ZENEI REJTVÉNY

rZpE N E I
ád

FORRÁS

ÁRA: 5 FT.

II . ÉVFOLYAM

17.SZÁM

vs
zk

y

1995. FEBRUÁR 6.

ZENEI LAP

Berta Zsóka és Koós Dóra 1.a osztályos tanulók rajzát látjátok, Prokofjev:
Péter és a farkas c. mûrõl.
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A dallamtöredék alapján ismerd fel a zenemûvet!
Ird le a mû címét és szerzõjének nevét!
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III. SZ .ÁLTALÁNOS ISKOLA
OROSHÁZA

Theater Art Foto
Kft.
TÁMOGATJA

Mihail Ivanovics Glinka

Készítette: Dinnyés Istvánné és Ilovszky Árpád

(1804 - 1857)

neneszerzõk — Csajkovszkij, Borogyin — csodálták és
sokat tanultak tõle.
1857. február 15-én halt meg Berlinben.

rosz zeneszerzõ. Gazdag, zenéhez nemigen
értõ családból származott. 1818-ban egy
pétervári nemesi intézetbe került, ahol hegedû,
zongora és olasz énektanulmányokat folytatott.
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837-39-ig az udvari kórus igazgatója volt.
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A NÁPOLYI
SAN CARLO OPERAHÁZ

Az elsõ San Carlo Színház 1737-ben nyílt meg.
1816 februárjában leégett.
A második, máig fennmaradt színházat 1929ben átalakították. 1943-as légitámadás során
megsérült.
A szövetséges megszállás idején a brit erõk
igazgatása alá került és az opera annyira népszerû lett a katonák körében, hogy 1946-ban az
egész társulatot meghívták Londonba a Covent
Gardenba.
Az opera számos premier (bemutató) színhelye
volt.
Ülõhelyek száma: 3500.

Ivan Szuszanyin
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ALIBOR
OPERA 3 FELVONÁSBAN
HELYSZÍN: PRÁGA.
IDÕ: A15. SZÁZAD
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táliai útján megismerkedett Donizettivel,
Bellinivel és Mendelssohnnal, akik számtalan
mû megírására ösztönözték.

ésõbb megnõsült és Szentpétervárott telepedett le. Hazatérése után komponálta dmoll szimfóniáját, és megírta fõmûvét az Iván
Szuszanyin c. operát, a-melynek bemutatása, az
orosz nemzeti zene kezdetét jelentette.
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azatérõben megszakította útját Berlinben,
ahol Dehn irányításával tanulmányozta J.
S. Bach zenéjét. 1834-ben —apja bekövetkezett
halálakor visszatért Oroszországba.
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MIHAIL IVANOVICS
GLINKA

842-ben elkészült második operája a Ruszlán
é s L u d m i l l a (a nagy orosz költõ, Puskin
nyomán).

A börtönõr figyelmezteti a királyt: felkelés veszélye
fenyeget. Arról is beszámol neki, hogy ifjú segédje eltûnt,
s hogy fölfedezte Dalibor szökését célzó elõkészületeket,
de sikerült megakadályozni a fogoly szökését.

A király halálra ítéli Dalibort, aki pedig azt hitte, a
menekülés útja várja.
Milanda, Jitka, Vitek és követõik Dalibor jeladására
várnak, hogy megostromolják a kastélyt.
Helyette a halálharang szólal meg. Erre megindítják a
támadást. Dalibor a halálosan megsebesített Miladával a
karjában jelenik meg. A katonák érkezésekor Dalibor
leszúrja magát és a lánnyal együtt hal meg.
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linka mindvégig amatõr muzsikus maradt,
de zenei tevékenysége jelentõs, és
maradandónak bizonyult.
okan az orosz nemzeti zeneirodalom
megteremtõjének tartják. Az õt követõ orosz

III. FELVONÁS

A Gioconda egy veronai elõadáson

