Салонни и фолклорни танци
Танцът и музиката се появяват още в Древността като едно неделимо цяло. Чрез движение и звук, хората пресъздават най-често трудови дейности, магически ритуали, заклинания, ритъм и др. С развитието на цивилизациите се променя връзката между двете
изкуства. Музиката става все по-самостоятелна, а танцът все по-обобщен и изискан. Постепенно танците се разделят на фолклорни, с по-непосредствена, буйна и темпераментна
музика, и салонни, изразяващи изящество и финес. Първите често се играят на площада,
на всенародни празненства, а вторите намират място в замъците на аристократите за забавление и при важни церемонии. Салонните танци се зараждат на основата на фолклорните.
През XVII–XVIII век в европейските салони се танцува алеманда, сарабанда, менует,
гавот, жига, полонез и др.

Менует, ми мажор, опус 13
музика: Луиджи Бокерини

Гавот из Оркестрова сюита № 3
музика: Йохан Себастиан Бах

● Опитайте се да отмервате метрума на менуета и гавота.

Менуетът е френски танц в размер и умерено темпо.
През XVII век, по времето на Луи XIV става танц от френския двор – плавен и грациозен,
с много поклони и реверанси и разнообразни фигури.
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Гавотът е френски танц в размер с изящен и жизнерадостен характер
в умерено темпо.
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Полонез, сол минор

музика: Фредерик Шопен

Полонезът е полски танц в размер , умерено темпо и тържествен характер. Танцуващите се движат плавно и величествено. С този танц са се откривали селските празници, а
по-късно и баловете в дворцовите зали. Характерен ритъм на полонеза е
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● Определете музикалната форма на произведението „Полонез в сол минор‟.
● Коя от предложените схеми отговаря на формата?
● Кой от принципите в изкуството изгражда музикалната форма на полонеза?

a

b

a

a

b

a

● Подредете слушаните танци в сюита
като спазите принципа на контраст и
художествен замисъл.

През XVII–XVIII век сюитата се утвърждава като един от основните инструментални
жанрове, включваща танци от различни националности.

9

Танците през XIX век
Искам

музика: Жанина Янкулова
текст: Мая Дългъчева
Искам да плесна криле изтъкани от вятър,
искам да гребна с очи разтопеното лято,
искам ръка във ръката ми нежно да свети,
искам царете да имат сърца на поети.

Самуил Лечев Иванджелина Манушкина

Припев:
Зная, че Малкият принц е на друга планета,
знам чудотворната фея е много заета,
но и до днес крадешком във тълпата се вглеждам,
търся в потока лица, продавач на надежда.
Искам децата да вярват във думи вълшебни,
искам добрите усмивки да бъдат потребни,
искам сълзите да капят от щастие сладки,
искам да искате с мен и макар и за кратко.
Припев:
● Определете метрума и характера на песента.
● Запейте и други познати песни в същия метрум.

Валс

музика: Йохан Щраус

Мазурка Ре мажор, опус 33
музика: Фредерик Шопен

● Определете приликите и разликите между двата танца.

Валсът е в размер , спокойно, понякога и в по-оживено темпо, грациозен, изящен, плавен. За предшественик на валса се счита австрийският народен танц „лендлер“.
Валсът става популярен през XIX век в Европа чрез творчеството на композиторите Йохан
Щраус – баща и син. Танцува се масово в бита.
Мазурката е полски танц в размер с характерен ритъм и в умерено темпо. Мазурката
също навлиза в балните зали на много европейски страни. Полският композитор Фредерик
Шопен е композирал над 50 мазурки за пиано.
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Латиноамерикански танци
Танго

из филма „Усещане за жена“

Самба Манана
Тангото е аржентински танц. Красив, елегантен и страстен, той бързо завладява Европа и
света в началото на XX век. Играе се по двойки – насечено, разко, с внезапни смени на
посоката на танцуване. Съпровожда се от пиано, цигулка, акордеон – бандонеон.
Темото е умерено, в размер , с характерен ритъм.

Самбата е жизнерадостен бразилски танц – в четиривременен метрум и подвижно темпо. По време на карнавала Рио де Жанейро живее под знака на самбата.
Танцът става популярен в Европа и света в средата на XX век.
● Кои музикални инструменти имат солова роля?
● Опитайте се с музиката да научите танцовите стъпки на тангото.
● Отличете най-добрите танцьори.

Вълшебен ритъм

музика: Ангел Маринов
текст: Ангелина Жекова
Пее китара в мрака,
танцът отново ни кани.
Кой може кротко да чака,
щом бият луди тимпани?!

Нищо, че в края далечен
ритъмът странен роден е,
близък усещам го вече,
вече трепти у мене.

Марио Боса Михаела Антонова

Почва сега карнавалът,
ритъм на самба се чува,
пъстра дъга е изгряла,
огнена самба танцува.

Бандонеон е музикален инструмент от групата на клавишните инструменти.
Той е подобен на акордеоните, но с копчета на мястото
на клавишите.
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За много хора танцът е удоволсктвие и развлечение, за други – спорт.
Спортните танци са разделен в две категории:
Стандартни танци – английски валс, виенски валс, танго, куикстеп, фокстрот.

Танго – съчетава испански и африка
нски танци. Заражда се в Аржентин
а
и Уругвай. Танцьорите изпълняват
на
ротационен принцип плавни и агр
есивни движения.

на
Фокстрот – танц от 20-те години
друг
на
та
ова
ХХ век. Бавен танц, в осн
,
салонен танц – куикстеп. Размер
вна
„ба
синкопиран ритъм. Означава –
лисича стъпка“.
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от,
Куикстеп – размер , бърз фокстр
лекота и мобилност.

Валс в продължение на
много години
се танцува в балните за
ли. Има две
разновидности – англий
ски и виенски
валс.

Латиноамерикански танци – самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле, джайв.
Танци или елементи от тх се появява в някои спортове като художествена гимнастика и
фигурно пързаляне.

Пасо добле – произход
а му е от Испания. Размерът е , бъ
рзо темпо и
маршов характер. Танц
ът се отнася до
бикоборството на арен
ата между тореадора и бика.

Ча-ча – танц с кубински произход.
,
Танцува се в бързо темпо, размер
насечено.

ен
ичният и атрактив
Джайв – най-ритм
ного енергичен, с
м
,
по
м
те
о
рз
бъ
в
танц,
ния,
ртньора, потропва
па
на
ия
ан
иг
вд
по
ения на колене.
навеждане, движ

Самба – има кубински произход.
Размерът е , с акцент на четвърто вре
ме.
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Синкоп
Купон

музика и текст: Светослав Лобошки
Във къщи всеки ден засипват само мен
с куп задачи до зори:
уроците чети, леглото оправи,
английския си учи.
Ала не мога аз да бъда вечно в час,
искам малко свобода.
За купон до сутринта
почвам да мечтая на мига.
Припев:
Хайде, ела, със мене ти на купон,
ще има танци безброй и веселба.
Времето сякаш, като шарен балон отлита
бързо танцувай с мен сега.
Танцувам с теб така, подавам ти ръка,
във танца весел с мен се завърти,
красиво е нали да бъдем с теб сами,
всички грижи в миг забрави.
Купона щур тече, усмихваш се момче,
с мен запей и не мисли,
брой до три, после скочи,
нека в танц въртим се аз и ти.
Припев:

● Определете музикалната форма на песента.
● За кой от дяловете на песента се отнасят нотите?
● Обърнете внимание на маркираната в цвят ритмична група.
Ритмична група, в която акцентът от силното метрично време, се премества върху
предхождащото го слабо метрично време се нарича синкоп.

Рагтайм
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музика: Скот Джоплин

Триола
Усмихнат ден

музика: Стефан Диомов
Нещо се случи в нашия град,
който до вчера бе скучен,
песен звучи от тук и от там,
знам причината, знам.
Няма да скрия нищо от вас,
искам на всеки да кажа
тихо се спря до мен любовта.
Тя е причината – тя.
Сякаш сънува града един вълшебен сън,
светли усмивки греят вън.
Слънчеви думи звънят и въздуха трепти –
шепна аз, шепнеш ти.
Има за поздрав всяка врата,
стари огради танцуват,
всеки щастливо свири с уста,
ах, полудял е света.
Ти си влюбен, лудо, лудо влюбен, ей така.
Аз съм влюбен, лудо, лудо влюбен, ей така.
И край теб е толкова различен днес света.
И край мен е толкова различен днес света.

● Определете характера на песента.
● На кой от куплетите на песента съответстват нотите?
● Обърнете внимание на маркираната в цвят ритмична група.
● Изберете подходящ съпровод на песента „Усмихнат ден“.

Ритмична група, получена при разделяне на нотните стойности вместо на 2,
на 3 равни части се нарича триола.

Валс Марго

музика: Ришар Галиано
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Да се върнем към началото на музиката
В най-старите времена от човешката история, преобладавала вокалната музика – песни
изпълнявани в хор, и без съпровод – акапела. За изпълнението на забавни и танцови мелодии се използвали музикалните инструменти.

Менует из Френска сюита
музика: Йохан Себастиан Бах

Прелюд

музика: Силвиус Леополд Вайс

Лютнята е старинен музикален инструмент, на който се свири, като струните се
дърпат с пръсти (предшественик на китарата). Съществували са различни по брой
на струните и големина на тялото лютни с 4,
5 или 6 броя струни.

лира

воден орган

ДРЕВНОСТ
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портатив орган

IV-XIII ВЕК

Клавесинът е музикален инструмент от групата на клавишните инструменти. Звукът му се
произвежда чрез дърпане на струните, а не чрез удряне по тях. Тембърът на клавесина е
бляскав, но малко остър и сух. Тъй като звукът заглъхва твърде бързо, той не е подходящ за
изпълнение на бавни напевни мелодии. Клавесинът е изключително популярен през XVII и
първата половина на XVIII век, след което е изместен от пианото.

спинет
клавесин

лютня

виола да гамба

XIV-X VI ВЕК

цигулка

X VII ВЕК
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Електронни музкални инструменти
С откриване на електричеството човешкият живот става много по-лесен. Електричеството бързо навлиза и в музиката. Първите инструменти, задвижвани от електричество, са
направени през ХIХ век.
В много случаи електронните инструменти имитират звука на някои съществуващ вече
акустичен инструмент.
Електронни инструменти са синтезаторът, електрическата китара, бас-китарата, електрическа цигулка и др.

Изпълнение на електрическа китара
Изпълнение на електрическа цигулка
Изпълнение на синтезатор
Хамонд орган – създаден през 30-те
години на ХХ век от Лорънс Хамонд като
заместител на органите в църквите. Произвеждането на звука става чрез месингов
диск. При въртене той създава различни
звукови честоти, които се улавят от бобина.
Използва се в джаза и рок музиката.

Електрическа цигулка – изглежда различно, но начинът, по който
се свири е като на акустичната. Известни изпълнители са Ванеса Мей,
Найджъл Кенеди, Васко Василев

Синтезатор – инструмент, който имитира звуците на музикалните инструменти. Начинът на свирене
зависи от вида на синтезатора – по традиционния начин,
чрез натискане на клавиши или със замъгляване с ръце на
цветни лазерни лъчи. Има богати възможности за акомпанимент
и голям набор от тембри – цигулка, хор и др.
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Разнообразни електрически китари – използват се
в поп-рок музиката и джаза.
Електронни приспособления – може да се забавлявате и композирате музика дори без
специални музикални знания.
● Потърсете в интернет програми за аранжиране на музика като:
Jam Studio, Dub Step, Fruity Loops.
● Направете свой проект като се консултирате с преподавателите си.
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Рок група
Рок музиката е форма на популярната музика с ярка вокална мелодия, съпровождана от
три китари – соло, ритъм, бас и от барабани. В много от разновидностите на рок музика се
използват и орган, пиано, синтезатор.

Вчера

музика и текст: Джон Ленън, Пол Маккартни
изпълнява: Бийтълс
Групата Бийтълс (The Beatles) е създадена през 1960 година в Ливърпул, Великобритания. „Ливърпулската четворка“ са най-известната музикална група в историята. Имат
продадени над 600 милиона записи в света. В репертоара на групата са известните
песни „Жълтата подводница“, „Представи си“ и др.

Анастейша

изпълнява: Слаш

● Определете темпото и настроението на песента.
● Характеризирайте тембъра на китарата в музикалния откъс.
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Рок след часовете

музика и текст: Георги Джилянов
Днес след часовете, стана нещо странно,
стана нещо много странно даже и за нас,
вече и не зная в класната ни стая
рокендролът как дойде след петия час.
Свиреха китари, бас и барабани,
бас и барабани и един саксофон.
Всички пощуряха и на глас запяха,
стаята ни стана тясна, ех че купон.
Припев:
Рок, рок, рок, рок във шести клас,
рокендрол след петия час.
Рок, рок, рок, рок във шести клас,
рокендрол при нас дойде след петия час.
Танцът ни привлече други ученици,
други ученици от съседния клас.
Всеки си танцува, даже ми се струва
всички ще останем май за дълго без глас.
Класната дотича, в стаята наднича
в стаята наднича и ни гледа в захлас.
После как се случи, класната се включи,
рок танцува без да спира заедно с нас.
Припев:
● Имате ли в репертоара си други песни примери за рок музика?
● Коментирайте темпото и динамиката на песента и участието на електронните
инструменти в съвременните песни.
● Изпълнете песента с предложения съпровод:
Първи куплет:
Втори куплет:
Припев:

● Припомнете си какво означаваше вокална музика.
● Какви вокални ансамбли познавате?
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Кавърверсия и интерпретация
Кавърверсия е нов вариант или аранжимент на позната, вече създадена от други автори,
песен или инструментална композиция.
Измененията засягат мелодия, метрум, ритъм и изпълнение.

Бяла тишина

музика: Борис Карадимчев
текст: Богомил Гудев

● Чуйте две изпълнения на един от най-популярните хитове на композитора Борис
Карадимчев – песента „Бяла тишина“:
› изпълнена за първи път от Георги Минчев и „Щурците“ през 1967 г.
› изпълнена от Борислав Чучков години по-късно.
● Откривате ли разлики? По отношение на какво са те?
● Защо кавърверсиите имат широко приложение днес в популярната музика?

Турски марш

музика: Волганг Амадеус Моцарт
● Чуйте две изпълнения на „Турски марш‟ от Моцарт и ги сравнете.
› изпълнява Глен Гулд;
› изпълнява Ланг Ланг.
● В какво се проявява разликата?
Личното отношение и чувство, които изпълнителят влага при пресъздаване
на музикалното произведение се нарича интерпретация.
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Бяла тишина

музика: Борис Карадимчев
текст: Богомил Гудев
Късен гларус над нас прелетя,
бързи спомени в мрака препуснаха
и подирихме пак любовта
в топлината на устните,
но намерихме само една – тишина.
Беше тихо във наш’те сърца,
беше тихо в очите притворени
и стояхме със тъжни лица,
и се вслушвахме в спомена,
но дочувахме само една – тишина.
В нощта птица пак лети,
в нощта тихо тъгуваме аз и ти.
Над морето изгрява денят
и блестят върховете на мачтите,
кораб вдига отново платна
да отплува със вятъра,
а в платната белее една – тишина.
В нощта птица пак лети,
в нощта тихо тъгуваме аз и ти.
Над морето изгрява денят
и блестят върховете на мачтите,
кораб вдига отново платна
да отплува със вятъра,
а в платната белее една – тишина.

● Определете формата на песента. Направете схема.
● Помислете варианти за интерпретация: солист, група и др.
● Кои от изброените музиканти са представители на българската популярна музика: Васил Найденов, Орлин Горанов, Графа, Панайот Пипков, Емануил Манолов,
Мария Илиева.
● Посочете техни репертоарни песни.
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Български музикален фолклор

СЕВЕРНЯШКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ

ШОПСКА
ФОЛКЛОРНА
ОБЛАСТ

ПИРИНСКА
ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ

РОДОПСКА
ФОЛКЛОРНА
ОБЛАСТ
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ДОБРУДЖАНСКА
ФОЛКЛОРНА
ОБЛАСТ

ТРАКИЙСКА
ФОЛКЛОРНА
ОБЛАСТ
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Шопска фолклорна област
Земи ме Вело

музика: народна песен
Земи ме, Вело, що ми е на мене.
Земи ме, Вело моме, що ми е на мене.
Ние сме Вело, ора чорбаджийе.
Ние сме, Вело моме, ора чорбаджийе.
Имаме, Вело моме, девет краве, овце.
Осем са чужди, Вело, а една комшийска.
Имаме, Вело моме, девет краве, овце.
Осем са чужди, Вело, а една комшийска.
Земи ме, Вело, що ми е на мене.
Земи ме, Вело моме, що ми е на мене.
Ние сме Вело, ора чорбаджийе.
Ние сме, Вело моме, ора чорбаджийе.
Ние сме, Вело моме, ора чорбаджийе.
Имаме, Вело моме, къща висока,
къща висока, Вело, до река дълбока.
И кога ветър вее она се люлее,
она се люлее, Вело, тая песен пее.

ШОПСКА
ФОЛКЛОРНА
ОБЛАСТ

● София
● Перник

● Дупница

Шопската фолклорна
област обхваща три подрайона – Шоплук (Софийско,
Самоковско, Дупнишко и
Радомирско), Граово (Пернишко, Брезнишко) и Западни покрайнини (Кюстендилско, Годечко, Трънско).

● Определете метрума на песента.
● Кой народен танц можем да играем?
● На коя схема отговаря размера?

Мало село

изпълняват: Василка Андонова и Кремена Станчева

В шопската фолклорна област се пее предимно на два гласа. Първият „води“, „кара“
мелодията, изпълнява се от една певица, а вторият „следи“, „влачи“,
изпълнява се от две или повече певици.
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Що ми домилело

музика: народна песен
Що ми домиело, мамо, що ми домилело
Софийското поле, мамо, Софийското поле.
Еее, ааа, иии-иху!
Софийското поле, мамо, Софийското поле,
шопски момчетия, мамо, шопски момчетия.
Еее, ааа, иии-иху!
Шопско момчетия, мамо, шопски момчетия
с бели беневреци, мамо, с бели беневреци.
Еее, ааа, иии-иху!
С бели беневреци, мамо, с бели беневреци,
с шарени ментета, мамо, с шарени ментета.
Еее, ааа, иии-иху!
С шарени ментета, мамо, с шарени ментета.
с черни мустачета, мамо, с черни мустачета.
Еее, ааа, иии-иху!

Песните звучат остро, напрегнато, пробивно, с провиквания и тресене на гласа поради малкото разстояние между гласовете. Срещат се всички видове песни по тематика – седенкарски, трапезни, сватовски, трудови, обредни. Характерни са епическите „крали марковски“
песни. Те започват с орнаментирано инструментално встъпление,
след което певецът изгражда песента речитативно.

Марко коси трева детелина
изпълнява: Борка Тричкова

● Можете ли определите размер и метрум в песента?
● Как се наричат песните, които нямат определена метрична пулсация?
● Чували ли сте други подобни песни и от коя фолклорна област са?
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