Glinka
Smetana

Vivaldi: Négy évszak — Õsz

életrajz, megjelölt mûvek.

Bach: d-moll toccata és fúga
Händel: Gyõzelmi kórus
Bartók: Este a székelyeknél

Zenemûvek:

FORRÁS

rZpE N E I
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Zenemûvek:

M. Muszorgszkij

III. SZ .ÁLTALÁNOS ISKOLA
OROSHÁZA

Mozart: Varázsfuvola — Sarastro áriája
Ismerni kell az ütõs hangszereket.
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Verdi: Nabucco — Rabszolgák kórusa
Chopin: Forradalmi etüd
Mozart: Kis éji zene I. tétel

II . ÉVFOLYAM

y

történeteket:

1. Händel:Vízizene bemutatója

vs
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Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
b, Bydlo

ÁRA: 5 FT.

Minden csapatnak tudnia kell a következõ zenei

Beethoven: 6. (Pastorale) szimf. IV. tétel
a, Gnóm

1995. MÁRCIUS 31.

ZENEI LAP

2. Bach: Zenei áldozat c. mûvének története
3. Glinka: Iván Szuszanyin opera tartalma

c, Gazdag és szegény

Ismerni kell a rézfúvós hang-szereket

5.A OSZTÁLY
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H.Purcell

AZ ÚJSÁGOT
A

Theater Art Foto
Kft.

P. Mascagni

R. Leoncavallo

életrajz, ismertetett mûveik.

TÁMOGATJA

Készítette: Dinnyés Istvánné és Ilovszky Árpád

KI - MIT - TUD?

22.SZÁM

Minden osztály (2.a,3.a,4.a,5.a,) 8-10 fõs
csapatot állít ki, akik a versenyben osztályukat képviselik. A verseny anyagát az ez
évben megjelent kis újságokban találjátok,
így mindenki gond nélkül fel tud készülni.

ád

12 zeneszerzõt nevezek meg — osztá-lyonként
3-at, arcképét, nevét minden-kinek ismernie kell.

A zenemûveket, melyeket majd fel kell ismerni,
péntekenként 2-3-ig a zenehallgatáson többször
hallhatjátok. Mindenkit szeretettel várok a
Meszes-kisközi iskolában.

A verseny gyõztesei szép díjakat nyernek! Jó
felkészülést!

A csapatok koruknak megfelelõ nehézségû
anyagot kapnak.
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A VERSENY ANYAGA

Minden csapat 3 megjelölt zene-szerzõ életrajzából, mûveibõl készül föl.

2.A OSZTÁLY

W. Mozart
Bartók Béla
Kodály Zoltán
a három zeneszerzõ élete, s az újságban megjelölt mûveik.

Ilo

5 hallott mûvet kell majd felismerni — ez
minden csapatnál más és más. Igy összesen 20 mû részletét halljuk majd. De ha
valaki mind a 20 mûvet felismeri 5 jó és 15
plusz pontot szerezhet csapatának.
4 zenei történetet kell megtanulni minden
csapatnak, s a sorsolás dönti el, a
versenyen melyik történet elmondása lesz a

Prokofjev: Péter és a farkas
Smetana: Moldva
Vivaldi: Négy évszakból a Tavasz
Saint-Saëns: Állatok farsangjából a
Madárház
Ismernetek kell a vonós hang-szereket

rp

Az e heti zenei újság témája a május elején megrendezésre kerülõ zenei ki-mit-tud
lesz.

A kis újságok elején lévõ zeneszerzõ arcképeket
nagyon figyelmesen sokszor nézzed meg, hogy
felismerjed majd, s a nevét is le tudd írni a
versenyen.
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Kedves Gyerekek

A következõ mûveket kell felismerni:

y

KI-MIT-TUD?

feladat.

3.A OSZTÁLY

J.S.Bach
G.F. Händel
Erkel Ferenc
életrajz s az újságban megjelölt mûvek.
A következõ mûveket kell felismerni:
Mozart: Török-induló
Smetana: Moldva
Vivaldi: Négy évszakból — Tél
Mozart: Utazás szánon
Saint-Saëns: Állatok farsangjából —
Hattyú
Ismernetek kell a fafúvós hang-szereket.

4.A OSZTÁLY

