
MUZYKA KLASA 7 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 11.05.2020-15.05.2020 
 

 

Temat: Operetka i musical. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 120-122 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki  

Termin realizacji: Do następnych zajęć zgodnie z planem (z wyłączeniem soboty i niedzieli - to jest Twój czas wolny:) 
 

Witaj ponownie!                                              

Ta karta pracy pozwoli Ci poznać nowe formy muzyczne – operetkę i musical. Karty nie musisz 

drukować, ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

 

W klasie szóstej poznaliśmy formę muzyki jaką jest opera.  Dzisiaj czas na „małą operę” – czyli operetkę. 

Operetkę od opery różnią : 

 Zdecydowanie weselsza akcja sceniczna, 

 Lekka, melodyjna muzyka, 

 Radosny taniec, 

 Zazwyczaj pogodne zakończenie. 

Najważniejsze operetki powstały w II połowie XIX w. w Paryżu – gdzie działał Jacques Offenbach i w 

Wiedniu – gdzie nie miał sobie równych – „król walców” – Johann Strauss (syn). 

J.Offenbach – Kankan z operetki „Orfeusz w piekle” 

https://www.youtube.com/watch?v=jIYEC7j6uqk 

W podręczniku na str.120 znajdziesz informacje o tym tańcu – przeczytaj proszę! 

 J.Strauss –– Wielka sława to żart  z operetki „Baron cygański” 

https://www.youtube.com/watch?v=A41Shefe388 

Teraz czas na musical – to taka amerykańska operetka, jednak różni się od niej tym, że nie musi mieć 

uwertury i rozbudowanego finału – części obowiązkowych w operetce. W tej formie ważniejsza od 

techniki wokalnej jest gra aktorska. Rozkwit musicalu nastąpił w początkach XX wieku, a jednym z 

kluczowych kompozytorów tego gatunku był George Gershwin. 

Więcej informacji na str. 122 podręcznika. 

 G.Gershwin – „Amerykanin w Paryżu” 

https://www.youtube.com/watch?v=4P_tyRcAGeg 
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 „Singin’ in the Rain” z musicalu „Deszczowa piosenka” w wykonaniu artystów Teatru Roma 

https://www.youtube.com/watch?v=Bge4RbMwhx8 

 „Aria Tewjego” z musicalu „Skrzypek na dachu” 

https://www.youtube.com/watch?v=JOL2lyFlW1w 

 

Więcej informacji o musicalach znajdziesz w podręczniku na str. 116-117 

 „Królowie świata” z musicalu „Romeo i Julia” 

https://www.youtube.com/watch?v=NohCfUB4-Z8&t=192s 

Najbardziej znany polski  musical z muzyką Janusza Stokłosy, librettem Agaty Miklaszewskiej i Maryny 

Miklaszewskiej, wyreżyserowany przez Janusza Józefowicza nosi tytuł Metro.  

Musical opowiada o grupie młodych ludzi, artystów szukających szczęścia w życiu, marzeniach i miłości. 

Każdy z nich przywozi własną historię, marzenia, cel. Przyjeżdżają oni na casting do teatru, ale go nie 

przechodzą. Organizują więc własny musical na stacji metra. Po sukcesie podziemnego musicalu dostają 

propozycję angażu do teatru, który ich wcześniej odrzucił. Pojawia się dylemat: iść za pieniędzmi czy za 

marzeniami. 

Występ w musicalu pomógł zaistnieć na polskiej scenie wielu popularnym artystom, takim jak m.in. Edyta 

Górniak, Katarzyna Groniec, Robert Janowski, Katarzyna Skrzynecka, Doda, Michał Milowicz, Zofia 

Nowakowska i Natasza Urbańska. Do stycznia 2019 spektakl zagrano ponad 2200 razy, a obejrzało go, 

według szacunków, ok. 2 milionów widzów, co jest ewenementem w Polsce 
 

 J.Stokłosa – Metro – Wieża Babel (Studio Accantus) 

https://www.youtube.com/watch?v=SjIKYc8x5uQ 

 

W Polsce powstał tez pierwszy na świecie musical w technologii 3D live , w linku poniżej jego 

fragment 

 J.Stokłosa - Polita 

https://www.youtube.com/watch?v=Eleqt2nciss&list=RDerVvkESGiM8&index=16 

i na zakończenie – namiastka efektów specjalnych z tego musicalu 

https://www.youtube.com/watch?v=2D4FZfmPPuo 

Dzisiaj to już wszystko. Już wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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