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Αγαπητοί/τές Μαθητές και Μαθήτριες,
Ετοιµαστείτε...
Σαλπάρουµε για ένα
«Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο»!!!

Καπετάνιος του καραβιού µας, ο µαέστρος κ. Άλκης Μπαλτάς
Πλήρωµα, η Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Ταξιδιώτες, Εσείς!
Πρόγραµµα Συναυλίας
Επιβιβαστείτε! Βιράρουµε την άγκυρα και βάζουµε πλώρη για µουσικά λιµάνια της Μεσογείου...
1. Ο απόπλους του καραβιού µας θα γίνει από την περιοχή της κατεχόµενης κωµόπολής µας
Μόρφου και, πιο συγκεκριµένα, από το χωριό Ζώδια, µε το κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι
«Τσιάκκαρα - Μάκκαρα», σε ενορχήστρωση Άλκη Μπαλτά.
2. Πρώτος σταθµός του ταξιδιού µας, η αγαπηµένη µας Ελλάδα. Θα ακούσουµε το ελληνικό
παραδοσιακό τραγούδι «Σε καινούργια βάρκα», σε αρµονική επεξεργασία του Γιάννη
Κωνσταντινίδη και ενορχήστρωση του Άλκη Μπαλτά.
3. Επόµενός µας σταθµός, η λυρικότατη Ιταλία. Από εδώ, τι άλλο θα ακούσουµε από ένα µέρος
µιας όπερας. Συγκεκριµένα, θα ακούσουµε την Εισαγωγή της όπερας «Σινιόρ Μπρουσκίνο»,
του σπουδαίου εκπροσώπου της ιταλικής όπερας Τζοακίνο Ροσίνι (1792 -1868), που
γράφτηκε το 1813.
4. Στη συνέχεια, βάζουµε πλώρη για τη ροµαντική Γαλλία. Θα ταξιδέψουµε, µουσικά, µε τη
«Χαµπανέρα» του συνθέτη Εµµανουέλ Σαµπριέ (1841 - 1894), που γράφτηκε το 1888.
5. Μετά, θα επισκεφθούµε τη γειτονική Ισπανία, για να ακούσουµε ένας βαλς, το γνωστό «Gran
Vals» του συνθέτη Φραντσίσκο Ταρρέγκα (1852 - 1909). To έργο γράφτηκε το 1902. Αν και
το έργο είναι γραµµένο για σόλο κιθάρα, εσείς θα το ακούσετε σε διασκευή για συµφωνική
ορχήστρα.
6. Τώρα, χρειάζεται να ξαποστάσουµε λίγο και να απολαύσουµε µουσικές της Μεσογείου. Αυτή τη
χαρά θα την έχουµε µε το έργο «Ταξίδι στη Μεσόγειο», του Έλληνα συνθέτη Άλκη Μπαλτά.
7. Ώρα για επιστροφή στο νησί µας... Κατά το ταξίδι της επιστροφής, θα ακούσουµε το δηµοφιλές
κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι, «H Αροδαφνούσα»,
8. καθώς και ένα άλλο ερωτικό κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι, το «Αγάπησα την που
καρκιάς», σε ενορχήστρωση του Άλκη Μπαλτά.
9. Τέλος, ο κατάπλους του καραβιού µας στην Κύπρο θα γίνει µε το παραδοσιακό τραγούδι
«Ψιντρή Βασιλιτζιά µου», σε ενορχήστρωση του Άλκη Μπαλτά.

Καλοτάξιδοι και Καλή Ακρόαση!
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Ο Χάρτης του Μουσικού µας Ταξιδιού στη Μεσόγειο

Με το ταξίδι µας θα γνωρίσετε:
•

σηµαντικούς συνθέτες από χώρες της
Μεσογείου και χαρακτηριστικά των έργων
τους

•

τη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου

•

τη διάταξη µιας συµφωνικής ορχήστρας

•

πληροφορίες για τον µαέστρο και τον
εξάρχοντα µιας ορχήστρας
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Ο Μαέστρος Ά λκης Μπαλτάς
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης Βιολί και Ανώτερα Θεωρητικά (τάξη Σόλωνα
Μιχαηλίδη). Το 1974 πήρε το πτυχίο Νοµικής του Α.Π.Θ.
Συνέχισε τις µουσικές του σπουδές στην Hochschule der
Künste του Βερολίνου, από όπου πήρε το δίπλωµα σύνθεσης
και διεύθυνσης ορχήστρας.
Διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας
Θεσσαλονίκης την περίοδο 1983-1992. Από το 1994 µέχρι το
1997 είχε τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής και κατά την περίοδο 1997-1999 των Μουσικών
Συνόλων της ΕΡΤ. Από το 2004 έως το 2008 είχε την
καλλιτεχνική διεύθυνση της Συµφωνικής Ορχήστρας του Δήµου
Κερκυραίων, από το 2009 τη διεύθυνση της Ορχήστρας του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και από το 2010 την
καλλιτεχνική διεύθυνση της Συµφωνικής Ορχήστρας της
«Φιλαρµονικής Εταιρείας Κέρκυρας». Από το 2001 είναι ο
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Πάτµου «Η Θεία
Αποκάλυψη της Μουσικής». Το καλοκαίρι του 2011 το Ίδρυµα
Σ. Ο. Κ. του ανέθεσε την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της
Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.
Από το 1992 µέχρι το 2011 δίδαξε στο Τµήµα Μουσικής της
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. τα µαθήµατα της αρµονίας και της ενορχήστρωσης. Είναι
καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου «Μουσικό Κολλέγιο» στη Θεσσαλονίκη στο οποίο δίδαξε, από
το 1990 µέχρι το 2011 το µάθηµα της Σύνθεσης.
Έχει συµµετάσχει, ως µέλος κριτικής επιτροπής, σε πολλούς διεθνείς διαγωνισµούς για διευθυντές
ορχήστρας και συνθέτες. Είναι µέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Πολλά έργα του
(µουσική δωµατίου, χορωδιακά, για ορχήστρα, όπερα, κλπ.) έχουν επανειληµµένα εκτελεστεί τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνθέσεις του έχουν διακριθεί σε ελληνικούς καθώς και σε
διεθνείς διαγωνισµούς (Ιταλία, Ισπανία). Πρόσφατα κυκλοφόρησε διπλό CD µε έργα του από την
εταιρεία «Ίρις».
Ως µαέστρος έχει διευθύνει όλες τις ελληνικές ορχήστρες και έχει δώσει πολλές συναυλίες σε
πολλές χώρες του εξωτερικού όπως στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, Σουηδία,
Αυστρία, Γερµανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρο, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία,
ΗΠΑ, Αργεντινή, Αυστραλία, Αγγλία, κ.α.). Συµµετείχε, ως µαέστρος, σε µεγάλα διεθνή Φεστιβάλ
όπως στα: Φεστιβάλ Αθηνών, "Δηµήτρια" (Θεσσαλονίκη), Φεστιβάλ του Σπολέτο (Ιταλία),
Φεστιβάλ "των Δύο Κόσµων" (Ατλάντα, ΗΠΑ), Φεστιβάλ Μελβούρνης κ.α.
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Η Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Η Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου απαρτίζεται από 41 µουσικούς, οι οποίοι εκτελούν πολλά
διαφορετικά είδη οργάνων.

Tα όργανα µιας συµφωνικής ορχήστρας χωρίζονται σε τέσσερις µεγάλες οµάδες:
• τα έγχορδα,
• τα ξύλινα πνευστά,
Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου:
• τα χάλκινα πνευστά, και
• τα κρουστά.
http://www.cyso.org.cy/

Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο κάθονται οι µουσικοί, σύµφωνα µε τις πιο
πάνω οµάδες.

Εξάρχων
Πηγή: http://spirit16.blogspot.com/2009/01/blog-post_7919.html
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Μόλις οι µουσικοί της ορχήστρας πάρουν τις θέσεις τους, τότε µπαίνει και ο εξάρχων της
ορχήστρας [εδώ πρέπει να χειροκροτήσουµε!!!]. Εξάρχων της ορχήστρας είναι το πρώτο βιολί,
αυτός που κάθεται στο πρώτο αναλόγιο, µπροστά – µπροστά, από αριστερά (βλ. πιο πάνω).
Ο εξάρχων είναι υπεύθυνος για διάφορα θέµατα σε µια ορχήστρα. Ένα από αυτά είναι
και το κούρδισµα της ορχήστρας, καθώς προτού ξεκινήσει να παίζει µια ορχήστρα
χρειάζεται «να κουρδίσει» . Με αυτή την έκφραση εννοούµε ότι οι µουσικοί χρειάζεται να
«συνεννοηθούν» µεταξύ τους ως προς το ακριβές ύψος της κάθε νότας που θα εκτελούν.
Για να γίνει αυτό, ο εξάρχων ζητά από το όµποε (βλ.
εικόνα στα αριστερά) -που έχει διαπεραστικό ήχο- να
εκτελέσει τη νότα λα και, τότε, όλοι οι µουσικοί
Να µην ξεχνάµε
κουρδίζουν τα όργανά τους σύµφωνα µε τη νότα
και αυτούς που
αυτή.
έγραψαν τα έργα,
τους συνθέτες!
Αφού ολοκληρώσει η ορχήστρα το κούρδισµά της,
τότε µπαίνει και o µαέστρος της ορχήστρας
[εδώ όλοι πρέπει και πάλιν να χειροκροτήσουµε!!!].
Ο µαέστρος, για να έχει καλή οπτική επαφή µε τους µουσικούς, στέκεται όρθιος πάνω
σε µία µικρή εξέδρα που λέγεται πόντιουµ και, κρατώντας την µπαγκέτα του (βλ. σ.6),
δίνει σήµα στους µουσικούς για την έναρξη της συναυλίας. Στην πραγµατικότητα ένας
µαέστρος, όταν διευθύνει µια ορχήστρα, καθορίζει την ένταση, την ταχύτητα και, γενικά,
τη συνολική ερµηνεία του έργου.
Για να δεις την έναρξη µιας συναυλίας:
http://www.youtube.com/watch?v=F31FdsiYK_M
  

Πρω τόκο λλο –Εθιµοτυπικό
Σε µια συναυλία κλασικής µουσικής:
!

Προσερχόµαστε τουλάχιστον 15΄ πριν την έναρξη της συναυλίας.
Μετά την έναρξη της συναυλίας, η είσοδος απαγορεύεται.

!

Ταξιθέτριες µάς οδηγούν στις θέσεις µας, σύµφωνα µε το εισιτήριό µας.

!

Χειροκροτούµε κατά την είσοδο του εξάρχοντα και του µαέστρου.

!

Παρακολουθούµε µε προσοχή τη συναυλία και σε καµία περίπτωση δεν ενοχλούµε τους
γύρω µας. Ουδέποτε τρώµε, πίνουµε ή µασούµε τσίχλα. Δεν µπορούµε να βγούµε από την
αίθουσα αν δεν τελειώσει η συναυλία.

!

Έχουµε πάντοτε κλειστά τα κινητά µας τηλέφωνα.

!

Απαγορεύεται η ηχογράφηση της συναυλίας, γιατί αποτελεί παραβίαση του νόµου περί
πνευµατικών δικαιωµάτων.

!

Χειροκροτούµε πάντοτε στο τέλος κάθε έργου και όχι ενδιάµεσα. Αν ένα έργο αποτελείται
από διάφορα µέρη, τότε θα υπάρξει ένα σύντοµο κενό µεταξύ των µερών του. Εδώ δεν
χειροκροτούµε και περιµένουµε να τελειώσουν όλα τα µέρη του έργου για να
χειροκροτήσουµε. Αν δεν ξέρουµε πότε τελειώνει ένα έργο, κοιτάζουµε τον µαέστρο και,
όταν αυτός κατεβάσει τα χέρια του και γυρίσει προς το κοινό, τότε χειροκροτούµε µε
ενθουσιασµό.
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Twentieth Century Orchestra
Η Δ∆ιάταξη της Συµφωνικής Ορχήστρας

Τα Όργανα της Συµφωνικής Ορχήστρας
Τα Έγχορδα
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Τα Ξύλινα Πνευστά
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Τα Χάλκινα Πνευστά

!#,µ$'
!

!"#µ$%&'

+(")#

!"#µ$()*
!

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο

9

§

Τα Κρουστά
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1. Τσιάκκαρα - Μάκκαρα, Κυπριακό Παραδοσιακό,
Ενορχήστρωση Άλκη Μπαλτά
http://www.youtube.com/watch?v=mkRVGLNL3yQ (Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας)
http://www.youtube.com/watch?v=UbVPq4q1DTg (Μιχάλης Τερλικκάς)
Το παραδοσιακό αυτό τραγούδι είναι ένα είδος Κυπριακής Φωνής, της λεγόµενης Ζωθκιάτισσας.
Οι κυπριακές φωνές είναι συγκεκριµένες µελωδίες που συναντιούνται σε διάφορα µέρη της
Κύπρου. Πάνω σε αυτές τραγουδιούνταν τα κυπριακά αυτοσχεδιαστικά δίστιχα και τετράστιχα,
γνωστά ως τσιαττιστά. Κάθε περιοχή της Κύπρου έχει τη δική της φωνή, εξού και υπάρχουν,
επίσης, η Μεσαρίτικη, η Καρπασίτισσα, η Παφίτικη, η Αυκορίτισσα, η Ακαθκιώτισσα καθώς και
άλλες φωνές.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ο
ελεύθερος τρόπος εκτέλεσής τους, χωρίς την
παρουσία έντονου και σταθερού ρυθµού. Οι
φωνές απαιτούν δεξιοτέχνες τραγουδιστές
για τη σωστή απόδοσή τους, καθώς η
µελωδική τους γραµµή αποτελείται από
πολλά ποικίλµατα ή µελίσµατα - σε αντίθεση
µε άλλες µελωδίες και τραγούδια που έχουν
συλλαβικό χαρακτήρα, και έτσι είναι πιο
απλές.
Ο Θεόδουλος Καλλίνικος (1904 - 2004) ήταν
από τους πρώτους που συνέλεξε, κατέγραψε
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και µελέτησε την κυπριακή παραδοσιακή µας µουσική. Σε σχέση µε τη συγκεκριµένη φωνή,
αναφέρει ότι την κατέγραψε σε κάποιο γλέντι στην Κάτω Ζώδια, το 1940: «Δεν περιγράφεται η
χαρά µου την στιγµήν εκείνην. Προτού ακόµη ο γέρων τελειώσει την µελωδίαν του, το είχα γράψει
κιόλας στην βυζαντινή µουσική». Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Ζωθκιάτισσα φωνή χρονολογείται πριν
από το 1840 (βλ. φωτογραφία δεξιά, από: Καλλίνικος, 1951).
Η φράση «Τσιάκκαρα - Μάκκαρα φώσκερε» ανήκει στην κατηγορία των «κατσουβέλλικων». Τα
«κατσουβέλλικα» ήταν ένας τρόπος συνοµιλίας που χρησιµοποιούσαν ορισµένες κοινωνικές
οµάδες -πριν το 1900- όταν δεν ήθελαν να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι συζητούσανε µεταξύ τους.
Πιθανό, να τα χρησιµοποιούσαν σε περιπτώσεις που ήθελαν να αποκρύψουν τις συνοµιλίες τους
από τους Τούρκους ή τις παράνοµες ενέργειές τους. Τα µιλούσαν πολύ γρήγορα και κάποιος που
δεν ήταν εξασκηµένος σε αυτόν τον τρόπο συνοµιλίας ήταν αδύνατο να τους καταλάβει.
Τα «κατσουβέλλικα» είχαν έναν απλό κώδικα σύνταξης: παρέβαλλαν µεταξύ των συλλαβών
λεκτικά µόρια όπως τα κι, κα, κε, βουλέ, βερεβέ, βαραβά κ.ά. Επίσης, το φωνήεν των µορίων
αυτών πρέπει να είναι το ίδιο µε το φωνήεν της προηγούµενης συλλαβής. Για παράδειγµα, όταν
ήθελαν να πουν: «έλα να πάµε», έλεγαν: «έκε λάκα νάκα πάκα µέκε”. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και
στο γνωστό τραγούδι Η Τηλλυρκώτισσα, στο οποίο παρεµβάλλονται συλλαβές όπως τα βερεβέ,
βαραβά, βουρουβού κ.λπ.

Η Ζώδια είναι κατεχόµενο χωριό,
της περιοχής Μόρφου,
στην επαρχία Λευκωσίας.
Πριν την τουρκική εισβολή του 1974, είχε 8,000 Ελληνοκύπριους κατοίκους.
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Τραγούδι

  

Παρτιτούρα από: Καλλίνικος, Θ. (1951) Κυπριακή Λαϊκή Μούσα. Λευκωσία, Κύπρος.

• Σε ποια κατηγορία τραγουδιών θα κατατάσσατε το συγκεκριµένο τραγούδι, σύµφωνα µε τη

θεµατολογία του; Εξηγήστε. ...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................
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2. Σε καινούργια βάρκα, Ελληνικό Παραδοσιακό
Αρµονική Επεξεργασία Γιάννη Κωνσταντινίδη
Ενορχήστρωση Άλκη Μπαλτά
http://www.youtube.com/watch?v=eJMojlbml60&list=PLz7x_C9hX0GyLI5Kf2V9QkIKHY0uS
V8go&index=23 (Μάνος Κουτσαγγελίδης)
http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=44&t=m (Δόµνα Σαµίου)
Σύµφωνα µε την εθνοµουσικολόγο Βιβή Κανελλάτου, το τραγούδι αυτό έχει προέλευση το
Μιχαλίτσι Νικοµηδείας, από την περιοχή της Βιθυνίας, στα µικρασιατικά παράλια της Προποντίδας.
Η Δόµνα Σαµίου κατέγραψε το τραγούδι αυτό στην Ανατολική Θράκη, στην Αγία Ελένη Σερρών,
από τον λυράρη Δηµήτριο Βλάσκο, το 1964.
Έχει θέµα τους ναυτικούς και τη θάλασσα, καθώς η ζωή των περισσοτέρων Ελλήνων είναι
συνυφασµένη µε τη θάλασσα και την αλιεία.
Έχει διµερές µέτρο και ο ρυθµός του είναι 8/8, µε διαµερισµό, 4-2-2 και χορεύεται σαν ένας
νησιώτικος συρτός.

Γιάννης Κωνσταντινίδης

(Έλληνας, 1903 - 1984)

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι από τις πιο διακεκριµένες
προσωπικότητες της ελληνικής µουσικής του 20ού αι., τόσο της
κλασικής όσο και της ελαφράς µουσικής, στην οποία διέπρεψε µε
το ψευδώνυµο Κώστας Γιαννίδης. Ήταν συνθέτης, πιανίστας και
µαέστρος. Έγραψε 50 περίπου οπερέτες, µουσικές κωµωδίες και
πολλές επιθεωρήσεις. Διετέλεσε Διευθυντής του τµήµατος ελαφράς
µουσικής του ΕΙΡ, την περίοδο 1946-1952, και µουσικός
διευθυντής στην ΥΕΝΕΔ, την περίοδο 1952-1960. Έχει γράψει
συµφωνικά έργα, κοµµάτια για πιάνο, µουσική δωµατίου και πολλά
τραγούδια. Επίσης, είχε λάβει µέρος σε κριτικές επιτροπές
διαφόρων φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού. Σηµαντικότερα από τα
100 περίπου τραγούδια του, που είχαν σχεδόν όλα µεγάλη
επιτυχία, είναι τα: Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε µου, Λες και ήταν χτες, κ.ά.

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
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3. Τζοακίνο Ροσίνι

(Ιταλός, 1792 - 1868)

Εισαγωγή, από την όπερα Σινιόρ Μπρουσκίνο (1813)
http://www.youtube.com/watch?v=uKUJvGBtAkM	
  

Ο Ροσίνι ήταν παιδί µουσικών. Από πολύ νωρίς έδειξε το ταλέντο
του και σε ηλικία 14 ετών έγινε δεκτός στην Φιλαρµονική Ακαδηµία
της Μπολόνια. Οι πιο γνωστές όπερές του είναι ο Κουρέας της
Σεβίλλης, η Σταχτοπούτα και ο Γουλιέλµος Τέλλος. Έγραψε,
επίσης, έργα θρησκευτικής µουσικής, τραγούδια, µουσική
δωµατίου και άλλα κοµµάτια για πιάνο και µικρά σύνολα. Κύριο
χαρακτηριστικό του Ροσίνι είναι η καταπληκτική ευκολία µε την
οποία γράφει τις υπέροχες µελωδίες του, τις οποίες ο ακροατής
µπορεί να θυµάται από την πρώτη κιόλας ακρόασή τους. Οι
µελωδίες του αγαπήθηκαν από πολύ κόσµο, ενώ ενέπνευσε
πλήθος συνθετών, χαρίζοντάς του το προσωνύµιο "Ο Ιταλός
Μότσαρτ". Οι Εισαγωγές για όπερες του Ροσίνι χαρακτηρίζονται
από χαρούµενες και λαµπερές µελωδίες και συχνά
παρουσιάζονται ως ανεξάρτητες συνθέσεις, παρά ως πρόλογοι των λυρικών έργων για τα οποία
γράφτηκαν. Πέθανε στα 76 του χρόνια από πνευµονία στην εξοχική του κατοικία στο Πασσύ.
	
  	
  
Η όπερα Σινιόρ Μπρουσκίνο (στα ιταλικά, Il
Signor Bruschino) γράφτηκε το 1813. Η
Εισαγωγή δίνει το αίσθηµα της ξεγνοιασιάς
αλλά, παράλληλα, διακατέχεται από ενέργεια που είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό των
Εισαγωγών για όπερες που έγραψε ο Ροσίνι.
Οι Εισαγωγές του Ροσίνι θεωρούνται από τις
πλέον σηµαντικές του σύγχρονου οπερατικού
ρεπερτορίου.

Εισαγωγή
Εισαγωγικό µέρος για ορχήστρα στην όπερα το
οποίο συχνά εκθέτει µελωδίες από τις άριες που
πρόκειται να ακολουθήσουν.
Επίσης, λέγεται και Οβερτούρα.

Ακρόαση
1. Πώς πετυχαίνει τις αντιθέσεις ο συνθέτης στο έργο αυτό;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ποιες τεχνικές εκτέλεσης χρησιµοποιούνται στα έγχορδα στο έργο αυτό;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ποια είναι η ταχύτητα του έργου; …................................…………………………………………………………………………………………

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
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4. Να δώσετε έναν χαρακτηρισµό στο έργο. Ποια συναισθήµατα σας προκαλεί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Σας άρεσε το έργο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ακροστιχίδα
Ρ __ __ __ __ __
Ο __ __ __ __ __ __ __ __
Σ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__Ι __ __ __ __
__Ν __ __ __ __ __
Ι __ __ __ __ __
1. Ιταλός συνθέτης, στους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ιταλικής όπερας
2. Εισαγωγή όπερας
3. Γνωστή όπερα του Ροσίνι
4. ….. Μπρουσκίνο
5. Είναι το όµποε
6. Χώρα καταγωγής του Ροσίνι

Φωτογραφία από την
συγκεκριµένη όπερα στο
Φεστιβάλ Όπερας «Ροσίνι»,
στην Ιταλία το 2012.

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
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4. Εµµανουέλ Σαµπριέ   (Γάλλος, 1841 - 1894)
Χαµπανέρα(1888)
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  http://www.youtube.com/watch?v=D8YdLl9Aglo
Ο Σαµπριέ ήταν ροµαντικός συνθέτης και πιανίστας που έζησε τον 19ο αι.
Eνώ σπούδασε νοµικά και εργάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, τον
κέρδισε -τελικά- η µουσική, µε αποτέλεσµα να αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε
αυτή. Έγραψε αρκετές όπερες, ανάµεσα στις οποίες η L' Étoile (Το Αστέρι) η οποία γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής. Επίσης, έγραψε τραγούδια και
έργα για πιάνο. Αν και το συνθετικό του έργο είναι µικρό σε αριθµό, είναι
αξιόλογης ποιότητας και κατάφερε να αποσπάσει τον θαυµασµό πολλών
γνωστών συνθετών, όπως του Ντεµπυσύ και του Στραβίνσκυ.
Το 1882, ο Σαµπριέ ταξίδεψε µε τη γυναίκα του στην Ισπανία. Εντυπωσιάστηκε από τις οµορφιές
της χώρας και µαγεύτηκε από τον µουσικό της πολιτισµό. Ένα χρόνο αργότερα, επηρεασµένος
από το ταξίδι του αυτό, έγραψε το έργο Ισπανία. Το 1885, έγραψε ακόµα ένα έργο µε ισπανικές
επιρροές, τη Χαµπανέρα, που είναι ένα έργο για πιάνο. Τρία χρόνια αργότερα, το µετέγραψε για
συµφωνική ορχήστρα. Σύντοµα, το έργο αυτό έγινε δηµοφιλές και, έκτοτε, πολύ συχνά εκτελείται
ως encore, δηλ. ως επιπρόσθετο έργο σε πρόγραµµα συναυλίας.
Στο έργο Χαµπανέρα, τα ισπανικά µουσικά στοιχεία είναι εµφανή. Ο σηµαντικός Ισπανός συνθέτης
Manuel de Falla (1876-1936) είπε για το έργο αυτό: «Κανένας Ισπανός δεν έχει καταφέρει
καλύτερα από τον Σαµπριέ να µας δώσει, µε τέτοια αυθεντικότητα και ιδιοφυΐα, την ποικιλία του
[χορού] χότα [jota] της Αραγονίας [περιοχή της Ισπανίας]».
Η Χαµπανέρα είναι ένας αργός χορός, σε διµερές µέτρο, µε προέλευση την πρωτεύουσα της
Κούβας -Αβάνα- απ’ όπου πήρε και την ονοµασία του. Στον χορό αυτόν οι χορευτές, καθώς
χορεύουν, παράλληλα τραγουδούν.	
   Ως χορός έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στην Ισπανία. Εκτός από
τον Σαµπριέ, χαµπανέρες έγραψαν ο Μπιζέ (την πασίγνωστη Habanera, από την όπερα Κάρµεν)
και ο Sebastian Yradier (την, επίσης πασίγνωστη, La Paloma).
•

Το ρυθµικό σχήµα του χορού είναι:

Xαµπανέρα, από την όπερα Κάρµεν του Μπιζέ

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
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Εκτέλεση

Ενορχήστρωση: Αντωνία Φοράρη

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο

17

§

5. Φραντσίσκο Ταρρέγκα
Gran Vals (1902)

(Ισπανός, 1852 - 1909)

https://www.youtube.com/watch?v=uSQzUx3QW2Y
O Ταρρέγκα είναι Ισπανός συνθέτης και κλασικός κιθαρίστας που
έζησε τον 19ο αι, όταν επικρατούσε στη µουσική το στιλ του
ροµαντισµού. Το συνθετικό του έργο είναι, επίσης, έντονα
επηρεασµένο από την παραδοσιακή µουσική της χώρας του, της
Ισπανίας. Την εποχή του, το όργανο που µεσουρανούσε ήταν το
πιάνο, ενώ η κιθάρα δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλές όργανο. Ο
Tarrega δίνοντας ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας στην Ευρώπη ερµηνεύοντας διασκευές για κιθάρα έργων κλασικής µουσικής
αλλά και δικές του συνθέσεις- συνέβαλε στο να αναδείξει την
κιθάρα ως σολιστικό όργανο. Πολλά έργα του αποτελούν, σήµερα, µέρος του δηµοφιλούς
κιθαριστικού ρεπερτορίου.

Ακρόαση
1. Ακούστε το Gran Vals του Ταρρέγκα και εντοπίστε τη γνωστή σε όλους µελωδία που ακούγεται
µέσα στο έργο. Εσείς, από πού την γνωρίζετε;
................................................................................................................................................................................................

Εκτέλεση

Ενορχήστρωση: Αντωνία Φοράρη

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
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6. Άλκης Μπαλτάς (Έλληνας)
Ταξίδι στη Μεσόγειο
Το συµφωνικό αυτό έργο περιγράφει ένα φανταστικό ταξίδι
σε χώρες της Μεσογείου.
Η µουσική που ακούγεται στην αρχή του έργου είναι η
«µελωδία του ταξιδιού». Κάθε φορά που το ταξίδι
συνεχίζεται ακούγεται η ίδια αυτή µουσική.
• Η πρώτη χώρα την οποία επισκέπτεται το «πλοίο της µουσικής» είναι η Ελλάδα. Ακούµε, τότε,
την πασίγνωστη δηµοτική µελωδία του τραγουδιού «Tο Θαλασσάκι».
• Το ταξίδι συνεχίζει και η µουσική του ταξιδιού ξανακούγεται. Νέος σταθµός η Ιταλία. Ακούγεται
ένα γνωστό ναπολιτάνικο τραγούδι, το «Guaglione» -που είναι µια σύνθεση του Giuseppe
Fanciulli.
• Μετά, ακούγεται πάλι η µουσική του ταξιδιού. Το µουσικό µας καράβι φτάνει τώρα στη Γαλλία
και εκεί ακούµε τη µελωδία ενός γαλλικού τραγουδιού.
• Ως εδώ όλα ωραία. Φεύγοντας, όµως, από τη Γαλλία το µουσικό µας καράβι πέφτει σε τρικυµία.
Η µουσική περιγράφει τα δυνατά άγρια κύµατα και το πλοίο που κλυδωνίζεται.
• Η µπόρα περνάει και το ταξίδι συνεχίζεται. Φτάνουµε τώρα στην Ισπανία και ακούµε τη
µελωδία του λαϊκού Ισπανικού τραγουδιού «La Filla del Marxant».
• Το ταξίδι τελειώνει. Αρχίζει, τώρα, το ταξίδι της επιστροφής. Η µελωδία «του ταξιδιού»
ακούγεται πάλι και το έργο κλείνει µε µία µουσική, σαν ένα τραγούδι αποχαιρετισµού.
Παρακολουθήστε ένα αφιέρωµα του Γιώργου Κεραµιδιώτη στον συνθέτη Άλκη Μπαλτά,
παραγωγής του 1997. (Tα πρώτα λεπτά του αφιερώµατος λείπουν από το βίντεο).
http://www.youtube.com/watch?v=oBirKJmXzd8

7. Αροδαφνούσα, Κυπριακό Παραδοσιακό
Δ∆ιαβάστε

Η Αροδαφνούσα είναι ένα από τα πλέον τραγουδισµένα παραδοσιακά ποιήµατα
του τόπου µας. Ως παραδοσιακό, διασώθηκε µέχρι τις µέρες µας µε την προφορική παράδοση,
δηλ. από στόµα σε στόµα, και υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές.
Ο ανώνυµος ποιητής εµπνεύστηκε το τραγούδι αυτό από τις ερωτικές ιστορίες του βασιλιά της
Κύπρου Πέτρου Α΄, ο οποίος βασίλευσε στο νησί κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192 –
1489 µ.Χ.) Συγκεκριµένα, ο τραγούδι αναφέρεται στον έρωτα του βασιλιά προς µια Κυπριοπούλα,
την Αροδαφνούσα, και τις στιγµές ζηλοτυπίας που εξελίχθηκαν από τη βασίλισσα Ελεονόρα. Με
την κατάληψη της Κύπρου οι Φράγκοι έφεραν στο νησί τα δικά τους ήθη και έθιµα. Οι Κύπριοι
γνώρισαν έναν εντελώς πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδοµένα τρόπο ζωής, όπως ήταν η ζωή
των ευγενών, των πριγκίπων και των βασιλιάδων. Οπότε, ήταν επόµενο ότι όλα αυτά θα
εντυπωσιάζαν τον κυπριακό λαό, ο οποίος µέσα από τους λαϊκούς ποιητές -τους γνωστούς
ποιητάρηδες- τραγούδησε τα πάθη και τους έρωτες των Φράγκων ευγενών.
Ενδιαφέρον αποτελεί το ότι το τραγούδι πραγµατεύεται το θέµα "έρωτας-θάνατος", στοιχείο που
µπορεί να µας δηλώσει ότι διατηρεί στοιχεία αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
(Πηγή: Οδύσσεια, http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=145&itemID=1303&mid=1068)

Συνθέστε

τη δική σας ηχοϊστορία, πάνω στο ποίηµα της Αροδαφνούσας. Μπορείτε, επίσης,
να προσαρµόσετε το ποιητικό κείµενο, όπως επιθυµείτε.

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
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8.  Αγάπησά την που καρκιάς, Κυπριακό Παραδοσιακό
Ενορχήστρωση Άλκης Μπαλτάς
http://www.youtube.com/watch?v=DUAWHbGdMOE (οργανικό, στο πιθκιάβλιν)
http://www.youtube.com/watch?v=WFYLHT2-WtU (Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας)
http://www.youtube.com/watch?v=BloEuKuUijU (Αλκίνοος Ιωαννίδης)

  

?  

Παρτιτούρα από: Καλλίνικος, Θ. (1951) Κυπριακή Λαϊκή Μούσα. Λευκωσία, Κύπρος.
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Ακρόαση
1. Τι µέτρο έχει το τραγούδι αυτό; ....................
2. Ονοµάστε τον χορό βάσει του οποίου χορεύεται το τραγούδι αυτό.
Δώστε τα χαρακτηριστικά του χορού.

........................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

3. Σε ποια κατηγορία παραδοσιακών τραγουδιών ανήκει; ......................................................................................................

Αεροφωτογραφία της Κύπρου

Μουσικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
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Voice
9.
Ψιντρή Βασιλιτζιά µου, Κυπριακό Παραδοσιακό
Ενορχήστρωση Άλκης Μπαλτάς
!"#$%& '()"*"$+", -./

http://www.youtube.com/watch?v=tuqwFvu5soY (Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας)
http://www.youtube.com/watch?v=CjUEDHCnHWg&list=PL8A0D2FDFFDD41BA2
(χορός)
(!"#$%&'( #&$&)*+%&'()
http://www.youtube.com/watch?v=HhUWEfyDXzM (βιολί - ταµπουτσιά)
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Ακρόαση
Δείτε το βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=SZluhJu-cu4 και, στη συνέχεια, απαντήστε τις πιο
κάτω ερωτήσεις.
4. Τι µέτρο έχει το τραγούδι αυτό; ....................
5. Ονοµάστε τον χορό βάσει του οποίου χορεύεται το τραγούδι αυτό.
Δώστε τα χαρακτηριστικά του χορού.

........................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

6. Σε ποια κατηγορία παραδοσιακών τραγουδιών ανήκει; ......................................................................................................

Σχολιάστε την πιο κάτω εικόνα
(χορό, ενδυµασία, όργανα, σκηνικό, ατµόσφαιρα, κ.ά.)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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Δ∆ραστηριότητες
1. Συµπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα
Ως επιπρόσθετη βοήθεια, χρησιµοποιήστε τις πιο κάτω πηγές:
• Για τον Συρτό, βλ. λήµµα Συρτός Νησιώτικος στην ιστοσελίδα:
http://www.pi-schools.gr/lessons/gymnastics/ypost_yliko/paradosiakoi/dimotiko_2.html#2
• Για την Χαµπανέρα, στην ιστοσελίδα: http://www.youtube.com/watch?v=4BzF2z54DNE
• Για το Τανγκό: http://www.youtube.com/watch?v=kdhTodxH7Gw
• Για τον Καλαµατιανό, βλ. λήµµα Συρτός - Καλαµατιανός στην ιστοσελίδα:
http://www.pi-schools.gr/lessons/gymnastics/ypost_yliko/paradosiakoi/gymnasio_1.html
• Για τον Κυπριακό Συρτό, βλ. http://www.youtube.com/watch?v=SZluhJu-cu4
Έργα
Τσιάκκαρα Μάκκαρα
Συνθέτης

Χώρα
καταγωγής
του συνθέτη

Περίοδος
που
γράφτηκε το
έργο

Ο χορός
στον οποίο
στηρίζεται
το έργο

Χώρα
προέλευσης
του χορού

Το µέτρο
του χορού

Η ρυθµική
µορφή του
µέτρου

Χαρακτήρας
του χορού

Σε
καινούργια
βάρκα

Χαµπανέρα

Gran Vals

Αροδαφνούσα

Ψιντρή
βασιλιτζιά
µου
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2. Συµπληρώστε τα κενά
Οι συνθέτες

........................................................... µουσικής,

πολύ συχνά, χρησιµοποιούσαν ως πηγές για να

αντλήσουν υλικό για τη σύνθεση των έργων τους στοιχεία από παραδοσιακές ...............................................
και .............................................., διαφόρων ...................................... .

3. Οργανογνωσία
(α) Ονοµάστε τα όργανα, και
(β) Ορίστε την κατηγορία στην οποία ανήκουν: πνευστά (ξύλινα/ χάλκινα), κρουστά, έγχορδα.

Flashcards

You can use these pictures to familiarize your class with all the different instruments of the orchestra.

September 2012
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Γράµµα προς τον Μαέστρο
της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
Αγαπητέ Μαέστρο,
Παρακολούθησα την Εκπαιδευτική Συναυλία µε θέµα

...............................................................................

που πραγµατοποιήθηκε στις .............................. στο ............................................................. . Το έργο που
µου άρεσε περισσότερο ήταν το .............................................................................του........................................
γιατί ......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Η ορχήστρα έπαιξε

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Ενθουσιάστηκα µε

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Έµαθα

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Επιπρόσθετα θα ήθελα να σας πω ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Την επόµενη φορά χρειάζεται να προσέξω περισσότερο .........................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Σας ευχαριστώ,
............................................................................................(Όνοµα)

............................................................................................(Σχολείο)

Να αποσταλεί εδώ:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
ΕΜΕ Μουσικής
Κίµωνος & Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία
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Για να κατεβάσετε ηλεκτρονικά το υλικό,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/mousiki/ekpaidevtikes_synavlies.html

Για διευκρινίσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά µε το υλικό,
µπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στο forari.a@cyearn.pi.ac.cy.

Ευχαριστίες εκφράζονται:
• στον κ. Γιώργο Ορφανίδη, Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τη γλωσσική επιµέλεια
του κειµένου,

•

στον κ. Άλκη Μπαλτά για τη συµβολή του στην περιγραφή των έργων του και την αποστολή
των παρτιτούρων τους πάνω στις οποίες στηρίχτηκε το παρόν εκπαιδευτικό υλικό,

•

στην κ. Βίκυ Στυλιανού για τα σχόλια και τις εισηγήσεις της στο εκπαιδευτικό υλικό που
εκπονείται στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Υ.Π.Π. που γίνονται σε
συνεργασία µε τη Σ.Ο.Κ., και

•

στην κ. Άντρη Χατζηγεωργίου - Λυµπουρή, τέως ΕΜΕ Μουσικής, για τη Γενική Εποπτεία και
τον Συντονισµό της πρώτης έκδοσης του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού υλικού.
© Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Κίµωνος & Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλ.: 22800735, Τηλεοµοιότυπο: 22800862
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