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Μέρος Α'
Εισαγωγή στην Ορχήστρα - Παρακολούθηση συναυλιών

Αγαπητοί/τές Μαθητές και Μαθήτριες,
Μέσα από αυτή την παρουσίαση

Θα γνωρίσετε:


τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου



τη διάταξη μιας συμφωνικής
ορχήστρας



πληροφορίες για τον μαέστρο και
τον εξάρχοντα μιας ορχήστρας



Το εθιμοτυπικό παρακολούθησης
μιας συναυλίας
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Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
JENS GEORG BACHMANN
Μπορείτε να βρείτε το βιογραφικό του στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.cyso.org.cy/?page_id=2168&lang=el
Μαέστρος των Εκπαιδευτικών Συναυλιών στις 23-25 Ιανουαρίου 2018
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ο Πέτρος Στυλιανού γεννήθηκε στη Λευκωσία. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στο βιολί (τάξεις
Θέμη Χριστοδούλου και Αλέξη Θεοφυλάκτου) και τα ανώτερα θεωρητικά, σπούδασε στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφοιτώντας με
Άριστα και 1ο βραβείο καλύτερης επίδοσης. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα Διεύθυνσης
Ορχήστρας με τους Αρχιμουσικούς Χρύσανθο Αλυσάφη και Παύλο Σεργίου. Στη συνέχεια,
σπούδασε με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ Ελλάδος, Διεύθυνση Συμφωνικής και Οπερατικής Μουσικής
στο Κρατικό Κονσερβατόριο Ρίμσκυ-Κόρσακοβ της Αγίας Πετρούπολης στη τάξη του καθηγητή
Αλεξάντερ Αλεγέγιεβ,αποφοιτώντας με Άριστα (κόκκινο δίπλωμα) τον Ιούνιο του 2016.
Συνεργάστηκε με ορχήστρες όπως την Συμφωνική Ορχήστρα του Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου
του Κονσερβατορίου της Αγίας Πετρούπολης, την Ορχήστρα Νέων ΑγίαςΠετρούπολης, την Εθνική
Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ, την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Α.Σ.Ο.Ν. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου πρωτοεμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 2016.
Συμμετείχε επίσης, ως βοηθός μαέστρος στις εργασίες της Θερινής και Εαρινής Μουσικής
Ακαδημίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, σε παραγωγές Συμφωνικού και Οπερατικού
ρεπερτορίου, όπως ‘’Καβαλλερία Ρουστικάνα’’ Π. Μασκάγκνι, ‘’Τραβιάτα’’ Τζ. Βέρντι κ.α.
Συμμετείχε σε διεθνή σεμινάρια και μαθήματα υψηλού επιπέδου (masterclasses) Διεύθυνσης
Ορχήστρας με τους Vasilyi Sinaisky, Julius Kalmar και Μιχάλη Οικονόμου, με τις Συμφωνικές
Ορχήστρες Αγίας Πετρούπολης, Κύπρου και Δήμου Αθηναίων αντίστοιχα. Πρόσφατα, στον 1ο
Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας “Felix Mendelssohn”, ο Πέτρος αναδείχθηκε στους 10
φιναλίστ, ανάμεσα σε 250 υποψηφίους από όλο τον κόσμο.
Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Μουσικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διδάσκοντας
Τεχνικές Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων.
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
απαρτίζεται από 41 μουσικούς, οι
οποίοι εκτελούν πολλά διαφορετικά
είδη οργάνων.
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Tα όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες ομάδες:


τα έγχορδα



τα ξύλινα πνευστά



τα χάλκινα πνευστά



τα κρουστά

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου:
http://www.cyso.org.cy/

Οι μουσικοί της ορχήστρας κάθονται σύμφωνα με τις πιο πάνω ομάδες, με τον τρόπο που φαίνεται
στην πιο κάτω εικόνα.

Εξάρχων

Πηγή: http://spirit16.blogspot.com/2009/01/blog-post_7919.html

Mόλις 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 μεταξύ τους να
«συνεννοηθούν» 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 κουρδίζουν τα όργανά τους σύμφωνα με τη νότα αυτή.
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 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.
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Για να δεις την έναρξη μιας συναυλίας:
http://www.youtube.com/watch?v=F31FdsiYK_M

Ας δούμε πώς ο Edgar Varese ένας συνθέτης του 21ου
αιώνα δημιουργεί ένα έργο με βάση το κούρδισμα της ορχήστρας!
http://www.youtube.com/watch?v=z0z19ZVBybM&index=3&list=RD
KfSH1ezevjM

Πρωτόκολλο –
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 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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Τα Έγχορδα





Κατασκευαστικά, τα έγχορδα αποτελούνται από μία ή
περισσότερες χορδές που είναι τεντωμένες πάνω σε ένα
ηχείο.
Το ηχείο, σε όλα τα μουσικά όργανα, χρησιμεύει για να
ενδυναμώνεται και να εμπλουτίζεται ο παραγόμενος ήχος.
Ο ήχος τους παράγεται όταν οι χορδές τους αρχίζουν να
πάλλονται, δηλ. να δονούνται, να τίθενται σε παλμική
κίνηση.

O εκτελεστής μπορεί να θέσει σε παλμική κίνηση τις χορδές με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1. με τριβή, χρησιμοποιώντας δοξάρι.
Εκτέλεση με δοξάρι στο βιολοντσέλο

2. με νύξη (δηλ. τσίμπημα), με δάκτυλα ή πένα
Εκτέλεση με δάκτυλα στο βιολί
Στη μουσική ορολογία αυτό λέγεται πιτσικάτο (pizzicato).

3.Με κρούση (δηλ. κτύπημα), με ειδικές
μπαγκέτες ή σφυράκια

Τα Έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας
Την ομάδα των εγχόρδων μιας συμφωνικής ορχήστρας την αποτελούν τα βιολιά, οι βιόλες, τα
βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα.

Τα έγχορδα είναι ίσως
πιο βασική ομάδα
οργάνων μιας
συμφωνικής ορχήστρας.

η
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 Όλα τα έγχορδα έχουν το ίδιο βασικό σχήμα διαφέρουν, όμως, ως προς το μέγεθος τους.
 Όσο πιο μεγάλα σε μέγεθος είναι, τόσο πιο βαθύ ήχο μπορούν να παραγάγουν.
 Τα βιολιά συνήθως χωρίζονται σε δύο ομάδες, τα πρώτα βιολιά και τα δεύτερα βιολιά. Τα
πρώτα βιολιά παίζουν συνήθως τα πιο μελωδικά μέρη και πιο ψηλά από τα δεύτερα.

Τα Πνευστά
Για να παραχθεί ο ήχος στα πνευστά χρειάζεται η στήλη του αέρα που υπάρχει μέσα στο σωλήνα
του οργάνου να τεθεί σε παλμική κίνηση. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το φύσημα του εκτελεστή
κτυπήσει τη στήλη του αέρα που υπάρχει στο σωλήνα του οργάνου.

Τα πνευστά χωρίζονται
σε τρεις κατηγορίες:
1. τα ξύλινα (βλ. πιο
κάτω)
2. τα χάλκινα (βλ. πιο
κάτω)
3. άλλα, όπως τα
πολύαυλα, η
ανθρώπινη φωνή και
οι άσκαυλοι
Αν και οι όροι «ξύλινα» και
«χάλκινα» έχουν επικρατήσει,
δεν αντιστοιχούν πάντοτε στο
υλικό κατασκευής τους.

Τα Ξύλινα Πνευστά της Συμφωνικής Ορχήστρας
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Τα Χάλκινα της Συμφωνικής Ορχήστρας







Τα όργανα αυτά, όπως το προδίδει
και το όνομα της οικογένειάς τους,
είναι κατασκευασμένα από χαλκό.
Αποτελούνται
από
μακριούς
σωλήνες που για πρακτικούς λόγους
είναι τυλιγμένοι και καταλήγουν σε
μια μεγάλη καμπάνα.
Ο ήχος προκαλείται από τα χείλη του
εκτελεστή που πάλλονται με το
φύσημά του πάνω στο επιστόμιο του
οργάνου και συγκρούεται με τη
στήλη του αέρα που περιλαμβάνεται
στον σωλήνα του οργάνου.
Έχουν πολύ δυνατό ήχο και για
αυτό συχνά χρησιμοποιούνται σε
μπάντες
που
παιανίζουν
σε
εξωτερικούς χώρους.

Τα Κρουστά της Συμφωνικής Ορχήστρας
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Τα όργανα αυτά παράγουν ήχο όταν ο εκτελεστής κτυπήσει ή κουνήσει ή ξύσει το ηχογόνο τους σώμα (δηλ. το
υλικό που παράγει τον ήχο τους).
Κάποια από αυτά έχουν καθορισμένο τονικό ύψος και μπορούν να παίξουν συγκεκριμένες νότες (και κατά
συνέπεια και μελωδίες), ενώ άλλα έχουν ακαθόριστο τονικό ύψος και παράγουν απλά κάποιο ήχο.
Οι εκτελεστές κρουστών έχουν σημαντικό ρόλο σε μια ορχήστρα, γιατί εκτελούν ρυθμικά μέρη που κρατούν την
ορχήστρα δεμένη.

Από υλικό Αντωνίας Φοράρη

Μέρος Β'
Συναυλία " Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ: ΒΑΛΣ, ΠΟΛΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΩΝΕΖΕΣ"
Μια συναυλία με αγαπημένους χορούς εμπνευσμένη από την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της
Βιέννης και τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών! Βαλς, πόλκα και πολωνέζα, τρεις χοροί από τα
αυτοκρατορικά σαλόνια και τα μπαλέτα του 19ου αιώνα από γνωστούς συνθέτες του είδους όπως τα
αδέρφια Γιόχαν και Γιόζεφ Στράους από την Αυστρία και τον Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκυ από τη Ρωσία.

Πρόγραμμα
P. I. Tchaikovsky: Πολωνέζα από την όπερα Ευγένιος Ονέγκιν, έργο 24
Το Βαλς των Λουλουδιών από το μπαλέτο Ο Καρυοθραύστης, έργο 71
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Joseph Strauss: Γρήγορη Πόλκα Η Χαρά του Χειμώνα (Winterlust), έργο 121
P. I. Tchaikovsky: Βαλς από το μπαλέτο Η Κοιμωμένη Καλλονή, έργο 66
Johann Strauss: Αυτοκρατορικό Βαλς (Kaiser-Walzer), έργο 437

Το βαλς
Το βαλς είναι χορός σε μέτρο 3/4, που η ιστορία του
ξεκινάει τον 13ο αιώνα στην Αυστρία και την Γερμανία.
Ξεκίνησε να χορεύεται από τους χωρικούς, οι οποίοι
χόρευαν έναν χορό σε ζευγάρια κάνοντας έντονες
χορευτικές κινήσεις. Το βαλς φαίνεται λοιπόν να αποτελεί
την παραλλαγή και μετάλλαξη ενός λαϊκού χορού της
Αυστρίας, που ονομάζεται ländler (λέντλερ). Η ονομασία
βαλς προέρχεται από τη γερμανική λέξη walzen που
σημαίνει περιστρέφομαι/γυρίζω.
Κατά τον 18ο αιώνα το βαλς έγινε γνωστό στη Βιέννη και άρχισε να χορεύεται συστηματικά τόσο
από την αριστοκρατία όσο και από τον απλό λαό όταν άρχισαν οι δημόσιες χοροεσπερίδες. Στη
συνέχεια εξαπλώθηκε στη Γαλλία και την Αγγλία παρόλο που θεωρήθηκε αρχικά επαναστατικός
χορός λόγω της ασυνήθιστα κοντινής σχέσης των χορευτών για την εποχή. Ήταν ο πρώτος χορός
που τα χέρια του καβαλιέρου αγκάλιαζαν τη μέση της ντάμας.
Ο Γιόχαν Στράους πρεσβύτερος ήταν από τους πρώτους συνθέτες βαλς και θεωρείται «ο πατέρας
του βιενέζικου βαλς». Αυτός που καθιέρωσε το βαλς με τη μουσική του ήταν ο γιος του Γιόχαν
Στράους νεότερος, ο οποίος τον ξεπέρασε σε φήμη δημιουργώντας τόσο δημοφιλή έργα που
κέρδισε τον τίτλο του «Βασιλιά του βαλς».
Στα μέσα του 19ου αιώνα το βαλς άρχισε να εξαπλώνεται στην Αμερική και σε πολλές ακόμα
χώρες, και δημιουργήθηκαν πολλές παραλλαγές του χορού. Το γρήγορο βιεννέζικο βαλς
αντικαταστάθηκε γύρω στο 1910 από μια πιο αργή παραλλαγή του από το οποίο προέρχεται το
σύγχρονο βαλς. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να χάνει τη δυναμική του και επισκιάζεται

Η μορφή που καθιερώθηκε από τον Γιόχαν Στράους Ι και τον επίσης γνωστό συνθέτη βαλς
εκείνης της εποχής Γιόσεφ Λάνερ:




Αρχίζει με μια συνήθως αργή εισαγωγή.
Ακολουθούν 5 μέρη, το κάθε ένα από αυτά υποδιαιρείται σε δύο μικρότερα, κάθε φορά
με την εισαγωγή μιας καινούργιας μελωδίας.
Οι μελωδίες είναι συνήθως 8μετρες και επαναλαμβάνονται.

Ο Γιόχαν Στράους ΙΙ νεότερος αναπτύσσει τη μορφή με νέα στοιχεία:





Οι μελωδίες δεν επαναλαμβάνονται πάντοτε αυτούσιες, αλλά συχνά αναπτύσσεται το
μελωδικό υλικό.
Δεν αρχίζουν όλες οι μελωδίες στο τονισμένο μέρος του μέτρου.
Κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή με εναλλαγές στην ενορχήστρωση και
ρυθμική ποικιλία.
Επιδιώκει την ομοιογένεια του έργου επαναφέροντας μελωδίες από προηγούμενα μέρη
και συχνά επαναλαμβάνοντας την πρώτη μελωδία στο τελευταίο μέρος.
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από τους καινούργιους χορούς που εμφανίστηκαν.
Έννοιες κλειδιά: μέτρο 3/4, χορός, 8μετρη μελωδία, αλματική μελωδική κίνηση, βηματική μελωδική
κίνηση, μορφή: εισαγωγή και 4-5 μέρη που αποτελούνται από ζεύγη μικρότερων βαλς (καινούργιες
μελωδίες ή επανάληψη προηγούμενων μερών)

Η πόλκα
Η πόλκα είναι ένας ζωηρός και γρήγορος χορός που χορεύεται σε ζευγάρια, σχηµατίζοντας κύκλο, και
έχει µέτρο 2/4. Το όνομα Πόλκα προέρχεται από την τσεχική λέξη půlka που σημαίνει μισό και
πιθανότατα αναφέρεται στα μικρά μισά βήματα του χορού.
Πρόκειται για παραδοσιακό χορό που εµφανίστηκε στην περιοχή της Βοηµίας (τη σηµερινή Τσεχία) γύρω
στο 1800. Σύντοµα, όµως, διαδόθηκε στις αίθουσες χορού όλης της Ευρώπης και έγινε ιδιαίτερα
δηµοφιλής χορός, για αυτό και σχεδόν όλοι οι συνθέτες χορευτικής µουσικής έγραψαν πόλκες. Μετά τη
Γαλλία και την Αγγλία έφτασε με επιτυχία και στις ΗΠΑ γύρω στο 1844. Σήµερα, χορεύεται η πόλκα σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως Πολωνία, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβενία και Σλοβακία. Διαδόθηκε,
επίσης, σε χώρες όπως Σουηδία, Λιθουανία και Κροατία, µε κάποιες παραλλαγές.
Βασικό ρυθμικό σχήμα πόλκας

Η συνηθισμένη μορφή πόλκας του 19ου αιώνα περιλαμβάνει 4 μελωδικά θέματα συνδυασμένα
σε τριμερή μορφή.
Δύο μελωδίες παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος (Α), ακολουθεί το τρίο με άλλα δύο θέματα
που συνδέονται συνήθως με μια ενδιάμεση γέφυρα (Β) και επαναλαμβάνεται ξανά το πρώτο
μέρος (Α).
Έννοιες κλειδιά: μέτρο 2/4, πολύ γρήγορος ζωηρός χορός, έντονο ρυθμικό στοιχείο, τριμερής
μορφή
Η πολωνέζα
Χορός σε μέτρο 3/4 σε αργό μέχρι μέτριο τέμπο με προέλευση από την Πολωνία και αποτελεί έναν
από τους πέντε εθνικούς χορούς της χώρας. Αρχικά ήταν χορός των χωρικών και είναι γνωστός
από τον 15ο αι. μ.Χ και έχει δεχτεί επιδράσεις από διάφορους λαϊκούς χορούς της Πολωνίας όπως
chodzony, chmielowy, pieszy και wielki. Το 1573 αναφέρεται για πρώτη φορά σε επίσημη
εκδήλωση, κατά την στέψη του βασιλιά της Πολωνίας Ερρίκου του Ανζού.
Αργότερα μεταφέρθηκε στα σαλόνια των ευγενών και άρχισε να χορεύεται στη Γαλλική
αυτοκρατορική αυλή τον 17ο αι. και στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγγενεύει επίσης με
τον σκανδιναυικό χορό polska.
Συνηθίζεται μέχρι σήμερα να αποτελεί τον εισαγωγικό χορό σε επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις.
Έχει επίσημο χαρακτήρα και χορεύεται με αργά βήματα και λύγισμα στο τρίτο μέρος του μέτρου σε
ζευγάρια που κινούνται κατά μήκος της αίθουσας.
Βασικό ρυθμικό σχήμα Πολωνέζας

Κατά τον 19ο αι. συνηθίζεται η τριμερής μορφή Α Β Α στα συγκεκριμένα έργα της οποίας
συχνά προηγείται μια αργή ή δεξιοτεχνική εισαγωγή.
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Πολωνέζες έγραψαν συνθέτες όπως οι Μπαχ, Τέλεμαν, Μπετόβεν, Βέμπερ, Τσαϊκόφσκυ και Σοπέν.

Μπαχ https://www.youtube.com/watch?v=CoLQYe_EPik
Μπετόβεν
https://www.youtube.com/watch?v=HK3o9DHUNYo&start_radio=1&list=RDHK3o9DHUNYo
Σοπέν https://www.youtube.com/watch?v=hbnunexhlXM&list=RDhbnunexhlXM&start_radio=1

Μπαλέτο
Το μπαλέτο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ως ξεχωριστό είδος χορού στην Ιταλία κατά την
Αναγέννηση. Η ονομασία του προέρχεται από την ιταλική λέξη ballare (ballet), που σημαίνει
«χορεύω». Αργότερα διαδόθηκε στην Γαλλία και εξελίχθηκε ως χορευτικό είδος. Τον 17ο αιώνα,
στην εποχή του Λουδοβίκου XIV, το μπαλέτο γνώρισε μεγάλη άνθιση, ως ψυχαγωγικό μέσο της
Αυλής, γι’ αυτό η ορολογία του χορού αποτελείται κυρίως από γαλλικές λέξεις.
Μέχρι τον 18ο αιώνα όλοι οι ρόλοι ερμηνεύονταν από άνδρες χορευτές, οι οποίοι μεταμφιέζονταν σε
γυναίκες για την ενσάρκωση των γυναικείων ρόλων. Κατά τον 18ο αι. το μπαλέτο παρουσιάζεται
στο ευρύτερο κοινό με παραστάσεις που δίνονταν σε θέατρα από άντρες και γυναίκες χορευτές και
χορεύτριες. Την ίδια εποχή αλλάζει ο χαρακτήρας του, οι παραστάσεις αποκτούν πλοκή και οι
χορευτές ερμηνεύουν ρόλους.
Κατά τον Ρομαντισμό, αναβαθμίζεται ο ρόλος της χορεύτριας (prima ballerina), αρχίζει να μειώνεται
η δημοτικότητα του το 1850 αλλά μετά το 1875 επανέρχεται στην Ρωσία με τα έργα του Γκλίνκα και
Τσαικόφσκυ. Σύντομα το μπαλέτο εξαπλώνεται στην Αγγλία, στην Αμερική και σε άλλες χώρες,
όπου δημιουργούνται συγκεκριμένες σχολές ή μέθοδοι τεχνικής του.

P. I. Tchaikovsky: Πολωνέζα από την όπερα Ευγένιος Ονέγκιν, έργο 24
Ο συγκεκριμένος χορός γράφτηκε για να παρουσιαστεί στο τρίτο μέρος της όπερας του συνθέτη με
τίτλο Ευγένιος Ονέγκιν. Η όπερα γράφτηκε το 1877-1878 σε μια δύσκολη φάση της ζωής του
συνθέτη με έναν αποτυχημένο γάμο και χωρισμό. Το μέρος αυτό διαδραματίζεται σε μια
χοροεσπερίδα όπου ο ήρωας ξανασυναντά μια κοπέλα την οποία είχε γνωρίσει τέσσερα χρόνια πιο
πριν και η οποία του είχε εκμυστηρευτεί τον έρωτα της. Ο ίδιος όμως τότε δεν ανταποκρίθηκε στα
συναισθήματα της. Όταν την ξανασυναντά αλλάζει γνώμη, είναι όμως πια αργά γιατί αυτή έχει στο
μεταξύ παντρευτεί κάποιον άλλο.
Με τη συγκεκριμένη Πολονέζα ανοίγει ουσιαστικά ο χορός στην 3η πράξη και μπαίνουν οι
επισκέπτες, εκεί βλέπει ο ήρωας για πρώτη φορά ξανά την κοπέλα η οποία είναι πλέον η
πριγκίπισσα οικοδέσποινα και εντυπωσιάζεται.
Οι ορχηστρικοί χοροί που δημιουργεί ο συνθέτης στο πλαίσιο της όπερας δεν έχουν απλά
διακοσμητικό ρόλο Συνδέοντας το κομμάτι ο συνθέτης με τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του ήρωα
αρχίζει με μια σύντομη εισαγωγή με ρυθμικές φανφάρες στις τρομπέτες, ενώ στο ενδιάμεσο μέρος
με μελαγχολικό χαρακτήρα πρωταγωνιστεί το βιολοντσέλο.

Παρτιτούρα
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http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/09/IMSLP403723-PMLP05601Polonaise_from_Eugene_Onegin_-_Full_Score.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=iwZF0JIRFqA

Εισαγωγή [0:05 - 0:30]
Η εισαγωγή αρχίζει με φανφάρα στις τρομπέτες.
Α Μέρος [0:31 - 1:38]
Το πρώτο μέρος παίζεται από όλη την ορχήστρα και χαρακτηρίζεται από τον ρυθμό πολωνέζας.
Β Μέρος – Τρίο [1:39 - 3:06]
Αρχίζει πιο συγκρατημένα με τα ξύλινα πνευστά, φλάουτα, όμποε και κλαρινέτα και ακολουθεί μια
μελαγχολική μελωδία στα βιολοντσέλα. Επανέρχεται το μέρος των πνευστών και οι φανφάρες στις
τρομπέτες οδηγούν στην επανάληψη του πρώτου μέρους.
Α Μέρος [3:07 - 4:26]
Επανέρχεται το πρώτο μέρος με coda στο τέλος.

Το Βαλς των Λουλουδιών από το μπαλέτο Ο Καρυοθραύστης, έργο 71
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Παρόλο που στην πρώτη του παρουσίαση το 1892 το μπαλέτο Καρυοθραύστης, από το οποίο
προέρχεται το συγκεκριμένο βαλς, δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία, στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο
διάσημα μπαλέτα όλων των εποχών και συνηθίζεται να παρουσιάζεται ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα,
εφόσον η ιστορία στην οποία στηρίζεται το παραμύθι με τίτλο «Ο Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς
των ποντικών» του Ε.Τ.Α. Χόφμαν σε διασκευή του Γάλλου συγγραφέα Αλέξανδρου Δουμά
διαδραματίζεται κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Παραμονή Χριστουγέννων στο σπίτι των Στάλμπαουμ διοργανώνεται μια μεγάλη γιορτή. Η κόρη της
οικογένειας Κλάρα παίρνει για δώρο έναν Καρυθραύστη σε μορφή πρίγκηπα. Το βράδυ ο
Καρυοθραύστης ζωντανεύει μαζί με τα ξύλινα στρατιωτάκια και αφού νικά τον Βασιλιά των Ποντικών
και τον στρατό του παίρνει μαζί του την Κλάρα στη Χώρα των Γλυκών. Εκεί η Νεράιδα των Γλυκών
ζωντανεύει τα λουλούδια που χορεύουν στη μουσική του βαλς που θα ακούσετε.

Παρτιτούρα
(σελ. 75-117)

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c5/IMSLP03208-Tchaikovsky-Op71aFS.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=AxMlBNtXrVk&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=vrXQ8uAnipo με μπαλέτο

Joseph Strauss: Γρήγορη Πόλκα Η Χαρά του Χειμώνα (Winterlust), έργο 121
Γράφτηκε από τον Γιόζεφ Στράους και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1862 από την ορχήστρα
της οικογένειας Στράους σε ένα αριστοκρατικό χορό όπου ο οικοδεσπότης έστησε ολόκληρη πίστα
για πατινάζ για να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους του.
https://www.youtube.com/watch?v=RpF2LOQauaU
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Εισαγωγή [0:05 - 0:30]
Α Μέρος [0:31 - 1:38]
Β Μέρος – Τρίο [1:39 - 3:06]
Α Μέρος [3:07 - 4:26]
Επανέρχεται το πρώτο μέρος με coda στο τέλος.
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P. I. Tchaikovsky: Βαλς από το μπαλέτο Η Κοιμωμένη Καλλονή, έργο 66
Παρτιτούρα
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/b0/IMSLP20995-PMLP26902-Tchaikovsky-Op66fs06.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2Sb8WCPjPDs

Εισαγωγή

0:00

Μέρος

Α 0:33

Μέρος

Β 1:01

Μέρος

Α 1:36

Μέρος

Γ 2:07

Μέρος

Α 2:36

Μέρος

Β 3:03

Μέρος

Α 3:35

Coda

(με την προσθήκη φλάουτων)

4:00

Johann Strauss: Αυτοκρατορικό Βαλς (Kaiser-Walzer), έργο 437
Το Αυτοκρατορικό Βαλς είχε αρχικά τον τίτλο Χέρι με Χέρι και γράφτηκε
το 1889 για να παρουσιαστεί σε συναυλίες του συνθέτη στο Βερολίνο,
με σκοπό να χαιρετίσει την πρόσφατη συνάντηση ειρήνης και φιλίας
του Αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ Ι με τον Γερμανό
ομόλογό του Γουλιέλμο ΙΙ στη Γερμανία.
Έχει ζωηρό και θριαμβευτικό χαρακτήρα.
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Παρτιτούρα
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/48/IMSLP106834-PMLP39963Strau%C3%9F_jr.Kaiserwalzer_Partitur.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=LAVvBF7m260

Εισαγωγή
[0:15-2:27] Το κομμάτι αρχίζει με μια εισαγωγή σε διμερές μέτρο με εμβατηριακό
χαρακτήρα.

1ο Μέρος [2:27]
Το πρώτο μέρος που υποδιαιρείται σε δύο μικρότερα, το δεύτερο σε πιο ζωηρό τέμπο από το
πρώτο, εισάγεται από το σόλο βιολοντσέλο και επαναλαμβάνεται ολόκληρο αντί το καθένα
ξεχωριστά.
2ο Μέρος [3:50]
Το δεύτερο μέρος επίσης υποδιαιρείται σε δύο μικρότερα το δεύτερο σε πιο ζωηρό τέμπο από το
πρώτο, η μελωδία στο δεύτερο στηρίζεται σε μια επαναλμβανόμενη νότα.
3ο Μέρος [4:39]
Το μέρος αυτό εισάγεται από φανφάρα στις τρομπέτες, το πρώτο μέρος χαρακτηρίζεται από
μελωδία με κρατημένες νότες ενώ στο δεύτερο πρωταγωνιστούν τα χάλκινα πνευστά με τα
κρουστά.
4ο Μέρος [5:53]
Το 4ο μέρος ξεκινά με ανιούσα συγκοπτόμενη μελωδική γραμμή που τη μοιράζονται τα έγχορδα και
τα πνευστά, την οποία ξανασυναντούμε στο τέλος αυτού του μέρους.
Επανάληψη του 1ου μέρους [7:43]
Αντί για ένα καινούργιο 5ο μέρος ακολουθεί επανάληψη του πρώτου μέρους.
5ο μέρος [8:39]
Στη συνέχεια ακολουθεί το 5ο μέρος το οποίο δεν είναι εντελώς καινούργιο εφόσον το δεύτερο του
μέρος είναι το δεύτερο κομμάτι του 3ου μέρους.
16

Coda [9:45]
Στην coda επανέρχονται στοιχεία της εισαγωγής και το σόλο βιολοντσέλλο και στη συνέχεια τα
φλάουτα θυμίζουν το πρώτο μέρος. Το βαλς κλείνει με φανφάρα στις τρομπέτες και δεξιοτεχνική
εκτέλεση στα τυμπάνια και στα χάλκινα πνευστά.

Γιόχαν Στράους IΙ (νεότερος)
Ο Γιόχαν Στράους IΙ (νεότερος) ήταν ο πιο διάσημος από την οικογένεια
Στράους μια οικογένεια μουσικών που συνέδεσαν το όνομα τους κυρίως
με τη χορευτική μουσική. Ο πατέρας του, Γιόχαν Στράους I
(πρεσβύτερος) ήταν Μουσικός Διευθυντής των Αυτοκρατορικών
Αυλικών Χορών. Με την ορχήστρα του έφερε το βαλς στην υψηλή
κοινωνία της Βιέννης. Ο Γιόχαν Στράους ο νεότερος, μετά το θάνατο του
πατέρα του ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας του κάνοντας πολύ
πετυχημένες περιοδείες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική.
Ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και έκανε το βαλς πιο δημοφιλές
και κομψό. Στη συνέχεια άφησε την ορχήστρα στα δυο του αδέρφια,
Γιόζεφ και Έντουαρτ, και ασχολήθηκε με την οπερέτα.
Ο Γιόχαν Στράους ΙΙ έγραψε όλα τα είδη χορευτικής µουσικής (όπως βαλς, πόλκες, μαζούρκες, κ.ά.)
αλλά περισσότερο έγινε γνωστός για τα βαλς του, για αυτό και τον χαρακτηρίζουν ως τον βασιλιά
του βαλς. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι: «Γαλάζιος Δούναβης», «Ζωή καλλιτεχνών», «Ιστορίες
από το δάσος της Βιέννης», «Βιεννέζικο αίμα», «Ανοιξιάτικες φωνές» και η οπερέτα «Νυχτερίδα».

Γιόζεφ Στράους (1827 - 1870)
Ο Γιόζεφ Στράους ήταν Αυστριακός συνθέτης.
Γεννήθηκε στη Βιέννη και ήταν γιος του Γιόχαν Στράους I και της Μαρίας
Άννας Στρείμ. Ήταν αδελφός του Γιόχαν ΙΙ και του Έντουαρντ Στράους. Ο
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πατέρας του ήθελε ο Γιόζεφ να επιλέξει σταδιοδρομία στον Αυστριακό στρατό. Σπούδασε μουσική
με τον Φραντς Ντόλεσαλ και έμαθε να παίζει βιολί με τον Φραντς Άντον Ρης.
Εκπαιδεύτηκε ως μηχανολόγος και εργάστηκε στην πόλη της Βιέννης ως μηχανολόγος και
σχεδιαστής. Ο Στράους είχε διάφορα ταλέντα ως καλλιτέχνης, ζωγράφος, ποιητής, δραματουργός,
τραγουδιστής, συνθέτης, συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και εφευρέτης.

Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893)
Ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκυ γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1840 στο Βλοτκινσκ της
Ρωσίας. Άρχισε μαθήματα πιάνου στην ηλικία των 5 ετών. Πριν γίνει μουσικός,
ο Τσαϊκόφσκι ακολουθώντας την επιθυμία των γονιών του, εργάζεται στο
Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ως υπάλληλος. Σε ηλικία 22 ετών, άφησε τη
δουλειά του και άρχισε να μελετά σύνθεση στο μουσικό ωδείο της Αγίας
Πετρούπολης.
Τελείωσε την πρώτη του συμφωνία στην ηλικία των 28 ετών και την πρώτη του
όπερα ένα χρόνο αργότερα. Παντρεύτηκε το 1878, αλλά ο γάμος του απέτυχε.
Υποστηρίχθηκε αργότερα από μια πλούσια χήρα, την Ναντιέζντα Φον Μεκ, η
οποία του πρόσφερε ετήσιο επίδομα, ώστε να μπορέσει να εγκαταλείψει τη διδασκαλία και να
ασχοληθεί εξολοκλήρου με την σύνθεση. Η Φον Μεκ επέμεινε να μην συναντηθούν ποτέ και
επικοινωνούσε μαζί του μόνο μέσω επιστολών. Ο συνθέτης πέθανε το 1893 κατά τη διάρκεια μιας
επιδημίας χολέρας.
Ο Τσαϊκόφσκι θεωρείται από πολλούς ως ο πιο δημοφιλής Ρώσος συνθέτης στην ιστορία της
μουσικής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο ίδιος ένιωθε ότι η μουσική του δεν ήταν
ποτέ αρκετά καλή και είχε πάντοτε αμφιβολίες αν θα άρεσαν τα έργα του στο κοινό. Τα τρία του
μπαλέτα, ο Καρυοθραύστης, η Λίμνη των Κύκνων και η Ωραία Κοιμωμένη είναι από τα πιο του
γνωστά και αγαπημένα έργα.

Πηγές:
http://bit.ly/2AWZARo

http://parallaximag.gr/parallax-view/vals-stin-istoria
https://en.wikipedia.org/wiki/Waltz
https://en.wikipedia.org/wiki/Polka
https://londonconcertchoir.org/musical-works/tchaikovsky-polonaise-eugene-onegin-0
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/191%CE%9403%CE%9120/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%BC%CF%80%CE
%B1%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%BF.pdf

Επιμέλεια: Χρύσω Γρηγορίου
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