Hudební luštění
Děkuji za stažení Hudebního luštění, věřím, že se u
něj budete nejen bavit, ale že se i něco nového
dozvíte.
Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o mé
práci, tak zkuste mrknout na můj web
www.luciedittrichova.cz a www.hudebnilekce.cz.
Stejně tak mě můžete sledovat na :
youtube (výuková videa),
facebooku (novinky a akce),nebo se přidat do
Facebookové skupiny hudební parta (diskuse o
hudbě a všem co vás zajímá).
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Hudební tajenka
1.

Stupnice anglicky

2.

Druh raného jazzu, který skládal Scott Joplin

3.

Styl jazzu, který má své specifické frázování někdy nazýván také jako „shuffle“. Styl je
spojen s klarinetistou Benny Goodmannem

4.

Souzvuk alespoň 3 tónů

5.

Hudební útvar, kdy se přenáší přízvuk z těžké
doby na lehkou

6.

Styl jazzu, který má kořeny v New Orleans

7.

Pomalejší jazzový styl, který
černošských spirituálních písní

8.

Dechový nástroj, na který hráli slavní
muzikanti (B. Goodmann nebo Acker Bilk)

vznikl

z

9.

Rychlejší jazzový styl, jehož předchůdcem byl
soul. Používá krátké a úderné rytmické
modely. Saxofonista, který hraje tento styl:
Maceo Parker

10.

Italsky „opakování“

11. Hudební skladatel, který složil skladbu
Rhapsody in Blue

Lucie Dittrichová, 2016

Tajenka obsahuje jméno nizozemské saxofonistky, kterou k hudbě
přivedl její otec, taky saxofonista. Se saxofonem se poprvé seznámila
ve svých 6ti letech a hraje na něj dodnes. Ve své hudební kariéře hrála
se světoznámými muzikanty, jako jsou např. kytarista Dave Stuart,
zpěvák Prince nebo saxofonista Maceo Parker. Mezi její nejznámější
hity patří písničky Lily was here, Pick up the pieces, My funk, Saxy
mood.. Za své album Saxuality, kterého se prodalo více než 2,5
milionů kusů získala nominaci na cenu Grammy. V současné době
koncertuje živě po celém světě se svou kapelou. Českou republiku
navštívila naposled na jaře letošního roku.
Zdroj: https://www.wikipedia.org/
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Hudební luštění
Jak dobře znáte hudební nástroje?
1.

Doplňte nástroje smyčcového kvarteta:

2.

Z jakých nástrojů se skládá dechové kvinteto?

3.

Jaké nástroje hrají v jazzovém triu?

4.

Jaké je složení jazzového big bandu?

Doplňte, kolik je uvedeno dob:
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Letní luštění – hudební skladatelé
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

H.
I.

J.
V tajence najdete jméno hudebního skladatele, který stál u zrodu
hudby a umění 20.století. Složil vůbec první impresionistickou
skladbu – Preludium k Faunovu odpoledni.

______________________________________________________
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K.

Moravský skladatel, který se narodil v Hukvaldech, jedna
z jeho oper se jmenuje Liška Bystrouška
Český hudební skladatel období romantismu který
napsal symfonii s názvem Z Nového světa
Rakouský skladatel českého původu. Zakladatel
romantické písně (Spanilá mlynářka, Pstruh..)
Český hudební skladatel, jehož nejznámějším dílem se
každoročně zahajuje hudební festival Pražské Jaro
Hudební skladatel období baroka, jeho nejznámější
skladbou je čtvero ročních dob
Hudební skladatel, který patřil do slavného klasického
vídeňského trojhvězdí. Napsal celkem 9 symfonií, z nichž
nejznámější je 9. symfonie S ódou na radost
Německý hudební skladatel a klavírista, který skládal
mnoho klavírních skladeb. Mezi jeho nejznámější patří
například Dětské scény
Ruský skladatel, který napsal Labutí jezero
Skladatel období baroka, je považován za jednoho z
největších skladatelů všech dob. Mezi jeho známé
skladby patří např. Toccata a fuga d moll.
Hudební skladatel období klasicismu. Zakladatel klasické
symfonie, napsal jich přes 100 (Pařížské , Londýnské
symfonie, Slepička, Ráno, Poledne, Večer..)
Německý skladatel období pozdního romantismu, jeho
dílo zahrnuje mj. opery pro obrovský orchestr – Bludný
Holanďan, Prsten Niebelungův. Dodnes se konají ve
městě Bayreuth operní slavnosti zasvěcené právě jemu.
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Hudební citáty
Doplňte do citátů o hudbě jména not z notové osnovy:
Proč se v hudbě používá několik hudebních klíčů? Je to kvůli
estetické stránce hudebního zápisu. Protože máme širokou škálu not
(od subkontra oktávy až po pětičárkovanou oktávu) a notová osnova
má jen 5 linek, tak potřebujeme, aby se noty víceméně vešly do
notové osnovy.

,,__u__ __ __ j__
j__ko
__ __šť k__pk__ z_ k__pkou pronik__
__o
sr__
__
__
__
oživuj__
j__j.“
Romain Rolland

Houslový klíč – nazývá se také G klíč, protože jeho začátek leží na
druhé lince, kde leží nota G1. Houslový klíč je nejpoužívanějším
klíčem v hudbě a zapisují se do něj noty střední až vysoké polohy.
Basový klíč – nazývá se též F klíč, protože jeho začátek leží na čtvrté
lince, kde se nachází nota malé f. Používá se pro zapisování hlubokých
not. Hrají z něj například klavíristi ( obvykle levá ruka), violoncellisti,
kontrabasisti..
Altový klíč – nazývá se též C klíč, protože jeho střed leží na třetí lince,
kde leží nota C1. Společně s tenorovým klíčem (také C klíč, střed leží
na 4. lince) jsou méně používanými klíči. Hraji z nich například viola,
violoncello, fagot, trombon

,,__u__ __ __ j__ st__rší n__ž li__sk__ ř__ __ .“ Charles Darwin
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Hudební tajenka
1.

Italsky „ zesilovat“

2.

Poněkud pomalu (italsky)

3.

Strunný drnkací nástroj, laděný v ces dur

4.

Italsky „silně“

5.

Český tanec ve 2 dobém taktu

6.

Italsky „slabě“

7.

Ženský hlas ve střední poloze

8.

Italsky „opakování“

9.

Dechový nástroj, který měl původně za
úkol propojit zvuk žesťových a
dřevěných dechových nástrojů

10. Flexibilní tempo s expresivním výrazem
a rytmickou svobodou
11. Posuvka zvyšující notu o půl tónu
12. Hra vázaně
13. Dřevěný dechový nástroj s
jednoduchým plátkem
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V tajence najdete jméno slavného amerického jazzového saxofonisty a skladatele, který je
známý taky jako „Bird“. Stál u zrodu jazzového stylu zvaného Bebop. Je považován za jednoho
z nejvýznamnějších jazzových hudebníků a skladatelů všech dob. Některé z jeho skladeb jako
například Billie’s Bounce, Antropology, Ornitology nebo Confirmation patří mezi jazzové
standardy. Ohledně původu jeho přezdívky kolují dvě historky: První tvrdí, že prostě žil „volně
jako pták“ („free as a bird“ v originále). Druhá popisuje příhodu, která se stala na turné s Jayem
McShannem, kdy při jízdě autem nešťastnou náhodou srazili kuře („yardbird“ je
americký slangový výraz pro kuře). Prý tehdy donutil řidiče zastavit a mrtvé kuře si vzal s sebou
domů, aby mu ho jeho domácí uvařila k večeři.
Zdroj: https://www.wikipedia.org/
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Hudební luštění
Řešení hudebních hádanek:

,,Hudba je jako déšť – kapka za kapkou pronikne
do srdce a oživuje jej.“ Romain Rolland

„Hudba je starší než lidská řeč.“ Charles Darwin
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