Dragi učenci vseh razredov!
Predlagam vam, da dobro izkoristite čas, ki vam je v teh čudnih časih na voljo. Kot sem vam
že nekajkrat povedal, in kot ste tudi sami ugotovili, ste zelo srečni takrat, ko veste, da veste.
Zato vam predlagam, da poleg vseh »dobrot«, ki vam jih nudi dom, uporabljate tudi tiste iz
vaših polic. In ko se vam bodo oči in možgani dovolj utrudili, si prižgite zvočnike in prisluhnite
glasbi, ki vam v tistem trenutku zna razvedriti srce. Glasba je umetnost, ki zna v takšnih
nenavadnih trenutkih človeka spraviti v dobro razpoloženje in nenazadnje, ga navdahniti z
optimizmom, ki ga sedaj prav gotovo potrebujemo. V takšnih primerih ni pomembno kaj
poslušate, saj vem, da si znate poiskati pravo glasbo. Zagotovo vam pri tem lahko pomagajo
tudi vaši starši. Zato prisluhnite njihovim idejam, morda tudi v zameno za to, da potem taisto
skladbo tudi skupaj zapojete. Pa saj veste; ni pomembno, da si ne vem kako točen, pomembno
je le, da se imaš »fajn«.
Da pa ne bomo zanemarili tudi spoznavanja glasbe, ki ga imamo pri urah glasbene vzgoje, pa
si želim, da se mojih napotkov, ki sledijo lotite predvsem na raziskovalen način. To pomeni, da
glasbo, ki je del snovi predvsem zbrano poslušate in jo s pomočjo podatkov iz spleta skušate
bolje čutiti in razumeti. Res je, da pri glasbi nimamo učbenikov, imamo zvezke, ki pa tokrat ne
bodo predmet nareka ali prepisovanja. Naj pa bodo predmet vaših zapiskov raziskovanj tem, ki
vam jih podajam.
Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mnenje ali zanimivost, ki jo morate deliti, sem vam na
voljo preko matevz.gorsic@gmail.com
Torej:
9. razredi: Vaša naloga je nespremenjena. Kot smo se že dogovorili, odkrivajte zabavno glasbo
zadnjih 70 let. Odkrivajte raznovrstnost glasbenih slogov od rocka, popa, jazza, funcka…
Najdite svoje »legende«, spoznajte njihovo delo, življenje, skratka raziskujte in uživajte med
poslušanjem. Nikar se jih ne učite, saj se vam bodo ob zagnanem raziskovanju nehote vtisnili
v spomin. Še bolj, če si jih boste prepevali. Poleg iztočnic, ki sem vam jih že dal, vam dam še
nekaj naslovov filmov o izjemnih glasbenih ustvarjalcih.
Cadillac records
Ray
Bohemian Rhapsody
Miles Ahead
Jimi: All Is by My Side
Blues Brothers
Get on Up
Blaze
The Buddy Holly story
Amy
Woodstock; Three days of Peace And Music
In še dva para musicalov:
Moulin Rouge
Singing in The Rain
The Producers
Cabaret
To je za ta teden vse, še enkrat, naj vam glasba predvsem popestri morda dolge ure v teh
nenavadnih dnevih.
Vaš učitelj Matevž Goršič

