Brepta Nové Trojky SPECIÁL

Závěrečný koncert kurzů

Jak rozumíme PÍSNIČKÁM
Taky vám – stejně jako dětem – připadá logické,
že když spadne pec, postaví nám ji pekař?
(Vždyť kdo kdy viděl nějakého PECAŘE?!). A
kdo jiný by mohl pocházet z Kutné Hory než
kouzelníkův syn? (KOUDELuž si dlouhonikdo
nekoupil…)
A kdo je ta prapodivná DŘÍMOTA, co ohrožuje
pasáčka koní v písničce Když jsem já ty koně
pásal? Raději byste si místo HOBLÍKUa PILKYpři
opravování mlýnskéhokola vzali na pomoc koblih
a plínku?
Vím, že to dnešní děti nemají s těmi českými
písničkami jednoduché, a tak si v Hrátkách
s písničkami a na Malých muzikantech o textech
písní povídáme. Nemyslete si, i já se od dětí
lecčemu přiučím. Tak třeba: zdánlivě triviální
písnička Já do lesa nepojedu…Když jsme vyřešili,
co je TOPŮRKO,přišel na řadu TOLAR.Valentýnka
měla jasné vysvětlení: „Je to špatně, má to bejt
dolar!“
Řeč přišla taky na Ovčáky, čtveráky. O čemže se
tam zpívá? Co znamená vypást VIČKU I TU
ČOČOVIČKU
? Zorka navrhla, že by to mohlo
znamenat, abychom „na něco vyčkali“. Valentýnka
vehementně prosazovalajinou teorii: „Néé, to je jako
spojený: vička a čočo. Prostě vička a
čočo.“ A u koho/čeho stála basa U PRIMASA?
Podle Zorky „u nějaký části krbu…“ V písničce
Měla babkačtyři jabka se zpívá, že dědoušekměl
kožíšek a babička JUPKU. Copak si pod tímhle
zvláštním slovem představovali muzikanti? Zatímco
děti krčily rameny, Matýsek pravil: „Ta babička má
asi na tváři jehly…“

BREPTA Nové Trojky.
Jsem moc ráda, že se staré dobré české písničky
stále zpívají a že se při nich můžemei zasmát…
Těšímse zase v září na další poznatky! ☺
Alena Bartošová

Breptův slovníček
hudebních pojmů
Termíny, na které se nedá zapomenout…

Klíčový hous

Trojkový
HUDEBNÍ
KLUB

Tento termín vytvořila Terezka Košatková na Hrátkách
s písničkami. Při kreslení houslovéhoklíče se ta písmenka
Určitě jste zaregistrovali, že Nová Trojka nabídla
trošilinkuzašmodrchala: „Jak se kreslí ten klíčový hous?“
v tomto pololetí jako bonus pro žáky kurzů hry na
hudební nástroj členství v Hudebním klubu N3.
Hudebníci se scházeli jednou za čtrnáct dní a hráli
Šubrtíček
MenuetFranzeSchubertajsme na Hudebnímklubu N3 hráli si společně na orchestr.
pod značkou Šubrtíček. Připadalo nám to pak tak nějak Na klubových setkáních často panovala povznášející
nálada: „Jóóó, jsem
osobnější a hnednámto fis šlo líp…☺
husteeej!“ zvolal ve
tvářích hořící Adam, když
Fortando
poprvé zahrál na flétnu
Tisíc mil… Přesvědčili
Hudebníci nazývají slabé hraní nebo zpívání piano,
jsme se na vlastní mladou
naopak silné hlasité hraní forte . Při opakovánítoho, co
muzikantskou kůži o tom,
si Malí muzikanti z této teorie zapamatovali, mě uzemnily
že se nemusí hrát zrovna
některé tipy dětí: Pavlínka Procházková všechny trumfla
super složitá skladba, aby
svým fortando, bodovalo také fořte . Ten den jsme se dostavila euforie z týmovéhomuzicírování. Vážně.
z legracehlasitémuzpíváníříkali buřte. 
Aby se novotrojkový muzikant mohl hudebně vyřádit
Alena Bartošová
(jak ostatně uslyšíte na koncertě), mu klidně
postačí i obyčejnástupniceC dur! 
Alena Bartošová
Lucka (uprostřed) tvoří spolu s Adamem
(viz foto vlevo) jádro Hudebního klubu N3.
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