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(από το βιβλίο H γλώσσα μου, Στ΄ Δημοτικού)
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Πρώτη φορά σε μια συναυλία
1.

Έχετε πάει σε συναυλία; Σε ποια;
Tι σας έκανε εντύπωση;
Aφού διαβάσετε το προηγούμενο κείμενο συζητήστε στην τάξη:
Σε τι συναυλία πήγε η ηρωίδα της ιστορίας;
Γιατί οι μουσικοί έπαιζαν πριν ξεκινήσει η συναυλία;
Πώς αισθανόταν η ηρωίδα πριν τη συναυλία, κατά τη διάρκεια και μετά τη συναυλία;
Mε ποιες λέξεις ή φράσεις καταλαίβουμε τα συναισθήματά της;

2.

Το κείμενο «Πρώτη φορά σε μια συναυλία» αποτελείται από μικρότερα τμήματα, που
λέγονται παράγραφοι. Η πρώτη παράγραφος αρχίζει με το
«Είναι ορισμένα πράγματα...» και τελειώνει με το «... σχεδόν άδεια».
Μπορείτε να βρείτε τις επόμενες παραγράφους; Ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αφού:
• η πρώτη σειρά κάθε παραγράφου δεν αρχίζει στο ίδιο σημείο που αρχίζουν οι άλλες
αλλά η πρώτη λέξη βρίσκεται πιο μέσα από τις πρώτες λέξεις των άλλων σειρών
• όλες οι σειρές τελειώνουν στο ίδιο σημείο στο περιθώριο δεξιά, εκτός από την
τελευταία, που τελειώνει ακανόνιστα
• κάθε παράγραφος μας δίνει ένα επιμέρους νόημα του κειμένου.
Η παράγραφος αποτελείται από περιόδους, που χωρίζονται μεταξύ τους
με σημεία στίξης: τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό.
Πόσες περιόδους διακρίνετε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου;

3.

Μπορείτε να βρείτε τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες αρχίζει η κάθε παράγραφος
του κειμένου; Σε τι πιστεύετε ότι χρησιμεύουν; Με αφορμή αυτές τις λέξεις ή φράσεις
βρείτε τα κύρια γεγονότα και φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα της ιστορίας:
• Πείτε την αρχική κατάσταση (βασικός ήρωας, άλλα πρόσωπα, χώροι, χρόνος)
• Βρείτε το γεγονός με το οποίο ξεκινάει η ιστορία
• Βρείτε τα γεγονότα ή τις πράξεις που ακολουθούν
• Πείτε την κατάληξη
• Μιλήστε για το τι αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συνέβη

Στη συνέχεια γράψτε μια φράση για κάθε μέρος από τα παραπάνω για να διηγηθείτε
περιληπτικά την ιστορία.
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4.

Γράψτε τώρα μια δική σας παρόμοια ιστορία με τίτλο «Πρώτη φορά στο τσίρκο»
χρησιμοποιώντας, για να αρχίσετε κάθε παράγραφο, τις εξής φράσεις
(που είναι παρόμοιες με τις αρχές των παραγράφων του κειμένου):
Είναι ορισμένα πράγματα που τα θυμάται κανείς, όσα χρόνια κι αν περάσουν

Σιγά σιγά
Οι άνθρωποι του τσίρκου
Όταν
Και τότε
Και ξαφνικά
Αυτό που έβλεπα
Η παράσταση τελείωσε

5.

Οι περίοδοι αποτελούνται από προτάσεις.

Πρόταση είναι η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει ένα νόημα
με σύντομο συνήθως τρόπο.

Βρείτε ποιες προτάσεις αποτελούν την περίοδο:
Είναι ορισμένα πράγματα που τα θυμάται κανείς όσα χρόνια κι αν περάσουν.
Α
Β
Γ
Δ
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6.

Οι περισσότερες λέξεις αποτελούνται από συλλαβές, δηλαδή μικρότερα τμήματα.
φως

μονοσύλλαβη

ή-χος

δισύλλαβη

μου-σι-κή

τρισύλλαβη

τρα-γου-δι-στής

πολυσύλλαβη

Συμβουλευτείτε τη γραμματική σας και χωρίστε τις ακόλουθες λέξεις σε συλλαβές:
• Μελωδία
• Λυρικός
• Καλλιτέχνης
• Συνθέτης
• Χορωδία
• Κοινό
• Πιανίστας
• Βιολιστής
• Μπουζούκι
• Κλαρίνο

Στη συνέχεια, σχηματίστε λέξεις που να έχουν την ίδια πρώτη συλλαβή με
τις παραπάνω λέξεις, π.χ.

μελωδία

με-λω-δία

μέρα
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Οι λέξεις αποτελούνται από απλές φωνές, που λέγονται φθόγγοι.
Τα γράμματα παριστάνουν τους φθόγγους.
Φθόγγοι

Γράμματα

φωνήεντα

α, ε, ι, ο, ου

α, ε, η, ι, ο, υ, ω

σύμφωνα

β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, π, ρ,

β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ,

σ, τ, φ, χ, γκ, μπ, ντ, τζ, τσ

π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ

Παράδειγμα: η λέξη ρεμπέτικο αποτελείται από τους φθόγγους
ρ, ε, μπ, ε, τ, ι, κ, ο και από τα γράμματα ρ, ε, μ, π, ε, τ, ι, κ, ο.

7.

Βρείτε τα γράμματα και τους φθόγγους στις παρακάτω λέξεις:
• μουσικός
• βυζαντινή (μουσική)
• ωραίος
• σπουδαίος
• κορυφαίος

Όταν μια λέξη παράγεται από μια άλλη, έχουμε παραγωγή λέξης.
Έτσι, από τη λέξη λύρα παράγεται η λέξη λυρικός και από
τη λέξη βιολί η λέξη βιολάκι.
Η λέξη από την οποία παράγεται μια άλλη λέγεται πρωτότυπη λέξη.
Η λέξη η οποία παράγεται από την πρωτότυπη λέγεται παράγωγη λέξη ή παράγωγο.
Κατά την παραγωγή μιας λέξης, στο θέμα της πρωτότυπης λέξης προσθέτουμε μια
κατάληξη, που λέγεται παραγωγική κατάληξη.
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8.

Συμπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:
Πρωτότυπη λέξη

Παράγωγη λέξη

Μελωδία

– ός

————————————

Μουσική

– ικός

————————————

Τραγουδώ

– ιστής

————————————

—————————

– ιακός

χορωδιακός

Πιάνο

– ίστας

————————————

Τρομπέτα

– ίστας

————————————

– ικός

————————————

Αρμονία

—————————

9.

Παραγωγική κατάληξη

– ιστής

τυμπανιστής

Συμφωνία

– ικός

————————————

Συνθέτω

– της

————————————

Ερμηνεύω

– τής

————————————

Αντιστοιχίστε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη.
Α. σολίστας

1. αυτός που γράφει τους στίχους για τραγούδια

Β. ωδείο

2. καταγράφω ήχους

Γ. συναυλία

3. σχολείο μουσικής

Δ. στιχουργός

4. εκτέλεση μουσικών έργων μπροστά σε κοινό

Ε. όπερα

5. μουσικό θεατρικό έργο που βασίζεται σε κείμενο που

έχει μελοποιηθεί
Στ. ηχογραφώ

6. αυτός που παίζει μόνος του ένα μουσικό όργανο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2

H ιστορία της μουσικής σε σκίτσα
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Lemery-Deyries, Iστορία της μουσικής σε έγχρωμα σχέδια
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3

ΜάθηΜα σολφέζ
Είμαστε παιδιά σαν μια συντροφιά τότε
και η μουσική μάς άρεσε πολύ τότε.
Μάθημα σολφέζ γύρω απ’ το παλιό πιάνο
νότες δυνατές νότες απαλές πιάνω.

Avanti ντο φα φα φα
σολ φα σολ φα μι ντο σι μι μι μι
ντο σι ντο σι σολ σι ντο
ντο φα φα φα
σολ φα σολ φα μι ντο μι.

Πέρασε ο καιρός και ήρθανε καημοί άλλοι
μα η μουσική πάντα μια γλυκιά ζάλη.
Μέσα μου μιλά μ' ένα μαγικό τρόπο
ξέρει της καρδιάς τον πιο μυστικό δρόμο.

Avanti ντο φα φα φα...

Σαν μια μουσική όλη τη ζωή ζήσε
δυο μελωδικές νότες στην καρδιά κλείσε
κάνε τη χαρά τραγούδι και παντού πες το
και το σ' αγαπώ πες το σε ρυθμό presto.

Avanti ντο φα φα φα...

Μουσική/Στίχοι:
Χατζηνάσιος – Τηλιακού

Επεξήγηση: avanti σημαίνει εμπρός,
presto σημαίνει πολύ γρήγορα
(στη γλώσσα της μουσικής).

Ø
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Mάθημα σολφέζ
1.

Το τραγούδι αυτό μιλάει για τον τρόπο που η μουσική μπορεί να μας κάνει
να αισθανθούμε καλύτερα. Μπορείτε να βρείτε στίχους του τραγουδιού που μιλούν για
τα ανθρώπινα αισθήματα;

2.

Βρείτε τους στίχους ενός τραγουδιού που σας αρέσει και διαβάστε τους στην τάξη.
Φροντίστε επίσης να βρείτε τα ονόματα του συνθέτη, του στιχουργού
και του τραγουδιστή. Mπορείτε να πείτε γιατί σας αρέσει αυτό το τραγούδι και ποιοι
στίχοι εκφράζουν περισσότερο τα συναισθήματά σας; Mε ποιες λέξεις ή φράσεις
ο στιχουργός το πετυχαίνει αυτό;

Ø
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4

Μουσικά όργανα
Ο κόσμος μας είναι γεμάτος από ήχους. Τα πουλιά, ο άνεμος, η θάλασσα, τα ποτάμια, τα
ζώα δημιουργούν τους δικούς τους ήχους.
Ο πρωτόγονος άνθρωπος προσπάθησε να μιμηθεί τους ήχους της φύσης χτυπώντας τα
χέρια και τα πόδια του και μετά άλλα υλικά που έβρισκε γύρω του, όπως πέτρες και ξύλα.
Έτσι, έφτιαξε για πρώτη φορά τους δικούς του ήχους, τα πρώτα μουσικά όργανα. Μπορούμε
να πούμε πως τότε, πριν από χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος δημιούργησε τη μουσική.
Με το πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος τελειοποίησε τα μουσικά όργανα, και συνεχίζει
ακόμα να τα τελειοποιεί.

Τα όργανα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
Τα έγχορδα
Είναι τα όργανα που ο ήχος τους βγαίνει από τις τεντωμένες χορδές, όταν τις χτυπάμε
με διάφορους τρόπους. Τέτοια όργανα είναι η κιθάρα, το μπουζούκι, το πιάνο,
η λύρα, το βιολί.

Tα πνευστά
Είναι τα όργανα που ο ήχος βγαίνει από τον αέρα που φυσάμε μέσα τους.
Τέτοια όργανα είναι η φλογέρα, το κλαρίνο, η φυσαρμόνικα, η τρομπέτα, το σαξόφωνο.

Τα κρουστά
Λέγονται έτσι γιατί τα κρούουμε, δηλαδή τα χτυπάμε για να βγει ο ήχος.
Τέτοια όργανα είναι τα τύμπανα, το νταούλι, το τουμπελέκι, τα κουδουνάκια.

1.

Μέσα στο πιάνο υπάρχουν πολλές μεταλλικές χορδές. Είναι όλες πολύ τεντωμένες
κι όταν τις χτυπάμε αφήνουν κάποιον ήχο. Αυτός ο ήχος λέγεται νότα.
Ο πιανίστας έχει μπροστά του πολλά πλήκτρα, άσπρα και μαύρα. Κάθε φορά
που πατάει ένα πλήκτρο, ένα σφυράκι χτυπάει μια χορδή μέσα στο πιάνο κι έτσι
δημιουργείται ήχος. Οι χορδές είναι διαφορετικές κι έτσι κάθε χορδή παράγει
διαφορετικό ήχο. Συχνά ο πιανίστας χτυπάει πολλές νότες μαζί για να παίξει μουσική.
Μπορείτε να περιγράψετε με παρόμοιο τρόπο πώς παίζουμε μουσική σε ένα
άλλο όργανο;

2.

Ακούστε στην τάξη ένα μουσικό κομμάτι και προσπαθήστε να καταλάβετε ποια όργανα
ακούγονται (κρουστά, πνευστά και έγχορδα). Πώς αντιλαμβάνεστε τις διαφορές
μεταξύ τους;

Ø
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5

Ø
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Oύτι
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται μια διεθνής συνάντηση για το ούτι.

1.

Κοιτάξτε από ποιες χώρες έρχονται οι μουσικοί που θα πάρουν μέρος.
Βρείτε αυτές τις χώρες στο χάρτη. Τι καταλαβαίνουμε για τη γεωγραφική περιοχή
όπου το ούτι είναι πιο γνωστό;

2.

Αναζητήστε στην εγκυκλοπαίδεια πληροφορίες για το μουσικό όργανο αυτό και
ανακοινώστε τις στην τάξη. Φέρτε στην τάξη, αν βρείτε, μια φωτογραφία του.

Ø
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6

O «Mεσσίας»
Κατά 60 χρόνια παλαιότερο, είναι το διασημότερο βιολί
στον κόσμο. Ποιoς το έφτιαξε;
Πρόκειται για το διασημότερο, αναμφισβήτητα, βιολί του κόσμου. Ο «Μεσσίας»,
ο οποίος εκτίθεται εδώ και χρόνια στο Μουσείο Ασμόλιαν της Οξφόρδης, πήρε
το όνομά του από έναν απογοητευμένο βιολιστή που επιθυμούσε πολύ να παίξει
με αυτό, αλλά συναντούσε την άρνηση του τότε ιδιοκτήτη του.
«Είναι σαν τον Μεσσία των Εβραίων» είχε πει. «Τον περιμένεις αλλά ποτέ δεν
έρχεται».
Το πρόβλημα με τον «Μεσσία» ήταν βεβαίως άλλο. Όπως έγραψαν οι Times και
το Βήμα, υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες για το ποιος είναι πραγματικά
ο κατασκευαστής του.
Αρχικά πίστευαν ότι το έφτιαξε ο Στραντιβάρι. Κάποιοι δενδροχρονολόγοι
είπαν, ωστόσο, ότι το ξύλο από το οποίο είναι φτιαγμένο κόπηκε το 1738,
ένα χρόνο μετά το θάνατο του Στραντιβάρι.
Παλιός, μεν, αλλά όχι φτιαγμένος από το χέρι του Στραντιβάρι, ο «Μεσσίας» έχασε
πολλή από τη δόξα του. Αυτά μέχρι το 1998, οπότε ασχολήθηκε με το θέμα
ο Τζον Τόπχαμ, ένας αυτοδίδακτος δενδροχρονολόγος. Ο Τόπχαμ υποστήριξε ότι
το βιολί κατασκευάστηκε το 1682. Είναι λοιπόν αυθεντικό Στραντιβάρι.
Την άποψή του υποστηρίζει και το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ.

Πηγή: Διαδίκτυο

Ø
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O «Mεσσίας»
1.

Γιατί είναι σημαντικό το συγκεκριμένο βιολί σύμφωνα με το κείμενο;

2.

Δεντροχρονολόγος: προσπαθήστε να μαντέψετε τι σημαίνει η λέξη, αφού βρείτε
στο λεξικό τη σημασία της λέξης χρονολόγος.

3.

Στο κείμενο αναφέρεται ο Στραντιβάρι. Βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια πληροφορίες και
μετά γράψτε ένα σύντομο κείμενο 80 λέξεων για τον περίφημο αυτόν
κατασκευαστή βιολιών. Oι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν:
• Πού και πότε γεννήθηκε;
• Πώς ξεκίνησε να φτιάχνει βιολιά;
• Γιατί τα βιολιά του έγιναν διάσημα;

Ø
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7

Μικρές αγγελίες
1.

Ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μια κλασική κιθάρα. Θέλετε να μην κοστίζει περισσότερο
από 250 ευρώ και να είναι σε καλή κατάσταση. Διαβάστε προσεκτικά τις αγγελίες
και διαλέξτε εκείνη που σας φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα.

2.

Αφού διαλέξατε, θέλετε να τηλεφωνήσετε στον πωλητή του μουσικού οργάνου.
Ετοιμάστε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις που θα του κάνετε για να κρίνετε αν
θα αγοράσετε το συγκεκριμένο μουσικό όργανο.

Ø
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8

Το Μουσείο Ελληνικών Μουσικών
οργάνων
Το Μουσείο Ελληνικών Μουσικών Οργάνων είναι έργο ζωής του μουσικολόγου Φοίβου
Ανωγειανάκη, ο οποίος, κάτω από δύσκολες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες,
συγκέντρωσε μέσα σε διάστημα 50 χρόνων τα 1.200 περίπου όργανα, που χρονολογούνται
από το 18ο αιώνα έως τις μέρες μας. Το 1978 δώρισε τη συλλογή του -την πλουσιότερη
στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη- στο ελληνικό Δημόσιο.
Το μουσείο στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό στην Πλάκα, δίπλα στη ρωμαϊκή αγορά,
κτισμένο το 1842 από τον οπλαρχηγό Γιώργο Λασσάνη. Στον κήπο του μουσείου
διοργανώνονται τακτικά συναυλίες παραδοσιακής μουσικής, με τη συμμετοχή λαϊκών
μουσικών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στόχοι του μουσείου και του Κέντρου
Έρευνας είναι η συλλογή και έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων, η προώθηση της έρευνας
σε θέματα εθνομουσικολογίας, καθώς και η διάσωση, μελέτη, προβολή και διάδοση της
ελληνικής λαϊκής και βυζαντινής μουσικής παράδοσης.

Πηγή: Διαδίκτυο

Ø

22

ΚΕΙΜΕΝΟ 9

Ø
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Mουσικοί χώροι
1.

Διαβάστε τις περιγραφές των δύο χώρων (κείμενα 8, 9).
Για ποιο σκοπό δημιουργήθηκαν οι χώροι αυτοί;

2.

Περιγράψτε ένα ωδείο που επισκεφτήκατε. Τι είδατε στους χώρους του ωδείου;
Τι ακούγατε καθώς τριγυρνούσατε στις αίθουσες;
Τι σας έκανε περισσότερη εντύπωση;

Ø
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10

Μουσική από πέτρες
Η πέτρα έχει συνδεθεί με τη μυθική εικόνα του θανάτου, παγερή σιωπηλή και
ανέκφραστη.

Το γεγονός ότι οι πέτρες μπορούν να παράγουν και μουσική, είναι κάτι
πρωτόγνωρο για πολλούς από εμάς αλλά όχι παντελώς άγνωστο ιστορικά.

Μουσικά όργανα από πέτρα χρησιμοποιούνταν στην Κίνα εκατοντάδες χρόνια
πριν, σαν αναπόσπαστο μέρος θρησκευτικών τελετών του Κομφούκιου.
Με το εύηχο όνομα «Πιεν τσινκ» ήταν μικρές σκαλευτές αιωρούμενες πλάκες από
πέτρα, σε διαφορετικά μεγέθη.
Πηγή: Διαδίκτυο

Έχετε υπόψη σας άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που οι μουσικοί παράγουν ήχους
με περίεργο τρόπο; Ένα παράδειγμα είναι τα κρουστά από οικιακά σκεύη
(ποτήρια – μαχαίρια – καπάκια από κατσαρόλες ...).
Προσπαθήστε να φανταστείτε κι εσείς αυτοσχέδια μουσικά όργανα, να
τα κατασκευάσετε και να δημιουργήσετε ήχους με αυτά.

Ø
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Ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού
Ρεμπέτικο τραγούδι:
Ελληνικό λαϊκό τραγούδι των αρχών του 20ού αιώνα που μιλούσε για τις εμπειρίες και
τα προβλήματα των φτωχών ανθρώπων. Αναπτύχθηκε κυρίως στις πόλεις, όπως
τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, τον Πειραιά.

Χρονολογικός πίνακας
1883

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η Ρόζα Εσκενάζι.

Μία τραγουδίστρια με 80χρονη παρουσία στο ρεμπέτικο που αφήνει πίσω της ερμηνείες
σε 600 ηχογραφημένα τραγούδια.
Μάιος, 1896
Η πρώτη ελληνική μουσική φωνογράφηση έγινε στη Νέα Υόρκη, το Μάιο του 1896, με
την υπογραφή της εταιρίας Berliner. Ο τίτλος ήταν: «Ελληνική μελωδία Νο 1» και
αναφέρεται στο πρώτο από τα 8 κομμάτια του δίσκου (7 ελληνικά και ένα τούρκικο) που
ερμηνεύτηκαν από τον τενόρο Μιχάλη Αραχιντζή.
10/5/1905
1905

Γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης στην Άνω Xώρα της Σύρου.

Ηχογραφείται στην Κωσταντινούπολη το 1ο τραγούδι που είχε το χαρακτηρισμό

«ρεμπέτικο»: Το «Τικ-Τακ» με το Γιάνκο Ψαμμαθιανό.
18/1/1917
1920

Γεννήθηκε ο Βασίλης Τσιτσάνης στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Γεννήθηκε ο Μανόλης Χιώτης στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: Διαδίκτυο

1.

Διαλέξτε ένα από τα ονόματα που αναφέρονται στο απόσπασμα του χρονολογικού
πίνακα και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στην εγκυκλοπαίδεια.
Αφού κρατήσετε σημειώσεις, να παρουσιάσετε τα βασικά στοιχεία στην τάξη.

2.

Μιλήστε με κάποιον γνωστό ή συγγενή σας για να βρείτε πληροφορίες για κάποιο
άλλο παραδοσιακό μουσικό είδος. Στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες που
συγκεντρώσατε, γράψτε ένα σύντομο κείμενο μιας παραγράφου για να δημοσιευτεί
στη σχολική εφημερίδα. Το κείμενο θα μιλάει για την ιστορία του μουσικού είδους,
τους βασικούς ερμηνευτές, τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται,
αν συνοδεύεται από χορό κτλ.

Ø

26

ΚΕΙΜΕΝΟ 12

Δημοτικοί Χοροί και τραγούδια από το Θέατρο
«Δόρα Στράτου»
Σε ένα όμορφο περιβάλλον, στο Λόφο του Φιλοπάππου, απέναντι από τον ιερό βράχο
της Ακρόπολης, στο κηποθέατρο της Δόρας Στράτου, κάθε βράδυ ξαναζωντανεύουν
οι τοπικές παραδόσεις της χώρας μας μέσα από τους χορούς και τα τραγούδια τους.
Εβδομηνταπέντε χορευτές και τραγουδιστές με αυθεντικές φορεσιές προσφέρουν ένα
μοναδικό θέαμα που δείχνει τη συνέχεια των ελληνικών παραδόσεων.
Οι παραστάσεις του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» έχουν καθιερωθεί διεθνώς στο χώρο
του λαϊκού χορού, της δημοτικής μουσικής και της παραδοσιακής φορεσιάς για τον
πλούτο και την αυθεντικότητά τους. Δεν είναι όμως μόνο η υψηλή ποιότητα, αλλά και
η ποσότητα της προσφοράς του Θεάτρου που εντυπωσιάζουν.

Σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ελάχιστα τα συγκροτήματα –χορευτικά ή θεατρικά– που
έχουν δώσει 6.000 παραστάσεις μπροστά σε 2.600.000 θεατές.

Επιπλέον, το Θέατρο –μοναδικό στο είδος του στον κόσμο– είναι ένα σοβαρό
ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού
και τον Ε.Ο.Τ.

Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική
24/05/2002 - 31/10/2002
21:30 (Τρ-Σα), 20:15 (Κυ)
Λόφος Φιλοπάππου
_ 13,00 - 9,00 (φοιτητές, απογευματινή) - 4,00 (μαθητές δημοτικού)
Παραστάσεις καθημερινά εκτός Δευτέρας
Η τιμή των εισιτηρίων για τους επισκέπτες μέσω πρακτορείων είναι ΕΥΡ 9,00.
Κρατήσεων:
+30-10-3244395, 3246188 (10.00-15.00 ) και +30-10-9214650 (19.30-22.00)
Επικοινωνίας:

Ø
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Ένας φίλος σας θα βρεθεί το καλοκαίρι για ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και ζήτησε
τη γνώμη σας για την ψυχαγωγία του σαββατόβραδου. Γράψτε του ένα γράμμα όπου θα
τον συμβουλεύετε να πάει στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», εξηγώντας γιατί, σύμφωνα με το
κείμενο, είναι μια σημαντική εκδήλωση. Ετοιμάστε ακριβείς πληροφορίες, αφού σκεφτείτε
ότι η οικογένειά του αποτελείται από τους γονείς και δυο παιδιά 8 και 14 ετών.

Συγκεκριμένα:
• Πού γίνεται και τι ώρα αρχίζει η παράσταση;
• Πόσο κοστίζουν συνολικά τα εισιτήρια για όλη την οικογένειά του;
• Πώς μπορεί να κλείσει εισιτήρια;

Ø
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Γαλλική γοητεία
Αγαπήσαμε τη μουσική του στην ταινία «Αμελί». Έτσι έμαθε ο πολύς κόσμος το
Γάλλο συνθέτη Yann Tiersen, όχι μόνο εδώ αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο ίδιος παίζει, ούτε λίγο ούτε πολύ, εννέα όργανα: πιάνο, βιολί, ακορντεόν,
ταμ ταμ, μπάντζο, ούτι, μαντολίνο, και φτιάχνει ήχους με βαθύ χρώμα ρομαντισμού
και νοσταλγίας. Έχει δικό του στιλ. Ξεχωρίζει στη γαλλική μουσική σκηνή και σιγά
σιγά γίνεται ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες σύγχρονης μουσικής.
Έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, για μια καλοκαιρινή συναυλία στο Θέατρο
Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στην Αθήνα, στις 14 Ιουλίου.

Περιοδικό Αθηνόραμα, 11/7/02, διασκευή

Ο Yann Tiersen παίζει εννέα μουσικά όργανα και θεωρείται ένας από τους πιο
σημαντικούς σύγχρονους συνθέτες. Γράψτε μια σύντομη επιστολή όπου θα δηλώνετε το
θαυμασμό σας για το ταλέντο του και θα του ζητάτε να σας στείλει ένα βιογραφικό του
σημείωμα για να ετοιμάσετε ένα αφιέρωμα στην εφημερίδα του σχολείου σας.
Η επιστολή σας θα ξεκινάει:

Αξιότιμε κ. Tiersen,
και θα λέει όσα γνωρίζετε για το έργο του και το σκοπό της επιστολής σας.
Σας δίνεται στη συνέχεια ένα υπόδειγμα επιστολής:

Αγαπητοί Φίλοι της Μουσικής,
Λατρεύω τη μουσική και έχω μια αρκετά μεγάλη δισκοθήκη και συλλογή δίσκων,
κυρίως κλασικής μουσικής. Η μικρή σας «Εφημερίδα» μου έκανε τρομερή
εντύπωση για την ποιότητα και τη ζωντάνια της. Ακόμα για την πυκνότητα των
θεμάτων. Θα ’λεγα ότι διαβάζεται ολόκληρη, σπάνιο πράγμα για σημερινό έντυπο.
Συγχαρητήρια σε όσους τη φτιάχνουν. Περιμένουμε και κάποιο ραδιοφωνικό
σταθμό.
Φιλικά
Δ. Μυταράς
ζωγράφος
Από την «Εφημερίδα» του Μεγάρου Μουσικής

Ø

29

ΚΕΙΜΕΝΟ 14

Tσιγγάνοι – η μουσική είναι η πατρίδα τους
Ένα ταξίδι που κρατάει 15 αιώνες. Ένας λαός που γυρίζει τον πλανήτη παίζοντας
μουσική, τραγουδώντας και χορεύοντας.
Tο Cd αυτό είναι αφιερωμένο στο τσιγγάνικο πάθος, στα τσιγγάνικα τραγούδια από την
Iνδία μέχρι τα Βαλκάνια, στο λαό που η μουσική είναι η μοναδική αληθινή πατρίδα του.

Γράψε, πιστέ μου Bεζίρη, λέει ο Mπαχράμ Γκουρ στις αρχές του 5ου μ.X. αιώνα. Eγώ,
ο αγαπημένος σας Σαχ, σκέφτηκα και αποφάσισα: από δω και στο εξής, όλος ο λαός μου θα
δουλεύει μόνο τη μισή ημέρα και την άλλη μισή θα γλεντάει, θα τρώει, θα πίνει και θα
απολαμβάνει τη μουσική! Παρακάλεσε, λοιπόν, τον πεθερό του στην Iνδία και τους έστειλε
12.000 Λούρι, άντρες και γυναίκες, δεξιοτέχνες λαουτιέρηδες. O σάχης τούς δέχτηκε,
τους έδωσε χωράφια, από ένα γαϊδούρι κι ένα βόδι στον καθένα, χίλια επιπλέον γαϊδούρια
φορτωμένα στάρι, και τους έστειλε να μείνουν στο τεράστιο βασίλειό του. Nα καλλιεργούν
τη γη και να διασκεδάζουν με τη μουσική τους το λαό του.

Oι Λούρι όμως πούλησαν τα χωράφια, έφαγαν το στάρι, έφαγαν τα βόδια και στο τέλος
του χρόνου γύρισαν με τα μάγουλα ρουφηγμένα από την πείνα. O Mπαχράμ Γκουρ
τους είπε: «Tώρα έχετε μόνο τα γαϊδούρια και τα λαούτα σας. Δέστε στα όργανα μεταξωτό
κορδόνι, φορτώστε τα στα γαϊδούρια και ξεκινήστε. Aπό δω και μπρος θα ταξιδεύετε
ασταμάτητα και θα διασκεδάζετε φτωχούς και πλούσιους με τη μουσική σας, για να τρώτε
ένα κομμάτι ψωμί!». Έτσι ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι των Tσιγγάνων στη μουσική.

Πηγή: Διαδίκτυο

Παρατηρήσεις
1.

Να πείτε με συντομία στην τάξη την ιστορία που διαβάσατε σαν να είστε
ο Μπαχράμ Γκουρ. Κάντε όσες αλλαγές χρειάζονται και φροντίστε να κρατήσετε μόνο
τα βασικά σημεία της ιστορίας. Mπορείτε να ξεκινήσετε την ιστορία σας με
τα παρακάτω λόγια:

«Έχω να σας πω μια ιστορία που θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Kάποτε...»

2.

Πολλοί μύθοι και παραμύθια έχουν σχέση με τη μουσική. Βρείτε έναν τέτοιο μύθο και
γράψτε με συντομία το περιεχόμενό του.

Ø
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Η Esma Redzepova είναι η φωνή των Tσιγγάνων ή η βασίλισσα των
Tσιγγάνων. Φωνή λυπημένη όσο καμιά άλλη στα Βαλκάνια. Το όνομά
της είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από τη νότια
Γιουγκοσλαβία μέσα από χριστιανικά, μουσουλμανικά και εβραϊκά
στοιχεία.
Γεννήθηκε στην περιοχή των Σκοπίων και εκφράζει το μουσικό
πολιτισμό των Tσιγγάνων. Το τραγούδι της έχει κατακτήσει όλο τον
κόσμο, από το Παρίσι ως το Σίδνεϊ και από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο.
Η Έσμα ζει στα Σκόπια και διδάσκει πολλά ορφανά παιδιά που έχουν
ταλέντο στη μουσική να δουλέψουν με τη μουσική και να προχωρήσουν
στη ζωή τους.
Γι’ αυτό έχει προταθεί για το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Περιοδικό Αθηνόραμα, 31/10/02, διασκευή

Ø
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Esma, η βασίλισσα των Tσιγγάνων
Τσιγγάνικος θρύλος
Η Esma είναι μια τραγουδίστρια που έρχεται στη χώρα μας για συναυλίες. Γιατί νομίζετε
ότι ονομάζεται «βασίλισσα των Tσιγγάνων»;
Συμπληρώστε τον τίτλο κάτω από τη φωτογραφία με ένα κατάλληλο μικρό κείμενο που
θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού στις συναυλίες. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες
από το κείμενο με τίτλο «τσιγγάνικος θρύλος». Φροντίστε στο δικό σας σύντομο κείμενο να
έχετε πληροφορίες για:

• την καταγωγή της,
• τα χαρακτηριστικά της μουσικής της,
• τις επιτυχίες της,
• την προσφορά της στα παιδιά.
Το κείμενό σας θα έχει έκταση περίπου 60 λέξεων και μπορεί να αρχίζει:

Η καταπληκτική τραγουδίστρια έρχεται

————————————————

——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————

Ø
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Pαδιοφωνική εκπομπή

Ø
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Ραδιοφωνική εκπομπή
Σας δίνεται μέρος από το πρόγραμμα ενός ραδιοφωνικού σταθμού.
Με βάση την περιγραφή κάποιων ραδιοφωνικών εκπομπών του προγράμματος,
φανταστείτε μια εκπομπή που θα θέλατε να ακούτε στο ραδιόφωνο και περιγράψτε τη με
ανάλογο τρόπο. Να αναφέρετε τις ώρες της εκπομπής, τον τίτλο της και το περιεχόμενό
της με συντομία.
Στη συνέχεια, στείλτε την περιγραφή αυτής της εκπομπής στο διευθυντή ενός
ραδιοφωνικού σταθμού, ζητώντας του να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του μια τέτοια
εκπομπή που θα άρεσε σε παιδιά της ηλικίας σας. Για την επιστολή, μπορείτε να λάβετε
υπόψη σας το υπόδειγμα επιστολής της προηγούμενης ενότητας.

Ø

35

ΚΕΙΜΕΝΟ 17

Eκδηλώσεις

Ø
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Eκδηλώσεις
1.

Δίνονται οι παρουσιάσεις δύο εκδηλώσεων. Σε ποια από τις δύο θα πήγαινε κάποιος
αν ήθελε:
• να «ταξιδέψει» στη μαγεία ενός παραμυθιού,
• να διασκεδάσει και να τραγουδήσει με την παρέα του;

2.

Mε βάση τις πληροφορίες που δίνονται στις παρουσιάσεις αυτές μπορείτε
να συμπληρώσετε τον πίνακα και στη συνέχεια να παρουσιάσετε προφορικά
τα βασικά στοιχεία στην τάξη.

Α

Β

Χώρος

——————————————

——————————————

Είδος εκδήλωσης

——————————————

——————————————

Είδος μουσικής

——————————————

——————————————

Ποιοι εμφανίζονται

——————————————

——————————————

Ø
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Περ. Aθηνόραμα, 17/10/02

Γιώργος Μάγγας
Ο Γιώργος Μάγγας παίζει κλαρίνο και είναι πολύ γνωστός για την ικανότητά του στη
λαϊκή και δημοτική μουσική. Γράψτε μια σύντομη περίληψη του πιο πάνω κειμένου
(σε 20 λέξεις) που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα για να πληροφορήσετε τους
αναγνώστες. Φροντίστε να υπάρχουν πληροφορίες για το μουσικό όργανο που παίζει, πού
εμφανίζεται, πότε, γιατί είναι σημαντικός καλλιτέχνης.

Ø
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Διαφημίσεις μουσικών εκδηλώσεων
Αφού κοιτάξετε προσεκτικά τις διαφημίσεις των μουσικών εκδηλώσεων, αντιστοιχίστε
τις εκδηλώσεις με τα στοιχεία που σας δίνονται για καθεμιά.

•

δύο συνθέτες εμφανίζονται μαζί σε ένα
«γιορτινό αγώνισμα»

•

ένα λαϊκό συγκρότημα παίζει σμυρναίικα τραγούδια

•

ένας ξένος καλλιτέχνης δίνει συναυλία
στο Θέατρο Βράχων

•

ένας συνθέτης και δύο νέοι τραγουδιστές
εμφανίζονται στο Μέγαρο Μουσικής

•

μια Aφρικανή τραγουδίστρια και το συγκρότημά
της θα παίξουν τα τραγούδια τους

•

πολλοί τραγουδιστές συμμετέχουν σε μια
μεγάλη λαϊκή συναυλία

•

ένας συνθέτης παρουσιάζει το πρόγραμμά του
που έχει τίτλο «από γυαλί χρωματιστό»

•

κείμενο

19

κείμενο

20

κείμενο

21

κείμενο

22

κείμενο

23

κείμενο

24

κείμενο

25

κείμενο

26

κείμενο

27

πολλοί καλλιτέχνες θα εμφανιστούν σε μια
συναυλία αφιερωμένη σε έναν μεγάλο
Kρητικό τραγουδιστή

•

ένα ροκ συγκρότημα με περίεργο όνομα
εμφανίζεται για μια συναυλία

Ø
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Chico Freeman
Ο Chico Freeman έρχεται στη χώρα μας! Μόνο που δεν ξέρουμε τίποτα για το μουσικό
αυτόν και τις εμφανίσεις του στη χώρα μας. Τι άλλο θα θέλατε λοιπόν να μάθετε για να
δείτε αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε μια συναυλία του; Χωριστείτε σε δυο
ομάδες.
ομάδα α: ετοιμάστε μερικές ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε τις
απαραίτητες πληροφορίες. Στη συνέχεια παραδώστε τις ερωτήσεις στους συμμαθητές
σας της άλλης ομάδας.
ομάδα Β: με βάση τις ερωτήσεις των συμμαθητών σας φανταστείτε τα απαραίτητα
στοιχεία για τις εμφανίσεις του μουσικού στη χώρα μας.
Έπειτα, κατά ομάδες, ετοιμάστε ένα σύντομο διαφημιστικό κείμενο που συνοδεύει τον
τίτλο και τη φωτογραφία της διαφήμισης και ενημερώνει τους αναγνώστες του
περιοδικού όπου θα δημοσιευθεί.

Ø
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Διαφήμιση ταινίας
1.

Η διαφήμιση αναφέρεται σε μια κινηματογραφική ταινία. Πώς καταλαβαίνουμε ότι
η ταινία αυτή έχει σχέση με τη μουσική; Μπορείτε να σκεφτείτε άλλη ταινία σχετική
με τη μουσική;

2.

Η ταινία αυτή έχει ως θέμα την αληθινή ιστορία ενός Πολωνο-εβραίου πιανίστα,
ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει στα δύσκολα χρόνια του ναζισμού στη Βαρσοβία,
χάρη στη φήμη του ως μουσικού. Στη διαφήμιση υπάρχει η φράση:
«Η μουσική δεν είναι όπλο. Είναι όμως ασπίδα...»
Πώς καταλαβαίνετε το νόημα αυτής της φράσης; Εξηγήστε τη σε λίγες γραμμές,
αφού σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα στο όπλο και την ασπίδα.

Ø
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Womad
1.

To Womad είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ από εθνικές μουσικές που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα θέλατε να παρακολουθήσετε κάποιες
από τις εκδηλώσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα του Womad. Οι γονείς σας όμως
μπορούν να σας συνοδεύσουν μόνο την Κυριακή, από τις 9 μ.μ. και μετά.
Ποιους Έλληνες καλλιτέχνες μπορείτε να δείτε; Σημειώστε, αν θέλετε, τη μέρα,
την ώρα και το χώρο, για να μην τα ξεχάσετε.

2.

Το Womad δεν είναι μια συνηθισμένη μουσική εκδήλωση. Όπως μπορείτε να δείτε
στο κείμενο, υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Σε ποια από όλες
θα θέλατε να συμμετάσχετε; Αιτιολογήστε την επιλογή σας στους συμμαθητές σας
περιγράφοντας τις δραστηριότητες στις οποίες θα πάρετε μέρος.

Ø
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Ποιος τραγουδάει πού;
1.

Σας δίνεται ένας κατάλογος με γνωστούς τραγουδιστές και τους χώρους όπου
εμφανίζονται.
Αν θέλατε να ακούσετε τα ακόλουθα είδη τραγουδιού, σε ποιο κέντρο θα πηγαίνατε;
Συμπληρώστε τα κενά, με βάση τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο.

Έντεχνο τραγούδι

Τραγούδι που να μοιάζει με τζαζ (jazz) μουσική

Νησιώτικα τραγούδια

Ρεμπέτικο τραγούδι (έναν παλιό τραγουδιστή του ρεμπέτικου)

2.

Συζητήστε στην τάξη τις παρακάτω ερωτήσεις:
• Ποιο είδος μουσικής σάς αρέσει;
• Έχετε ακούσει κάποιους από αυτούς τους καλλιτέχνες;
• Γνωρίζετε κάποιο τραγούδι τους;
• Έχετε ακούσει άλλους καλλιτέχνες; Tι σας άρεσε;
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Xάραμα
1.

Διαβάστε την παρουσίαση του προγράμματος ενός νυχτερινού κέντρου της Αθήνας.
Η Γλυκερία και η Natasha Atlas μιλούν για το έργο και τη συνεργασία τους.
Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν στο δημοσιογράφο
που τους πήρε συνέντευξη;

2.

Στο ίδιο πρόγραμμα θα εμφανιστεί και ο Τουρκοαιγύπτιος Omar Faruk Teck Bileck.
Ετοιμάστε τις απαραίτητες ερωτήσεις για να του πάρετε μια συνέντευξη.
Στη συνέντευξη θέλετε ο καλλιτέχνης να σας μιλήσει για:
• τους δίσκους που έχει βγάλει,
• τις συναυλίες του στην Ελλάδα,
• τις εντυπώσεις του από την προηγούμενη φορά που είχε έρθει στη χώρα μας,
• τη συνεργασία του με τη Γλυκερία,
• τα μελλοντικά του σχέδια,
• τον τρόπο που διασκεδάζουν στην πατρίδα του.

Ø
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Ø

H συναυλία του σχολείου
Στο σχολείο σας ετοιμάζεται μια μουσική εκδήλωση – συναυλία. Έχετε αναλάβει
να ετοιμάσετε τα έντυπα για την εκδήλωση αυτή.

1.

Εισιτήριο της εκδήλωσης (βλέπε κείμενο 33).

2.

Σύντομη ανακοίνωση για την εκδήλωση. Η ανακοίνωση θα περιέχει τα ίδια στοιχεία
με το φυλλάδιο, αλλά σε μορφή μικρού κειμένου. (βλέπε κείμενο 34)

3.

Διαφημιστικό φυλλάδιο για την εκδήλωση. Το φυλλάδιο θα έχει φωτογραφία
του συγκροτήματος, πληροφορίες για την εκδήλωση, δηλαδή το χώρο, την ημέρα,
την ώρα, την τιμή του εισιτηρίου και πού μπορεί κανείς να αγοράσει εισιτήρια
(βλέπε κείμενο 35).

4.

Βιογραφικό του συγκροτήματος που θα παίξει μουσική στη συναυλία. Το βιογραφικό
θα περιλαμβάνει το όνομα του συγκροτήματος, τις μουσικές σπουδές τους,
τις προηγούμενες εμφανίσεις τους, τα βραβεία που έχουν πάρει, τα μουσικά έργα
που παίζουν (βλέπε κείμενο 36).

Ø
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Μουσική
Tάξη A΄

