezavi
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano poišči virtualni klavir.
Na tipkah so napisane črke in številke. Sledi spodnjemu navodilu in zaslišal boš
melodijo Poročne koračnice. Ponovi večkrat, da se prsti priučijo temu opravilu, ki je
zanje verjetno nekaj novega. Zraven lahko tudi zapoješ ali pa k petju povabiš svoje
domače.
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VSE VESELI SE POROČNEGA DNE.

Če igraš kak instrument, pa lahko melodijo zaigraš tudi nanj. Prepričana sem, da ti bo
šlo.
Ko boš igranje dobro obvladal, se lahko posnameš in mi posnetek pošlješ na
elektronski naslov: cimzar.marjeta@skomenda-moste.si
Uživaj ob glasbi in ostani zdrav!
učiteljica Marjeta Čimžar

